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egakkan Keadilan Walau Langit Runtuh sebuah ungkapan klasik yang
menggambarkan semangat hukum dan keadilan harus ditegakkan. Hal
itu pun yang senantiasa diupayakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam
mempersiapkan rencana kegiatan ke depan. Diantaranya, MK bersiap
diri mengantisipasi berbagai kemungkinan dari pelaksanaan Pemilukada 2010,
yang diprediksi separuh dari keseluruhan daerah yang melakukan pemilukada,
akan muncul potensi konflik atau sengketa hasil pemilukada. Peristiwa semacam
itulah yang nanti jadi tanggungjawab MK dalam menyelesaikan sengketa.
Selain itu dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kerjasama
antar lembaga, pada 2010 akan diselenggarakan pertemuan MK Internasional dari
sejumlah negara. Dari pertemuan itu diharapkan terjadi pertukaran informasi
mengenai hukum, khususnya bidang ketatanegaraan. Hal itu, setidaknya menjadi
langkah positif pentingnya Mahkamah Konstitusi di sebuah negara. Termasuk
MK Republik Indonesia, sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya,
meski usianya masih terbilang belia.
Kendati MK sedang sibuk dengan berbagai persiapan menjelang Pemilukada
2010, yang diperkirakan pada Agustus nanti, Tim Majalah Konstitusi tetap
melakukan aktivitas seperti biasa, secara rutin menyiapkan rubrik-rubrik pilihan
termasuk cover majalah, setelah melalui berbagai masukan, pembahasan,
maupun pertimbangan dari segala aspek. Untuk ‘Laporan Utama’ misalnya, kami
menampilkan sidang putusan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
Bagian penting lainnya adalah ‘Editorial’ sebagai opini redaksi. Sedangkan
untuk Rubrik ‘Aksi’ seperti biasa kami menampilkan beragam berita non-sidang,
antara lain mengenai ‘Kunjungan lembaga Hanns Seidel Foundation dari Jerman
ke MK’, ‘Ketua MK yang Menerima Penghargaan Tokoh Perubahan 2009’, ‘Jimly
Asshiddiqie Luncurkan Tiga Buku Hukum dan Konstitusi’, ‘Mahfud MD: Susahnya
Merumuskan Masyarakat Hukum Adat’, ‘Konstitusi Beri Legitimasi Kekuasaan
pada Lembaga Negara’, dan lainnya.
Lainnya adalah rubrik ‘Profil’ yang menyajikan perjalanan karier maupun
seluk beluk serta suka duka Hamdan Zoelva yang baru saja dilantik sebagai hakim
konstitusi pada Januari 2010. Juga ada rubrik ‘Catatan Perkara’, ‘Cakrawala’ yang
masing-masing memiliki keunikan dan ciri khas sendiri-sendiri, dengan tetap
menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Tak ketinggalan, rubrik ‘Konstitusiana’
dengan kisah unik, lucu dan kadang menyentuh perasaan pembaca. Selanjutnya,
ada rubrik ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Kamus Hukum’ dan ‘Ikhtisar Putusan’ yang
semua senantiasa dinanti-nanti pembaca setia Majalah Konstitusi.
Akhirnya, kami dari segenap kru Majalah Konstitusi mengucapkan selamat
membaca bagi pembaca setia majalah ini. Semoga sukses senantiasa menyertai
kita semua!
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Editorial

Ikhtiar Menyelamatkan Pendidikan

B

eberapa kali MK menguji
undang-undang
(UU)
ter
kait
pendidikan.
Sejak
2005-2007
tercatat,
UU
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) setiap tahun diuji
konstitutusionalitasnya karena ang
garan pendidikan kurang dari dua
puluh persen. Dalam putusannya, MK
menyatakan UU tersebut bertentangan
dengan prosentase anggaran pen
didikan menurut konstitusi. Meski
dalam diktum putusannya MK tidak
menetapkan bahwa UU tersebut tidak
mengikat secara keseluruhan, dalam
putusan terakhir MK menyatakan
UU APBN-P 2008 berlaku sampai
diundangkan UU APBN 2009.
Selain UU APBN tersebut, UU
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) juga
beberapa kali dipermasalahkan. Sebut
saja soal ”gaji pendidik” yang tidak
dimasukkan anggaran pendidikan
dan lain-lain. Dalam perkara yang
diputus akhir Maret 2010 ini, lembaga
pengawal dan penafsir konstitusi juga
menyatakan mengabulkan permohonan
pengujian beberapa pasal UU Sisdiknas.
Bahkan, MK menyatakan UU No. 9
Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan (UU BHP) tidak mengikat
secara keseluruhan karena melanggar
konstitusi. Tujuan utama Pemohon
adalah
menghilangkan
ketentuan
yang membebani masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan, karena
penanggung jawab utama pendidikan
adalah negara, utamanya pemerintah.
Untuk apa semua ini? Semua
putusan MK di bidang pendidikan
tak lain dalam rangka menegakkan
konstitusi. Harus disadari, konstitusi
menegaskan kewajiban negara dalam
bidang pendidikan terhadap warga
negara. Salah satu tujuan didirikannya
negara (het doel van de saat) adalah
untuk
mencerdaskan
kehidupan
bangsa sebagaimana termaktub dalam
alenia keempat Pembukaan UUD 1945.
Dengan kata lain, untuk mencerdaskan
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kehidupan bangsa itulah alasan negara
Indonesia didirikan. Pentingnya bidang
pendidikan tidak hanya dirumuskan
sebagai hak warga negara untuk
mendapatkan pendidikan, melainkan
kewajiban
negara
memenuhi
pendidikan dasar warga negara. Pasalpasal konstitusi merupakan cerminan
sebuah politik hukum (legal policy)
untuk mewujudkan tujuan didirikan
negara Republik Indonesia.
Politik hukum pendidikan selain
mengacu tujuan negara dan hak
dan kewajiban negara dan warga
negara di atas, negara Indonesia
adalah
negara
hukum
bercorak
negara kesejahteraan (welfare state).
Sistem pendidikan nasional yang
diatur dalam UU Sisdiknas juga harus
mampu meningkatkan keimanan dan
ketakwaan, mencerdaskan kehidupan
bangsa,
dan
memajukan
ilmu
pengetahuan dan teknologi. Sebagai
konsekuensi Pasal 31 UUD 1945,
pembiayaan
anggaran
pendidikan
merupakan tanggung jawab utama
pemerintah, termasuk pemerintah
daerah, sehingga anggaran pendidikan
diprioritaskan 20 persen dan agar tidak
ditunda-tunda perwujudannya dalam
APBN dan APBD. Bahkan, seharusnya
untuk pendidikan dasar gratis tanpa
biaya.
UU
mengenai
BHP
yang
diperintahkan UU Sisdiknas, seharusnya
juga
mempertimbangkan
aspek
filosofis, yakni cita-cita membangun
sistem pendidikan nasional yang
berkualitas
dan
bermakna
bagi
kehidupan
bangsa.
Juga
aspek
sosiologis, yakni realitas mengenai
penyelenggaraan pendidikan yang
sudah ada. Ditambah dengan aspek
yuridis, yakni tidak menimbulkan
pertentangan dengan peraturan lain.
Penyusunan peraturan terkait
bidang pendidikan semestinya mengacu
rambu-rambu tersebut. Namun, UU BHP
justru mengalihkan tanggung jawab
utama penyelenggaraan pendidikan
dari negara dan justru membebani

kepada masyarakat. UU BHP juga
mereduksi makna ”badan hukum
pendidikan” menjadi nama atau
bentuk badan hukum tertentu. Padahal,
sejatinya sebagai sebuah sebutan
fungsi penyelenggara pendidikan, yang
artinya pengelolaannya dilakukan oleh
suatu badan hukum sesuai peraturan
perundang-undangan.
Bangunan dan norma UU BHP
keluar rambu-rambu konstitusi. UU
itu, antara lain, mengasumsikan
kemampuan PTN-PTN di Indonesia
merata. Kemudian, otonomi PTN dalam
bentuk Badan Hukum Penyelenggara
Pemerintah (BHPP) berakibat sangat
kompleks;
penyeragaman
bentuk
hukum badan hukum pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat (BHPM)
tidak memberi ruang kemajemukan
pendidikan selama ini; mengandalkan
berhasil tidaknya pendidikan di
Indonesia kepada BHPP dan Badan
Hukum Penyelenggara Pemerintah
Daerah (BHPPD); ditetapkannya model
manajemen pendidikan yang tepat;
prinsip otonomi dan nirlaba tanpa
jaminan pendidikan murah; membuka
kemungkinan BHP dinyatakan pailit
tanpa perlindungan; pendirian BHPP/
BHPPD
dipersyaratkan
kekayaan
sendiri terpisah dari kekayaan pendiri
sehingga
berkurangnya
kekayaan
negara/daerah tanpa persetujuan wakil
rakyat dan pengaturan lain yang saling
bertentangan.
Pada intinya, semua komponen
negara harus berikhtiar mengontrol
sistem pendidikan nasional. Jika biaya
pendidikan mahal, akses pendidikan
bagi masyarakat miskin/ tidak mampu
tertutup, pendidikan semakin tidak
bermutu, pendidikan menjadi tempat
“mengeruk” kekayaan, dan paradigma
pendidikan berubah dari barang
publik menjadi barang privat (private
goods), maka menghalang-halangi hakhak warga negara atas pendidikan.
Untuk selanjutnya semoga pendidikan
Indonesia
benar-benar
dirasakan
semua warga negara. ***
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Suara

Pembaca

Acungan Dua Jempol Buat MK
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai
“the guardian of constitution” ini jelas menjadi salah satu objek sangat menarik untuk
diteliti dan dipelajari seluk beluknya khususnya mahasiswa fakultas hukum (tata negara)
seperti saya. Diusia yang baru 6 tahun lebih ini, MK mempunyai beban kerja yang sangat
besar yaitu mengawal konstitusi, telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Bahkan
jika dibandingkan dengan umurnya. Saya pribadi menyatakan kinerja MK adalah yang
terbaik dibandingkan dengan lembaga negara yang lainnya.
Pada Bulan Desember 2009 yang lalu, saya sempat melakukan penelitian serta
magang di MK, dan saya sangat banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman sangat
berharga yang mungkin tidak akan pernah saya dapatkan di luar. Selama di sana, saya
sangat merasa dibantu dan tidak merasa mengalami kesulitan dalam kegiatan saya. Para
pegawai serta staf di MK umumnya begitu kooperatif dan terbuka dalam memberikan
informasi yang saya butuhkan, khususnya staf dan pegawai Bagian Risalah. Menurut
saya ini juga bisa dijadikan contoh bagi lembaga maupun instansi pemerintahan lainnya
Ari Asmono, Mahasiswa FH Unair Surabaya,
agar dapat terbuka, membantu dan bersedia menyediakan informasi yang dibutuhkan
Magang di MK Desember 2009
kepada masyarakat luas demi pendidikan kepada masyarakat itu sendiri.
Setelah berakhirnya masa penelitian dan magang di MK, hingga saat inipun saya masih intens meluangkan waktu untuk browsing
melalui internet mengamati perkembangan yang ada di MK melalui websitenya. Kinerja MK sudah tidak perlu ditanyakan lagi, namun
MK sendiri bukanlah suatu lembaga yang berisi kumpulan malaikat, melainkan hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan.
Menurut hemat saya, ada yang kurang dari MK yang ada di Indonesia dengan belum memiliki wewenang layaknya MK umumnya yang
ada di beberapa negara yaitu wewenang “constitutional complaint”. Terlepas dari itu semua saya pribadi mengacungkan dua jempol
buat MK. Pesan dari saya, “Main perkusi sambil menyapu, Mahkamah Konstitusi memang nomor satu”.

Kami Mengundang Anda
Redaksi Majalah Konstitusi (yang
diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)
mengundang pakar, intelektual dan
warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik“Opini”, “Suara
Pembaca ” dan “Pustaka”.

maksimal 6000 karakter. Selain itu ada
rubrik “Pustaka Klasik”.

Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang
berisikan pendapat-pendapat berbentuk
opini yang mendalam terhadap kajian
Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

1.

Rubrik “Suara Pembaca” merupakan
rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi. Panjang tulisan maksimal
2000 karakter.
Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik
yang berisikan resensi buku-buku baru
hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan
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Tulisan dapat dikirimkan dengan menyer
takan data diri, alamat yang jelas, dan
foto melalui pos/fax/email ke Redaksi
Majalah Konstitusi:
Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
2. Fax. (021) 3520177; atau
3. E-mail : bmk@mahkamahkonstitusi.
go.id
Untuk
rubrik
Pustaka
harap
menyertakan tampilan cover buku yang
diresensi. Tulisan yang dimuat akan
mendapat honorarium.
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Konstitusi

Maya

www.thelawyer.com
Jejaring Para Pengacara Kelas Dunia
Situs ini memberi informasi mengenai segala hal
yang berhubungan dengan dunia kepengacaraan (lawyer).
Beragam isu dan kasus di Asia, Eropa, Amerika, Afrika,
Timur Tengah, dan Australia, dikupas tuntas di sini. Di
tempat ini, Anda dapat mempelajari peran dan kontribusi
seorang lawyer.
Isu apapun bertalian dengan jasa hukum disediakan
ruang seluas-luasnya di situs ini. Sebut saja, isu banking/
finance, perusahaan, pekerjaan, asuransi, teknologi,
media, litigasi dan resolusi konflik, klien pribadi, proyek
dan infrastruktur, real estate, hingga aturan-aturan publik
yang semuanya bisa menjadi lahan jasa pengacara.
Dari namanya saja, secara khusus situs ini memang
diarahkan untuk memfokuskan diri pada perhatian para
pengacara dan advokat. Tapi, jangan salah. Anda yang
bukan lawyer pun disarankan membuka situs tersebut,
karena ketersediaan informasi di dalamnya amat komprehensif untuk semua kalangan.
Bagi para lawyer, Anda bisa berjejaring melalui situs ini dengan teman-teman seprofesi di seluruh dunia. Konferensi,
awards (penghargaan), hingga seminar-seminar tentang dunia lawyer kerap digelar, bahkan memiliki forum tersendiri.
Jadi, apabila saat ini Anda tengah menangani sebuah kasus, ada baiknya Anda membuka dan mempelajari bagaimana
cara para lawyer kaliber dunia melihat masalah, mengatasi, dan memenangkan kasus dengan gemilang dan sukses. (Yazid)

www.legalitas.org
Media Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki situs dengan nama yang mudah diingat. Situs yang berfokus pada
namanya: www.legalitas.org, itu berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
Sebagaimana nama situsnya, situs ini menyediakan hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang kini berlaku
di Indonesia. Semuanya bisa diakses secara terbuka dan diatur secara hirarkis menurut tata urutan perundang-undangan.
Urutannya dimulai dari UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga/Instansi Lainnya, hingga Peraturan
Daerah.
Bukan itu saja, undang-undang maupun peraturan
yang masih berupa draf atau rancangan pun ikut
disosialisasikan. Di dalamnya juga dapat ditemukan
program legislasi nasional (prolegnas) berikut prioritas
pembahasannya.
Standar pelayanan, harmonisasi, fasilitas perancangan
perda, pembahasan RUU di DPR, dan kegiatan-kegiatan
lainnya disuguhkan di situs ini. Anda yang membutuhkan
informasi perundang-undangan secara lengkap, dapat
mengunduh sepuas-sepuasnya. Gratis.
Situs ini juga menyediakan jurnal dan artikel terbaru.
Peraturan-peraturan di berbagai daerah yang dianggap
penting pun diunggah di sini. Bahkan, di situs ini, Anda
dapat mengetahui posisi terakhir pengujian undangundang sepanjang 2009 di Mahkamah Konstitusi.
Karena itu, silahkan buka dan carilah kebutuhan akan
informasi hukum dan perundang-undangan Anda di sini.
(Yazid)

Edisi Maret 2010

7

OPINI
Jalan Lain Pemakzulan
Oleh Feri Amsari
Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi
(PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Selalu ada “ruang hampa” dalam
ketentuan hukum. Itu sebabnya
lembaga yudikatif dikonsep sebagai
institusi pengisi kehampaan tersebut.
Hakim menutupi permasalahan itu
melalui konsep penemuan hukum
(rechts vinding). Untuk itu, sistem
hukum Indonesia harus memberi
tempat yang “luas” kepada hakim untuk
menutupi segala kehampaan peraturan
demi tegaknya hukum berkeadilan.
Kehampaan hukum itu menjalar
keseluruh
lini.
Bahkan,
konsep
pemakzulan (removal from office)
dalam sistem ketatanegaraan tak luput
dari masalah. Proses pemakzulan yang
diatur dalam konstitusi memiliki jalur
rumit. Berliku-liku, bahkan hampir
mustahil untuk terlaksana (Lihat Bagan).
Walaupun konsep pemakzulan yang
rumit itu merupakan konsekuensi dari
dianutnya sistem presidensiil, namun
bukan berarti konstitusi menjadi alat
untuk melanggengkan kekuasaan yang
“sesat”.
Sehingga, harus ada yang mampu
mendobrak
kerumitan
konsep
pemakzulan. Kehadiran Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun
2009 tentang Pedoman Beracara dalam
Memutus Pendapat DPR mengenai
Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden (PMK Pemakzulan)
memberikan “kunci” untuk membuka
rumitnya “pintu” pemakzulan.
JALAN BERLIKU
Konstitusi kita, UUD 1945 hasil
amandemen,
mengatur
konsep
pemakzulan dengan jalur berbelit.
Bahkan kehadiran UU Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD,
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dan DPRD (MD3) semakin membuat
mekanismenya
seolah-olah
tak
berujung.
Menurut Pasal 77 UU MD3 terdapat
tiga hal yang dapat menyebabkan
DPR mengajukan hak menyatakan
pendapat. Pertama, terhadap kebijakan
pemerintah, kejadian luar biasa secara
nasional maupun internasional yang
dipertanyakan oleh DPR. Kedua,
tindak lanjut dari hak interpelasi
atau hak angket. Ketiga, terhadap
dugaan pelanggaran konstitusional
oleh presiden dan/atau wakil presiden
(Lihat Pasal 7A UUD 1945).
Proses usul hak menyatakan
pendapat diajukan oleh minimal 25
anggota DPR. Usul tersebut akan
berubah menjadi hak apabila dalam
sidang paripurna dinyatakan 3/4 dari
3/4 anggota DPR yang hadir setuju
untuk mengajukan hak menyatakan
pendapat. Kemudian setelah itu akan
dibentuk panitia khusus (Pansus)
yang berasal dari perwakilan fraksifraksi. Pansus kemudian akan bekerja
maksimal 60 hari yang hasil kerjanya
akan diparipurnakan oleh DPR. Jika
2/3 dari 2/3 anggota DPR yang hadir
menyetujui kerja Pansus tersebut,
maka dapat dilanjutkan kepada tingkat
berikutnya, yaitu sidang di Mahkamah
Konstitusi (MK).
Di MK, proses persidangan
maksimal dilaksanakan selama 90 hari.
Apabila MK menyatakan Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti melakukan
pelanggaran
sebagaimana
yang
didakwakan (impeach) DPR, proses
pemakzulan belum berakhir. Indonesia
menganut
paham
pemakzulan
dimulai dari parlemen dan diakhiri di

parlemen. Tindak lanjut dari putusan
MK diparipurnakan kembali di DPR
untuk mengajukan usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden
ke Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). Sehingga dapat diperkirakan
persidangan MK pada dasarnya hanya
diperuntukan untuk “menghilangkan”
aroma kental politik dalam proses
impeach di DPR.
Putusan MK yang menyatakan
terbuktinya pendapat DPR tidak memiliki
kekuatan mengikat ke MPR sebagaimana
dikonstruksikan dalam Pasal 24C UUD
1945. Hal itu dikarenakan MPR sebagai
“pemukul palu” pemakzulan masih
memiliki dua opsi terhadap putusan MK.
Ketentuan Pasal 7B ayat (7) jo Pasal 38
UU MD3 menyatakan bahwa MPR dapat
memutus memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagai opsi
pertama, atau MPR memutus untuk
tidak memberhentikan Presiden dan/
atau Wakil Presiden sebagai opsi kedua.
MPR secara konstitusional tidak
dapat “dipaksakan” untuk mematuhi
putusan MK. Walaupun Pasal 19 ayat
(5) PMK Pemakzulan jelas menyatakan
bahwa putusan MK tersebut bersifat
final dan mengikat. Namun keterikatan
terhadap putusan tersebut hanya
diperuntukan bagi DPR bukan kepada
MPR.
RUANG BARU
Kehadiran
PMK
Pemakzulan,
sebagaimana dikemukakan di atas,
membuka ruang baru mengenai
pemakzulan. Pasal 20 PMK Pemakzulan
menyatakan
bahwa,
“Putusan
Mahkamah
yang
mengabulkan
permohonan DPR tidak menutup
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kemungkinan diajukannya Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden
dalam
persidangan pidana, perdata, dan/atau
tata usaha negara sesuai dengan asas
dan hukum acara masing-masing”.
Pasal tersebut jelas menimbulkan
multi-tafsir dan penjelasan yang amat
panjang secara konsep ketatanegaraan.
MK
dalam konteks persidangan
permohonan pendapat DPR jelas dapat
melakukan pemeriksaan persidangan
“ala” peradilan pidana, perdata, dan/
atau tata usaha negara (Lihat Pasal 21
PMK Pemakzulan). Sehingga apakah
proses pidana, perdata, dan/atau tata
usaha negara, pasca putusan MK masih
diperlukan? Walaupun MK sendiri
menyatakan bahwa sifat putusannya
adalah final dan mengikat [Lihat Pasal
19 ayat (5) PMK Pemakzulan].
Jika melandasi kepada teori forum
privilegiatum maka proses setelah
putusan MK tidak lagi diperlukan.
Namun MK sendiri menyatakan dengan
tegas dalam Pasal 20 PMK Pamakzulan
bahwa hal demikian (melanjutkan
ke peradilan lain) tidak tertutup
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kemungkinan walaupun ia telah final
dan mengikat. Ketentuan final dan
mengikat itu hanya ditujukan kepada
DPR. Oleh karena itu dapat pula
dinyatakan bahwa konsep persidangan
di MK bukanlah forum khusus
privilegiatum
yang
mengabaikan
keberadaan peradilan-peradilan lain
nya.
Pasal 20 PMK Pemakzulan yang
dapat membuka masuknya proses
peradilan lain pasca putusan MK
dapat pula diberi makna secara
kontrario. Bahwa terkait proses yang
bisa diadili dalam peradilan lain dapat
pula dilaksanakan terlebih dahulu
sebelum putusan MK. Penafsiran
tersebut memang debatable. Namun
jika memperhatikan teks Pasal 7A
UUD 1945 yang menyatakan bahwa
terdapat 6 hal yang dapat membuat
presiden diberhentikan dalam masa
jabatannya,
yaitu
terbukti
telah
melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan
terhadap
negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela,

maupun apabila tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden.
Kalimat “terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum (pengkhianatan,
korupsi, penyuapan, dan tindak pidana
berat lainnya)” jelas mengindikasikan
adanya proses sebelum persidangan
di MK. Sehingga bagi saya, proses
pemakzulan Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak harus melalui proses
rumit di DPR. Bisa saja dibelokkan ke
jalur hukum terlebih dahulu.
Apabila Presiden dan/atau Wakil
Presiden jelas terindikasi kasus hukum
(karena tidak menganut paham forum
privilegiatum), maka aparat penegak
hukum harus berani memulai untuk
“menjamaah”
pejabat
tertinggi
pemerintahan tersebut. Jika Kepolisian
dan Kejaksaan memiliki hubungan
“emosional” yang relatif dekat dengan
eksekutif, maka mari didorong KPK
untuk
melakukannya.
Setidaknya
ruang baru (baca: rechts vinding)
yang dibuka PMK Pemakzulan harus
dimanfaatkan.***
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Rakyat Berhak Atas Pendidikan
Oleh Airlangga Pribadi
Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

M

enyimak
kebijaksanaan
yang
dibuat
oleh
Mahkamah
Konstitusi
dalam putusan mengenai
pembatalan UU BHP, agaknya kita
rakyat Indonesia dapat menuangkan
harapan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara di masa depan. Saat
lembaga eksekutif dan legislatif
kerapkali gamang mengarahkan garis
politik Indonesia sejalan dengan
tujuan bernegara didalam konstisusi,
MK sebagai lembaga yudikatif dalam
kasus pembatalan UU BHP berhasil
menjadi garda depan pengawal tujuan
fundamental bernegara kita seperti
yang tertera di dalam konstitusi.
Koreksi terhadap UU Pendidikan
dan pembatalan UU Badan Hukum
Pendidikan ini patut diapresiasi
setinggi-tingginya
karena
melalui
dua UU tersebutlah warganegara
yang semestinya mendapatkan hak
atas pendidikan yang layak, pada UU
tersebut berubah posisinya menjadi
fihak
yang
bertanggung
jawab
atas penyelenggaraan pendidikan.
Dalam Pasal 6 ayat 2 UU 20/2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Mahkamah Konstitusi mengoreksi
pasal yang berbunyi setiap warga
negara
bertanggung
jawab
atas
keberlangsungan
penyelenggaraan
pendidikan dari “setiap warga negara
bertanggung jawab...” menjadi “setiap
warga negara ikut bertanggung jawab...”.
Sementara terkait dengan UU BHP,
salah satu putusan yang penting disini
adalah terkait penolakan MK atas pasal
yang menekankan sebagai konsekwensi
dari warganegara bertanggung jawan
atas
penyelenggaraan
pendidikan
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maka setiap peserta didik menanggung
sepertiga biaya operasional pendidikan.
Tentunya selain memberatkan orangtua
dari anak didik, pasal seperti ini adalah
sangat kontradiktif dengan semangat
konstitusi kita yang meletakkan negara
sebagai penanggung jawab utama
dalam penyelenggaraan pendidikan
kita sebagai misi untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Negara Kesejahteraan
Terkait dengan keputusan ini,
penulis akan menguraikan argumentasi
filosofis mengapa dalam konstitusi
kita pemerintahan negara Indonesia
menjadi penanggung jawab utama
dalam kemaslahatan publik, seperti
tertera dalam alinea ke 4 pembukaan
UUD 45 “...penyelenggaraan suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan
umum,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
dan
ikut
melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Apakah dengan tetap berpijak
pada semangat ini, bangsa kita
masih mengadopsi sebuah landasan
bernegara yang usang di era globalisasi
yang gagasan dominannnya adalah
menempatkan pasar sebagai otoritas
utama yang mengelola kehidupan
sosial.
Apakah
memang
sejalan
dengan imperatif globalisasi yang
berusaha untuk merampingkan peran
negara, maka negara tidak lagi penting
perannya sebagai institusi penjaga
kepentingan umum?

Terkait
dengan
pertanyaanpertanyaan tersebut, menurut hemat
penulis bahwa pembukaan UUD 45
yang menekankan peran negara untuk
menjaga
kemaslahatan
bersama,
yang dalam konteks keputusan MK
terkait dengan pembatalan UU BHP
ialah fungsi mencerdaskan kehidupan
bangsa adalah konsisten dengan upaya
untuk merealisasikan prinsip keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pandangan filosofis negara
kesejahteraan, pasar bebas tidak dapat
dibiarkan berjalan sendirian menjadi
institusi yang mengelola kompleksitas
kehidupan publik dengan meninggalkan
peran negara. Mengingat mekanisme
pasar bebas tidak dapat menentukan
prioritas sosial dan menanggulangi
persoalan-persoalan kemiskinan dan
ketidakadilan sosial.
Ketika mekanisme pasar bebas
dibiarkan berjalan tanpa batasan dan
regulasi, justru semakin memperlebar
jurang
ketimpangan
sosial
dan
ketidakadilan.
Prinsip
mengejar
kepentingan
diri
seluas-luasnya
dalam arena pasar bebas, hanya akan
mengakomodasi mereka yang dapat
membayar dan memberi keuntungan
dalam transaksi ekonomi yang diakui
untuk mendapatkan fasilitas bagi
kenyamanan hidupnya.
Alih-alih
bersikap egalitarian karena dapat
memuaskan kepentingan tiap-tiap
individu, mekanisme pasar bebas
justru menjadi kerangka institusional
yang berperan untuk mengeklusi
setiap kepentingan dari mereka yang
paling terpinggirkan secara ekonomi.
Dalam konteks inilah maka wilayah
pendidikan sebagai bagian dari public
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goods mensyaratkan tanggung jawab
negara
untuk
menyelamatkannya,
dimana gagasan bahwa warganegara
menjadi penanggung jawab (bukan)
fihak yang berhak atas pendidikan
nasional adalah pintu pembuka
bagi masuknya mekanisme pasar
untuk mengelola wilayah pendidikan
nasional.
Kedua, sejalan dengan dua prinsip
keadilan yang pernah diuraikan oleh
John Rawls (1970) dalam karyanya
Theory of Justice bahwa Pertama,
setiap orang dalam memiliki hak yang
sama untuk menikmati seluas-luasnya
sistem menyeluruh dari kebebasan
dasar yang sama , yang sesuai dengan
sistem kebebasan bagi semua. Kedua,
bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi
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menjadi absah apabila dikelola untuk
menghasilkan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kelompok termiskin.
Pandangan tentang konsep keadilan
dari filsuf Liberal-Keynesian yaitu
John Rawls tersebut sejalan dengan
semangat dasar kenegaraan kita. Bahwa
setiap warga negara memiliki hak untuk
mendapatkan akses seluas-luasnya
dalam wilayah pendidikan, tanpa harus
dibatasi oleh kesenjangan apapun
termasuk didalamnya kesenjangan
stratifikasi sosial ekonomi.
Persoalan utama kita dalam
prinsip bernegara adalah bahwa bahwa
wilayah sosial ekonomi, kerapkali tidak
tersentuh oleh konsep kesetaraan yang
diperjuangkan dalam wilayah negara.
Pandangan ini dapat menghalangi

upaya untuk memajukan hak-hak dasar
dari setiap warganegara. Selanjutnya
ketika wilayah pendidikan diangap
sebagai wilayah komersial dan diluar
wilayah publik yang menjadi tanggung
jawab negara, maka setiap warga
negara akan menghadapi tembok
terbesar
untuk
memperjuangkan
kesetaraan-kesetaraan pada ranah hakhak yang lain. Dengan tetap membela
pendidikan sebagai wilayah publik
yang menjadi tanggung jawab negara,
maka Mahkamah Konstitusi telah
menyelamatkan warga negara dari
hantaman komersialisasi pendidikan
dan pengabaian negara atas tanggung
jawab utamanya.***
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UU BADAN HUKUM
PENDIDIKAN
INKONSTITUSIONAL

Foto: Humas MK/Gani
Panitera MK Zainal Arifin Hoesein mendapat karangan bunga dari para mahasiswa sebagai tanda syukur atas putusan MK yang menyatakan UU BHP inkonstitusional
(31/3)

P

ara Pemohon yang terdiri dari
elemen mahasiswa, orang
tua siswa, badan hukum
yang bergerak di bidang
pendidikan, serta yayasan pendidikan
swasta yang menguji materi UU No.
9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan (UU BHP) dikabulkan
permohonannya. Mahkamah Konstitusi
(MK) menyatakan UU BHP bertentangan
dengan UUD 1945 (inkonstitusional)
dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat. Demikian salah satu amar
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putusan Nomor 11-14-21-126 dan
136/PUU-VII/2009 yang dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Rabu
(31/3), di Gedung MK.
Dalam konklusi perkara ini,
MK menyatakan dirinya berwenang
mengadili dan Para pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk bertindak selaku Pemohon
dalam perkara ini. “Dalil-dalil para
pemohon sebagian cukup berdasar dan
beralasan hukum,” jelas Mahfud terkait
dengan pokok permohonan.

Sebelum
sampai
pada
pertimbangan
utamanya,
MK
mengingatkan
putusan
pengujian
sebelumnya terkait UU Sisdiknas,
sehingga UU ini terikat rambu-rambu
yang ditetapkan MK. Selanjutnya
Mahkamah
berpendapat
bidang
pendidikan
tidak
semata-mata
menyangkut hak dan kewajiban
pemerintah, akan tetapi hak-hak
warga negara yang dilindungi. Sistem
pendidikan
nasional
tidak
ber
makna penyelenggaraan pendidikan
majalah KONSTITUSI - No. 38
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Foto: Humas MK/Andhini Sayu Fauzia
Ahli yang diajukan pemohon sedang memberikan keterangan pada sidang pleno MK (17/11/09).

nasional harus diatur secara uniform
atau seragam. Selain itu, bukan
hanya
mengatur
penyelenggaraan
kesekolahan saja, apalagi diseragam
kan.
Bidang
pendidikan
terkait
dengan hak-hak asasi lain yang harus
dipertimbangkan.
Sementara
itu,
Harjono
menuturkan
adanya
ketentuan
penyelenggaraan pendidikan harus
dalam satu bentuk badan hukum
tertentu saja sebagaimana ditetapkan
dalam UU BHP bagi sekolah yang
diselenggarakan
oleh
masyarakat
(BHPM) dengan cara melarang bentuk
perserikatan
dan
perkumpulan
adalah
jelas-jelas
bertentangan
dengan UUD 1945. ”Di samping tidak
boleh melanggar konstitusi, sistem
pendidikan
nasional
seharusnya
memberi ruang kepada potensi yang
masih eksis sebagai modal nasional
dalam penyelenggaraan pendidikan
yang terbukti pada masa lalu dengan
segala keterbatasan, justru mampu
menjadi tulang punggung pendidikan
bangsa dan potensi tersebut masih
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mempunyai
hak
hidup
secara
konstitusional,” jelasnya.
Sedangkan mengenai sekolah
swasta,
Harjono
menjelaskan
MK berpendapat bahwa sekolahsekolah swasta yang dikelola dengan
keragaman yang berbeda telah turut
berjasa dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, baik pada masa
penjajahan
maupun
pada
masa
kemerdekaan. Di luar peran sertanya
dalam
mencerdaskan
kehidupan
bangsa, lanjut Harjono, yang paling
harus dihargai oleh negara ialah
sekolah-sekolah swasta turut menjadi
pelopor dan pembangkit semangat
nasional dengan cita-cita kemerdekaan
bangsa Indonesia. “Oleh karena itu
negara seharusnya memberdayakan
sekolah-sekolah swasta tersebut supaya
bersama-sama dengan
pemerintah
menjadi mitra dalam memajukan
pendidikan nasional,” paparnya.
Mengenai perlunya penyeragaman
penyelenggaraan pendidikan, Harjono
mengungkapkan bahwa MK tidak
menemukan alasan yang mendasar

diperlukannya
penyeragaman
pe
nyelenggara pendidikan yang di
selenggarakan oleh masyarakat dalam
bentuk badan hukum pendidikan
sebagaimana diatur dalam UU BHP.
“Keperluan praktis dalam pengawasan
terhadap penyelenggaraan pendidikan
tidak cukup menjadi alasan pembenar
untuk mengurangi hak konstitusional
warga negara,” tukasnya.
Penyeragaman bentuk hukum
badan
hukum
pendidikan
yang
diselenggarakan
oleh
masyarakat
(BHPM), papar Harjono, tidak sesuai
dengan rambu-rambu yang telah
ditetapkan oleh MK dalam putusan
perkara
Nomor
021/PUU-IV/2006
tanggal 22 Februari 2007. “Hal tersebut
melanggar hak konstitusional para
Pemohon sehingga dalil-dalil para
Pemohon dalam perkara Nomor 126/
PUU-VII/2009 beralasan karena pada
intinya para Pemohon berkeberatan
atas penyeragaman yang diatur dalam
UU BHP,” tuturnya.
Hakim Konstitusi Harjono juga
menjelaskan bahwa dengan adanya
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UU BHP misi pendidikan formal yang
menjadi tugas pemerintah di Indonesia
akan dilaksanakan oleh Badan Hukum
Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan
Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
Daerah (BHPPD). Selain itu, dengan
demikian dapat dikatakan bahwa
berhasil atau tidaknya pendidikan
formal di Indonesia akan tergantung
kepada kinerja BHPP dan BHPPD.
UU BHP mempunyai banyak
kelemahan baik dari aspek yuridis,
kejelasan maksud, dan keselarasan
dengan UU lain. UU BHP mendasarkan
pada asumsi bahwa penyelenggara
pendidikan di Indonesia mempunyai
kemampuan
yang
sama
untuk
melaksanakan ketentuan yang terdapat
dalam UU BHP meskipun diberi batas
waktu selama 6 (enam) tahun untuk
menyesuaikan dengan UU BHP. ”Hal
demikian tanpa melihat realitas bahwa
kesamaan status sebagai perguruan
tinggi negeri (PTN) saja tidak berarti
secara serta merta semua PTN di
Indonesia mempunyai kemampuan

yang sama. Perbedaan kemampuan
antara PTN-PTN di Indonesia sangatlah
jelas terlihat,” jelas Harjono.
Selain itu, otonomi kepada PTN
dalam bentuk BHPP akan berakibat
sangat beragam, meski beberapa PTN
sanggup menghimpun dana. ”Justru lebih
banyak PTN yang tidak mampu untuk
menghimpun dana karena terbatasnya
pasar usaha di masing-masing daerah
dan terbatasnya modal investasi serta
sumber daya manusia yang mempunyai
kemampuan
kewirausahaan.
Hal
demikian pasti akan menyebabkan
terganggunya penyelenggaraan pen
didikan,” lanjut Harjono.
Mahkamah dalam pendapatnya
juga menyatakan tidak ada BHPP dan
BHPPD tidak melanggar konstitusi.
Justru adanya UU BHP, berpotensi
menimbulkan masalah baru dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional,
yaitu pemerintah disibukkan dengan
urusan pembentukan wadah yaitu
BHPP dan BHPPD dari pada menangani
hal-hal yang lebih substansial dalam

bidang pendidikan yang lebih penting.
Selanjutnya
terkait
dengan
bentuk BHPP dan BHPPD yang diatur
dalam UU BHP menurut Mahkamah
tidak menjamin tercapainya tujuan
pendidikan nasional dan menimbulkan
ketidakpastian
hukum,
padahal
menurut UUD 1945 negara mempunyai
peran dan tanggung jawab yang utama.
“Oleh karenanya, bentuk hukum BHPP
dan BHPPD sebagaimana dimaksud
oleh UU BHP tidak sesuai dengan
rambu-rambu yang telah ditetapkan
dalam Putusan Mahkamah Nomor 021/
PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari 2007
dan bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945, bahkan
bertentangan pula dengan Pembukaan
UUD 1945, sehingga permohonan para
Pemohon beralasan hukum,” tegas
Harjono.
Menafsir “Badan Hukum Pendidikan”
Dalam kesempatan yang sama, MK
juga turut mengabulkan permohonan
para
pemohon
untuk
sebagian

Foto: Humas MK/Yogi Djatnika
Para pemohon dan kuasa hukumnya mengadakan jumpa pers di hadapan wartawan dan mahasiswa setelah pembacaan putusan pengujian UU Sisdiknas dan BHP.
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mengenai pengujian undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Amar putusan tersebut menjadi satu
dengan putusan mengenai pengujian
UU BHP yang dibacakan oleh Sembilan
Hakim kosntitusi secara begiliran,
Rabu (31/3), di Gedung MK.
Mengenai Pasal 53 ayat (1) UU
Sisdiknas dan Penjelasannya yang
menyatakan secara tegas, “Badan
hukum
pendidikan
dimaksudkan
sebagai
landasan
hukum
bagi
penyelenggara
dan/atau
satuan
pendidikan, antara lain, berbentuk
Badan Hukum Milik Negara (BHMN)”,
Hakim Konstitusi Harjono mengatakan
MK berpendapat pasal tersebut tidak
ada yang menunjukkan hilangnya
kewajiban negara terhadap warga
negara di bidang pendidikan, tidak
mempersulit akses pendidikan, tidak
menjadikan biaya pendidikan mahal,
tidak mengubah paradigma pendidikan,
sehingga hak warga negara untuk
memperoleh pendidikan terhalang,
tidak menjadikan pendidikan sebagai
barang privat (private goods).
Akan tetapi, lanjut Harjono, MK
berpendapat istilah “badan hukum
pendidikan” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas
bukanlah nama dan bentuk badan
hukum tertentu, melainkan sebutan
dari fungsi penyelenggara pendidikan
yang berarti bahwa suatu lembaga
pendidikan harus dikelola oleh suatu
badan hukum. Adapun bentuk badan
hukum itu dapat bermacam-macam
sesuai dengan bentuk-bentuk yang
dikenal dalam peraturan perundangundangan,
misalnya
yayasan,
perkumpulan, perserikatan, badan
wakaf, dan sebagainya.
Oleh sebab itu, dalam amar
putusan, Ketua MK Moh. Mahfud MD
mengungkapkan Penjelasan Pasal 53
ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak
diperlukan karena Penjelasan pasal
tersebut mempersempit arti badan
hukum pendidikan dan bertentangan
dengan
maksud
pasa
tersebut.
“Menurut MK, dalil para Pemohon
beralasan menurut hukum sepanjang
pengertian badan hukum pendidikan
dalam Pasal 53 ayat (1) a quo tidak
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diartikan sebagai nama dan bentuk
badan hukum tertentu, melainkan
sebutan dari fungsi penyelenggara
pendidikan yang berarti bahwa suatu
lembaga pendidikan harus dikelola oleh
suatu badan hukum (konstitusional
bersyarat),” tandasnya.
Tanggung Jawab Utama Negara
Sementara itu berkaitan dengan
aturan pembiayaan pendidikan, Hakim
konstitusi Hamdan Zoelva menjelaskan
Pasal 6 ayat (2) yang menentukan,
“Setiap warga negara bertanggung
jawab
terhadap
keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan”. Me
nurut
Hamdan,
para
pemohon
mendalilkan bahwa hak konstitusional
para Pemohon adalah mendapatkan
pendidikan, mendapatkan pembiayaan
dari pemerintah, dan karenanya
pemerintah harus menyediakan seluruh
kebutuhan
pendidikan.
Menurut
MK, lanjut Hamdan, UUD 1945 telah
menempatkan pendidikan sebagai
salah satu hak asasi manusia, dan
sebagai hak asasi maka negara terutama
pemerintah bertanggung jawab dalam
perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhannya. Dalam rangka itu,
berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945
negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.
“Hal ini berarti anggaran pendidikan
menduduki prioritas utama dari negara
yang setiap peningkatannya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan negara,
sehingga dalil Pemohon tersebut
hanya akan tepat manakala keuangan
negara sudah mencapai tahap yang
memungkinkan untuk menanggung
seluruh kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan,” jelasnya.
Kemudian
Hamdan
juga
menuturkan
bahwa
kualitas
setiap warga negara akan sangat
menentukan kualitas bangsa, maka
negara tidak boleh berpangku tangan
dengan menyerahkan sepenuhnya
pengembangan kualitas diri atau
kecerdasan
kehidupan
warganya
kepada setiap warga negaranya, sebab

kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga
negara akan menggunakan kebebasannya
memilih untuk menempuh pendidikan
atau sebaliknya tidak menempuh
pendidikan sama sekali. Di sinilah peran
dan tanggung jawab pemerintah dan
warga negara menjadi sangat penting.
Artinya, negara memiliki tanggung jawab
utama sedangkan masyarakat juga ikut
serta dalam memikul tanggung jawab itu.
“Oleh karena itu, maka Pasal 6 ayat (2)
tetap konstitusional sepanjang dimaknai
setiap warga negara “ikut bertanggung
jawab”
terhadap
keberlangsungan
pendidikan,” ungkapnya.
Sementara itu, mengenai Pasal 12
ayat (1) huruf c sepanjang frasa, “...yang
orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya”,
MK
berpendapat
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
tidaklah identik dengan ditanggungnya
seluruh
biaya
pendidikan
oleh
negara dengan menolak peran serta
dan kepedulian masyarakat atas
pendidikan. “Oleh karena itu, dalam
memaknai tanggung jawab negara atas
pendidikan tidaklah berarti menolak
peran serta dan sumbangsih masyarakat
demi pemajuan dan kemajuan bidang
pendidikan,” jelasnya.
Sepanjang pikiran dan argumentasi
para Pemohon bahwa frasa “yang orang
tuanya tidak mampu” telah membuat
pembedaan di antara peserta didik
yang ada di tiap satuan pendidikan.
MK, jelas Hamdan, tidak sependapat
kalau yang menjadi dasar pemberian
beasiswa adalah yang berprestasi
saja, begitu juga pemberian beasiswa
haruslah tidak didasarkan pada mampu
dan tidak mampu. “Hal ini karena bagi
peserta didik yang orang tuanya tidak
mampu sudah diatur dalam Pasal
12 ayat (1) huruf d sehingga frasa,
“yang orang tuanya tidak mampu”
menjadi tidak relevan dan bias dengan
pengaturan dalam huruf d pasal a quo,”
papar Hamdan.
Sedangkan, mengenai penggunaan
istilah formal, informal dan nonformal
dalam Pendidikan Usia Dini yang
tercantum dalam UU Sisdiknas pada
Pasal 6 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan
ayat (6) serta pasal 42 ayat (2), Mahfud
menyatakan pasal yang diujikan
tersebut tidak bertentangan dengan
UUD 1945. (Lulu A.)

15

Ruang

Sidang

Anggota Panwaslu Ditetapkan
Bawaslu/Panwaslu

Foto: Humas MK/Gani
Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dan anggota KPU menerima salinan putusan permohonan uji materi UU Penyelenggara Pemilu sesaat setelah pembacaan putusan
oleh MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan
untuk
sebagian permohonan uji
materi Pasal 93, Pasal 94
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 95, Pasal
111 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 112
ayat (2) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum terkait permasalahan Pengawas
Pemilu, Kamis (18/03) di ruang sidang
pleno MK.
“Amar
putusan
mengadili
Mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebagian,” tegas Moh. Mahfud
MD dalam ruang sidang.
Permohonan
ini
dimajukan
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Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)
karena calon anggota Panwaslu Provinsi
seharusnya tidak berasal dari usulan
KPU Provinsi, sebab KPU adalah obyek
pengawasan. Begitu juga dengan calon
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
dan Panwaslu Kecamatan, seharusnya
tidak diusulkan oleh KPU Kabupaten/
Kota. Rekrutmen demikian potensial
mengakibatkan
tidak
dilakukan
pengawasan yang profesional dan
akuntabel dan bertentangan sifat
mandiri, jujur dan adil menurut UUD
1945. Selain itu jumlah dan komposisi
Dewan Kehormatan KPU lebih banyak
berasal dari KPU mengingkari hak atas

jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
tidak diskriminatif.

Pemilu Demokratis dan Pengawasan
Sebelumnya
dalam
sidang
mendengarkan keterangan ahli (11/03),
Hadar Gumay menyatakan bahwa
untuk mencapai suatu Pemilu yang
demokratis, diperlukan penyelenggara
yang siap untuk menyelenggarakan
Pemilu
yang
demokratis,
yaitu
harus
mandiri,
imparsial,
tidak
berpihak kepada para peserta Pemilu,
bekerja secara transparan, punya
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kapasitas, profesional, berintegritas,
berorientasi kepada publik, pemilih,
dan stakeholder dari pada pemilih
sendiri.
Oleh
karenanya
untuk
mewujudkan penyelenggaraan Pemilu
yang berintegritas tinggi, mekanisme
pengawasan menjadi sangat penting.
“Pengawasan tersebut terbagi
dua, yaitu pertama, pengawas yang
sifatnya melekat atau internal ada di
dalam penyelenggara atau election
management policy. Yang kedua,
berada di luar atau pengawas yang
terpisah dari penyelenggara. Dalam
praktiknya terdiri atas dua model,
yaitu yang langsung terkait dalam
proses penegakan hukumnya menjadi
lembaga yudisial dan hanya melakukan
fungsi tertentu, misalnya memproses
awal dari suatu hasil pengawasan atau
hasil temuan pelanggaran,” terang
Hadar.
Selanjutnya, Saldi Isra sebagai ahli
juga mengatakan bahwa terdapat tiga
kategori pokok untuk menilai sebuah
institusi independen atau tidak, yaitu
(i) independensi dari institusi itu
sendiri; (ii) independensi dari person
atau orang yang mengisi institusi
tersebut; (iii) independensi dari sumber
keuangan.
“Mengenai
independensi
dari
orang yang mengisi institusi, hal
itu sangat ditentukan dari proses
seleksi. Sehingga untuk institusi yang
disebut independen, dalam proses
pengisiannya
selalu
melibatkan
setidaknya dua institusi. Institusi yang
dilibatkan harus institusi yang levelnya
sama, yang satu terhadap yang lain
dapat menjalankan fungsi checks and
balances,“ tutur guru besar hukum
tatanegara dari universitas Andalas
Padang itu.
Irman
Putra
Sidin
ketika
memberikan
keterangan
dalam
persidangan menyatakan penanggung
jawab utama pengawas Pilkada bukan
KPU, tetapi Badan Pengawas Pemilu.
“Adalah tidak keliru jika Bawaslu
mengeluarkan
Peraturan
Bawaslu
mengenai
proses
konstitusional
rekrutmen pengawas pemilu. Tetapi
respon KPU yang kontra terhadap
proses tersebut juga dapat dipahami,
karena sistemnya memang memberi
Edisi Maret 2010

ruang. Jadi, ini bukan persoalan
perilaku personal anggota KPU atau
perilaku personal anggota Bawaslu,
hal ini adalah persoalan sistem dalam
Undang-Undang kita,” tegasnya.
DPR dalam keterangan tertulisnya
15 Maret 2010 menganggap meski
anggota panitia pengawas dusulkan
KPU, tidak menegasikan kemandirian
Bawaslu. Kemandirian Bawaslu oleh
DPR juga dianggap tercermin dengan
kewenangan Bawaslu memberhentikan
anggota Panwaslu Provinsi/Kabupaten/
Kota/Kecamatan dan Pengawas Pemilu
Lapangan dan Luar Negeri. Selain
itu, rekomendasi Bawaslu yang tidak
ditindaklanjuti KPU bukan pesoalan
konstitusionalitas norma.
Sedangkan
KPU
menegaskan
dirinya sebagai penyelenggara Pemilu,
sedangkan Bawaslu sebagai pengawas
penyelenggaraan Pemilu. KPU sangat
menghormati pembentukan Panwas yang
dipersoalkan berdasarkan ketentuan
Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 UU 22/2007.

Azas Jurdil, Jurdil dan Mandiri
Dalam pertimbangan hukumnya,
MK menyatakan pemilihan umum
adalah bentuk atau mekanisme sistem
pemerintahan suatu negara sebagai
upaya
mewujudkan
kedaulatan
rakyat. Salah satu pilar demokrasi
adalah adanya prinsip kesetaraan
dan independensi tiap-tiap cabang
kekuasaan negara agar masing-masing
cabang kekuasaan tersebut dapat
saling mengawasi dan mengimbangi
(checks and balances).
Dalam proses pengisian jabatan
kepala pemerintahan dan anggota
lembaga
perwakilan,
UUD
1945
menentukan melalui pemilu yang
di dalamnya terdapat prinsip saling
mengawasi dan mengimbangi antar
penyelenggara, peserta, dan pengawas
pemilu. Begitu juga dengan Pemilukada
harus dilakukan secara demokratis dan
adanya prinsip saling mengawasi.
“Bahwa
untuk
menjamin
terselenggaranya pemilihan umum
yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat
(5) UUD 1945 menentukan bahwa,
“Pemilihan umum di diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri”. Kalimat “suatu komisi
pemilihan umum” dalam UUD 1945
tidak merujuk kepada sebuah nama
institusi, akan tetapi menunjuk pada
fungsi penyelenggaraan pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap
dan mandiri,” kata Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva.
Dengan
demikian,
menurut
MK, fungsi penyelenggaraan pemilu
tidak
hanya
dilaksanakan
oleh
Komisi
Pemilihan
Umum
(KPU),
akan tetapi termasuk juga lembaga
pengawas pemilihan umum dalam hal
ini
Bawaslu sebagai satu kesatuan
fungsi penyelenggaraan pemilu yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Penyelenggaraan
pemilu
tanpa
pengawasan oleh lembaga independen,
akan mengancam prinsip-prinsip luber
dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.
“Badan
Pengawas
Pemilihan
Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur
dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan
Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan
sebagai lembaga penyelenggara Pemilu
yang bertugas melakukan pengawasan
pelaksanaan pemilihan umum, sehingga
fungsi
penyelenggaraan
Pemilu
dilakukan oleh unsur penyelenggara,
dalam hal ini Komisi Pemilihan
Umum (KPU), dan unsur pengawas
Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan,
Dewan Kehormatan yang mengawasi
perilaku penyelenggara Pemilu pun
harus diartikan sebagai lembaga yang
merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan pemilihan umum.
Dengan demikian, jaminan kemandirian
penyelenggara pemilu menjadi nyata
dan jelas,” tutur Hamdan Zoelva.
Hamdan Zoelva dalam pembacaan
putusannya
melanjutkan
bahwa
untuk
menjamin
kemandirian
lembaga pengawas Pemilu, di samping
adanya jaminan Undang-Undang dan
penegasan tugas dan wewenangnya
yang jelas juga harus ditunjukkan
oleh
anggota-anggotanya
yang
memiliki kemandirian. “Salah satu
jaminan kemandirian anggota lembaga
pengawas Pemilu ini adalah mekanisme
rekrutmen anggota pengawas Pemilu,”
lanjutnya.
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Mekanisme Rekrutmen Panwaslu
MK mempertimbangkan bahwa
kenyataanya baik UU 42/2008 Junctis
UU 10/2008 dan UU 22/2007 tidak
atau kurang mampu memberikan
penguatan dan kemandirian kepada
Bawaslu beserta jajarannya untuk
melakukan pengawasan.
Ketentuan Pasal 93, Pasal 94
ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 95
UU 22/2007, calon anggota pengawas
Pemilu diusulkan oleh KPU dan
ditetapkan oleh Bawaslu menurut
Mahkamah, mekanisme rekrutmen
dalam ketentuan tersebut di samping
akan mengakibatkan anggota-anggota
pengawas pemilu menjadi tergantung
pada KPU, sehingga kemandiriannya
terganggu, juga sangat potensial
mengakibatkan saling menghambat
dalam penentuan anggota pengawas
Pemilu antara Bawaslu atau Panwaslu
dengan KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota. Hal ini mengakibatkan
terjadinya calon yang diusulkan oleh
KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/
Kota tidak ditetapkan oleh Bawaslu

atau Panwas, atau sebaliknya KPU,
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/
Kota tidak mengajukan calon Panwas
sehingga tidak ada anggota Panwas
yang ditetapkan oleh Bawaslu atau
Panwas.
“Ketentuan
yang
demikian
menimbulkan ketidakpastian hukum
serta mengganggu terselenggaranya
pemilihan umum secara periodik
yang luber dan jurdil sebagai bentuk
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
diamanatkan oleh UUD 1945. Prosedur
rekrutmen yang demikian tidak
memenuhi sifat mandiri sebagaimana
yang diamanatkan oleh UUD 1945,
karena calon yang akan mengawasi
justru diusulkan oleh lembaga yang
akan diawasi,” tutur Hakim Konstitusi
Akil Mochtar.
Oleh
karena
itu,
untuk
menjamin kepastian hukum yang
adil dan menghindari terganggunya
penyelenggaraan
Pemilu,
maka
pencalonan dan pengangkatan anggota
Panwaslu cukup dilakukan oleh satu
lembaga saja, yaitu Badan Pengawas

Pemilihan
Panwaslu.

Umum

(Bawaslu)

atau

192 Panwaslu Sah
Dalam amar putusannya, MK
menyatakan kata, “Calon”, dan frasa,
“... diusulkan oleh KPU Provinsi kepada
Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang
untuk selanjutnya ....” dalam Pasal 93;
kata, “Calon” serta frasa “... diusulkan
oleh KPU Kabupaten/Kota kepada
Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam)
orang untuk selanjutnya ....” dalam
Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata,
“Calon” dan frasa, “... diusulkan oleh
KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu
Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam)
orang untuk selanjutnya ....” dalam
Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4721)
bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sehingga menjadi:

Foto: Humas MK/Gani

Anggota Bawaslu Wirdyaningsih (tengah) dan pengacaranya, Bambang Widjojanto (dua dari kanan), sedang bersiap menghadapi sidang perbaikan
permohonan uji UU Penyelenggara Pemilu, Senin (8/3), di ruang sidang pleno MK. Turut hadir anggota Bawaslu lainnya, Wahidah Suaib (dua dari
kiri) dan Bambang Eka Cahya (kiri).
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Foto: Humas MK/Wiwik Budi Wasito

Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dan Trio Anggota Srikandi Bawaslu (dari kanan ke kiri) Wirdyaningsih, Wahidah Suaib, dan Agustiani TFS,
sedang memperhatikan Kauasa Hukum mereka, Bambang Widjojanto, menyampaikan permohonan uji UU Penyelenggara Pemilu, Selasa (2/3), di
hadapan Majelis Panel Hakim di ruang sidang pleno MK.

Pasal 93

Pasal 95

Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan
dengan keputusan Bawaslu sebanyak 3
(tiga) orang sebagai anggota Panwaslu
Provinsi terpilih setelah melalui uji
kelayakan dan kepatutan.

Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih
sebanyak 3 (tiga) orang sebagai
anggota Panwaslu Kecamatan dan
ditetapkan dengan keputusan Panwaslu
Kabupaten/Kota.
MK
selanjutnya
menyatakan
dengan tegas bahwa kata, “Calon”, dan
frasa, “... diusulkan oleh KPU Provinsi
kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam)
orang untuk selanjutnya ....” dalam
Pasal 93, kata, “Calon” serta frasa “...
diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota
kepada Panwaslu Provinsi sebanyak
6 (enam) orang untuk selanjutnya ....”
dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2);
kata, “Calon” dan frasa, “... diusulkan
oleh KPU Kabupaten/Kota kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak
6 (enam) orang untuk selanjutnya ....”
dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4721)
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

Pasal 94
(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/
Kota untuk Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
setelah melalui uji kelayakan dan
kepatutan dan ditetapkan dengan
keputusan Bawaslu. (2) Anggota
Panwaslu
Kabupaten/Kota
untuk
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih
sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota setelah
melalui uji kelayakan dan kepatutan
dan ditetapkan dengan keputusan
Bawaslu.

Edisi Maret 2010

Selain itu, MK juga memutuskan
tentang keberadaan Panwaslu yang
telah di bentuk sesuai Surat Edaran
Bersama KPU dan Bawaslu Nomor 1669/
KPU/XII/2009 tanggal 9 Desember
2009 yang kemudian oleh KPU secara
sepihak tidak diakui keberadaannya.
MK
menegaskan
dalam
amar
putusannya menyatakan 192 Panitia
Pengawas Pemilu yang sudah dibentuk
adalah sah dan dapat melaksanakan
tugas, fungsi, dan wewenang masingmasing sesui Undang-Undang.
”Menyatakan sah 192 Panwas
yang terdiri atas 7 Panwaslu Provinsi
dan 185 Panwaslu Kabupaten/Kota
sehingga dapat menjalankan tugas,
fungsi, dan wewenang masing-masing
sesuai dengan Undang-Undang,” ucap
Moh. Mahfud MD pada kesimpulan
akhir putusan. Kemudian MK menolak
permohonan terkait jumlah dan
komposisi Dewan Kehormatan KPU,
karena merupakah wilayah kebihakan
hukum terbuka (opened legal policy)
dari DPR dan Pemerintah. (RN Bayu
Aji/Miftakhul Huda)
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Pengujian UU Pemda

PENGGUNAAN E-VOTING KONSTITUSIONAL BERSYARAT

Foto: Humas MK/Gani
Ekspresi I Gede Winarsa bersama kuasanya Andi M. Asrun setelah pembacaan putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemda

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) mengabulkan per
mohonan
pengujian
undang-undang
Nomor
22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda) untuk sebagian.
Demikian amar putusan Nomor 147/
PUU-VII/2009 yang dibacakan Ketua
MK Moh. Mahfud MD, Selasa (30/3), di
Gedung MK. Perkara ini diajukan oleh
Bupati Jembrana I Gede Winasa beserta
20 kepala dusun di Jembrana, Bali.
Mahfud
menegaskan
bahwa
Pasal 88 UU Pemda konstitusional
bersyarat (Conditionally Constitutional)
terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat
(2) UUD 1945. Hal ini, lanjut Mahfud,
menyebabkan
kata
‘mencoblos’
dalam Pasal 88 UU Pemda diartikan
pula menggunakan metode e-voting
dengan beberapa syarat kumulatif di
antaranya tidak melanggar asas LUBER
(Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia)
dan Jurdil (Jujur dan Adil). “Tak
hanya itu, daerah yang menerapkan
metode e-voting sudah siap dari sisi
teknologi, pembiayaan, sumber daya
manusia maupun perangkat lunaknya,
kesiapan masyarakat di daerah yang
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bersangkutan, serta persyaratan lain
yang diperlukan,” jelas Mahfud.
Dalam
konklusi,
Mahfud
menyampaikan bahwa permohonan
pemohon beralasan hukum. Jika isi
Pasal 88 UU 32/2004 mengenai tata
cara pemberian suara hanya diartikan
dengan cara mencoblos salah satu
pasangan calon dalam surat suara
dan tidak bisa melalui metode lainnya
termasuk e-voting, maka Pasal a quo
adalah tidak sejalan dengan Pasal 28C
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. “Hal
ini karena para Pemohon terhalang
haknya untuk memperoleh manfaat
ilmu pengetahuan dan teknologi,
demi meningkatkan kualitas hidupnya
dan
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan
haknya
secara
kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya,” ujar Mahfud.
Wakil Ketua MK Ahmad Sodiki
mengungkapkan bahwa MK berpendapat
pemberian suara yang dilakukan
dengan cara mencentang salah satu
calon sepanjang tidak bertentangan
dengan asas-asas Pemilu yang luber
dan jurdil tidak mengurangi keabsahan
Pemilu karena masih dalam batas-batas

yang wajar. Demikian juga cara lain,
misalnya e-voting, adalah konstitusional
sepanjang tidak melanggar asas Pemilu
yang luber dan jurdil. “Meskipun
demikian, penggunaan cara e-voting
harus
berdasarkan
pertimbangan
objektif, yakni kesiapan penyelenggara
pemilu dan masyarakat, sumber dana
dan teknologi, serta pihak terkait lain
yang benar-benar harus dipersiapkan
dengan matang,” ujarnya.
Berdasarkan
pertimbangan
tersebut, jelas Sodiki, maka dalil-dalil
para Pemohon beralasan menurut
hukum. Akan tetapi jika Pasal 88 UU
tersebut dibatalkan, maka tidak ada
lagi landasan hukum tentang cara
pemberian suara untuk pemilihan kepala
daerah sehingga dapat menimbulkan
kekosongan hukum. “Oleh sebab itu,
sambil menunggu pembentuk UndangUndang mengakomodasi cara-cara di
luar pencoblosan dan pencentangan,
maka MK perlu memberi penafsiran
yang lebih luas atas Pasal 88 UndangUndang a quo agar pelaksanaannya
tidak bertentangan dengan UUD 1945,”
tukasnya. (Lulu Anjarsari)
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Pengujian UU Penodaan Agama

Bersama-sama Memperbaiki UU Penodaan Agama
”Bapak-bapak, paman-paman, ibu-ibu
semua
Saya minta maaf urun berkata-kata
Saya heran kenapa dipandang enteng
tebing curam kita ini
Tingginya 50 meter, sangat tinggi
Di bawahnya batu-batu besar, dalam kali
Kalau terjatuh, bakal patah-patah, gegar
otak kanan dan kiri
Jadi kalau tidak dipagar, berbahaya sekali
Maaf ya, maaf, kalian yang mau cabut
pagar ini
Kalau tidak rabun atau buta, ya gila
Tebing betapa curam
Jurang betapa dalam
Kok tak tampak kedua-duanya
Konsep jurang dan tebing tak masuk akal
rupanya
Gara-gara katarak dan glaukoma menuju
buta
Nah, tentang pagar yang memang sudah
tua keadaannya
Mari kita gotong-royong menggantinya
Kita bikin yang kukuh untuk semua…”
Demikian sebait puisi yang
dibacakan
Taufik
Ismail
dalam
sidang pengujian terhadap UndangUndang Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama (UU Penodaan Agama), Rabu
(23/3), di Gedung MK. Taufik Ismail
diundang oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) sebagai Ahli dalam perkara yang
diregistrasi dengan Nomor 140/PUUVII/2009.
Dalam keterangannya, Taufik
membacakan puisi karyanya yang
berjudul “Tebing Betapa Curam,
Jurang Betapa Dalam, Tak Tampak
Kedua-duanya”.
Tersirat
dalam
puisi tersebut bahwa Taufik ingin
UU Penodaan Agama dipertahankan
dengan cara diperbaiki atau diganti.
“UU Penodaan Agama saya ibaratkan
‘kayu dari pagar tebing yang tinggi
harus gotong-royong diganti’, bukan
dicabut,” jelasnya.
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Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, memberikan keterangan selaku Ahli dalam sidang
uji UU Penodaan Agama, Jumat (19/3), di ruang sidang pleno MK.

Taufik
menjelaskan
adanya
pengajuan perkara pengujian UU
Penodaan Agama diakibatkan dari
euforia berlebihan pascareformasi.
“Saya khawatir masih adanya euforia
berlebihan
mengenai
kebebasan
pascareformasi.
Jangan
sampai
kebablasan,” imbuhnya.
Dalam persidangan sebelumnya,
Jumat (19/03), Ahli yang didatangkan
Pemerintah yang yang juga merupakan
Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama,
Khofifah Indar Parawansa, menilai
bahwa pemerintah perlu membuat
regulasi dan proteksi terhadap agama
baik yang bersifat intern maupun
ekstern. “Kebebasan menyatakan agama
dan beragama sesuai kesepakatan PBB
hanya boleh dibatasi oleh Undang-

Undang. Sesuai kesepakatan PBB pula
setiap kebencian atas nama agama,
suku, ras harus dilarang melalui
Undang-Undang,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjtu khofifah, ada
negarayangmelarangdibangunnyamenara
sebuah tempat ibadah maupun melarang
perempuan memakai jilbab dan atribut
agama lainnya untuk dipertontonkan di
wilayah publik. Sebaliknya, UU Penodaan
agama telah jelas melarang menganjurkan
kebencian yang disengaja dilakukan di
muka umum.
”Posisi
pemerintah
untuk
meregulasi telah tepat karena di
Indonesia pemerintah bukan sebagai
penafsir tunggal. Ada pertimbangan
dari menteri dan itu dilakukan tidak
sendiri. Logika awal UU Penodaan
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ini adalah dialog dengan nasehat
secara persuasif dan bukan represif,”
tambah mantan Menteri Pemberdayaan
Perempuan era Gus Dur ini.
Oleh sebab itu, apabila banyak
yang pro dan konta mengenai UU
ini, maka dalam logika fiqih adalah
apabila terdapat sebuah peraturan
yang sifatnya baik bisa diubah apabila
ada yang lebih baik. “MK sangat
memungkinkan memerintahkan DPR
dan Pemerintah untuk merevisi UU
ini dengan menambah pasal yang
memasukkan peran masyarakat dalam
UU ini sehingga terjadi dialog bersama
baik secara intern dan ekstern,” tambah
ahli dari Pemerintah ini.
Khofifah dalam keterangannya
menyimpulkan bahwa UU ini haruslah
tetap berlaku meskipun harus direvisi.
Jadi ketika direvisi tetap memiliki
payung hukum sehingga apabila ada
konflik maka ada aturan mainnya.
Energi bangsa ini terlalu banyak
terkuras hanya untuk keperluan
mengurusi hal ini demi menjaga

stabilitas bangsa untuk menciptakan
harmoni.
Di sisi lain, Choirul Anam, selaku
Kuasa Hukum Pemohon Uji Materi UU
Penodaan Agama menunjukkan bukti
bahwa UU ini sungguh diskriminatif.
Ia lantas menunjukkan adanya surat
edaran
dari
Departemen
Dalam
Negeri tertanggal 14 Maret 2006 yang
secara eksplisit menunjukkan bahwa
apabila terdapat aliran kepercayaan
dan seseorang yang agamanya bukan
seperti enam agama yang diakui sesuai
UU Penodaan Agama, ketika hendak
melakukan pencatatan penikahan tidak
diperbolehkan sebelum memilih salah
satu agama yang diakui tersebut.
Hukum, Ilmu, dan Budaya untuk
Selesaikan Penodaan Agama
Menurut Emha Ainun Najib
selaku ahli yang didatangkan MK
dalam persidangan, Jum’at (12,03),
Penyelesaian
persoalan
substansi
UU Penodaan Agama tidak hanya
dapat dilihat dan diputuskan melalui

Foto: Humas MK/Gani

Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangkan tiga Ahli (dari kiri ke kanan) Emha Ainun Najib, Romo
Mudji Soetrisno, dan Ulil Abshar Abdalla, dalam sidang uji UU Penodaan Agama, Jumat (12/3),
di ruang sidang pleno MK.
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pendekatan hukum konstitusional.
Ruang-ruang lain terutama dialog pada
ranah ilmu dan kebudayaan harus juga
ditekankan. Alangkah indahnya, apabila
pertemuan yang lebih intens melalui
pendekatan kultural juga terlaksana.
Sekuat-kuatnya hukum, kalau tidak
ada landasan ilmu dan kebudayaan
bisa ditafsirkan secara subjektif oleh
siapapun termasuk penguasa.
Menurut
budayawan
yang
akrab disapa Cak Nun tersebut,
dirinya
tidak
merekomendasikan
untuk
membatalkan
atau
tidak
UU tersebut sebelum semua pihak
memiliki perjanjian untuk tidak saling
mencelakakan. “Wani totoan (berani
bertaruh red.) apabila UU ini dicabut
maupun tidak, akan timbul masalah
ataupun konflik baru karena ada
pihak yang terancam dan ada yang
mengancam,” tuturnya.
Cak Nun dalam kesempatan ini
mengajak semua pihak untuk “menarik
nafas” sebentar melakukan perbaikan
melalui dialog antar umat beragama
dan seagama, sebelum memutus
UU Penodaan Agama konstitusional
atau tidak. “UU Penodaan Agama ini
memang menimbulkan penafsiran
yang berbeda sehingga memicu adanya
konflik. Lebih baiknya UU ini didandani
(diperbaiki red.) secara bersama, mana
yang buruk, ya dibuang,” pesan Cak
Nun.
“Marilah kita bersama merevisinya.
Sebagai contohnya kalau nasi ada
kerikilnya kan tidak enak. Dalam hal
ini bukan nasinya yang dibuang, tapi
kerikilnya yang dibuang. Kalau masih
tidak enak mari kita bikin nasi baru
lagi,” sambungnya mengistilahkan.
Selanjutnya, Ulil Absar Abdala
yang
juga
menjadi
Ahli
yang
didatangkan oleh MK, memberikan
keterangan
dengan
pendekatan
tradisi sejarah Islam dalam menilai
UU Penodaan Agama. “Ada perbedaan
antara penafsiran dan istilah menodai.
Salah satu yang khas dalam sejarah
Islam adalah kekayaan ide, madhzab,
dan golongan yang bisa kita telaah
khazanah intelektualnya,” paparnya.
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Menurut aktivis Jaringan Islam
Liberal (JIL) tersebut, keberagaman
penafsiran tidak terbatas pada cabangcabang agama, melainkan juga pada
tataran ushuluddin (pokok agama red.).
“Tradisi Sunni yang kemudian banyak
dianut oleh Indonesia sebenarnya
memiliki kearifan dan sejauh mungkin
menghindari cara mengkafirkan sesama
ketika terjadi perbedaan tafsir,” kata
Ulil mencontohkan.
Ulil Absar menggarisbawahi bahwa
penafsiran tidak bisa dipidanakan.
Sebagai contoh adalah saat zaman
kekhalifahan
Abu
Bakar
yang
memerangi Musailamah Alkadzab dan

KLIK
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kelompok yang tidak mau membayar
zakat.
“Zaman
Nabi
Muhammad,
Musailamah tidak diperangi karena
hanya masalah beda penafsiran. Namun
Abu Bakar memerangi Musailamah yang
mengaku nabi tidak terkait penafsiran,
melainkan karena ada gerakan makar
sehingga yang diperangi adalah
masalah makar kepada negara, begitu
juga dengan kelompok yang tak mau
membayar zakat.” tegasnya.
Begitu juga dengan Ahli yang
didatangkan MK, Romo Mudji Sutrisno,
yang menyatakan bahwa budaya yang
ada dan masyarakat yang multikultur di

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Indonesia harus menjadi dasar penting
dalam melihat permasalahan mengenai
uji materi UU Penodaan Agama. “Bahasa
hukum tidak bisa dipaksakan apabila
menegasikan akar budaya masyarakat
yang multikultur. Maka (UU Penodaan
Agama) harus direvisi,” katanya.
Istilah menyimpang, menurut
Romo Mudji, adalah istilah yang
dipinjam dari hak Tuhan yang
memiliki hak mutlak untuk menilai,
sedangkan manusia tidak memiliki
hak itu. “Kita bisa melakukan dialog
untuk menyelesaikan semua ini tanpa
kekerasan,” ujarnya. (RN Bayu Aji)

Manfaatkan
permohonan
perkara
di MK melalui
Permohonan
Online
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Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman, UUMA, dan UU KUHAP

MK Uji Peninjauan Kembali

Foto: Humas MK/Annisa Lestari

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) memimpin sidang uji UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA, dan KUHP, Kamis (4/3), di ruang sidang
panel MK.

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menyidangkan tiga
undang-undang sekaligus,
Kamis (4/3), di ruang
sidang panel MK. Pertama, UU No.
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Kedua, Pengujian UU No. 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung. Ketiga, Pengujian
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010
ini dimohonkan oleh Muh Burhanuddin
dan Rachmat Jaya, didampingi kuasa
hukumnya Farhat Abbas.
Para Pemohon menyoal UU
48/2009 khususnya Pasal 24 ayat
(2) yang berbunyi “terhadap putusan
peninjauan kembali tidak dapat
dilakukan peninjauan kembali”. Lalu,
Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 yang
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menyatakan “permohonan peninjauan
kembali dapat diajukan hanya 1
(satu) kali”. Dan, Pasal 268 ayat (3)
UU 8/1981 yang tertera “permintaan
peninjauan kembali atas suatu putusan
hanya dapat dilakukan satu kali saja”.
Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Pemohon beralasan, pasal-pasal
dalam tiga UU yang diujikan tidak
memiliki kejelasan, ketelitian, dan
konsistensi dalam kepastian hukum
mengingat prakteknya banyak PK
lebih dari satu kali di MA, bahkan ada
yang hingga sampai empat kali. Ini
dinilai tidak konsisten dengan surat
edaran Ketua MA No. 10/2009 tentang
Permohonan Peninjauan Kembali.
Dalam
petitumnya,
Pemohon

meminta
adanya
provisi
yang
memerintahkan Ketua MA RI menunda
proses persidangan atau pemeriksaan
berkas perkara Nomor 646/PK/
PDT/2009 sampai adanya putusan
pengujian UU ini. Dalam pokok perkara,
Pemohon minta dikabulkan seluruh
permohonannya.
“Klien kami menang PK, tapi MA
menerima PK kedua, karena itulah
kami mengajukan perkara ini,” kata
Farhat Abbas, Kuasa Hukum Pemohon.
“Pemohon
adalah
seorang
advokat, (untuk itu) harus ada
penjelasan kerugian (konstitusional)
sebagai advokat itu apa. Ceritakan juga
di pokok perkara tentang kasusnya,”
nasehat Hakim Konstitusi Harjono.
Majelis Hakim Panel yang dipimpin
Hamdan Zoelva ini meminta Pemohon
memperbaiki permohonannya. (Yazid)
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Pengujian UU Ketenagalistrikan

Energi Listrik Diintervensi Asing

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali
melanjutkan
persidangan uji materi
UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan, Kamis (4/3),
di ruang sidang pleno MK. Uji materi
ini diajukan oleh Ketua Umum Serikat
Pekerja (SP) P.T. Perusahaan Listrik
Negara (PLN) Achmad Daryoko dan
Sumadi karena menilai Pasal 10 ayat
(2), (3), (4) dan Pasal 11 UU ini telah
dibatalkan oleh MK dalam pengujian
UU 20/2002 yang juga mengatur
tentang Ketenagalistrikan.
Menurut Pemohon perkara Nomor
149/PUU-VII/2009 ini, Pemerintah
tetap memaksakan kehendak untuk
membuat UU tentang ketenagalistrikan
yang pernah dibatalkan oleh MK karena
Pemerintah merasa berat menangani
pengoperasian kelistrikan, sehingga
sistem ketenagalistrikan diserahkan
kepada masyarakat atau swasta dan
Pemda.
Menyikapi
permohonan
ini,
Pemerintah menyampaikan bahwa
kedudukan hukum para Pemohon
tidak tepat. “Pemohon bukanlah subjek
hukum dan tidak sedang terkena
ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan,”
kata J, Purwono selaku Dirjen Listrik
dan Penempatan Energi di Kementerian
ESDM.
Untuk permasalahan substansi
permohonan, Purwono menyatakan
bahwa UU Ketenagalistrikan menjamin
penyediaan listrik dengan baik dan
tetap dikuasai oleh negara dalam artian
kewenangan mengatur. “BUMN akan
bekerja sama dengan Pemerintah dalam
hal ini. Terkait penyediaan energi listrik,
pemerintah mengaturnya bisa secara
terintegrasi baik perorangan maupun
kelompok
sehingga
memberikan
kebebasan terhadap jenis usahanya,”
terangnya.
Sementara itu, Ahli dari Pemohon
di Bidang Sistem Kelistrikan Nasional,
Syariffuddin,
menyatakan
bahwa
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Foto: Humas MK/Wiwik Budi Wasito

Dari kiri ke kanan, Ichsanuddin Noorsy, Revrisond Baswir, Syariffuddin M, dan Harun Al Rasyid
berjalan menuju tempat duduk masing-masing usai disumpah sebagai Ahli dalam sidang uji UU
Ketenagalistrikan, Kamis (4/3), di ruang sidang pleno MK.

pengaruh besar pada energi listrik
berdampak
pada
ketergantungan
terhadap
minyak
fosil
sebagai
pembangkit.
Apabila
Pemerintah
melalui UU ini memaksakan privatisasi,
maka yang terjadi adalah kenaikan
harga listrik. “Permasalahan pasar yang
dihadapi oleh PLN sebagai penyedia
listrik harus segera diatasi,” tuturnya.
Selanjutnya, menurut Ichsanuddin
Noorsy yang menjadi catatan adalah
intervensi asing di Indonesia tentang
energi. ”IMF ikut campur tangan dalam
negeri ini. Kami dulu pernah menggugat
IMF di International Tribune tapi
ditolak karena yang boleh menggugat
adalah Pemerintah. Saat itu saya sadar
kalau kita memang pasti ditolak.
Namun melihat itu, Pemerintah tetap
saja menutup mata,” ujarnya.

Kedaulatan
ekonomi
tambah
Ichsanuddin
harus
ditegakkan
beriringan dengan kedaulatan politik.
Energi primer tidak boleh diliberalkan
oleh negara karena bertentangan
dengan Pasal 33 UUD 1945. ”Apabila
diliberalkan, problem harga melambung
dapat memporak-porandakan negara
karena ini merupakan sektor energi
untuk hajat hidup orang banyak,”
terangnya.
Mahkamah dalam persidangan
ini memberikan masukan bahwa
untuk sidang berikutnya Pemerintah
diminta menghadirkan Ahli sebagai
pembanding. ”Apabila ada pembanding
maka akan komprehensif pula bagi
Mahkamah untuk memutuskannya
kelak,” tutur ketua MK, Moh. Mahfud
MD. (RN Bayu Aji)
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Pengujian UU Merek

MK Menolak Uji UU Merek

Foto: Humas MK/Gani
Panitera MK Zainal Arifin Hoesein (kanan) menyerahkan salinan putusan uji UU Merek kepada Kuasa Hukum Pemohon, Jumat (5/3), di ruang sidang pleno MK.

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) membacakan vonis
penolakan putusan uji
materiil
Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
(UU Merek) yang dimohonkan oleh Munardi
Aminuddin Kurnadi, Jumat (05/03), di
Ruang Sidang Pleno Gedung MK.
Sebelum putusan ini dibacakan,
pada sidang sebelumnya, Pemohon
memohonkan uji materi ini karena
merasa
hak
konstitusionalnya
terlanggar akibat berlakunya Pasal 91
UU Merek. Rumusan frasa dalam Pasal
91 yang menyatakan “…persamaan
pada pokoknya dengan merek terdaftar
milik pihak lain…”, mengakibatkan
Pemohon dengan nama PT Sinar
Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas
dianggap melakukan perbuatan tindak
pidana sehingga dilaporkan ke Polda
Metro Jaya dengan dugaan perbuatan
pidana merek berdasarkan Surat
Panggilan tanggal 3 Juli 2009.

26

Namun demikian, Mahkamah,
dalam perkara Nomor 118/PUUVII/2009 ini, berpendapat bahwa bahwa
Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian, dalam hal ini UU 15/2001,
menegaskan bahwa merek adalah
hak eksklusif yang diberikan oleh
negara kepada pemilik merek yang
terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
Implementasi dari hak eksklusif
tersebut adalah perlindungan hukum
kepada merek-merek yang telah
terdaftar dalam Daftar Umum Merek
atau yang lazim dikenal dengan sistem
konstitutif.
“Meskipun
Pemohon
telah
memenuhi ketentuan hukum mengenai
badan hukum dan wajib daftar usaha,
tetapi ketika Pemohon menggunakan
merek
yang
sama
yang
telah
didaftarkan oleh orang lain, perbuatan
Pemohon dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana,” kata Hakim Konstitusi
Arsyad Sanusi.

Dengan
demikian,
menurut
Mahkamah para Pemohon telah keliru
dalam mengkonstruksikan hukum
dengan membangun asumsi bahwa
jika sebuah nama badan hukum telah
mendapat pengesahan dari Menteri
yang berwenang dan jika sebuah nama
kegiatan usaha telah didaftarkan
kepada lembaga yang berwenang maka
dengan sendirinya para Pemohon juga
dibenarkan menggunakan nama badan
hukum dan nama kegiatan usahanya
sebagai nama merek dari barang dan/
atau jasa yang dihasilkan.
“Kerugian yang didalilkan para
Pemohon ternyata hanya merupakan
akibat dari penerapan atau pelaksanaan
dari Undang-Undang dan bukan
berkaitan dengan konstitusionalitas
dari Undang-Undang. Oleh sebab itu,
dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar
dan tidak beralasan hukum,” terang
Arsyad. (RN Bayu Aji)
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Pengujian UU PT

Terkait Penerapan, Pemerintah Minta MK Menolak

Foto: Humas MK/Gani
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar (kiri) dan Hamdan Zoelva (kanan) sedang memperhatikan Harjono (tengah) yang tengah membacakan permohonan sebelum
mengajukan pertanyaan kepada Pemohon uji UU Perseroan Terbatas, Senin (8/3), di ruang sidang pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menyidangkan uji
materi UU No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan
Terbatas (UU PT) terkait ketentuan
mekanisme penjualan aset perseroan,
Senin (08/03), di ruang sidang pleno MK.
Perkara permohonan yang teregistrasi
dengan nomor 2/PUU-VIII/2010 ini
dimohonkan oleh Dr. Bambang N.
Rachbani dan PT. Rezeki Murni karena
merasa hak-haknya dirugikan akibat
berlakunya Pasal 102 ayat (1) dan Pasal
102 ayat (5) UU Perseroan Terbatas.
Agenda persidangan kali ini adalah
mendengarkan keterangan Pemerintah.
Menanggapi permohonan ini, Pemerintah
menyatakan bahwa permasalahan uji
materi UU PT tidak berhubungan dengan
kerugian konstitusional yang ditanggung
oleh Pemohon.
“Ketika dicermati, permohoan
tidak berhubungan dengan konsti
tusionalitas UU PT. Dalil bahwa pihak
Pemohon tidak diikutkan dalam proses
pengalihan saham merupakan masalah
privat PT. Ini bersifat keperdataan,”
kata Abdul Wahid kepada Mahkamah.
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Abdul Wahid juga menjelaskan
norma
Pasal
UU
PT
yang
dimohonkan untuk diuji tidak
ada yang bertentangan dengan
UUD 1945. “Semua yang diuraikan
dalam
permohonan
merupakan
permasalahan penerapan saja. Oleh
sebab itu, kami pihak Pemerintah
memohon
kepada
MK
untuk
menyatakan menolak permohonan
maupun menyatakan tidak dapat
diterimanya permohonan uji materi
UU PT ini,” tegasnya.

Sementara itu Hakim Konstitusi
Harjono juga mempermasalahkan hal yang
sama dengan Pemerintah. “Permohonan
ini diajukan oleh perorangan atau badan
hukum karena akan berbeda hak-hak
konstitusionalnya.
Pemohon
belum
menguraikannya dengan jelas,” ujarnya.
Selanjutnya,
menurut
Harjono,
apabila pengujian ini hanya permasalahan
penerapan
saja
maka
tidak
ada
permasalahan dengan konstitusionalitas
norma UU PT yang sedang diujikan. (RN
Bayu Aji)

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

Ruth Emanuelle Siahaan

Pada 12 Maret 2010
Putri Pertama
Siska Yosephin Sirait dan Ronald Bonari Siahaan
(Staf Persidangan MK)
Semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi
bangsa dan negara serta agama
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ruang sidang
Pengujian UU MD3

Pemberhentian Sementara Anggota DPR Merupakan Pengusiran
Lawan Politik

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Dari kiri ke kanan, para Ahli dari Pemohon, Philipus M Hadjon, Rudy Satrio, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara
bersiap disumpah oleh Majelis Hakim Konstitusi sebelum memberikan keterangannya, Selasa (9/3), di ruang
sidang pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menyidangkan uji
materi UU 27/2009 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD
terkait
ketentuan
pemberhentian
sementara
anggota
DPR,
Selasa
(09/03), di ruang sidang pleno MK.
Perkara permohonan yang teregistrasi
dengan Nomor 152/PUU-VII/2009 ini
dimohonkan oleh Achmad Dimyati
Natakusumah yang merasa haknya
dirugikan dengan dapat diberhentikan
sementara dari anggota DPR karena
statusnya terdakwa dalam peradilan
pidana meskipun belum ada vonis
putusan yang tetap.
Menanggapi hal itu, Pemerintah
dalam
persidangan
menyatakan
bahwa
pemberhentian
sementara
yang terkandung dalam Pasal 219
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ayat (1) UU tersebut mengandung nilai
moralitas. Pilihan kebijakan tersebut
bagi Pemerintah berdasarkan nurani
dan menjaga kewibawaan lembaga
DPR.
Selanjutnya, dalam ketentuan UU
tersebut menurut Pemerintah tidak
semua hak anggota DPR tidak dapat
dilaksanakan. Ada hak yang masih
dapat dilaksanakan dan juga membantu
untuk menjalankan tugasnya.
Sementara itu, Ahli dari Pemohon
yakni Philipus M Hadjon menyatakan
bahwa ketentuan dalam Pasal 22B UUD
1945 tentang dapat diberhentikan dari
jabatannya mengandung ketentuan
diskresi. “Sebenarnya harus ada pilihan
dengan argumentasi ataupun alasan
yang jelas sehingga dalam penerapannya
tidak menjadi kesewenang-wenangan

maupun penyalahgunaan kewenangan.
Hal itu berhubungan erat dengan
konsekuensi hak lain yang tidak bisa
digunakan,” katanya.
Begitu juga dengan keterangan
yang disampaikan oleh Abdul Hakim
Garuda Nusantara, ketentuan Pasal 219
ayat (1) bisa dikatakan melanggar asas
praduga tak bersalah. Pelanggaran itu
terdapat pada rumusan bahwa anggota
DPR diberikan sanksi pemberhentian
sementara meskipun belum dinyatakan
bersalah dan memiliki keputusan yang
tetap melalui proses peradilan.
“Apabila
terdakwa
yang
merupakan anggota DPR dalam proses
peradilan terbukti tidak bersalah,
maka akan dapat aktif kembali. Kita
semua tahu bahwa proses peradilan
pidana memakan waktu yang lama.
Dalam prakteknya pula ketentuan
pemberhentian
sementara
justru
menghalangi kinerja wakil rakyat
untuk menyuarakan hak politik rakyat
terutama
konstituennya,”
papar
mantan Ketua Komnas HAM ini.
Konsep pemberhentian sementara
menurut Abdul Hakim dapat membuka
kesewenang-wenangan dalam mengusir
lawan politik yang berseberangan
dalam parlemen oleh penguasa.
”Istilah pemberhentian sementara
bisa menjadi permanen karena kita
semua tahu proses peradilan pidana
juga bisa ditunda-tunda. Bisa jadi
dalam satu periode masa jabatan
anggota DPR tidak dapat menjalankan
fungsinya menyuarakan suara rakyat
karena menunggu proses peradilan,”
ungkapnya.
Majelis
Persidangan
MK
memberikan
tanggapan
bahwa
dalam
ketentuan
pemberhentian
sementara terdapat limitasi yang
diancam hukuman pidana lima tahun.
”Penerapannya tidak hanya umum
tapi ada kekhususan,” tutur Hakim
Konstitusi Akil Mochtar.
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Menurut Abdul Hakim, ketentuan
semua itu harus terlebih dahulu melalui
proses pengadilan baru diberikan
sanksinya. Terkait dengan penerapan
UU tersebut, menurutnya persamaan
di hadapan hukum harus dilihat secara
sosiologis sehingga menjadi seimbang.
“Apa yang sekarang dimintakan
untuk diuji adalah rumusan pasal
ataupun UU yang memang tidak

sejalan dengan rumusan di dalam
UUD yang kalau norma itu dijalankan
akan berdampak implikasi melawan
konstitusi,” paparnya.
Pada akhirnya, Abdul Hakim
berpendapat bahwa validitas atau
keunggulan norma itu tidak diukur
dari rumusan bahasan norma atau
bahasanya saja, melainkan apakah
dapat survive diuji secara empiris.

“Kenyataan empiris menunjukkan
pelaksanaannya
tidak
menjamin
keadilan. Pemberhentian sementara
bisa menjadi tetap atau permanen
karena bisa terus-menerus sementara.
Hal ini tentu saja membuka peluang
penyalahgunaan. Maka rumusan itu
menjadi gugur dan bahwa norma
itu tidak sejalan dengan ketentuan
konstitusi,” katanya. (RN Bayu Aji)

Pengujian UU Kejaksaan

Perbaiki Permohonan, Darmawan Juga Uji UU 4/PNPS/1963
Tentang Pengamanan Barang Cetakan

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) kembali menggelar
uji materi Pasal 30 ayat
(3) huruf c UU 16/2004
tentang Kejaksaan, Selasa (09/03),
di ruang sidang panel. Perkara yang
teregistrasi dengan Nomor 6/PUUVIII/2010 ini diajukan oleh Darmawan
karena merasa hak konstitusionalnya
dirugikan lewat larangan terbit-edar
bukunya yang berjudul “Enam Jalan
Menuju Tuhan”.
Dalam agenda sidang perbaikan
permohonan ini, setalah melakukan
renvooi, Darmawan yang didampingi
kuasa hukumnya juga mengujikan UU
No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan
terhadap Barang-barang Cetakan yang
Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban
Umum.
“Setelah
saya
cermati
dan
diskusikan, saya kemudian mengajukan
UU Pelarangan Buku karena dalam
Pasal 1 UU tersebut dijelaskan bahwa
Kejaksaan agung memiliki kewenangan
untuk melarang peredaran barang
cetakan. Selanjutnya UU tersebut juga
dapat menjerat hukuman penjara
selama satu tahun. Inilah yang
kemudian pangkal dari dasar terjadinya
pelarangan buku,” kata Darmawan.
Sebagai penulis buku, Darmawan
berpendapat bahwa hal ini merupakan
kesewenang-wenangan yang dilakukan
oleh Kejaksaan berdasar UU Pelarangan
Buku. ”Pelarangan terhadap buku,
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Foto: Humas MK/Wiwik Budi Wasito
Pemohon, Darmawan (kiri), bersama Kuasa Hukumnya, Rahmat Bagja (tengah) dan Fatahillah sedang
berdiskusi dalam sidang perbaikan permohonan uji UU Kejaksaan khususnya tentang pelarangan terbit-edar
buku, Selasa (9/3), di ruang sidang panel MK.

saat ini tidak zamannya lagi. Saat ini
informasi melalui internet begitu cepat
dan kita semua dapat download apa
saja,” ujarnya.
Buku ”Enam Jalan Menuju Tuhan”,
menurut Darmawan, menggambarkan
berbagai macam jalan menuju Tuhan
dan saya juga menghimbau untuk
saling menghormati. ”Mungkin ada
yang tidak sependapat dengan saya
dan merasa terganggu sehingga tulisan
saya dianggap salah. Tapi balaslah
dengan buku,” tutur laki-laki berambut
putih ini.

Dalam persidangan, Darmawan
bersama kuasa hukumnya menyerahkan
bukti yang diajukan kepada MK antara
lain, UU 16/2004 tentang Kejaksaan, UU
No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan
terhadap Barang-barang Cetakan yang
Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban
Umum, Buku ”Eanam Jalan Menuju
Tuhan”, serta DVD tentang acara
bedah bukunya yang diselenggarakan
di Universitas Paramadina (3/12/2009)
yang menurut Darmawan berjalan
aman dan tidak melanggar ketertiban
umum. (RN Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU ITE

Penyadapan Melanggar Privasi

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Para Pemohon (dari kiri ke kanan) Wahyudi, Anggara, dan Supriyadi WE, menghadiri sidang perbaikan
permohonan uji materi UU ITE terkait intersepsi (penyadapan), Selasa (9/3), di ruang sidang panel MK.

S

idang uji materi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) kembali digelar
di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa
(9/3/10) dengan agenda perbaikan
permohonan. Sidang dihadiri oleh para
Pemohon, Anggara, Supriyadi Widodo
Eddyono, dan Wahyudi.
Di hadapan Panel Hakim, para
Pemohon
melakukan
perbaikanperbaikan permohonan sebagaimana
arahan dan nasehat Panel Hakim pada
sidang
pemeriksaan
pendahuluan
(9/2/10).
Pemohon mempertegas kerugian
konstitusional yang diderita Pemohon
oleh berlakunya Pasal 31 ayat (4) UU
ITE yang mengatur tata cara intersepsi
(penyadapan)
melalui
Peraturan
Pemerintah. Pemohon menegaskan
batu uji yang digunakan adalah Pasal
28G ayat (1) UUD 1945, dan bukan
pada Pasal 28F. “Karena ini adalah
hubungan komunikasi yang bersifat
pribadi, bukan untuk menyampaikan
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gagasan
atau
informasi
kepada
masyarakat secara meluas,” kata
Anggara memberikan alasan.
Di Indonesia, belum banyak teori
yang mengemukakan hak atas privasi.
Pemohon melakukan elaborasi hak
atas privasi dalam lingkup rumah
atau tempat tinggal Pemohon yang
tidak bisa dimasuki tanpa izin atau
dimasuki secara sewenang-wenang
tanpa perintah atau melalui otorisasi
kekuasaan kehakiman.
Termasuk dalam hak privasi adalah
hak berkorespondensi yang sifatnya
pribadi antara Pemohon dengan pihak
lain. Dalam hal ini diperluas pada pola
hubungan komunikasi antara Pemohon
dengan pihak lain yang bersifat pribadi
dan berlangsung secara dua arah.
Pembatasan atau Penghadangan
melalui
tindakan
intersepsi
(penyadapan)
terhadap
alatalat komunikasi Pemohon, dapat
dikategorikan
sebagai
tindakan
melawan hukum dan pelanggaran HAM.
“Oleh karena itu kami berpendapat

bahwa tindakan penyadapan adalah
bagian dari upaya paksa yang hanya
boleh dilakukan berdasarkan UU dan
harus diatur hukum acaranya melalui
UU yang khusus mengatur hukum
formil terhadap penegakkan hukum
materiil,” kata Anggara.
Pengaturan
pembatasan,
penghadangan, atau pencabutan hak
yang ditetapkan Pasal 31 ayat (4) UU
UU ITE yang mengamanatkan tatacara
intersepsi, menurut Pemohon, jelas
bertentangan dengan UUD 1945 dan
punya potensi disalahgunakan atau
terjadinya kesewenang-wenangan.
Berdasarkan dalil-dalil di atas,
para Pemohon sebagai warga negara
Indonesia merasa berhak atas jaminan
perlindungan diri pribadi (privasi) dan
berhak atas rasa aman menggunakan
alat-alat komunikasi dari tindakan
intersepsi yang dilakukan secara
sewenang-wenang.
Jaminan atas keamanan diri
pribadi tidak hanya terbatas pada
pagar rumah atau tempat kediaman,
tapi juga hubungan korespondensi.
Hubungan komunikasi melalui segala
jenis media yang tersedia harus
dilindungi secara de facto dan jujur
dari
tindakan
sewenang-wenang
yang mungkin dilakukan oleh aparat
penegak hukum, dan oleh instansi yang
diberi kewenangan untuk melakukan
intersepsi.
Ketua Panel Hakim M. Akil
Mochtar menilai permohonan sudah
cukup memadai. Selanjutnya, Pemohon
akan menerima pemberitahuan dari
MK untuk sidang berikutnya. Akil juga
menyarankan Pemohon menyiapkan
saksi atau ahli yang mendukung
permohonan.
Sebelum menutup persidangan
perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 ini,
Panel Hakim yang terdiri dari M. Akil
Mochtar sebagai ketua, dua anggota
Panel Muhammad Alim dan Ahmad
Fadlil Sumadi, mengesahkan alat bukti
Pemohon yang terdiri dari bukti P1-P4.
(Nur Rosihin Ana)
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ruang sidang
Pengujian UU Pajak Penghasilan

Tidak Beralasan Hukum, Pengujian UU Pajak Penghasilan
Ditolak MK

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan
menolak
seluruh
permohonan
Pemohon
uji
UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan (UU PPh), Kamis
(11/3), di Ruang Sidang Pleno Gedung
MK. Menurut Majelis Hakim MK, dalildalil Pemohon tidak beralasan hukum.
Perkara 128/PUU-VII/2009 ini
dimohonkan oleh Moenaf Hamid Regar,
seorang guru besar emeritus pada
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera
Utara (USU). Menurut ketentuan UU PPh,
Pemohon dikenakan beban kewajiban
membayar pajak penghasilan. Materi
Pasal 4 ayat (2), Pasal 17 ayat (7), Pasal
7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14
ayat (7), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat
(2) huruf a, Pasal 17 ayat (2) huruf c,
Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pasal 17 ayat
(3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat
(5), Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 22
ayat (2) dan Pasal 25 ayat (8) UU Pajak
Penghasilan ini, di mata Pemohon,
merugikan hak konstitusionalnya.
Pemohon berargumentasi pajak
yang dia bayarkan tidak didasarkan
atas UU, tetapi atas dasar Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri
Keuangan dan/atau Direktur Jenderal
Pajak. Lalu, kerugian aktual yang
dianggap
merugikan
Pemohon
dan warga negara lainnya adalah
dengan pemberian wewenang kepada
Pemerintah, antara lain dapat dilihat
dari PP No. 131 Tahun 2000 tentang
Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito
dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat
Bank Indonesia (selanjutnya disebut PP
131/2000) yang mengatur mengenai
pengenaan pajak secara final sebesar
20% untuk bunga deposito.
Pemohon
mengungkapkan,
jika tidak ada ketentuan mengenai
pemberian
wewenang
pengaturan
dengan PP seperti disebutkan dalam
Pasal 4 ayat (2) UU PPh, maka Pemohon
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Foto: Humas MK/Yogi Djatnika
Seorang petugas court recording system sedang merekam jalannya sidang pengucapan putusan uji UU Pajak
Penghasilan di Mahkamah Konstitusi, Kamis (11/3).

dan warga negara lainnya dapat
dikenakan pajak yang lebih kecil
ataupun mungkin tidak dikenakan
pajak. Tetapi karena ada ketentuan
itu, maka Pemohon dirugikan karena
membayar pajak 20% yang seharusnya
lebih kecil atau tidak dikenakan pajak.
Terhadap perkara ini, Mahkamah
mempertimbangkan dua isu hukum
dalam pengujian UU ini, yakni apakah
pendelegasian wewenang penetapan
pajak oleh UU kepada peraturan
yang lebih rendah bertentangan
dengan hukum dan apakah kerugian
konstitusional Pemohon diakibatkan
oleh bentuk peraturannya yang bukan
UU ataukah karena substansi peraturan
yang lebih rendah dari UU.
Mahkamah menilai pendelegasian
wewenang UU untuk mengatur lebih
lanjut oleh peraturan perundangundangan
yang
lebih
rendah
tingkatannya adalah suatu kebijakan
pembentuk UU (legal policy) yakni
DPR dengan persetujuan Pemerintah

sehingga dari sisi kewenangan kedua
lembaga itu, tidak ada ketentuan UUD
1945 yang dilanggar, artinya produk
hukumnya dianggap sah.
Pengaturan lebih lanjut dalam
bentuk
Peraturan
Pemerintah,
Keputusan Menteri Keuangan, dan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak, di
samping untuk memenuhi kebutuhan
Pemerintah dengan segera supaya ada
landasan hukum yang lebih rinci dan
operasional, sekaligus juga merupakan
diskresi yang diberikan oleh UU
kepada Pemerintah yang dibenarkan
oleh hukum administrasi. Dengan
demikian maka pasal-pasal yang diuji
konstitusionalnya tidak bertentangan
dengan Pasal 23A UUD 1945, sehingga
dalil Pemohon tidak beralasan hukum.
“Amar
putusan,
mengadili,
menyatakan
permohonan
para
Pemohon ditolak untuk seluruhnya,”
tegas Mahfud MD yang memimpin
Sidang Pleno pengucapan putusan ini.
(Yazid)
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ruang sidang
Sengketa Pemilukada Kab. Nabire

Ayub Kayame Gagal Menjadi Bupati Nabire

Foto: Humas MK/Wiwik Budi Wasito
Kuasa Hukum Pemohon, Habel Rumbiak, menyerahkan bukti-bukti kepada petugas sidang dalam sidang
sengketa hasil pemilukada Kabupaten Nabire, Rabu (3/3), di ruang sidang pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan
menolak
seluruhnya permohonan
hasil
perselisihan
pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada) Kabupaten Nabire yang
diajukan oleh calon pasangan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire,
Ayub Kayame dan Yosianan Manuaron.
Demikian amar putusan perkara Nomor
1/PHPU.D-VIII/2010 yang dibacakan
oleh Moh. Mahfud MD, Kamis (11/3), di
Gedung MK.
Dalam konklusi, MK menyimpulkan
bahwa
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk
mengajukan
permohonan.
“Permohonan Pemohon juga diajukan
masih dalam tenggang waktu yang
ditentukan,” jelas Mahfud.
Dalam
pendapat
hukum
Mahkamah, Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar membenarkan bahwa
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telah terjadi pelanggaran proses
penyelenggaraan
Pemilukada
di
Kabupaten Nabire Putaran Kedua
Tahun 2010 sebagaimana didalilkan
Pemohon. “Akan tetapi, berdasarkan
fakta yang terungkap di persidangan,
pelanggaran
dimaksud
belum
dapat dikatakan bersifat sistematis,
terstruktur, dan masif,” jelas Akil.
Mengenai dalil Pemohon yang
menyatakan terjadi pelanggaran yang
sangat sistematis dan masif, yakni
jumlah pemilih yang tidak sesuai
dengan data penduduk menurut
Kantor Statistik Kabupaten Nabire,
jelas Akil, MK berpendapat dalil
tersebut merupakan dalil yang keliru.
Akil menuturkan bahwa pelanggaran
sistematis dan masif harus dilakukan
dengan perencanaan yang matang dan
dengan menggunakan strategi serta
dilakukan secara komprehensif di
wilayah yang luas, sedangkan dari bukti-

bukti yang terungkap, hal dimaksud
tidak terjadi secara sistematis dan tidak
ditujukan untuk memenangkan salah
satu pihak, melainkan semua pihak
terkena akibat yang sama. “Lagipula
data tersebut telah dipergunakan pada
Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran
pertama dan tidak dipersoalkan oleh
Pemohon,” jelas Akil.
Sementara itu, berkaitan dengan
dalil Pemohon mengenai tidak adanya
pencoblosan di Kampung Ogiay,
Kumupi, Yagewi, Lokodini, Taumi serta
Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo, Akil
mengungkapkan bahwa dalil Pemohon
tersebut tidak terbukti di persidangan.
Berdasarkan Bukti berupa Formulir
Model C-KWK beserta lampirannya
terbukti terjadi pencoblosan dalam
Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran
Kedua Tahun 2010, dan di dalam
Formulir Model C3-KWK tidak terdapat
keberatan dari saksi-saksi Pasangan
Calon. “Demikian juga dari Panwas
Kecamatan atau Distrik maupun
Panwas Kabupaten, sesuai fakta yang
terungkap di persidangan, sampai
berakhirnya pelaksanaan Pemilukada
tidak pernah mengajukan laporan
kepada Termohon. Oleh karena itu,
dalil Pemohon tersebut tidak terbukti,”
ujar Akil.
Mengenai dalil Pemohon yang
menyatakan terdapat pelanggaranpelanggaran lain, seperti pembagian
sembako dan uang, bukan pemilih
yang mencoblos, ataupun pembagian
dana, Akil menjelaskan bahwa hal
tersebut bukanlah kewenangan MK.
“Pelanggaran
tersebut
merupakan
wewenang
Pengawas
pemilukada,
Penyelenggara
Pemilukada,
dan
aparatur penegak hukum untuk
menyelesaikannya,” tandas Akil.
Mahfud mengungkapkan bahwa
Pemohon tidak dapat membuktikan
dalil-dalil dan alasan-alasan hukum
permohonannya. “Oleh karena itu, MK
menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” tukasnya.
(Lulu A.)
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Pengujian UU Hak Angket dan UU MD3

MK Tolak Beri Fatwa dalam Perkara Uji Hak Angket

D

alam sidang Panel Perbaikan
Permohonan tentang peng
ujian UU No. 6 Tahun 1954
tentang Hak Angket DPR dan
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD, Kamis (11/3),
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak
salah satu isi petitum yang diajukan
Pemohon
agar
MK
memberikan
pendapat bahwa hak angket DPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20A ayat (2) UUD 1945 adalah hak yang
dimiliki pemerintah RI yang memiliki
masa jabatan sama dengan anggota
DPR.
Hakim Akil Mochtar selaku Ketua
Sidang Panel tersebut menjelaskan
bahwa MK tidak pernah memberi
pendapat pada putusannya. “MK tidak
pada posisi untuk memberi pendapat
atau fatwa karena berhubungan
dengan pengujian Undang – Undang
Dasar 1945”, tegas Akil dalam sidang
perkara Nomor 7/PUU-VIII/2010 dan
8/PUU-VIII/2010 ini.
Namun
Pemohon
Bambang
Supriyanto sempat berdalih bahwa
pendapat dari MK sangatlah penting
agar pelaksanaan Pasal 77 UU tersebut
lebih baik lagi. Aryanti Artisari dan
Jose Dima Satria, tanpa satu pemohon
terakhir.
Disebabkan oleh petitum yang salah
tersebut, para Hakim memerintahkan
Pemohon untuk mengubah kembali
isi
berkas
permohonan
yang
sebelumnya telah di-renvooi. Selain
itu ada kesalahan lain dari isi petitum
yang meminta MK menerima dan
mengabulkan permohonan pengujian
materiil para Pemohon, padahal
pemohon hanya melakukan pengujian
formal atas perkara tersebut. Oleh
karena hal itu, Hakim Harjono
sempat mempertanyakan konsistensi
Pemohon.
Ketua sidang memerintahkan
perubahan petitum harus dilakukan
hari itu juga karena waktu yang
diberikan untuk melakukan perbaikan
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Foto: Humas MK/Andhini Sayu Fauzia
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perbaikan permohonan uji UU Hak Angket yang diajukan oleh
pendukung Partai Demokrat, Kamis (11/3), di ruang sidang pleno MK.

permohonan telah habis. ”Tidak
ada waktu untuk perubahan lagi.
Jadi petitum harus diubah saat ini,
kemudian perbaikan dikoordinasikan
ke panitera. Kami tunggu hari ini
juga,” perintah Hakim Konstitusi Akil
Mochtar.
Pada awal permulaan sidang, Akil
Mochtar sempat menawarkan pilihan
pada Pemohon untuk mencabut
permohonan atau terus melanjutkan
perkara, karena perkara ini berkaitan
dengan kasus Bank Century, sementara
kasus tersebut telah selesai. Namun
para Pemohon tetap pada pendiriannya
untuk terus melanjutkan perkara.
Mengenai substansi permohonan masih
tetap sama, ”yaitu pelaksanaan hak
angket harus relevan dengan yang satu
zaman. Itu intinya yang dimohonkan.”
Papar Bambang Supriyanto.
Saat
menjelaskan
pokok
perubahan, Bambang mengutarakan
konstruksi kerugiannya bahwa mereka
merasa dirugikan karena adanya
inkonsistensi dari dua undang-undang

yaitu UU Hak Angket Tahun 1954 dan
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD,” jelas Bambang.
Atas penjelasan tersebut, Harjono
meminta agar kerugian konstitusional
dari terbentuknya undang-undang
itu juga harus diuraikan. Sementara
Hakim
Konstitusi
Ahmad
Fadlil
Sumadi mengingatkan Pemohon untuk
memberi penekanan pada pengujian
formil agar diperhatikan baik-baik
mengenai aturan peralihannya. Fadlil
juga menasehati agar dalam petitum
harus ada permintaan, bahwa undangundang yang lama sudah tidak berlaku
lagi sehingga kehilangan validitasnya.
Menjelang akhir sidang, Akil
Mochtar
kembali
mengingatkan
Pemohon untuk menyusun berkas
permohonan dengan baik. ”Jangan
ada yang salah lagi, kan tidak enak
dilihatnya kalau ada yang dicoretcoret lagi karena permohonan ini akan
disampaikan ke sembilan hakim, DPR,
dan Presiden,” tegasnya. (Nur Ika A/
Yunita)
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ruang sidang
Pengujian UU Kesehatan

Dilema Perawat Mengemban Tugas

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Pemohon uji UU Kesehatan dan kuasa hukumnya sedang berdiri saat hakim meninggalkan ruang sidang pada persidangan perbaikan permohonan, Kamis (18/3), di
ruang sidang pleno MK.

P

erawat sebagai tenaga kesehatan
dan pimpinan di puskesmas
dan puskesmas pembantu yang
berada di daerah terpencil – di
mana para tenaga dokter dan apoteker
tidak ada – sangat rentan disalahkan
aparat penegak hukum, khususnya
kepolisian dan kejaksaan. Akibatnya,
perawat bisa dipidanakan berdasarkan
UU Kesehatan.
Demikian diungkap oleh Misran
selaku Pemohon dalam sidang uji
materi Pasal 108 ayat (1) beserta
penjelasan Pasal 108 ayat (1) UU No.
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di
ruang sidang pleno MK, Kamis (18/03).
Kerentanan pemidanaan tersebut,
menurut Misran, karena perawat
sebagai
tenaga
kesehatan
juga
diharuskan memberikan pertolongan
pertama kepada pasien dan tidak boleh
menolaknya karena dapat dipidana
penjara dua tahun sesuai dengan
Pasal 190 ayat (1) UU Kesehatan.
Sementara itu, ketika melakukan
pertolongan dan memberikan obat
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juga dapat dipidanakan karena ada
ketentuan terbatas bagi perawat untuk
memberikan obat kepada pasien.
“Kita semua tahu bagaimana
kondisi di pelosok daerah tidak ada
tenaga ahli yang memiliki kewenangan
mengeluarkan jenis obat tertentu yang
harus diberikan kepada pasien saat
memberikan pertolongan. Apabila
tidak diberikan maka pasien bisa
celaka,” ungkap Misran dalam perkara
Nomor 12/PUU-VIII/2010 ini.
Misran melanjutkan kisahnya
ketika
memberikan
obat
demi
menolong pasien. “Pasien tidak mati
dan tertolong. Namun akhirnya saya
dijerat
dan
dipidanakan
karena
memberikan obat yang secara istilah
farmasi tidak boleh dikeluarkan oleh
perawat. Di sisi lain di pelosok daerah
terpencil, tenaga dokter tidak ada,”
ceritanya.
Oleh sebab itu, Misran memohon
kepada MK agar Pasal 108 ayat (1)
beserta penjelasan Pasal (108) ayat
(1) UU Kesehatan dibatalkan dan

dinyatakan
bertentangan
dengan
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang
jaminan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
Menanggapi permohonan, Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
memberikan nasehat kepada Pemohon
agar lebih menajamkan dalil yang
diajukan karena permohonan Pemohon
belum mencantumkan secara rinci
tentang kerugian konstitusional yang
diderita. ”Jenis obat apa saja yang
tidak boleh dikeluarkan oleh seorang
perawat dan istilah terbatas yang
terdapat dalam UU Kesehatan perlu
dipertajam sehingga MK bisa menilai
permasalahan dengan jelas,” nasehat
Ahmad Fadlil.
Menanggapi
hal
tersebut,
Misran menyatakan bahwa kebijakan
dalam masalah pengaturan ini yang
bermasalah karena kondisi lapangan
begitu berbeda apabila di pelosok
daerah. ”Sistem yang diatur Pemerintah,
salah,” tegasnya. (RN Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU Kepailitan

Menyoal Luasnya
Kewenangan Kurator

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (UU Kepailitan),
Kamis (18/3), di Gedung MK. Sidang
perkara Nomor 144/PUU-VII/2009 ini
mengagendakan mendengarkan keterangan Pihak Terkait, yakni Qomaruddin dan M. Hafis dari Ikatan Serikat
Buruh Indonesia (ISBI).
Dalam
keterangannya,
Pihak
Terkait yang diwakili Melina sebagai
Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa
Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena merasa
hak konstitusionalnya terlanggar akibat berlakunya Pasal 16 ayat (1) dan (2)
UU Kepailitan. Melina mengungkapkan
sebagai buruh yang bekerja pada Pemohon, Pihak Terkait dilanda kecemasan
dengan adanya keputusan pailit yang
dijatuhkan kepada Pemohon sebagai
debitur. “Pemohon kesulitan mencari
order dan klien untuk meneruskan
usaha dan mempertahankan sekitar 6.000 buruhnya termasuk Pihak
Terkait karena Kurator mengambil alih
hak-hak debitur akibat terlalu luasnya
kewenangan Kurator,” jelasnya.
Kecemasan Pihak Terkait, lanjur
Melina, dapat terlihat dari aksi demonstrasi yang dilakukan Pihak Terkait.
“Pihak Terkait takut Kurator akan memPHK karena Kurator memiliki kewenangan tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat
(1) dan (2) UU Kepailitan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Hakim Konstitusi Harjono mempertegas kerugian konstitusional yang dialami Pihak
Terkait dengan perkara yang diajukan
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Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Suasana sidang pleno uji UU Kepailitan, Kamis (18/3), di ruang sidang MK.

Pemohon. “Pasal a quo hanya mengatur
mengenai kewenangan Kurator, lantas
sebenarnya apa kerugian yang dialami
Pihak Terkait dengan berlakunya Pasal
16 ayat (1) dan (2)?” tanyanya.
M. Hafis selaku Pihak Terkait menjelaskan bahwa sebagai pihak yang
bekerja dengan debitur, Pihak Terkait
hanya ingin bekerjasama dengan Debitur untuk mempertahankan usahanya.
“Kami hanya ingin Debitur diberikan
waktu untuk melunasi utang agar dapat
mempertahankan usahanya,” jelasnya.
Sementara itu, dalam sidang ini,
Erwin Richard Andersen sebagai Pemohon Prinsipal menegaskan kembali hakhak konstitusionalnya yang terlanggar
akibat berlakunya Pasal 16 ayat (1) dan
(2) UU tersebut. Erwin mengemukakan
beberapa fakta hukum bahwa akibat
terlalu luasnya kewenangan Kurator,
di antaranya pengumuman pailit yang
dibuat Kurator dan termuat dalam media massa, isinya bisa bersifat provokatif hingga pengubahan spesimen tandatangan rekening TPI secara sepihak
tanpa sepengetahuan Hakim Pengawas
maupun pihak manajemen TPI. “Kesewenang-wenangan Kurator tersebut
menyebabkan stakeholder Pemohon
bingung dan mengurangi pemasukan
Pemohon,” jelasnya.

Pemohon menyoal tiga norma
dalam UU tersebut, yakni Pasal 16
ayat (1) berbunyi “Kurator berwenang
melaksanakan tugas pengurusan dan/
atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan
meskipun terhadap putusan tersebut
diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali”. Lalu, Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal putusan pernyataan
pailit dibatalkan sebagai akibat adanya
kasasi atau peninjauan kembali, segala
perbuatan yang telah dilakukan oleh
kurator sebelum atau pada tanggal
kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 17 tetap
sah dan mengikat debitur”.
Kemudian Pasal 69 ayat (2) yang
menyatakan “Dalam melaksanakan
tugasnya, kurator a) tidak diharuskan
memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih
dahulu kepada Debitur atau salah
satu organ debitur, meskipun dalam
keadaan di luar kepailitan persetujuan
atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; b) dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam
rangka meningkatkan harta pailit.
(Lulu Anjarsari)
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ruang sidang
Pengujian UU Energi

Ironi Daerah Penghasil Energi

Foto: Humas MK/Yogi Djatnika
Ahli dari Pemohon, Abrar Saleng, sedang memperhatikan pertanyaan yang diajukan oleh Pemerintah dalam
sidang uji UU Energi, Senin (22/3), di ruang sidang pleno MK.

E

nergi yang terdapat di daerah,
sesuai dengan pendekatan
otonomi daerah dan UU
Pemerintahan Daerah, harus
diartikan secara sistematis yakni
meliputi Gubernur (provinsi), Bupati
(kabupaten) atau Walikota (kota). Jadi,
UU Energi harus dipadukan dengan UU
Pemda yang selalu mengatur masalah
provinsi dan kabupaten/kota.
Demikian
diutarakan
Sutisna
Prawira saat memberikan keterangan
Pemerintah dalam sidang uji materi
UU No. 30 Tahun 2007 tentang
Energi (UU Energi), di ruang sidang
pleno, Senin (22/03). Perkara Nomor
153/PUU-VII/2009 ini dimohonkan
oleh Safrial selaku Bupati Tanjung
Jabung Barat Prov. Jambi karena hak
konstitusionalnya dalam pengelolaan
energi dirugikan.
“Pemerintah tidak sepakat dengan
penafsiran Pemohon bahwa frasa
“daerah” yang terdapat pada Pasal 20
ayat (3) dan frasa “badan usaha” yang
terdapat pada Pasal 23 ayat (3) adalah
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dimaknai sebagai daerah kabupaten
atau kota. Kata daerah harus dimaknai
provinsi dan kabupaten atau kota,”
tutur Sutisna kepada Majelis Sidang
dan Pemohon.
Sedangkan untuk badan usaha,
Sutisna menjelaskan harus ditafsiri bisa
PT BUMN, PT BUMD, dan PT Swasta. Jadi
tidak bisa dimaknai hanya kabupaten
atau kota. “Kalau dimaknai hanya PT
BUMD maka akan terjadi monopoli dan
itu tidak sesuai dengan UUD 1945 dan
monopoli itu tidak sehat,” tambahnya.
Sementara itu, menurut Abrar
Saleng yang merupakan ahli hukum
sumber daya alam, menyatakan
bahwa berdasarkan Pasal 33 UUD
1945, negara menguasai dalam artian
punya hak mengurus, mengawasi,
dan mengontrolnya. “Hal ini bisa
dilimpahkan
kepada
(pemerintah)
daerah,” kata Abrar.
“Kalau sumber energi berada
dalam lingkup kabupaten atau kota
saja maka yang memiliki kewenangan
adalah Bupati atau Walikota. Kalau

lintas kabupaten atau kota maka yang
berwenang adalah provinsi. Kalau lintas
provinsi maka yang berwenang adalah
pemerintah pusat,” sambungnya.
Meski demikian, tandas Abrar,
semua
harus
bermuara
untuk
kesejahteraan rakyat. ”Kesejahteraan
rakyat ini merupakan amanat dari UUD
1945 yang harus diwujudkan,” ucap ahli
yang juga merupakan dosen hukum di
Universitas Hasanuddin Makasar ini.
Dalam persidangan ini, Hakim
Konstitusi Arsyad Sanusi memberikan
pertanyaan kepada Pemerintah dan
DPR apa makna awal dari frasa
”daerah” yang terkandung dalam UU
Energi. Selanjutnya, Hakim Konstitusi
Harjono menanggapi masalah UU
energi ini yang menonjol hanya masalah
payung hukum pembentukan Dewan
Energi saja. ”Batu Bara, dan sumber
daya lainnya itu menurut UU ini juga
merupakan energi, ketentuan seperti
ini bagaimana menurut Pemerintah,”
tanya Harjono.
Menanggapi hal itu, Pemerintah
akan memberikan jawaban secara
tertulis kepada MK. Sementara itu,
pihak DPR menyatakan bahwa yang
diuntungkan dalam UU ini justru
daerah. “Akan tetapi, menurut DPR
menjadi aneh apabila UU ini digugat
oleh daerah. Sebenarya kalau menurut
saya justru seharusnya yang digugat
adalah UU Migas bukan UU Energi.
Selebihnya DPR juga akan memberikan
keterangan secara tertulis pula,” kata
M. Idris Luthfi anggota DPR Komisi
VII.
Selanjutnya, Hakim Konstitusi
Hamdan
Zoelva
menanggapi
permasalah uji materi ini yang utama
adalah pemanfaatan energi yang
timpang dan ironis. “Daerah penghasil
energi yang luar biasa di seluruh daerah
Indonesia seringkali daerahnya tidak
mendapat perhatian. Listriknya masih
mati terus, maka tidak salah apabila
Pemohon meminta tafsir seperti yang
diinginkannya. Hal ini hendaknya
menjadi perhatian bagi Pemerintah
dan DPR,” tuturnya. (RN Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU Barang Cetakan

Menguji Konstitusionalitas Larangan Penerbitan Buku

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyidangkan uji materi
UU 4/PNPS/1963 tentang
Pengamanan
terhadap
Barang-barang Cetakan yang Isinya
Dapat Mengganggu Ketertiban Umum
(UU Barang Cetakan) dan Pasal 30
ayat (3) huruf c UU No. 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan) di
ruang sidang panel MK, Kamis (18/03).
Pemohon perkara Nomor 13/
PUU-VIII/2010 ini adalah Muhidin M.
Dahlan selaku penulis buku Lekra
Tak Membakar Buku, M Chozin selaku
ketua umum PB HMI-MPO, Eva Irma,
Adhel Setiawan dan Syafrimal selaku
mahasiswa.
Para
Pemohon
memohonkan
uji materi ini karena merasa hak
konstitusionalnya
dilanggar
atas
pemberlakuan UU tersebut terkait
pelarangan dan penyitaan buku.
“Pelarangan dan penyitaan buku
oleh Kejaksaan tidak sesuai dengan
due process of law. Apabila menulis
buku merupakan perbuatan yang
dikategorikan
sebagai
tindakan
melawan
hukum,
maka
harus
disidangkan sesuai prosedur di dalam
sidang pengadilan,” tutur Gatot Goei
selaku Kuasa Hukum para Pemohon.
Para Pemohon Juga mendalilkan
bahwa Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal
4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9 UU 4/PNPS/1963 dan Pasal 30
ayat (3) huruf c UU No. 16 Tahun 2004
bertentangan dengan Pasal 28F UUD
1945. Ketentuan yang memberikan
kewenangan kepada Kejaksaan Agung
RI untuk melarang dan mengawasi
beredarnya buku adalah ketentuan
yang melanggar hak konstitusional
para Pemohon untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan
pribadi
dan
lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, dan mengolah informasi
yang dijamin oleh UUD 1945.
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ilustrasi: Humas MK/Gani

“Sebagai
seorang
mahasiswa,
Pemohon tidak bisa memperoleh
informasi melalui barang cetakan berupa
buku dan hal ini berpotensi membatasi
kemajuan intelektual dalam dunia
tulis-menulis. Sedangkan bagi penulis
buku, haknya dalam mengekspresikan
kebebasan berpendapat dan berpikir
melalui tulisan yang dijamin oleh Pasal
28 UUD 1945 menjadi terlanggar,”
sambung Gatot.
Pelarangan dan penyitaan buku,
menurut para Pemohon, ialah upaya
pemaksaan oleh negara. “Ketika terjadi
pemaksaan (menyita dan melarang
beredarnya buku) akan menimbulkan
pembodohan dan pembungkaman
terhadap masyarakat, oleh negara,”
tegas Gatot.
Dalam petitumnya, para Pemohon
meminta MK menyatakan Pasal 1,
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal
6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/

PNPS/1963 dan Pasal 30 Ayat (3) huruf
c UU 16/2004 bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan 28,
Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945
dan tidak memiliki kekuatan humum
mengikat.
Menanggapi permohonan, Majelis
Hakim Panel MK memberikan nasehat
dan masukan bahwa awalnya UU
tersebut merupakan Penetapan Presiden
tentang pengamanan barang cetakan,
“namun pada selanjutnya Penetapan
Presiden itu telah diundangkan melalui
UU Nomor 5 Tahun 1969. Hal itu juga
harus dimasukkan dalam permohonan
para Pemohon supaya menjadi tepat
dan
sempurna,”
nasehat
Hakim
Muhammad Alim.
Selanjutnya,
Majelis
Sidang
Panel MK memberikan kesempatan
kepada Pemohon untuk memperbaiki
permohonannya paling lambat 14 hari.
(RN Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU Parpol

Penyelenggara Negara Harus Berhenti dari Parpol

Foto: Humas MK/Wiwik Budi Wasito
Seorang diri, Doni Istyanto Hari Mahdi, mengajukan uji UU Partai Politik ke MK. Ia menghadiri sidang
pemeriksaan pendahuluan, Selasa (23/3), di ruang sidang panel MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang Perkara
Nomor 14/PUU-VIII/2010
tentang pengujian UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai politik (UU Parpol), Selasa (23/3),
di gedung MK, yang diajukan oleh Doni
Istyanto Hari Mahdi.
Doni mendalilkan bahwa Pasal
16 ayat (1) UU Parpol bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat
(1) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa
“Anggota Partai Politik diberhentikan
keanggotannya dari Partai Politik
apabila: (a) meninggal dunia; (b)
mengundurkan diri secara tertulis; (c)
menjadi anggota Partai Politik lain;
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atau (d) melanggar AD dan ART”. Doni
menilai pasal a quo menyebabkan
seorang
Presiden/Wakil
Presiden
yang berasal dari partai politik tidak
diberhentikan keanggotaannya dari
partai politik segera saat menjabat
sebagai Presiden/Wakil Presiden.
Pasal 16 ayat (1) UU Parpol tidak
memberhentikan seorang anggota parpol
segera setelah anggota tersebut memangku
jabatan sebagai Presiden/Wakil Presiden.
“Hal ini berpotensi untuk disalahgunakan
oleh partai politik serta bisa memengaruhi
agar Presiden mengambil kebijakankebijakan yang populer terutama menjelang
masa pemilu dengan tujuan semata-mata
untuk mendongkrak suara partai politik,”
jelasnya.

Selain itu, lanjut Doni, pasal a quo
mengakibatkan waktu kerja Presiden/
Wakil Presiden yang seharusnya
hanya untuk bekerja bagi nusa bangsa
menjadi berkurang. “Waktu kerja
Presiden/Wakil
Presiden
terbuang
sia-sia karena harus memikirkan
partai politiknya yang mengakibatkan
kewajiban Presiden/Wakil Presiden
terabaikan,” ujarnya.
Menanggapi dalil Pemohon, Hakim
Konstitusi Harjono mempertanyakan
dalil Pemohon yang dianggap terlalu
spekulatif
dan
mengira-ngira.
“Apa Pemohon memeriksa jadwal
Presiden hingga mengetahui Presiden
selalu memikirkan parpolnya selain
memikirkan tugas kepresidenannya?
Tolong
Pemohon
jangan
hanya
mengira-ngira dan berspekulasi saja.
Kedudukan Hukum (legal standing
red.) Pemohon harus berdasarkan
kerugian hak konstitusional Pemohon
yang terlanggar karena pasal a quo,”
paparnya.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Achmad
Sodiki
mengungkapkan
bahwa
permohonan
Pemohon
tergolong ke dalam legislative review
yang menjadi kewenangan DPR.
Sodiki menilai Pemohon menganggap
di dalam Pasal 16 ayat (1) yang tidak
mencantumkan aturan jika anggota
parpol menjadi penyelenggara negara,
maka akan diberhentikan dari parpol.
”Jika Pemohon ingin menambahkan
pasal dalam UU parpol, maka hal itu
bukanlah kewenangan MK. Pemohon
datang saja ke DPR,” ujarnya.
Ketua
Majelis
Hakim
Panel
Hamdan Zoelva menyarankan jika
ingin meneruskan permohonannya,
maka Pemohon harus merekonstruksi
permohonannya. ”Pemohon harus
menjelaskan dengan detail kerugian
konstitusional yang dialami. Untuk itu,
Pemohon diberi waktu memperbaiki
permohonannya selama 14 hari,”
tandas Hamdan. (Lulu A.)
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ruang sidang
Pengujian UU Pengadilan Anak

Pengadilan Anak Indonesia Butuh Penegak Hukum Khusus Anak

Foto: Humas MK/Wiwik Budi Wasito

Mahkamah Konstitusi menyidangkan uji materi UU Pengadilan Anak, Selasa (2/3), di ruang
sidang pleno MK.

I

ndonesia
membutuhkan
para
penegak hukum seperti polisi dan
jaksa yang khusus menangani
anak. Mereka diharapkan mampu
menangani psikologi anak yang terlibat
dalam kasus pidana. Hal ini disampaikan
oleh Ahli Hukum Pidana Mudzakkir,
ketika memberikan keterangan sebagai
Ahli Pemerintah, dalam pengujian
undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak (UU
Pengadilan Anak), Selasa (2/3), di
Ruang Sidang Pleno MK.
Selama ini, lanjut Mudzakkir,
penegak hukum yang menangani
kasus berkaitan dengan anak maupun
pengadilan anak dilakukan oleh
polisi, jaksa hingga hakim yang
hanya mengurus kasus anak. “Para
penegak hukum kita belum ada yang
benar-benar dispesifikasikan untuk
menangani kasus anak. Seharusnya
disediakan khusus yang mengerti latar
belakang dan psikologi anak,” jelasnya
dalam sidang perkara Nomor 1/PUUVIII/2008 ini.
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Namun Mudzakkir menilai bahwa
pilihan penjatuhan pidana dalam
pengadilan anak yang berlangsung
selama ini mengutamakan kepentingan
anak. “Sanksi pidana disesuaikan
dengan kepentingan anak. Keputusan
diserahkan pada hakim. Akan tetapi,
lazimnya, anak usia 8 – 12 tahun yang
melakukan tindak pidana akan dijatuhi
hukuman
dikembalikan
kepada
orangtua,” tuturnya.
Mengenai
permohonan
Pe
mohon yang meminta agar frasa
”…pidana atau…” dalam Pasal 22
UU Pengadilan Anak dihilangkan,
Mudzakkir berpendapat hal itu akan
mempengaruhi pilihan penjatuhan
sanksi yang bisa berakibat buruk bagi
masyarakat. Mudzakkir mencontohkan
jika seorang anak berumur 18 tahun
melakukan tindak pidana yang serius,
sementara pilihan sanksi pidana
dihapuskan, maka akan berbahaya bagi
masyakarat.
Oleh karena itu, jelas Mudzakkir,
Pemohon jangan hanya melihat dari

sisi anak sebagai terpidana, tetapi juga
harus melihat kepentingan masyarakat.
”Sanksi pidana dalam UU Pengadilan
Anak hanya sebagai peringatan agar
anak tidak melakukan tindak pidana
yang dapat melanggar hukum,” ujarnya.
Selain itu, mengenai batas umur
anak dapat dipidana seperti yang
tercantum dalam frasa ”sekurangkurangnya umur 8 (delapan) tahun”,
Mudzakkir berpendapat hal tersebut
diterapkan berbeda di setiap negara.
”Di Indonesia, batas usia minimum
delapan tahun menjadi kesepakatan
saat UU Pengadilan Anak dibentuk,”
jelasnya.
Akan tetapi, Pemohon berpijak
pada konvensi PBB yang menyatakan
bahwa batas minum anak dipidanakan
ialah 12 tahun. Muhammad Joni selaku
Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan
bahwa PBB menganggap batas usia
minimum anak dapat dipidanakan ialah
delapan tahun, terlalu rendah. ”PBB
menyebut batas usia delapan tahun
tersebut dengan istilah ‘not rationally
acceptable’ atau ‘tidak dapat diterima
secara rasional’,” tukasnya.
Menanggapi
pernyataan
Joni,
Mudzakkir berpendapat hal tersebut
tidak tepat. Menurutnya, menguji
konstitusionalitas suatu pasal dalam
undang-undang
bukan
berkaitan
dengan konvensi PBB. ”Konvensi PBB
tidak menginterpretasi nilai dari Pasal
28D UUD 1945. Hukum yang berlaku
di Indonesia harus dinterpretasi dalam
sistem hukum Indonesia, yakni UUD
1945 sebagai konstitusi,” katanya.
Mudzakkir
juga
mengungkapkan
bahwa prinsip diskresi akan lebih baik
diterapkan untuk pengadilan anak.
”Semakin banyak ruang diskresi, maka
akan semakin baik diterapkan bagi
pengadilan anak,” jelasnya.
Persidangan berikutnya mengagenda
kan
mendengar keterangan saksi
maupun ahli dari Pemohon. (Lulu A.)
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Menguji Konstitusionalitas
Larangan Peredaran Buku
Muhammad Chozin Amirullah,
Adhel
Setiawan,
Eva
Irma
Mudzdalifah,
Syafrimal
Akbar
Dalimunthe dan Muhiedin M. Dahlan
merupakan
Pemohon
pengujian
Undang-Undang
Nomor
4/PNPS/
1963 tentang Pengamanan terhadap
Barang-barang Cetakan yang Isinya
Dapat Mengganggu Ketertiban Umum
dan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan. Perkara ini
diregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 13/PUU-VIII/2010.
Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan 18 pasal dalam UU
Pengamanan Barang Cetakan, yakni
Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 2 ayat
(1), (2), (3), dan (4), Pasal 3 ayat (1) dan
(2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (10 dan (2),
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal
10, dan Pasal 11 serta Pasal 30 ayat (3)
huruf c UU Kejaksaan bertentangan
dengan UUD 1945.
Para Pemohon mendalilkan Pasal
1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UU 4/
PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf
c UU No. 16 Tahun 2004 bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
karena pelarangan dan pengawasan
barang cetakan di atas tidak melalui
sebuah proses hukum yang benar
dan tepat. Seharusnya pelarangan dan
pengawasan Barang Cetakan tersebut
dilakukan melalui makanisme hukum
yang ada, “due proccess of law” bukan
seperti yang diatur dalam Pasal 1,
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal
6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU 4/
PNPS/1963 dan Pasal 30 Ayat (3) huruf
c UU 16/2004. Dalam praktiknya, “due
process of law” berfungsi untuk menguji
dan memeriksa terhadap ketepatan
penggunaan kekuasaan pemerintah
(eksekutif)
dalam
melaksanakan
proses hukum yang dilakukan oleh
penegak hukum demi perlindungan
dan penegakan hak-hak warga-negara.
Salah satu contohnya seperti dalam
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proses peradilan a quo antara lain untuk
menguji dan memeriksa ketentuan
yang bertentangan dengan UUD 1945.
Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9
UU 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 Ayat (3)
huruf c UU 16/2004 telah bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
karena tanpa melalui “due proccess of
law” hak konstitusional Para Pemohon
untuk
mendapatkan
pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum dirugikan.
Para Pemohon mendalilkan Pasal 1,
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UU 4/PNPS/1963
dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU No.
16 Tahun 2004 bertentangan dengan
Pasal 28F UUD 1945 karena ketentuan
yang memberikan kewenangan kepada
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
untuk melarang dan mengawasi
beredarnya buku adalah ketentuan
yang melanggar Hak Konstitusional
para pemohon untuk berkomunikasi

dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan
pribadi
dan
lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah informasi yang
dijamin oleh UUD 1945. Para Pemohon
jelas menentang pembodohan dan
pembungkaman melalui pelarangan
buku. Dengan adanya pelarangan buku
maka Para Pemohon berkepentingan
untuk
merebut
hak
informasi
untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan dan mengolah informasi
yang dikebiri oleh UU 4/PNPS/1963
dan UU 16/2004.
Oleh
karena
itu,
dalam
petitumnya, para pemohon meminta
agar MK menyatakan UU Nomor: 4/
PNPS/1963
tentang
Pengamanan
terhadap Barang-barang Cetakan yang
Isinya Dapat Menganggu Ketertiban
Umum bertentangan dengan UUD 1945
serta tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.
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MENYOAL HAK ANGKET BANK
CENTURY
Bambang Supriyanto, Aryanti
Artisari, Jose Dima Satria, Aristya
Agung
Setiawan
merupakan
para pemohon yang mengajukan
pengujian terhadap Undang-undang
Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah (UU MD3). Perkara ini
diregistrasi Kepaniteraan MK dengan
nomor 8/PUU-VIII/2010.
Pemohon mendalilkan pasal 77
ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan
UUD 1945 terutama Pasal 7, Pasal
20A ayat (1), Pasal 20A ayat (2), Pasal
22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D
ayat (1) serta Pasal 28H ayat (1). Pasal
77 ayat (3) menyatakan bahwa “Hak
angket sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk
melakukan
penyelidikan
terhadap
pelaksanaan suatu undang-undang
dan/atau kebijakan Pemerintah yang
berkaitan dengan hal penting, strategis,
dan berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa
dan
bernegara yang diduga bertentangan
dengan
peraturan
perundangundangan”.
Para pemohon beralasan bahwa
pasal a quo berkaitan dengan
pembentukan Panitia Angket kasus
Bank Century yang dilaksanakan
oleh
DPR
periode
2009-2014
terhadap pemerintah periode 20042009 bertentangan dengan norma
konstitusi. Para Pemohon berpendapat
fungsi
anggaran
dilaksanakan
bersama dengan Pemerintah, maka
fungsi
pengawasan
dilaksanakan
terhadap Pemerintah. Pemerintah yang
dimaksud adalah Pemerintah yang
masa jabatannya sama dengan periode
masa jabatan DPR yang bersama-sama
melaksanakan fungsi anggaran dan yang
melaksanakan fungsi pengawasan. Oleh
karena itu, hak angket yang dimiliki oleh
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
hanya bisa ditujukan kepada pemerintah
yang masa jabatannya sama dengan
periode anggota DPR yang memiliki hak
angket tersebut. Dengan demikian hak
angket hanya berlaku untuk DPR dan
pemerintah dalam periode yang sama.
Di samping pelanggaran konstitusi
tersebut, para pemohon menilai bahwa
sebagian besar anggota Pansus Angket
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dalam melaksanakan hak angket telah
melakukan pelanggaran-pelanggaran
yang bersifat masif dan sistematis
antara lain :
a.
Tidak menjunjung prinsip hukum
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
terbukti dalam pemeriksaan saksisaksi tidak memperlakukan saksi
yang
mempunyai
kedudukan
hukum sama dengan anggota
Pansus Angket.
b. Para saksi yang dipanggil, tidak
mendapat kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum, terbukti sebagian
anggota Pansus Angket memeriksa
saksi tanpa mengenal batas waktu
dengan cara-cara bertanya dan
meminta klarifikasi dengan tidak
sopan bahkan memaksakan agar
jawaban para saksi harus sesuai
dengan kehendak para penanya.
Hal ini jelas-jelas melanggar
hak asasi manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945.
c.
Sebagian para saksi sangat
direndahkan
kehormatan,
martabat
dan
derajadnya.
Terlihat bahwa Boediono sebagai
simbol
negara,
yaitu
Wakil
Presiden
Republik
Indonesia
diperlakukan semena-mena yang
sangat menyinggung kehormatan
dan martabat Bangsa Indonesia
yang dikenal memiliki kearifan,
sopan santun, dan ramah tamah.
Hal ini mempermalukan Bangsa
dan Negara Indonesia terhadap
Rakyat Indonesia maupun dunia
Internasional. Hal ini jelas melanggar
Hak Asasi Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1)
dan (2) UUD 1945.
d. Bahwa sebagian besar anggota

Pansus Angket tidak menghormati
Hak Asasi orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bemegara. Hal
ini terbukti bahwa hak angket
terhadap pemerintahan periode
2004-2009 adalah Hak dari
anggota DPR periode 2004-2009.
Hal ini jelas bertentangan dengan
Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
Pemohon
juga
menganggap
penafsiran dan pelaksanaan Pasal 77
ayat (3) UU MD3 adalah bertentangan
dengan norma-norma konstitusi dalam
UUD 1945 Pasal 6A ayat (2), Pasal 7,
Pasal 20A ayat (1) dan (2), Pasal 22E
ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2),
serta Pasal 28J ayat (1). Pasal 77 UU MD3
harus ditafsirkan dan dilaksanakan
oleh anggota DPR periode 2009-2014
terhadap pemerintahan periode 20092014. Pelaksanaan dan penafsiran yang
dilakukan oleh anggota DPR periode
2009-2014
dengan
pembentukan
Pansus Angket Bank Century jelas jelas
merugikan hak konstitusional Para
Pemohon, karena Para Pemohon adalah
pendukung pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono periode
20042009 dan periode 2009-2014.
Dalam petitumnya, para pemohon
memohon agar MK menyatakan bahwa
hak angket Dewan Perwakilan Rakyat
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2)
UUD 1945 adalah hak yang dimiliki
terhadap
Pemerintah
Republik
Indonesia
yang
memiliki
masa
jabatan sama dengan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia. Selain
itu, para pemohon juga memohon
agar pelaksanaan Pasal 77 ayat (3)
UU MD3 dinyatakan bertentangan
dengan konstitusi dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.
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Daftar Perkara Diperiksa MK (Maret 2010)
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

1

24/PUU-VII/2009

Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik

Independen Revolusi-45 diwakili oleh
Zulfikar selaku administrator partai,
dkk

2 April 2009

2

27/PUU-VII/2009

Asfinawati, dkk

14 April 2009

3

105/PUU-VII/2009

4

115/PUU-VII/2009

5

117/PUU-VII/2009

Pengujian UU Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan
Kedua Atas UU Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Pengujian UU No. 10 Tahun
2008 Tentang Pemilihan
Umum DPR, DPD, dan DPRD
[Pasal 211 ayat (1), (2), (3)
dan Pasal 212 ayat (1), (2),
(3)]
Pengujian UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Pengujian UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRD [Pasal 14 ayat (1)]

6

120/PUU-VII/2009

7

121/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan
Daerah [Pasal 58 huruf f dan
huruf h]
Pengujian UU No. 4 Tahun
2008 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara [Pasal
172]

Pemohon

Sukriyanto

SP Bank Central Asia Bersatu (Ronald
Ebenhard)
Pemohon 1 : Wahidin Ismail
Pemohon 2 : Marhany Victor Poly Pua
Pemohon 3 : Sri Kadarwati
Pemohon 4 : K.H. Sofyan Yahya
Pemohon 5 : Intsiawati Ayus
H. Dirwan Machmud, S.H.

Pemoho 1:
Dr. Nunik Elizabeth Merukh, dkk (Pemegang Saham)

Tanggal Registrasi

3 Juli 2009

10 Agustus 2009

9 September 2009

9 September 2009

Pemohon 2: PT. Pukuafu Indah
Pemohon 3:
PT. Bintang Purna Manggala 4. PT.
Lebong Tandai 5. PT. Meruks Ama
Coal 6. PT. Merukh Flores Coal
Para Calon Anggota Legislatif yang
tergabung dalam Forum Komunikasi
Calon Legislatif Lintas Partai untuk
DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun
2009

8

124/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

9

127/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang
Nomor 56 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat

Maurits Major, dkk

5 Oktober 2009

10

137/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan [Pasal 44
ayat (3), Pasal 59 ayat (2),
(4), dan Pasal 68 ayat (4)]

Pemohon : (1) Perkumpulan Institute
for Global Justice (IGJ); (2) PDHI;
(3) GKSI; (4) WAMTI; (5) SPI; (6)
YLKI; (7) KPA; (8) Teguh Boediyana;
(9) Asroul Abidin; (10) Achmad; (11)
Suryarahmat; (12) H. Asnawi; (13) I
Made Suwecha; (14) Robi Agustiar;
(15) A. Warsito; (16) Sukobagyo
Poedjomartono; (17) Purwanto Djoko
Ismail; (18) Elly Sumintarsih; dan (19)
Salamuddin

21 Oktober 2009
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140/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama

Tim Advokasi Kebebasan Beragama

28 Oktober 2009

12

141/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD
1945

Muhammad Sholeh

28 Oktober 2009

13

143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun
2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara [Pasal 10,
Pasal 11, dan Pasal 12]

Bastian Lubis

9 November 2009

14

144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang [Pasal 16
ayat (1)]

15

145/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 6 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU No. 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas UU No.
23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia [Pasal 11 ayat (4),
(5)]

1. Sri Gaya Tri; 2. Agus Wahid; 3.
Adhie M. Massardi; 4. Manohara Odelia/Daisy Fajarina; 5. Agus Joko Pramono; 6. Andi Syamsudin Iskandar/
Joula Dewi; dan 7. Ismail Rumadan

16 November 2009

16

149/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), (3),
Pasal 11 ayat (3), (4), Pasal
20, Pasal 33 ayat (1), (2), dan
Pasal 56]

Serikat Pekerja PT PLN (SP PLN) yang
diwakili oleh Ir. Ahmad Daryoko selaku
Ketua Umum DPP SP PLN

8 Desember 2009

17

151/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 39 Tahun
2008 tentang Kementerian
Negara [Pasal 10 ayat (2), (3),
Pasal 11 ayat (3), (4), Pasal
20, Pasal 33 ayat (1), (2), dan
Pasal 56]

Pemohon :
Hj. Lily Chadidjah Wahid

10 Desember 2009

18

152/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Achmad Dimyati Natakusuma

12 Desember 2009

19

153/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi terhadap Pasal 28D
ayat (1) Tahun 1945

DR. Ir. Safrial, MS

22 Desember 2009

20

1/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan terhadap UUD
1945

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
2. Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM)

6 Januari 2010

21

2/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas Terhadap
UUD Tahun 1945

1. PT. Rezeki Murni 2. Dr. Bambang N.
Rachmadi

6 Januari 2009

Edisi Maret 2010

Ruby Panjaitan dan Erwin Richard
Andersen

16 November 2009
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3/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 Tahun
tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Pasal 1 Angka 4,7, dan 18,
Pasal 16 ayat (1), Pasal 14
ayat (1), Pasal 18, Pasal 20,
Pasal 21, Pasal 23 ayat (2),
(4), (5), (6), dan Pasal 60
ayat (1))

1. Koalisi Rakyat untuk Keadilan
Perikanan (KIARA)
2. Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS)
3. Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM)
4. Konsorsium Pembaharuan Agraria
(KPA)
5. Serikat Petani Indonesia (SPI)
6. Yayasan Bina Desa Sadajiwa
7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI)
8. Wahana LIngkungan Hidup Indonesia (WALHI)
9. Aliansi Petani Indonesia (API)
10. Tiharom
11. Waun
12. Wartaka
13. Carya Bin Darja
14. Kadma
15. Saidin
16. Jamhuri

18 Januari 2010

23

4/PUU-VIII/2010

Pengujian materiil Pasal 59
ayat (5) huruf g, UndangUndang Nomor12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap
UUD Tahun 1945

Herman HN

25 Januari 2010

24

5/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik terhadap Pasal 28G
ayat (1) dan Pasal 28J ayat
(2) UUD Tahun 1945

1. Anggara
2. Supriyadi Widodo Eddyono
3. Wahyudi

29 Januari 2010

25

6/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan
[Pasal 30 Ayat (3) huruf c]

26

7/PUU-VIII/2010

1. Bambang Supriyanto; 2. Aryanti
Artisari, S.H.,M.Kn.; 3. Jose Dima
Satria, S.H.,M.Kn.; 4. Aristya Agung
Setiawan, S.H.,M.Kn

1 Februari 2010

27

8/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
UUD 1945
Pengujian Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1954 tentang
Penetapan Hak ANgket Dewan
Perwakilan Rakyat terhadap
UUD Tahun 1945

1. DR. Bambang Supriyanto,
S.H.,M.H; 2. Aryanti Artisari, S.H.,M.
Kn.; 3. Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn.;
4. Aristya Agung Setiawan, S.H.,M.Kn

8 Februari 2010

Pengujian UU No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)],
Pengujian UU No. 3 Tahun
2009 tentang Perubahan
Kedua atas UU No. 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah
Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan
Pengujian UU No. 8 Tahun
1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana
[Pasal 268 ayat (3)]

Muh. Burhanuddin, SH dan Rachmat
Jaya, S.H.,M.H

28

44

10/PUU-VIII/2010

Darmawan

1 Februari 2010

23 Februari 2010
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29

12/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

Misran, dkk

30

13/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-undang
Nomor 4/PNPS/1963 tentang
Pengamanan terhadap
Barang-Barang Cetakan yang
isinya dapat Menggangu Ketertiban Umum

1. Muhammad Chozin Amirullah,
S.PI., MAIA 2. Adhel Setiawan 3. Eva
Irma Muzdalifah 4. Syamrimal Akbar
Dalimunthe 5. Muhidin M. Dahlan

2 Maret 2010

31

14/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik

Doni Istyanto Hari Mahdi

4 Maret 2010

32

15/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

1.
2.
3.
4.
5.

4 Maret 2010

33

16/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas UU No. 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah
Agung dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Herry Wijaya

Nanang Sukirman
H. Idris Rosyadi
H. Herman
Ruswandi, S.E.
Ir. Sulaiman

1 Maret 2010

9 Maret 2010

Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang Maret 2010)
No
1

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

100/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 10
Tahun 2008 tentang
Pemilihan Anggota DPR,
DPD dan DPRD
Pengujian UU No. 15
Tahun 2001 tentang Merek
[Pasal 6 ayat (1) huruf a,
ayat (3) huruf a, Pasal 91]
Pengujian UU No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan [Pasal 4 ayat
(2), Pasal 7 ayat (3), Pasal
14 ayat (1), (7), Pasal 17
ayat (2), huruf a, c, d,
Pasal 17 ayat (3), Pasal 17
ayat (7), Pasal 19 ayat (2),
Pasal 21 ayat (5), Pasal
22 ayat (1) huruf c, Pasal
22 ayat (2), dan Pasal 25
ayat (8)]

2

118/PUU-VII/2009

3

128/PUU-VII/2009

Edisi Maret 2010

Pemohon

Tanggal
Putusan

Amar Putusan

Achmad Husaini, M. Sihombing
Nababan & Aziz

9 Februari 2010

Tidak Dapat
Diterima

Minardi Aminudin

5 maret 2010

Ditolak

Moenaf Hamid Regar

11 Maret 2010

Ditolak seluruhnya

45

Catatan Perkara
4

11/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 22
Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan
Umum [Pasal 93, Pasal
94 ayat (1), (2), Pasal 95,
Pasal 111 ayat (3), dan
Pasal 112 ayat (3)]

BAWASLU RI

18 Maret 2010

Dikabulkan
sebagian

5

23/PUU-VII/2009

Pengujian UU Nomor
44 Tahun 2008 tentang
Pornografi

Yayasan LBH APIK Jakarta, dkk

25 Maret 2010

Ditolak seluruhnya

6

10/PUU-VII/2008

Pengujian UU No. 44
Tahun 2008 tentang
Pornografi

Komisi Pemuda Sinode, DPD
KNPI Sulawesi Utara, Pemuda
Katolik Manado, DPD GAMKI
Sulawesi Utara, Komisi WKI
Sinode GMIM, Majelis Adat
Minahasa, Forum Pemuda Lintas
Gereja Manado, GMNI Sulawesi
Utara, BEM Fak. Bahasa & Seni,
Univ. Negeri Manado, Aliansi
Mahasiswa Pemuda Minahasa
Selatan, Pemuda remaja KGPM

25 Maret 2010

Ditolak seluruhnya

8

17/PUU-VII/2009

Pengujian UU Nomor
44 Tahun 2008 tentang
Pornografi

Pemohon 1 :Koalisi Perempuan
Indonesia untuk Keadilan dan
Demokrasi

25 Maret 2010

Ditolak seluruhnya

Pemohon 2 :Yayasan Anand
Ashram
Pemohon 3 :Gerakan Integrasi
Nasional
Pemohon 4 :Yayasan Lembaga
Wahid
Pemohon 5 :Persekutuan GerejaGereja di Indonesia (PGI)
Pemohon 6 :ELSAM
Pemohon 7 :Mariana Amiruddin,
dkk

9

10

46

9/PUU-VIII/2010

147/PUU-VII/2009

Pengujian UndangUndang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan
Syariah; Penjelasan Pasal
59 ayat (1) dan Pasal
59 ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Dadan Muttaqien

25 Maret 2010

Ketetapan
penarikan perkara

Pengujian UU No. 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
[Pasal 88]

Gede Winasa (Bupati Jembrana)

30 Maret 2010

Dikabulkan
sebagian
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21/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 20
Tahun 2003 dan UU No.
9 Tahun 2009 tentang
Sistem Pendidikan
Nasional dan Badan
Hukum Pendidikan (BHP)
[Pasal 53 ayat (1)]

Pemohon 1: Yura Pratama
Yudhistira

31 Maret 2010

Dikabulkan
sebagian

Aep Saepudin, dkk

31 Maret 2010

Dikabulkan
sebagian

Aminuddin Ma’aruf

31 Maret 2010

Dikabulkan
sebagian

Asosiasi Badan Penyelenggara
Perguruan Tinggi Swasta
Indonesia, Yayasan Pembina
Lembaga Pendidikan Persatuan
Guru Republik Indonesia, dkk,
Komisi Pendidikan Konferensi
Waligereja Indonesia, Majelis
Pendidikan Kristen di Indonesia,
dan yayasan2 lainnya
Pemohon 1 :
Harry Syahrial

31 Maret 2010

Dikabulkan
sebagian

31 Maret 2010

Dikabulkan
sebagian

Pemohon 2: Fadiloes Bahar
Pemohon 3: Lodewijk F.Paat
Pemohon 4: Jumono
Pemohon 5: Zaenal Abidin
Pemohon 6: Yayasan Sarjana
Wiyata Tamansiswa
Pemohon 7: Sentra Advokasi
Untuk Hak Pendidikan Rakyat
(SaHdaR)
Pemohon 8: Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)
“Qaryah Thayyibah”
Pemohon 9: Serikat Rakyat
Miskin Indonesia

12

11/PUU-VII/2009

13

14/PUU-VII/2009

14

126/PUU-VII/2009

15

136/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 20
Tahun 2003 dan UU No.
9 Tahun 2009 Tentang
Sisdiknas dan Badan
Hukum Pendidikan (BHP)
Pengujian UU Nomor 9
Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan
Pengujiaan UndangUndang Nomor 9 Tahun
2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan

Pengujian UU No. 20
Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan
Nasional [Pasal 28 ayat
(2), (3), (6), Pasal 42 ayat
(2), dan Pasal 51 ayat (1)]

Pemohon 2 : Heru Narsono
Pemohon 3 : Tayasmen Kaka

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada 2010
(Sepanjang Maret 2010)
No
1

Nomor Registrasi
1/PHPU.D-VIII/2010

Edisi Maret 2010

Pokok Perkara
Permohonan Keberatan
Atas Penetapan
Bupati Kepala Daerah/
Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Nabire

Pemohon
Ayub Kayame dan
Yosiana Manuaron

Tanggal Putusan
11 Maret 2010

Amar Putusan
Ditolak seluruhnya
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Profil

HAKIM
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Dari Dunia Politik Merambah Jagad Mahkamah
Di usia yang cukup muda, Hamdan Zoelva meninggalkan riuh-rendah jagad politik. Ia memilih memantapkan
khidmatnya sebagai pengawal konstitusi. Kini, ia menjadi salah satu penjaga gerbang keadilan di Mahkamah
Konstitusi. Berikut penggalan profilnya:

Blessing in Disguise

Keputusan merantau ke Jakarta
pada 1987 karena gagal ujian menjadi
dosen di Universitas Hassanudin
Makassar, boleh jadi merupakan
blessing in disguise, berkah bagi
Hamdan Zoelva. Kini, 23 tahun
kemudian, ia berhasil menggapai
prestasi sebagai Hakim Konstitusi di
Mahkamah Konstitusi. “Jika waktu itu
saya lulus tes dosen, mungkin akan
berbeda ceritanya,” ujar Hamdan.
Seandainya pada saat itu ia dinyatakan
lulus, bisa jadi ia masih menetap di
Makassar. Rupanya, kegagalan tes
itulah yang memacu Hamdan untuk
hijrah ke Jakarta.
Pria
kelahiran
Bima,
Nusa
Tenggara Barat, 21 Juni 1962 itu adalah
putra pasangan TG. KH. Muhammad
Hasan, BA dan Hj. Siti Zaenab. Ayahnya
adalah pimpinan Pondok Pesantren AlMukhlisin di Bima. Sedangkan ibunya
berperan sebagai istri ulama yang
sangat
memerhatikan
pendidikan
agama anak-anaknya.
Hamdan menghabiskan masa kecil
di Desa Parado, sekitar 50 kilometer
dari Bima. Ia dibesarkan dalam tradisi
keluarga santri. Karena itulah Hamdan
kecil
disekolahkan
di
Madrasah
Ibtidaiyah. Ketika menginjak kelas 4, ia
pindah ke Sekolah Dasar di Kota Bima.
Pun begitu, di sore hari, waktu Hamdan
diisi dengan pendidikan agama di
Madrasah Diniyah. Setelah lulus SD,
darah ulama membawa dia kembali
bersekolah ke Madrasah Tsanawiyah
dan Madrasah Aliyah di Bima.

Pada tahun itu namanya
Fakultas
Hukum
Makassar.
Siapa
menghendaki agar
Agama
Islam
tradisi keluarga
p e s a n t r e n .
ayahanda, sembari
mendaftar
ke
Alaudin, Makassar.
ia harus berbagi
di
dua
kampus
S e m a s a
dikenal sebagai aktivis
organisasi

mulai tercatat sebagai mahasiswa
Universitas Hasanuddin (Unhas),
sangka, ayahanda Hamdam
putranya berguru di Institut
Negeri (IAIN), sebagaimana
mereka yang berlatar belakang
Tak ingin mengecewakan
kuliah di Unhas, Hamdan
Fakultas
Syari’ah
IAIN
Walaupun,
konsekuensinya
waktu untuk menjalani kuliah
sekaligus.
mahasiswa Hamdan
di berbagai

Melepas Gelar Sarjana Muda
Sejak
pada 1981,
oleh ilmu
kemudian
mengambil

48

lulus Madrasah Aliyah
Hamdan mulai terpikat
hukum. Pria kalem itu
memutuskan
untuk
Jurusan Ilmu Hukum.
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Foto: Humas MK/Gani
Hamdan Zoelva di ruang kerjanya di gedung MK.

kemahasiswaan. Himpunan Mahasiswa
Islam (HMI) hanya salah satunya. Di
organisasi tersebut, ia pernah menjabat
sebagai Ketua Badan Koordinasi HMI
Indonesia Timur. Namun, ternyata tak
mudah menjalankan roda organisasi
sambil kuliah di dua tempat. Demi
kecintaannya terhadap organisasi,
mau tak mau Hamdan dituntut untuk
menentukan
prioritas.
Walhasil,
setelah tiga tahun menjalani kuliah
rangkap, ia melepas pendidikannya
di IAIN Alaudin. “Karena takut tidak
bisa berkonsentrasi pada ketiganya,
maka saya putuskan untuk melepas
pendidikan di IAIN Alaudin. Padahal
saat itu saya hampir mendapatkan
gelar Sarjana Muda,” kenang suami
Nina Damayanti ini.

Gagal Jadi Dosen
Selepas lulus dari Fakultas Hukum
Unhas, Hamdan sempat mengajar
sebagai asisten dosen di almamaternya,
Edisi Maret 2010

serta Fakultas Syari’ah selama rentang
1986-1987. Tanpa diduga, hasratnya
yang besar pada dunia pendidikan
hukum harus kandas karena ia gagal
ujian calon dosen di Unhas. “Saya
sempat tidak percaya. Saya pikir,
dengan kualifikasi yang saya miliki,
seharusnya
saya
lulus,”
kenang
Hamdan.
Atas
saran
seorang
dosen
pembimbingnya, akhirnya Hamdan
memutuskan merantau ke Jakarta.
Sesampainya di ibukota, ia mulai
merintis karir di dunia hukum dengan
bergabung di kantor pengacara O.C.
Kaligis & Associate, pertengahan 1987.
Berbekal pengalaman selama hampir
tiga tahun di kantor pengacara senior
itu, bersama teman-temannya, ia
memutuskan untuk mendirikan kantor
hukum sendiri.
Berdirilah Sri Haryanti Akadijati,
Poltak Hutajulu, Juniver Girsang,
Hamdan Zoelva & Januardi S. Haribowo

(SPJH&J) Law Firm. Pada 1997 ia
meninggalkan law firm itu untuk
mendirikan kantor advokat Hamdan,
Sujana, Januardi & Partner (HSJ &
Partner). Tujuh tahun kemudian,
bersama Januardi S. Haribowo ia
membuka Hamdan & Januardi Law
Firm. Profesi yang menjadi bagian
dari hidup Hamdan selama lebih
dari dua dasawarsa itu pun akhirnya
ditinggalkan,
sesaat
sebelum
ia
mengucapkan sumpah sebagai hakim
konstitusi awal 2010.

Berkecimpung di Dunia Politik
Ketika reformasi bergulir di era
1998-1999, bersama sejumlah tokoh
ormas Islam yang tergabung dalam Forum
Ukhuwah Islamiyah (FUI), Hamdan
mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Di
partai politik baru itu, ia ditunjuk sebagai
wakil sekretaris jenderal. Ia lantas ikut
dalam bursa pemilihan calon anggota
legislatif dalam Pemilihan Umum 1999.
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Foto: Humas MK
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva sedang memberi ceramah kepada mahasiswa Universitas Tulang Bawang, Lampung.

Namanya terpilih sebagai anggota DPR
mewakili daerah kelahirannya, Provinsi
Nusa Tenggara Barat.
Pengalaman
organisasi
yang
sudah Hamdan pupuk sejak sekolah
menengah membuat Deputy Chairman
ASEAN Muslim Youth Secretariat
(AMSEC)
itu
dipercaya
menjadi
Sekretaris Fraksi PBB DPR. Selain itu, ia
juga diutus partainya untuk duduk di
Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Ia juga
sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi
II DPR bidang Hukum dan Politik.
Berbagai jabatan di parlemen tersebut
membawa Hamdan terlibat langsung
dalam lobi-lobi politik dan kebijakan
negara yang penting dan strategis. Di
dalamnya termasuk pemilihan calon
presiden dan wakil presiden, bahkan
pemakzulan presiden.
Pada periode 1999-2002, Hamdan
menjadi satu-satunya wakil Fraksi PBB
di Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR yang
membidani perubahan Undang-Undang
Dasar 1945. “Masa-masa di DPR itu
menjadi masa tersibuk dalam hidup
saya,” ujar penulis buku Impeachment
di Indonesia itu. Bagaimana tidak, ia

50

harus bolak-balik antara menjadi Wakil
Ketua Komisi II DPR dan anggota PAH
I MPR. Belum lagi berbagai aktivitas
politik lain.

Menduduki Semua Sisi Ruang Sidang
MK
Hamdan tercatat sebagai salah satu
tokoh yang berperan dalam perubahan
UUD
1945
periode
1999-2002,
sekaligus mengantarkan kelahiran
Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya,
ia menjadi anggota Panitia Khusus
penyusun Rancangan Undaang-Undang
MK. Posisi itu menjadikannya terlibat
langsung merumuskan berbagai hal
mengenai MK, baik organisasi maupun
hukum beracara di MK. Bahkan, ia
menjadi satu di antara anggota DPR
yang terlibat dalam uji kelayakan dan
kepatutan calon Hakim Konstitusi
periode pertama dari unsur DPR.
“Sejak amandemen UUD 1945, saya
ikut berperan dalam mengemukakan
pentingnya
membentuk
sebuah
lembaga
yang
berfungsi
untuk
menegakkan konstitusi kita, UUD
1945,” katanya. Tujuan awal kehadiran

lembaga tersebut, menurut dia, adalah
memenuhi
kebutuhan
pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945.
Hamdan
tak
lantas
lepas
tangan ketika MK terbentuk. Karena
keanggotaannya
dalam
Forum
Konstitusi
(FK),
organisasi
yang
didirikan para pelaku perubahan UUD
1945, ia masih berinteraksi dengan
MK. Dengan posisi sekretaris, Hamdan
masih tetap terus bekerja sama
dengan MK melakukan sosialisasi dan
peningkatan pemahaman tentang UUD
1945 ke berbagai lapisan masyarakat.
Kerja sama tersebut menghasilkan buku
Naskah Komprehensif Perubahan UUD
Negara RI 1945, Latar Belakang Proses
dan Hasil Pembahasan 1999-2002 yang
diterbitkan MK. Kerja sama tersebut
juga menghasilkan penerbitan buku
Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi
untuk siswa tingkat SD/Madrasah
Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah,
dan SMA/Madrasah Aliyah.
Kedekatan Hamdan dengan MK
juga ditandai dengan keterlibatan
Hamdan pada persidangan MK. Di
dalam sidang-sidang yang ia hadiri
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itu Hamdam telah mencicipi berbagai
kedudukan. Antara lain, mewakili
DPR dalam sidang pengujian undangundang. Di kesempatan lain ia menjadi
wakil
pemerintah,
mendampingi
Menteri Hukum dan HAM dan Menteri
Sekretaris Negara, untuk memberikan
keterangan. Bahkan, dalam sidang
pengujian undang-undang maupun
sengketa hasil pemilu, Hamdan juga
pernah menjadi pemohon dan kuasa
hukum
pemohon.
Keberadaannya
sebagai saksi atau ahli sudah tidak dapat
dihitung dengan jari. “Jadi saya sudah
menduduki semua sisi di ruang sidang
MK,” ujarnya seraya menambahkan,
“Sekarang saya merasakan duduk
sebagai Hakim Konstitusi.”

Hakim Konstitusi Adalah Ujian
Sebagai
salah
satu
tokoh
perintis lahirnya MK, Hamdan pernah
membayangkan,
kelak
ia
akan
menduduki kursi hakim konstitusi.
“Tapi itu nanti, jika saya berusia lebih
dari 50 tahun,” ujar ayah Muhammad
Faris Aufar, Ahmad Arya Hanafi, dan A.
Adib Karamy itu. Ketika itu ia berpikir,

pada seusia itu ia akan lebih bijak.
Tetapi Tuhan sudah punya jadwal
sendiri. Pada usia 47 tahun, Hamdan
bersanding dengan delapan hakim
konstitusi lain, yang rata-rata usianya
jauh di atas dia. “Saya menjadi hakim
konstitusi termuda pada periode ini,”
katanya. Ia menggeser kedudukan M.
Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi
termuda.
Menjadi hakim konstitusi, bagi
Hamdan, merupakan sebuah ujian dan
beban yang amat berat. Ia ingat betul
pesan ayahandanya akan sebuah hadits.
Rasulullah SAW bersabda, hanya ada
satu dari tiga orang hakim yang masuk
surga, sedangkan sisanya masuk
neraka. Hadits yang dimaksud Hamdan
itu menjelaskan, hakim yang masuk
surga adalah hakim yang mengetahui
kebenaran dan memutus perkara
dengan kebenaran. Sedangkan seorang
hakim yang mengetahui kebenaran
tetapi menyimpangkan hukum dan
kebenaran, maka ia masuk neraka.
Begitu pula hakim yang memutus
perkara dengan kebodohan dan tanpa
pengetahuan, jatahnya adalah neraka.

“Jadi sungguh sangat berat,” tutur
Hamdan.
Hamdam berharap bisa menjadi
hakim yang masuk surga. Nilai dan
keyakinan itulah yang memberinya
kekuatan untuk membulatkan tekad
menjadi hakim konstitusi, dengan
berpijak pada hukum dan keadilan,
tanpa memihak kecuali pada kebenaran.
Menjadi hakim konstitusi lebih berat
dibanding hakim biasa, karena harus
memiliki sifat negarawan. Di Republik
Indonesia, hanya inilah satu-satunya
jabatan yang mensyaratkan pejabatnya
harus seorang negarawan. Artinya,
seorang hakim konstitusi harus bebas
dari kepentingan apapun, kecuali
kebenaran dan keadilan itu sendiri.
Itulah sebabnya, seorang Hamdan
Zoelva yang besar di lingkungan profesi
hukum dan dunia politik, menanggalkan
seluruh latar belakangnya itu tatkala
bersumpah menjadi hakim konstitusi.
“Menghindari konflik kepentingan,”
begitu ia memberi alasan. (WS.
Koentjoro, Sumber: Buku Profil Hakim
Konstitusi Periode 2008-2013)

Kunjungi

Perpustakaan Online
MK RI
ketik alamat websitenya:

http://portal.mahkamahkonstitusi.
go.id/simpus/home.do

Edisi Maret 2010
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Aksi

G

uru Besar Hukum Tata
Negara Universitas
Indonesia yang juga
Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) periode pertama 20032008, Jimly Asshiddiqie,
meluncurkan tiga buku karya
terbarunya, masing-masing
berjudul “The Constitutional
Law of Indonesia”, “Komentar
Atas UUD Negara RI 1945” dan
“Konstitusi Ekonomi” pada Senin
(1/3) malam di gedung MK.
“Buku-buku ini saya harapkan
menjadi laboratorium hukum
dan politik Indonesia. Tujuannya,
untuk membangun demokrasi di
dunia ketiga, mengingat Indonesia Foto: Humas MK/Gani
merupakan negara demokrasi
Ketua MK Moh. Mahfud MD bersama Ketua MA Harifin A. Tumpa (kiri), Ketua DPD Irman Gusman
terbesar ketiga di dunia,” kata (kedua dari kanan), dan mantan Wakil Ketua MK M. Laica Marzuki (kanan) berfoto usai menerima
Jimly saat memberi sambutan buku karya mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie (tengah), Senin (1/3) di gedung MK.
di hadapan para tokoh, antara
lain, Ketua MK Moh. Mahfud
MD, Menteri Hukum dan HAM
Patrialis Akbar, Ketua Mahkamah
Agung Harifin A. Tumpa, yang
menghadiri acara peluncuran
buku tersebut.
Secara panjang lebar Jimly menguraikan satu per satu
Sementara itu Ketua MK Mahfud MD, dalam testimoninya
isi bukunya yang ke-37, 38 dan 39 ini. Menurut Jimly, buku
mengungkapkan bahwa dirinya sempat kehilangan rasa
“The Constitutional Law of Indonesia” merupakan buku
kebanggaan menjadi penulis buku. Hal ini dalihnya karena
pertama dalam edisi bahasa Inggris yang mengungkap
belakangan Mahfud mengamati cukup banyak buku
hukum konstitusi di Indonesia dengan halaman yang tebal
terbitan baru karya sejumlah orang yang bagus dari segi
dan diterbitkan oleh pihak asing.
penampilan dan tebal halamannya namun dari segi isinya
“Diharapkan, buku tersebut menjadi bacaan pihak
kurang berkualitas.
asing yang ingin mengetahui lebih jauh sistem hukum
“Belum lagi ditambah dengan beberapa kasus plagiat
dan sistem politik di Indonesia, termasuk di dalamnya
yang terjadi di kampus. Ini juga sangat disesalkan. Lebih
mengenai konstitusi di Indonesia,” jelasnya.
memprihatinkan lagi, ada dosen yang bahkan tak malu
Sedangkan buku berjudul “Komentar Atas UUD Negara
mengakui karya anak didiknya sebagai karya sendiri.
RI 1945” pada intinya merupakan risalah-risalah UUD 1945
Tujuannya untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Namun
yang awalnya diusulkan Jimly kepada Ketua MPR saat
demikian, malam ini saya kembali bersemangat melihat
itu, Amien Rais. Sementara buku “Konstitusi Ekonomi”
buku-buku bermutu karya Pak Jimly,” puji Mahfud.
merupakan buku terobosan bidang hukum dan politik
Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum dan HAM
Indonesia.
Patrialis Akbar juga mengomentari buku-buku baru
“Judul buku ‘Konstitusi Ekonomi’ merupakan istilah
karya Jimly Asshiddiqie. Dikatakan Patrialis, buku “The
baru yang saya gunakan di Indonesia. Tahun-tahun silam,
Constitutional Law of Indonesia” merupakan karya luar
Rusia banyak sekali mencantumkan istilah ekonomi dalam
biasa. Selain tebal buku yang mencapai 751 halaman,
konstitusi, Jerman juga. Kemudian, Irlandia mengembangkan
isinya juga sangat komprehensif sehingga dapat menjadi
materi ekonomi secara lebih luas dalam konstitusinya,”
referensi untuk politisi maupun praktisi hukum tidak
papar Jimly yang menekankan bahwa Indonesia jangan
hanya di Indonesia melainkan juga dunia internasional.
hanya menerapkan political constitution namun juga
“Dan pastinya dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
menerapkan economical constitution.
(Nano Tresna A.)

Jimly Asshiddiqie

Luncurkan Tiga Buku
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Republika Nobatkan Ketua MK

“Tokoh Perubahan 2009”

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK, Moh. Mahfud MD, menerima penghargaan Tokoh Perubahan 2009 yang diberikan oleh Muhammad Thohir, ayah Dirut HU Republika Erick Thohir, dengan
disaksikan oleh pendiri HU Republika, BJ Habibie.

K

etua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD
dinobatkan sebagai Tokoh Perubahan 2009 oleh
Harian Umum Republika. Penobatan itu didasarkan
atas kinerja Mahfud yang dianggap mampu melakukan
perubahan dan menginspirasi masyarakat untuk membangun
negara menjadi bangsa yang bermartabat. Pemberian
penghargaan ini juga dalam rangka 17 Tahun Harian Umum
Republika yang diselenggarakan pada Rabu (3/3) malam di
Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.
“Perubahan itu muncul bergelombang dan hanya mereka
yang punya keberanian yang bisa melakukan gerakan
perubahan itu,” tutur Mahfud MD.
Menurut Mahfud, penghargaan yang diterimanya bukan
semata-mata kerja dirinya sendiri. Namun ia melakukan
bersama para hakim konstitusi lain sebagai perwujudan
melakukan penegakan keadilan dalam proses hukum.
Keberanian semacam inilah, kata Mahfud, yang hendaknya
bisa dilakukan para penegak hukum di negeri ini.
Pemberian Penghargaan Tokoh Perubahan 2009 ini
merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan Republika
sejak 2005. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh
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yang menorehkan prestasi di bidang masing-masing,
termasuk melakukan perubahan berarti dan memberi
manfaat kepada masyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung.
Penyerahan penghargaan kepada Mahfud juga disaksikan
oleh Presiden RI ketiga sekaligus pendiri Harian Umum
Republika, BJ Habibie, serta sejumlah tokoh nasional,
antara lain Menkopolkam Joko Suyanto, Menkokesra
Agung Laksono, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri
BUMN Mustafa Abubakar, Ketua PP Muhammadiyah Din
Syamsuddin, serta beberapa kepala daerah, duta besar,
dan tokoh lainnya.
Selain Mahfud MD, dewan penilai yang terdiri atas
Komarudin Hidayat (cendekiawan muslim), Avilianni
(pengamat ekonomi), Radar Panca Dahana (budayawan),
Ikhwanul Kiram Mashuri dan Nasihin Masha (Harian Umum
Republika), Bambang Sutrisno (Mahaka Media – Grup
Republika), juga memberi Penghargaan Tokoh Perubahan
2009 kepada Eri Sudewo, Toto Sugito, Tri Mumpuni, Johanes
Surya, I Gde Winarsa, Mario Teguh, dan Aria Kusumadewa.
(Nano Tresna A.)
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Peringatan Maulid

Nabi Muhammad SAW

Foto: Humas MK/Ardli
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi memberikan taushiyah kepada jamaah masjid dan pegawai MK pada acara peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW, Kamis (4/3) di gedung MK.

S

egenap keluarga besar Mahkamah Konstitusi (MK)
mengadakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
1431 H dengan tema “Menjadikan Rasulullah SAW
sebagai Teladan” pada Kamis (4/3) sore di gedung MK.
Hadir pada acara itu, Ketua MK Moh. Mahfud MD, Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki, para Hakim Konstitusi, serta para
jamaah masjid dan pegawai MK. Turut hadir pula Ketua
PBNU K.H. Hasyim Muzadi yang sekaligus memberikan
ceramah maulid.
Dalam sambutannya, Ketua MK Moh. Mahfud MD
menuturkan, Peringatan Maulid Nabi dilakukan untuk
membangun semangat keislaman serta mengingat keagungan
akhlak Rasulullah SAW. Dengan membangun semangat
keislaman, hasilnya akan terlihat bahwa Islam menjadi
budaya sehari-hari.
“Di kantor maupun di rumah, ajaran Islam diterapkan
dengan baik, tanpa mendiskreditkan pihak lain. Misalnya,
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menyapa sesama umat dengan kata ‘assalâmu’alaikum’,
membuat mushalla di kantor dan sebagainya, sehingga Islam
menjadi agama yang rahmatan lil ‘âlamîn,” kata Mahfud.
Pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
tersebut juga dilaksanakan pemberian santunan dan
bingkisan kepada putra-putri petugas kebersihan, petugas
keamanan, serta pramusaji di lingkungan MK. Santunan
tersebut diberikan langsung oleh Mahfud MD mewakili
keluarga besar MK dan jamaah masjid MK.
Sementara itu, Ketua PBNU K.H. Hasyim Muzadi yang
didaulat memberikan hikmah maulid, menyampaikan
taushiyah seputar keteladanan Rasulullah SAW serta
makna Maulid Nabi itu sendiri. Kyai Hasyim menekankan
pentingnya umat muslim untuk meneladani pola tingkah
laku Nabi Muhammad SAW dalam menjalani hidup dengan
menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. (Nano Tresna A.)
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MK dan Paradigma
Penegakan Hukum Substantif
Mahfud MD:

K

etua Mahkamah
Konstitusi (MK),
Moh. Mahfud
MD mengatakan bahwa
paradigma penegakan
hukum substantif yang
dilakukan MK belakangan
ini telah menjadi gagasan
baru dalam dunia hukum
dan peradilan di Indonesia.
Paradigma tersebut juga
menjadikan proses
peradilan dan penegakan
hukum telah berkembang
dinamis dan menarik.
“Karena ada kalanya
MK membuat putusan
dari hukum acara yang
ada, keluar dari kekakuan
dan belenggu hukum
acara,” kata Mahfud saat
menyampaikan ceramah Foto: Humas MK/Gani
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan Ketua APHA Widodo Ekatjahjana menandatangani MoU disaksikan oleh Wakil Ketua MK
sekaligus membuka acara Achmad Sodiki, Ahad (7/3), di Jakarta.
Pertemuan Koordinasi
Mahkamah Konstitusi
memperbaiki situasi ketatanegaraan Indonesia yang cukup
dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara (APHA) MK pada
memprihatinkan dan hampir semua lembaga negara dalam
Jumat (5/3) di Hotel Gran Melia, Jakarta.
keadaan ‘sakit’.
Salah satu langkah MK yang mendorong perubahan
Pada acara rakernas tersebut juga ditandatangani Nota
paradigma tersebut, menurut Mahfud adalah putusan sela
Kesepahaman atau MoU antara MK dan Asosiasi Pengajar
pada sidang sengketa hasil pemilu legislatif 2009. Hal
Hukum Acara (APHA) MK dalam rangka mengembangkan
inilah yang menurut Mahfud, sempat menjadi perdebatan
pendidikan hukum di Indonesia. Penandatanganan MoU
panjang. Karena itulah Mahfud berharap adanya masukan
tersebut dilakukan oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan
dan kontribusi pemikiran dari para pengajar Hukum Acara
Ketua APHA MK Widodo Ekatjahjana dengan disaksikan oleh
MK agar perkembangan hukum acara MK dapat lebih baik
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, pada Ahad (7/3) siang.
dan mengakomodasi kedinamisan penegakan hukum di
“Keberadaan MK sebagai lembaga peradilan modern
Indonesia.
dan terpercaya, menjadi pembaruan bagi generasi kita
“Kenyatannya, banyak sekali perguruan tinggi di
mendatang. MK menggali nilai-nilai hukum yang ada di
Indonesia yang belum memasukkan mata kuliah Hukum
masyarakat. Saya menganggap para peserta acara ini
Acara MK dalam kurikulum perkuliahan,” ungkapnya di
sebagai pahlawan bangsa, berjuang untuk kepentingan
hadapan 78 peserta dari 65 perguruan tinggi negeri dan
bangsa, dengan melahirkan naskah buku ajar mata kuliah
perguruan tinggi swasta di Indonesia.
Hukum Acara MK,” kata Wakil Ketua MK Achmad Sodiki
MoU MK dan APHA
saat menyampaikan sambutannya.
Sodiki berharap para peserta mampu menghasilkan
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, Widodo
karya yang berguna bagi bangsa terkait dengan Hukum
Ekatjahjana, menyampaikan penghargaan kepada MK
Acara Mahkamah Konstitusi. Menurut Sodiki, saat ini sangat
dengan terselenggaranya acara pertemuan koordinasi MK
diperlukan penguasaan hukum acara prosedural seperti
dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK. Salah satu
Hukum Acara MK. (Nano Tresna A.)
pertimbangan diadakan pertemuan ini, kata Widodo, untuk
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HSF Eratkan Kerja Sama
dengan MK

H

anns Seidel Foundation (HSF) sebuah lembaga
publik non-profit yang berpusat di Munich Jerman,
yang bergerak pada bidang aktivitas pendidikan
berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (8/3) sore.
Dua orang petinggi HSF yang hadir dan diterima langsung
oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, adalah Ulrich Klingshirn
dan Richard Asbeck. Keduanya berkunjung ke MK sebagai
tindal lanjut sekaligus bentuk kunjungan balasan atas
kehadiran Ketua MK beserta beberapa hakim konstitusi di
sekretariat HSF di Jerman beberapa waktu silam.
Direktur HSF Ulrich Klingshirn mengatakan pihaknya
sangat terbuka untuk mendukung staf-staf muda di
Mahkamah Konstitusi yang berniat melanjutkan program
studi S2 hukum di Jerman. “Selain itu menjalin kerjasama
untuk melakukan sosialisasi hukum ketatanegaraan maupun
konstitusi, dalam bentuk diskusi, seminar, ceramah dan
sebagainya,” kata Klingshirn.
Sementara itu, menurut Richard Asbeck tujuan khusus
dari kunjungan rombongan HSF ke MK adalah untuk
meningkatkan kerjasama antara sistem hukum konstitusi di
Jerman dengan sistem hukum konstitusi di Indonesia.

Foto: Humas MK/Yogi djatnika
Ketua MK, Moh. Mahfud MD, saat menerima kunjungan Direktur Hanns Seidel
Foundation, Ulrich Klingsirn (tengah), Senin (8/3) di gedung MK, Jakarta.

“Perlu diketahui bahwa kerjasama antara lembaga kami
dengan MK sudah terjalin cukup lama, dalam suatu kualitas
yang cukup bagus,” ungkap Asbeck.
Pada masa yang akan datang, Asbeck mengungkapkan
Hanns Seidel Foundation siap melaksanakan kerjasama
dengan MK untuk menggelar seminar di sejumlah kampus di
Indonesia. Menyambut tawaran tersebut, Mahfud menyatakan
sangat mengapresiasi upaya yang dibangun oleh HSF untuk
bermitra dengan MK. Melalui kemitraan ini, Mahfud berharap
terjadi pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai
sistem hukum dan ketatanegaraan antara Indonesia dan
Jerman. (Nano Tresna A.)

Kunjungan Kerja Ketua MK

D

Foto: Humas MK/Deddy
Ketua MK, Moh. Mahfud MD, dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, saat
kunjungan kerja di Yogyakarta, Sabtu (20/3)
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i sela-sela jadwal persidangan berbagai perkara, Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD, masih
menyempatkan diri melakukan kunjungan kerja ke
berbagai daerah untuk memberikan pemahaman mengenai
konstitusi dan berbagai kewenangan MK.
Mahfud berkesempatan mengunjungi Provinsi Kepulauan
Riau (Kepri) guna menghadiri sejumlah forum diskusi ilmiah
yang membahas berbagai isu hukum di Indonesia. Dalam
kunjungan kerja tersebut, Ketua MK Moh Mahfud MD antara
lain memberikan orasi ilmiah tentang UU Informasi dan
Transaksi Elektronik di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau, pada Sabtu (6/3) serta menjadi pembicara utama pada
acara Sarasehan Nasional dan Pelantikan GP Ansor Kepri
Ahad (7/3).
Di tempat yang sama, Mahfud yang juga Ketua Umum
Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII),
melakukan pengukuhan pengurus IKA UII Provinsi Kepri.
”Pembentukan IKA UII ini mendesak dilakukan sebagai
wadah komunikasi dan mempererat silaturahmi antarsesama
alumni UII maupun dengan almameter,” katanya.
Kunjungan ini juga dihadiri Rektor UII, Prof. Dr. Edy
Suwandi Hamid, Ketua Badan Wakaf (Yayasan) UII, Dr. Ir.
Lutfi Hasan, serta beberapa dosen/alumni UII yang kini
duduk sebagai ketua di beberapa lembaga tinggi negara.
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Mereka antara lain Ketua Komisi Yudisial Busro Muqoddas,
Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, dan Ketua GRANAT Henry
Yosodiningrat.
Pada Kunjungan Kerjanya Ketua MK Mahfud MD juga
menghadiri orasi ilmiah ke Sekolah Tinggi Teknologi
Indonesia (STTI) Tanjungpinang terkait maraknya kasus
hukum yang terkait dengan dunia informasi dan telematika
yang terjadi di Indonesia.
Di sela kesibukannya, Ketua MK juga melakukan
kunjungan kerja ke Magelang Jawa Tengah, Senin (15/3). Di
Magelang Ketua MK berkunjung sekaligus menyampaikan
ceramah beberapa tempat, yaitu Universitas Muhammadyah,
Akademi Militer, dan Pesantren Salaf Tegalrejo.
Dalam salah satu ceramahnya, Mahfud menjelaskan
berdirinya puluhan partai politik di era reformasi merupakan
ekspresi dari hak asasi warga negara untuk berserikat
dan berkumpul yang dijamin UUD 1945. Pada masa Orba,
kebebasan ini terhambat oleh politik kekuasaan yang
membatasi partai politik hanya tiga yaitu PPP, Golkar, dan
PDI.
“Siapa pun dapat mendirikan partai, karena itu adalah
hak asasi. Namun semua itu ada kebijakan parliamentary
treshold yang artinya, apabila jumlah pemilihnya atau
jumlah kursinya tidak signifikan, partai itu tidak punya
wakil di dewan, yang pada saat sekarang harus lebih dari
2,5 persen. Dan apabila partai tersebut tidak mencapai
2,5 %, maka partai tersebut tidak boleh mengikuti pemilu
berikutnya,” kata Mahfud.
Ketua MK juga melakukan kunjungan kerja ke
Yogyakarta. Di Kota Gudeg ini Ketua MK menjadi pembicara
kunci (keynote speaker) pada seminar nasional yang
bertemakan “Constitutional Compalin sebagai jaminan
konstitusional warga negara supremasi konstitusi” kerja
sama MK dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu (20/3).

Foto: Humas MK/Yoga
Ketua MK, Moh. Mahfud MD, mendapat penghormatan dari para taruna Akademi
Militer usai memberikan kuliah umum kepada para tenaga pendidik, pejabat, dan
taruna Akademi Militer Magelang, Senin (15/3).

Mahfud yang hadir bersama Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva, pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa
keberadaan MK merupakan suatu berkah bagi bangsa
Indonesia. “Adanya MK, adalah berkah karena MK telah
menjadi jalan keluar bagi masalah-masalah yang selama ini
kurang diperhatikan dalam tatanan hukum di Indonesia,”
kata Mahfud.
Namun demikian, tambahnya, MK juga memiliki
rambu-rambu yang harus dihindari dalam menjalankan
kewenangannya. Di antara hal yang harus dihindari, menurut
Mahfud adalah MK tidak boleh membuat putusan yang
tidak diminta untuk diadili. “Meskipun begitu, bukan tidak
mungkin dalam beberapa hal karena terpaksa MK boleh
melanggarnya,” jelas Mahfud. (Rm/Edoy/Dedy)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan

Anak Agung Dian Onita
(Staf Persidangan MK)
dengan

I. B Made Addy Purnama S
22 Maret 2010
Semoga Menjadi Keluarga bahagia dan sejahtera untuk selamanya
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Guru PKn MTs dan Aliyah
se-Indonesia Sambangi MK

Foto: Humas MK/Yoga
Hakim Konstitusi Muhammad Alim memberikan ceramah kepada guru PKn MTs dan MA se-Indonesia yang berkunjung ke MK, Kamis (11/3).

D

alam Islam, Al-Qur’an adalah hukum tertinggi
sekaligus konstitusi itu sendiri. Pernah ada hadits
yang tidak memperbolehkan minum madu. Maka,
hadits yang dianalogikan sebagai undang-undang, kemudian
diujikan dengan konstitusi yakni Al-Qur’an. Ternyata ayat AlQur’an menyebutkan madu adalah obat bagi manusia. Karena
itu, hadits tersebut inkonstitusional karena konteksnya
saat itu Rasulullah hanya bermaksud menyenangkan hati
istri-istrinya.
“Hal Ini menunjukkan bahwa dalam Islam pun telah
ada proses pengujian undang-undang sejak lampau,” kisah
Muhammad Alim. Karena itu, Muhammad Alim dalam
presentasinya berkali-kali menekankan bahwa Islam adalah
ilmu hukum yang paling baik di dunia.
Demikian penggalan ceramah Hakim Konstitusi
Muhammad Alim di depan guru Pendidikan Kewarganegaraan
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(Pkn) Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah se-Indonesia yang
menjadi bagian dari peserta diklat Kementerian Agama,
Kamis (11/3) di gedung MK.
Pada bagian lain, Muhammad Alim juga memaparkan
mengenai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang
menyatakan 5 bahasa resmi sebagai bahasa internasional
PBB, di antaranya adalah menggunakan bahasa Inggris,
Spanyol, Perancis, China. Namun sejak tahun 1970 terjadi
penambahan bahasa resmi PBB yakni bahasa Arab sehingga
menjadi 6 bahasa.
“Oleh karena itu jangan menganggap remeh bahasa
Arab, karena selama ini ada anggapan bahwa bahasa
Arab hanya berlaku di kalangan pesantren maupun kaum
muslim. Ternyata PBB mengakui bahasa Arab, sebagai bahasa
pergaulan dunia dan juga digunakan oleh para diplomat,”
tandasnya. (Nano Tresna A.)
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Mahfud MD: Demokrasi Liar
Tanpa Konstitusi

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK, Moh. Mahfud MD, berbincang dengan Ketua LDNU, KH Nuril Huda (kiri) dan Ketua Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat pembukaan acara
Temu Wicara MK dengan anggota LDNU dan Muslimat NU, Jumat (12/3) di Jakarta.

N

ahdlatul Ulama (NU) ikut bertanggungjawab
menyelamatkan demokrasi demi kelangsungan
bangsa Indonesia. MK mengajak warga NU untuk ikut
acara sadar berkonstitusi karena bagaimanapun konstitusi
merupakan milik bersama dari segenap komponen bangsa,
termasuk NU.
“Karena pada prinsipnya, demokrasi tanpa konstitusi itu
liar, bisa bertindak sewenang-wenang,” ungkap Ketua MK
Moh. Mahfud MD saat membuka resmi acara Temu Wicara
MK dengan Muslimat Nahdlatul Ulama dan Lembaga Dakwah
Nahdlatul Ulama pada Jumat (12/3) di Jakarta.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan, tantangan demokrasi
di Indonesia saat ini adalah menghadapi ‘demokrasi
transaksional’ atau ‘demokrasi jual beli’ yang lebih
mengutamakan uang dalam proses berdemokrasi. Kalau
hal ini tidak segera dibenahi, maka tidak lama lagi bangsa
Indonesia akan mengalami kehancuran,” jelas Mahfud kepada
200 peserta yang hadir.
Ditambahkan Mahfud, selama ini sering terlihat
ada oknum politisi di antaranya pimpinan parpol yang
melakukan demokrasi semacam itu, melakukan politik uang,
menyuap dan sebagainya untuk menjadi pimpinan partai
politik. “Beda dengan dahulu bahwa untuk jadi pimpinan
parpol justru diminta oleh rakyat,” kata Mahfud di hadapan
para hadirin antara lain Ketua Umum Muslimat NU Khofifah
Indar Parawansa, Ketua Umum Lembaga Dakwah NU K.H.
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Nuril Huda, Wakil Ketua PBNU Ridwan Lubis, Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar, dan lainnya.
Sementara itu Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar
Parawansa mengatakan, adanya acara temu wicara sosialisasi
MK tentang kesadaran berkonstitusi, berdampak besar bagi
Muslimat NU. Pemahaman terhadap undang-undang atau
peraturan, diharapkan perempuan tidak menjadi korban
kesewenang-wenangan dan mampu membangun keluarga
yang sakînah, mawaddah, warrahmah.
Lebih lanjut Khofifah menyoroti pelaksanaan judicial
review UU No.1 Tahun 1965 mengenai Penodaan Agama
yang menjadi permasalahan aktual belakangan. “Uji materi
mengenai UU Penodaan Agama itu menjadi hal yang penting.
Untuk itu, dengan segala hormat, atas nama pimpinan
Muslimat NU agar uji materi UU Penodaan Agama agar dapat
dilaksanakan dan mohon tidak dicabut,” kata Khofifah.
Adapun Ketua Lembaga Dakwah NU K.H. Nuril Huda
mengingatkan kepada warga NU untuk tetap semangat
menjalani tugasnya sebagai lembaga dakwah yang rahmatan
lil ‘âlamîn. Bagaimanapun, kata Nuril Huda, NU bersama
kaum muslimin di Indonesia harus terus memiliki semangat
berjuang semata-mata karena Allah SWT. “Inilah saatnya
NU bangkit, kembali dengan semangat NU-nya dan pikiranpikiran baru yang dinamis,” tandas Nuril Huda. (Nano
Tresna A.)
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Hamdan Zoelva:

Pemilukada Masuk Rezim Pemilu

Foto: Humas MK/Andhini sf
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat memberikan ceramah di hadapan mahasiswa pascasarjana STIH PERTIBA, Pangkal Pinang, Rabu (17/3) di gedung MK.

H

akim Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan
bahwa penyelenggara pemilihan umum kepala
daerah (pemilukada) dan wakil kepala daerah
dikategorikan sebagai pemilihan umum (pemilu) yang harus
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta
jajarannya yakni KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Hal
itu sesuai dengan UU No.22/2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilu.
“Oleh sebab itulah, penyelesaian sengketa hasil
pemilukada akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK),
seperti halnya penyelesaian sengketa hasil pemilihan
legislatif dan pemilihan presiden,” kata Hamdan saat
memberi ‘kuliah’ kepada sejumlah mahasiswa Pasca Sarjana
STIH PERTIBA Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung,
pada Rabu (17/3) pagi di gedung MK.
Dijelaskan Hamdan, yang dimaksud dengan pemilu
adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta
Presiden dan Wakil Presiden, sesuai Pasal 22E Ayat (2) UUD
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1945. Sedangkan ketentuan yang menyatakan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemilu
terdapat pada UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua UU 32/2004. Sejak itulah, tambahnya, MK menyebut
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan
istilah “pemilukada”.
Lebih lanjut Hamdan mengungkapkan, pada mulanya
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah berdasarkan Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, adalah menjadi kewenangan
Mahkamah Agung (MA) untuk menyelesaikannya.
“Namun, dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2008,
kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilukada
dialihkan ke MK,” tegas Hamdan. Pengalihan wewenang
mengadili perselisihan hasil pemilukada, seperti tertulis
pada Pasal 236C UU 12/2008, yang secara efektif berlaku
sejak 1 November 2008 lewat serah terima resmi dari MA
ke MK pada tanggal 29 Oktober 2008. (Nano Tresna A.)
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MK Selenggarakan Debat Konstitusi 2010
Tingkat Mahasiswa

iprah MK sebagai
lembaga peradilan
ketatanegaraan telah
berdampak pada perkembangan
ilmu pengetahuan di Indonesia,
khususnya ilmu hukum. Akan
tetapi, perkembangan tersebut
belum diikuti oleh peningkatan
pemahaman para akademisi,
khususnya mahasiswa terhadap
berbagai isu konstitusi dan
permasalahan konstitusionalitas
norma-norma hukum di
Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan
pemahaman para mahasiswa
dan sivitas akademika terhadap
berbagai isu konstitusi, MK
menyelenggarakan lomba Debat
Konstitusi Tingkat Mahasiswa
Perguruan Tinggi se-Indonesia
2010. Penyelenggaraan ini adakah
kali ketiga lomba debat perihal
isu konstitusi yang digelar oleh
MK.

Foto: Humas MK/Heru S.
Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar (kedua dari kanan), bersama para dekan fakultas hukum dari lima regional
penyelenggara Debat Konstitusi 2010 saat penandatanganan nota kesepahaman, Sabtu (20/3) di Jakarta.

Berbeda dengan dua edisi sebelumnya, lomba Debat
Konstitusi 2010 diselenggarakan lebih luas dengan
cakupan peserta sebanyak 64 perguruan tinggi dari
seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini hampir tiga kali
lipat dari penyelenggaraan sebelumnya. Selain itu, pada
Debat Konstitusi 2010 tahapan lomba dibagi menjadi dua
tingkatan, yakni tingkat nasional dan tingkat regional sebagai
seleksi untuk menuju tingkat nasional.
Seluruh peserta dibagi menjadi lima regional. Regional
I untuk wilayah Sumatera diselenggarakan di Universitas
Andalas, Padang. Regional II yang meliputi wilayah DKI
Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, dan
Kalimantan Barat diselenggarakan di Universitas Indonesia,
Jakarta. Untuk regional III yang terdiri atas wilayah Jawa
Tengah dan DI Yogyakarta, diselenggarakan di Universitas
Sebelas Maret, Surakarta. Sementara untuk wilayah Jawa
Timur, Bali, dan Nusa Tenggara atau regional IV, dilaksanakan
di Universitas Airlangga, Surabaya. Dan yang terakhir,
regional V untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua diselenggarakan di
Universitas Hasanuddin, Makassar.
Hal lain yang menarik dari Debat Konstitusi 2010
adalah para peserta yang ambil bagian tidak terbatas hanya
bagi para mahasiswa yang berlatar belakang ilmu hukum.
Mahasiswa ilmu arsitektur atau ilmu teknik dirgantara dari
Edisi Maret 2010

ITB dan ITS Surabaya juga memiliki kesempatan berolah
argumentasi soal hak konstitusionalnya. Begitu pula para
mahasiswa ilmu kehutanan atau ilmu kedokteran hewan
dari IPB dapat menguji kemampuan para mahasiswa ilmu
politik atau ilmu ekonomi dari UI dan kampus lain.
Para peserta dari berbagai latar belakang disiplin ilmu
tersebut akan saling beradu argumentasi di hadapan para
juri yang berasal dari berbagai kalangan, baik akademisi,
pakar berbagai keilmuan, tokoh nasional, serta para pelaku
perubahan UUD 1945 itu sendiri. Mereka akan beradu
argumentasi soal berbagai topik mulai dari isu UU Pornografi
hingga soal penyadapan.
Debat Konstitusi 2010 ini akan diselenggarakan secara
bertahap pada tingkat regional mulai 1 Mei hingga 16 Juni
2010 di setiap regional. Sedangkan untuk tingkat nasional,
akan dilaksanakan mulai 10 Agustus 2010 dengan babak
final akan diselenggarakan pada 12 Agustus 2010, satu hari
sebelum peringatan ulang tahun MK ke-7.
Melalui lomba Debat Konstitusi 2010, diharapkan
akan dapat menumbuhkan kesadaran berkonstitusi
serta meningkatkan kemampuan mahasiswa mendalami
dan memahami masalah-masalah konstitusi. Selain itu,
diharapakan pula dapat tumbuh budaya perbedaan pendapat
secara konstruktif di kalangan mahasiswa dalam memahami
implementasi perubahan UUD 1945. (RN Bayu Aji)
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Maria Farida

Independensi Hakim Konstitusi Sulit Dipengaruhi

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat memberikan ceramah di hadapan mahasiswa Universitas Dwi Jendra, Denpasar, Bali, yang berkunjung ke MK, Senin (22/3).

H

akim Konstitusi Maria Farida Indrati mengatakan
bahwa persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi
tercantum dalam Pasal 15 UU No.24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan ketentuan tersebut,
hakim konstitusi harus memenuhi tiga syarat. Pertama harus
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
Kedua, harus bisa bersikap adil dalam membuat putusan.
“Syarat terakhir, bahwa hakim konstitusi harus seorang
negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,”
ungkap Maria saat menjawab pertanyaan salah seorang
mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Dwi Jendra,
Denpasar, Bali yang berkunjung ke MK pada Senin (22/3)
pagi.
Dikatakan Maria lagi, untuk pencalonan hakim konstitusi
diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden yang
masing-masing tiga orang, sehingga keseluruhannya menjadi
9 hakim konstitusi. Cara pencalonan hakim konstitusi yang
ditunjuk 3 lembaga negara, kadang ada saja yang mengkritik,
misalnya dikhawatirkan terjadi intervensi dari lembaga
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negara tersebut. Menanggapi hal tersebut, Maria mengatakan
bahwa pada prinsipnya hakim MK punya independensi yang
tidak mudah dipengaruhi pihak luar.
“Selama ini memang ada saja ‘markus’ (makelar kasus)
yang coba mempengaruhi hakim konstitusi, misalnya Pak
Mahfud yang pernah coba disuap agar memenangkan kasus
tertentu. Tetapi hal itu ditolak oleh Pak Ketua MK, karena
integritas dan independensinya sebagai hakim konstitusi,”
tutur Maria di hadapan 250 mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, Maria juga menerangkan
masalah pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden
yang harus melalui proses yudisial di Mahkamah Konstitusi
(MK), diawali dengan meminta pendapat dari DPR. Dengan
demikian, wewenang MK hanya sampai memutus pendapat
DPR, mengenai benar atau tidaknya Presiden melakukan
pengkhianatan, perbuatan tercela, dan sebagainya.
“Sedangkan yang berhak memakzulkan Presiden dan/
atau Wakil Presiden adalah MPR melalui Sidang Istimewa,”
imbuh Maria. (Nano Tresna A.)
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Ahmad Fadlil:

Tugas MK Adili Pelanggaran Konstitusi

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa IKIP Veteran Semarang yang berkunjung ke MK, Rabu (24/3).

K

eberadaan konstitusi pada umumnya bertujuan
mengatur lembaga-lembaga negara dalam suatu
negara, mengatur hubungan antara lembaga negara,
serta mengatur hubungan antara lembaga negara dengan
warga negara. Oleh karena itu, adanya Mahkamah Konstitusi
di sebuah negara, bertugas mengadili hal-hal yang melanggar
dan mengabaikan konstitusi.
Hal itu diungkapkan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
saat memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa
Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Veteran, Semarang, pada
Kamis (24/3) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
“Konstitusi sebagai hukum tidak boleh dilanggar,
dikesampingkan, namun harus ditaati. Karena kita sudah
sepakat untuk menjalani konstitusi,” tambah Ahmad Fadlil
Sumadi.
Dikatakan Fadlil, sejarah terbentuknya Mahkamah
Konstitusi berdasarkan gagasan Hans Kelsen (18811973) asal Austria. Menurut Kelsen, pelaksanaan aturan
konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin,
jika suatu organ selain badan legislatif diberi tugas untuk
Edisi Maret 2010

menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional
atau tidak. Guna melaksanakan kepentingan tersebut, perlu
dibentuk organ khusus.
“Itulah yang disebut Mahkamah Konstitusi yang memiliki
kekuasaan menguji undang-undang terhadap UUD,” cetus
Ahmad Fadlil.
Di Indonesia, MK memiliki kekuasaan ataupun
kewenangan lainnya disamping menguji UU terhadap UUD,
yakni membubarkan partai politik, memutus sengketa hasil
pemilu, memutus sengketa antara lembaga negara dan
berkewajiban meminta pendapat DPR mengenai benar atau
tidaknya presiden atau wapres melakukan pengkhianatan,
perbuatan tercela, dan sebagainya.
Dijelaskan Fadlil, sebelum 1999 atau saat sebelum
terjadi amendemen UUD 1945, di Indonesia konstitusi
sebagai hukum tidak pernah ditegakkan secara hukum atau
melalui mekanisme yudisial. Saat itu, penegakan hukum
yang menyangkut presiden atau wakil presiden dilakukan
melalui proses politik. (Nano Tresna A.)
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MK Sempurnakan Buku Naskah
Komprehensif Perubahan UUD 1945

S

alah satu cara
buku”Risalah
mempelajari
P e r u b a h a n
sejarah adalah
Undang-Undang
melalui buku.
Dasar Negara
Banyak hal yang
Republik Indonesia
dapat dipelajari
Tahun
1945
dari buku. Dalam
(1999-2002)” yang
rangka membangun
merupakan risalah
k e s a d a r a n
resmi persidangan
berkonstitusi serta
di MPR mulai dari
mencerdaskan
Rapat Panitia Ad
kehidupan bangsa
Hoc I dan III Badan
sesuai amanat UUD
Pekerja MPR, Rapat
1945, Mahkamah
Lobi, Rapat Tim
Konstitusi (MK)
Perumus, Rapat
bekerja sama
Tim Kecil hingga
dengan para pelaku
Rapat Paripurna
Foto: Humas MK/Ardli
perubahan UUD
!d a l a m r a n g k a
Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 yang disusun MK dan terdiri atas 10 tema ketatanegaraan
1945 yang tergabung
amendemen UUD
sangat penting bagi catatan sejarah perjalanan bangsa Indonesia.
dalam
wadah
1945.
Forum Konstitusi
” B i s a
dipastikan buku
(FK), melakukan
ini akan berguna dalam dua puluh tahun ke depan
penyempurnaan buku ”Naskah Komprehensif Perubahan
seperti layaknya kita yang saat ini mempelajari sejarah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
ketatanegaraan, perdebatan mengenai negara Indonesia yang
1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Sjahrir, Natsir, para founding
2002”. Buku ini merupakan kumpulan risalah sidang dan
fathers pada sidang konstituante,” ungkap Janedjri.
perdebatan yang terjadi selama proses perubahan UUD
Buku ini terdiri dari 10 buku pokok pembahasan antara
1945 yang disusun secara tematik.
lain, Buku I berjudul Latar Belakang, Proses, dan Hasil
”Hal yang tak kalah pentingnya dalam memahami UUD
Perubahan UUD 1945, Buku II Sendi-Sendi/Fundamen Negara,
1945 setelah perubahan yang keempat di tahun 2002 adalah
Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan (terdiri
proses berjalannya perubahan itu sendiri. Latar belakang
atas dua jilid), Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara
dan proses yang terjadi merupakan sebuah sejarah yang
(terdiri atas dua jilid), Buku V Pemilihan Umum, Buku VI
harus dipahami pula, sehingga secara kronologis dapat kita
Kekuasaan Kehakiman, Buku VII Keuangan, Perekonomian
tangkap apa saja isu dan wacana yang ada saat proses
Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Buku VIII Warga Negara
perubahan UUD 1945 di MPR,” tutur Sekretaris Jenderal
dan Penduduk, HAM dan Agama, Buku IX Pendidikan dan
MK, Janedjri M Gaffar saat memberikan sambutan di depan
Kebudayaan, serta Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan,
Forum Konstitusi dan para penulis buku, Ahad (28/03) di
dan Aturan Tambahan.
Jakarta.
Apabila semua proses penyempurnaan berjalan sesuai
Berbeda dengan buku risalah persidangan yang
rencana, maka buku ini akan diluncurkan pada Agustus
diterbitkan oleh MPR sebagai sumber utamanya, buku
2010, bertepatan dengan ulang tahun MK yang ke-7. (RN
naskah perubahan terbitan MK ini disusun secara tematis
Bayu Aji)
dan kronologis. Sedangkan sumber utama untuk penulisan
penyempurnaan buku perubahan UUD 1945 ini berdasarkan
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Cakrawala
THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE CZECH REPUBLIC

hakim konstitusi tidak boleh dari
partai politik

R

epublik Ceko (Czech Republic)
adalah sebuah negara di Eropa
Tengah yang terbentuk setelah
bubarnya negara Cekoslowakia. Negara
ini berbatasan dengan Jerman di
sebelah barat dan utara, dengan
Polandia di sebelah utara, dengan
Slowakia di sebelah tenggara dan
dengan Austria di sebelah selatan.
Menurut aturan yang tertuang
dalam konstitusi, Republik Ceko
dapat digolongkan dalam negara
demokrasi parlementer dengan kepala
negara seorang presiden yang dipilih
oleh parlemen untuk masa jabatan
5 tahun. Presiden memiliki hak veto
dalam legislasi, hak imunitas, dan
bisa membubarkan parlemen dalam
keadaan tertentu. Ia juga memilih
perdana menteri serta anggota kabinet
berdasarkan proposal dari perdana
menteri.

yang bertanggung jawab melindungi
konstitusionalisme. Kedudukan dan
kekuasaannya termaktub dalam
Konstitusi Republik Ceko. Lembaga
ini berpusat di Kota Brno.
Sistem yang dibangun dalam MK
Republik Ceko tidak seperti pengadilan
biasa pada umumnya. Fungsi MK sebagai
sebuah lembaga yudikatif di Ceko
adalah menegakkan konstitusionalitas,
kebebasan dan hak-hak dasar yang
diberikan oleh konstitusi sebagaimana
tertuang dalam Piagam Kebebasan
dan Hak-Hak Dasar (the Charter of
Fundamental Rights and Freedoms).
Fungsi lainnya adalah menjamin
karakter konstitusi dalam mengawasi
kekuasaan negara. Konstitusionalitas
UU serta aturan tentang pemilihan
umum dan Perjanjian Internasional,
juga menjadi concern MK.
Hakim

MK Republik Ceko
MK Republik Ceko (The
Constitutional Court of the Czech
Republic) adalah lembaga kehakiman
Edisi Maret 2010

Hakim MK Republik Ceko berjumlah
15 orang. Masa jabatan mereka 10
tahun. Konstitusi Ceko tidak melarang
para hakim tersebut ditunjuk kembali

untuk masa jabatan tahun berikutnya.
Presiden memiliki kewenangan penuh
menunjuk seorang Ketua Hakim dan
dua orang Ketua Deputi Hakim di
antara 15 orang hakim tersebut.
Setiap warga negara, sekurangkurangnya berusia 40 tahun, berhak
diusulkan oleh senat untuk menjadi
hakim konstitusi. Persyaratannya,
mereka harus memiliki kualifikasi
pendidikan tinggi hukum dan aktif
dalam beragam profesi hukum
sekurang-kurangnya 10 tahun. Seorang
hakim konstitusi tidak harus memiliki
pengalaman di pengadilan umum. Yang
pasti, calon hakim tidak boleh berasal
dari partai politik maupun gerakan
politik apapun.
Mekanisme
Konstitusi

Pemilihan

Hakim

Menurut konstitusi, para hakim MK
Republik Ceko dipilih oleh Presiden
atas persetujuan Senat Parlemen
(selanjutnya disebut: senat). Presiden
menyeleksi para calon hakim yang
dipandang layak, kemudian nama-nama
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yang ada diajukan ke Senat untuk
dimintai persetujuannya.
Pada proses selanjutnya, Ketua
Senat kemudian menyerahkan namanama yang diajukan tersebut pada
sebuah badan yang bernama Committee
on Agenda and Procedure (Komisi
Agenda dan Prosedur). Komisi inilah
yang nantinya akan mendistribusikan
nama-nama calon hakim usulan
presiden pada semua senator dan
kaukus-kaukus senat di dalamnya.
Komisi ini bertugas memberikan
pertimbangan dan kemudian juga
mengonsultasikan pada Komisi

Bidang Hukum dan Konstitusi,
Komisi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan,
Kebudayaan, HAM, dan Petisi. Komisikomisi lainnya pun tidak menutup
kemungkinan memiliki hak juga dalam
memberikan masukan dan saransarannya.
Setelah diputuskan Senat, Presiden
baru kemudian mengangkat secara
resmi calon hakim bersangkutan.
Dengan disaksikan Presiden, hakim
yang diangkat, akan dilantik secara
resmi dengan mengucapkan sumpah.
Sumpah Hakim Konstitusi Republik
Ceko adalah sebagai berikut: “I pledge

upon my honor and conscience that I
will protect the inviolability of natural
human rights and of the rights of
citizens, adhere to constitutional acts,
and make decisions according to
my best convictions, independently
and impartially“ (saya bersumpah
secara sadar dan terhormat bahwa
saya akan melindungi hak asasi
manusia dan hak-hak warganegara,
menaati aturan-aturan konstitusi,
dan membuat keputusan berdasarkan
keputusan terbaik, independen, dan
netral) (Yazid).

CURRENT JUSTICES AND COURT OFFICIALS:
President (since 6. 8.
2003)

Justice (since 28. 1. 2003)
celý článek

celý článek
Pavel RYCHETSKÝ

Justice (since 16. 6.
2004)

Jiří MUCHA

celý článek
Michaela ŽIDLICKÁ

Justice (since 3. 6. 2003)

Vice - President (since 6.
8. 2003, Justice from 15.
7. 1993 to 15. 7. 2003)

Justice (since 5. 8.
2005)

celý článek

celý článek

celý článek
Pavel HOLLÄNDER

Miloslav VÝBORNÝ

Vice - President (since
20. 2. 2002)

celý článek
Dagmar LASTOVECKÁ

Justice (since 16. 9. 2004,
Vice – President from 9.
11. 1993 to 9. 2. 2002)
celý článek
Ivana JANŮ
Justice (since 6. 8. 2003,
also from 15. 7. 1993 to
15. 7. 2003)
celý článek

Justice (since 6. 6. 2002)
celý článek
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Vladimír KŮRKA
Secretary General
(since 1. 1. 2009)

celý článek

celý článek
Tomáš LANGÁŠEK

Justice (since 17. 12.
2003)

Director of Court
Administration

celý článek

celý článek

Jiří NYKODÝM

Stanislav PLACHÝ
Justice (since 26. 5.
2004)
celý článek

František DUCHOŇ

celý článek

Justice (since 27. 11.
2003)

Jan MUSIL

Vojen GÜTTLER

Justice (since 15. 12.
2005)

Justice (since 29. 8. 2003)

celý článek
Eliška WAGNEROVÁ

Vlasta FORMÁNKOVÁ

Stanislav BALÍK

Referensi:
http://www.concourt.cz/clanek/
urlMethodCall/sessionContext/
http://www.usoud.cz/clanek/
interneten
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_
Ceko
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KlASIK

Rasa Keadilan dan Gagasan
Pembaruan Hukum
Miftakhul Huda

Redaktur Majalah Konstitusi

Judul		
Penulis		
Penerbit
Tahun		
Jumlah		

:
:
:
:
:

Bunga Rampai Hukum Karangan Tersebar
Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro
PT. Ikhtiar Baru- Jakarta
Cetakan Pertama, 1974
254 halaman

D

alam bahasa masyarakat umum,
jika kepentingan dan haknya
terusik, ia dengan sederhana
nyuwun keadilan (meminta keadilan)?
Atau jika terjadi pencurian, korban dan
masyarakat meminta pelaku dihukum
secara adil? Hampir setiap hari kita
bersentuhan dengan “hukum” dan
“keadilan”. Dua kata itu hampir disebut
bersamaan. Dalam Perubahan Ketiga
UUD 1945 juga dirumuskan,“Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan.”
Ada apa dengan keadilan? Apa
hubungan hukum dan keadilan?
Apa itu hukum sendiri? Bagaimana
peran ahli hukum, khususnya hakim
dalam pembinaan hukum? Bagaimana
peraturan dan sistem warisan kolonial
ini menghadapi masyarakat yang
berubah dan agar sesuai cita hukum
kita sendiri? Bagaimana hubungan
hukum dengan masyarakat, negara
dan politik?
Rasa Keadilan
Wirjono Prodjodikoro dalam”
Bunga Rampai Hukum Karangan
Tersebar” berusaha menjawab
pertanyaan-pertanyaan dengan renyah
dan kaya akan pengalaman sebagai
hakim. Kumpulan artikel masa 50-an
ini ditulis Ketua Mahkamah Agung RI
periode 1952–1966 yang tergolong
produktif mencatat pemikiran dan
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pengalamannya dan saat buku ini
terbitkan sudah menulis 20-an buku
dengan berbagai tema dari berbagai
bidang hukum nasional maupun
internasional.
Semua tulisannya berangkat dari
dalil “Dasar segala segala hukum adalah
rasa keadilan,” yang dikemukakan sejak
1953. Kenapa rasa keadilan? Ia melihat
semua tujuan segala hukum mengejar
keselamatan dan tata tertib dalam
masyarakat (segala kepentingan segenap
anggota masyarakat). Kadangkala
berbagai kepentingan berbenturan
dan tidak mungkin memuaskan semua
kepentingan. Maka segala kepentingan
harus ditimbang satu sama lain. Wirjono
menegaskan, “Neraca kemasyarakatan
harus tetap lurus berdirinya, maka
diantara pelbagai kepentingan yang
harus diperhatikan itu, harus ada
suatu perimbangan. Perimbangan inilah
yang saya maksudkan dengan yang
dirasakan adil.”
Wirjono berusaha menggambarkan
praktek bagaimana mengetahui
perimbangan tersebut, dan suatu
peraturan sebagai peraturan hukum.
Perimbangan berarti apa yang diperoleh
suatu pihak sama beratnya dengan
pihak lain. Sama berat tidak berarti
berwujud sama, akan tetapi nilai harga
sama. Nilai harga ini tidak selalu dapat
diukur secara objektif, tetapi tergantung
penghargaan orang perseorangan
yang berkepentingan. Rasa puas
masing-masing faktor penting, meski

memuskan
semua mustahil,
dan
agar mendekati kepusan
terhadap segala kepentingan.
Kemudian perimbangan tersebut
berada di wilayah ”keinsafan” keadaan
yang dianggap sesuai perimbangan
yang dirasakan dalam sanubarinya.
Kebanyakan langkah-langkah orang
tidak dituntun oleh pikiran, akan tetapi
perasaan belaka yang sudah berirama
dengan masyarakat umum. Kemudian
soal peraturan dalam masyarakat
apakah peraturan hukum hanya soal
sifat pertingkatan (gradueel), dimana
kepatutan meningkat sampai tingkatan
Pemerintah dan hakim untuk keperluan
masyarakat harus memperhatikan
peraturan tersebut, disitulah peraturan
disebut peraturan hukum.
Pembaruan Hukum
Buku ini juga merekam gagasan
Wirjono mengenai kedudukan
perempuan dalam kaitannya dengan
hak-haknya dalam wilayah privat
maupun publik berdasarkan prinsip
persamaan dalam hukum (hlm. 5764). Selain itu banyak usulan-usulan
brilian terkait usaha memperbaiki
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hukum perkawinan (hlm. 65-78),
hukum warisan (hlm. 65-98), dan
hasil penelitiannya terkait hukum
warisan adat di Kabupaten Sidoarjo
Jawa Timur, bahwa pembagian warisan
antara orang yang beragama Islam
kebanyakan berdasarkan temuannya
tidak berdasarkan hukum Islam, akan
tetapi hukum adat (hlm. 99-103).
Di dalam tulisan”Sekitar Kodifikasi
Hukum-Perjanjian di Indonesia” yang
ditulis pada 17 Mei 1958 disertai
“Rancangan Undang-Undang Hukum
Perjanjian” pada 27 Desember 1960,
Wirjono membandingkan unsur-unsur
hukum adat dan BW, terkait hukum
perjanjian dan pilihannya jatuh
kepada hukum adat. Pemikirannya
sangat berharga untuk perbaikan
hukum nasional saat terjadi dualisme
hukum, yaitu hukum Adat dan Hukum
Bergerlijk Wetboek (BW). Sampai saat
ini karya ini sangat penting berkenaan
dengan hukum perjanjian dan hak-hak
atas benda, dimana Wirjono mengawali
menawarkan rumusan pasal-pasal
terperinci (Pasal 1-Pasal 93) untuk
melengkapi UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (hlm. 104-163).
Wirjono juga mengusulkan gagasan
terkait perubahan peraturan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang
( Wetboek van Koophandel ) yang
diminta oleh Menteri Kehakiman
saat itu. Dalam buku ini ia juga
mengajukan konsep hukum agraria di
Indonesia (1959) dimana saat itu DPR
sedang menyusun dan membicarakan
Rancangan UU Pokok agraria. Beberapa
hal bisa dikemukakan pentingnya
negara turut campur menganai soal
tanah, terutama hidup-perekonomian
masyarakat Indonesia bercorak agraris
dan tanah merupakan alat penting
untuk kemakmuran dan kebahagiaan
masyarakat seluruhnya.
Kedudukan kekuasaan kehakiman
dalam pembagian kekuasaan Negara
juga dikemukakan dan kekuasaan
hakim mengganggu-gugat undangundang olehnya harus dilakukan
agar konstitusi yang akan dibentuk
Konstituante tidak akan dilanggar.
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Di bawah judul “Peradilan dalam
Tata-Usaha Pemerintahan” (1952)
ia meguraikan soal perbedaan
dan pemisahan kekuasaan negara,
pengertian tata-usaha pemerintahan,
pengaruh tata usaha pemerintahan
dalam masyarakat, pelbagai sudut
dari soal yang bersangkutan, dan
menjelaskan keadaan tata usaha
pemerintahan berdasarkan hukum
dan praktek yang berlaku. Intinya
Wirjono saat tersebut meski setuju,
namun agar legislator menunda
membentuk peraturan sengketa tata
usaha pemerintahan diselesaikan
pengadilan perdata, dengan kurangnya
ahli dan sudah terakomodasinya
sengketa tersebut dalam Pasal 1365
BW. Pada tahun tersebut juga diusulkan
rancangan dengan judul “Rancangan
Undang-Undang No….Tahun 1949
tentang “Acara Perkara Dalam Soal
Tata-Usaha Pemerintahan” berjumlah
80 pasal dalam sembilan bab.
Akhirnya Wirjono mengajak
para ahli hukum, khususnya hakim
menemukan rasa keadilan dalam
masyarakat dengan berpandangan
luas dan tidak hanya dari sudut
hukum, dengan menempatkan dirinya
di tengah-tengah masyarakat untuk
memecahkan persoalan dengan
mengingat rasa keadilan. Jika para
pihak berselisih mengenai keadaan
atau isi hukum yang inconcreto harus
diberlakukan, hakim harus menegaskan
hukum yang benar, yang kadangkala di
luar menurut pihak yang bersengketa.
Mengetahui isi hukum tidak hanya
dari kata-kata peraturan hukum, tetapi
juga maksud, makna dan jiwanya.
Dengan kondisi bagian terbesar hukum
Indonesia belum tertulis, seorang hakim
mendekati sifat menciptakan peraturan
hukum. Hubungan erat hakim dengan
masyarakat terlihat terbukanya proses
pengadilan dan tugas pokok hakim
melaksanakan “hukum yang hidup”
dalam masyarakat. Oleh karenanya
seorang hakim memiliki hubungan erat
dengan hukum dan masyarakat.
Yang menarik, cara pandang hakim
yang melulu berpikir tentang sengketa
yang ditangani dengan mencari

rumusan hukum terlebih dahulu,
baru memecahkan persoalan kata
Wirjono menjalankan peradilan dengan
kaku dan beku, karena hakim yang
bersikap demikian akan menemukan
jalan buntu. Dalam zaman peralihan
dengan peraturan-peraturan bersifat
kolonial, dibutuhkan korps hakim
berpikir dan menempatkan perasaan
diatas peraturan zaman lampau, agar
putusannya memuaskan masyarakat.
Ia membenarkan seorang hakim ketika
menghadapi perkara sudah merasakan
segera atau tidak lama sebaiknya
masalah dipecahkan. Kemudian hakim
berpikir dan mencari alasan yang
berakar dari ilmu pengetahuan hukum
atau peraturan hukum tertentu, atau
yang paling baik yang berakar dari
undang-undang. (hlm. 32)
Meski banyak dikritik, karena
kekuasaan yudikatif berada dalam
bayang-bayang eksekutif, namun
beberapa pemikirannya tergolong
progresif pada masanya. Kondisi
saat ini dengan banyaknya peraturan
perundang-undangan dan penegakan
hukum mengabaikan hukum juga
keadilan masyarakat, pemikiranpemikirannya masih sangat relevan.
Jangan sampai terjadi ahli hukum
menjauh dari hukum yang hidup di
masyarakat dan kekuasaan peradilan
menjadi kekusaan tanpa tersentuh
perubahan. Hembusan angin reformasi
sekalipun.
Sehingga tidak terjadi seperti
ungkapan William Shakespeare yang
mengatakan Let’s kill all the lawyers.
Kritik terhadap ahli hukum sebagai
bentuk ketidakpercayaan kebenaran
yang dikatakan menurut hukum
tetapi bertentangan dengan nurani
masyarakat. Tafsir lain mengatakan
ungkapan ini sebagai kebencian publik
atas kepura-puraan ahli hukum membela
kebenaran, yang sebetulnya hanya
membela penjahat demi kepentingan
uang. Konon sebagai yel yel para
pemberontak penentang Raja Inggris
Henry IV sebagai puncak kebuntuan
dan kemarahan rakyat ini tidak terjadi
di Indonesia.***
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ituasi perekonomian sejak
dulu selalu menuntut adanya
pengaturan-pengaturan dan
kebijakan yang fleksibel dan dapat
mengikuti perkembangan perekonomian
global yang bergerak dengan liar
dan cenderung tak dapat diduga.
Dalam menghadapi hal tersebut,
setiap pemerintahan kadang kala
dituntut untuk memilih pihak atau
idealisme perekonomian yang paling
cocok dengan kepentingan negara itu
sendiri, walaupun demikian kondisi
perekonomian yang sangat tergantung
pada pergerakan liberalisasi dan
globalisasi ekonomi tersebut akan
mempersulit suatu pemerintahan
membentuk semacam prinsip atau
idealisme ekonomi yang rigid dan
sempit secara konsisten, apalagi
menyusunnya dalam sebuah
kesepakatan konstitusional. Beberapa
negara termasuk Indonesia mencoba
membatasi pergerakan kebijakankebijakan ekonomi agar tidak
tenggelam dalam arus liberalisasi
yang merugikan dengan cara menyusun
dan menyepakati semacam dasardasar idealisme ekonomi di dalam
konstitusinya.
Prinsip-prinsip ekonomi dalam
konstitusi itulah menjadi salah satu
fokus utama yang dibahas dalam
buku Konstitusi Ekonomi karya Jimly
Asshiddiqie ini. Lewat buku ini, Jimly
menegaskan bahwa UUD 1945 sebagai
suatu kesepakatan utama rakyat dan
sebagai hukum tertinggi di indonesia
juga memuat dasar-dasar kebijakan
ekonomi, sehingga para perumus
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kebijakan
ekonomi
h a r u s
menjadikan
UUD 1945
s e b a g a i
hukum dan
kebijakan
t e r t i n g g i
di
bidang
perekonomian.
Tidak
boleh
ada kebijakan
ekonomi yang
bertentangan dengan UUD 1945.
Jimly menjelaskan bahwa adanya
ketentuan tentang perekonomian dan
kesejahteraan sosial di dalam UUD
1945 dapat menjadi dasar bahwa UUD
1945 bukan hanya konstitusi politik,
tetapi juga konstitusi ekonomi. Jadi
dapat dikatakan konstitusi ekonomi
di sini adalah konstitusi yang memuat
kebijakan-kebijakan perekonomian
suatu negara, dan dijadikan sebagai
dasar pijakan bagi kebijakan-kebijakan
perkonomian di bawahnya.
Buku ini dapat dikatakan terbagi
atas dua bagian besar, yaitu pembahasan
konstitusi ekonomi beberapa negara
dengan pendekatan komparatif dan
pembahasan pergulatan konstitusi
ekonomi pada konstitusi indonesia
dengan pendekatan historis. Pendekatan
komparatif memang merupakan salah
satu ciri penulis, hal ini diperkuat
dengan argumentasi dari Jimly sendiri
bahwa ilmu tata negara itu sendiri tidak
lagi berorientasi domestik, dewasa ini

tidak
ada lagi
konstitusi
yang murni bersifat
nasionalistik. Sekarang ini dapat
dikatakan semua negara konstitusional
di dunia sudah bersifat saling
mempengaruhi satu sama lain dalam
gagasan, ide-ide, prinsip-prinsip, dan
nilai-nilai yang dianggap luhur dan
ideal dalam penyelenggaraan kekuasaan
negara, yang diadopsikan ke dalam
rumusan undang-undang dasar masingmasing. Karena itu, untuk memahami
konstitusi negara kita sendiri secara
mendalam, kita harus membaca dan
mempelajari konstitusi dan sistem
konstitusi negara lain di dunia yang
mempunyai kemiripan dengan ide-ide
yang dituangkan dalam konstitusi
negara kita sendiri.
Melalui pendekatan komparatif
inilah dapat ditemukan beberapa fakta
mengenai perkembangan konstitusi
ekonomi di beberapa negara yang
memiliki sistem yang berbeda-beda.
Jimly kemudian menjabarkan beberapa
konstitusi dari berbagai negara sebagai
bahan perbandingan dari sudut
kebijakan ekonominya, mulai dari
konstitusi liberal-kapitalis seperti
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Inggris, Amerika, Australia, dan Kanada
yang semua juga mewakili konstitusi
negara penganut sistem commonlaw, konstitusi negara komunis (RRC,
Republik Kuba, Vietnam, Korea Utara),
konstitusi negara eks-komunis (Rusia,
Polandia, Hongaria, Ukraina, Lithuania,
Kazakhstan, Armenia, Georgia), hingga
konstitusi negara nonkomunis (Perancis,
Portugal, Taiwan, India, Filipina,
Myanmar, Kamboja, Brasil, Argentina,
Meksiko, Mesir, Afrika Selatan dan
Etiopia). Kesemuanya dibahas dengan
kekhususannya masing-masing.
Bagian lain dari buku ini merupakan
rekaman sejarah transformasi kebijakan
ekonomi dalam berbagai konstitusi
indonesia dari masa ke masa. Sejarah
konstitusi ekonomi di indonesia dibuka
dengan disahkannya perumusan Bab
XIV dari UUD 1945 yang berjudul
“Kesejahteraan Sosial” sehari setelah
proklamasi kemerdekaan. Bab ini
yang berisi Pasal 33 dan Pasal 34
yang kemudian menjadi titik tolak
idealisme perekonomian di indonesia.
Selanjutnya juga dibahas transformasi
prinsip kebijakan ekonomi tersebut
pada Konstitusi RIS dan UUDS 1950.
Bagian yang juga tidak kalah
penting adalah pembahasan mengenai
tarik-ulur gagasan perubahan Pasal
33 UUD 1945 setelah reformasi.
Perdebatan ini terjadi karena hampir
semua ekonom berpendapat bahwa
rumusan-rumusan Pasal 33 dan 34 UUD

M

afia peradilan menjadi
isu paling dibicarakan
menjelang penutupan tahun
2009. Sampai-sampai, pemerintah
membentuk Satuan Tugas (Satgas)
Pemberantasan Mafia Hukum, 30
Desember lalu. Pembentukan Satgas
tersebut merupakan tindak lanjut dari
dibukanya Kotak Pos 9949 Jakarta
10000 sebagai wadah pelaporan
makelar kasus. Pemberantasan
mafia hukum juga menjadi program
prioritas 100 hari pemerintahan Soesilo
Bambang “SBY” Yudhoyono. Langkah
tersebut didahului peristiwa dibukanya
rekaman percakapan Anggodo Widjaja,
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1945 yang berpijak pada paradigma
berpikir Bung Karno, Bung Hatta dan
kawan-kawan sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan yang
nyata dewasa ini. Prinsip-prinsip dasar
yang terkandung dalam dua pasal
tersebut dianggap sudah tidak realistis
dalam ekonomi modern, sehingga
munculah pemikiran-pemikiran untuk
menghapuskan Pasal 33 dan 34 dari
rumusan UUD 1945, tentunya usulan
ini ditentang keras oleh beberapa pihak.
Setelah melalui perdebatan panjang,
akhirnya dalam rancangan perubahan
Pasal 33 UUD 1945 disahkan pada Rapat
ke-3 BP MPR 4 Juni 2002, semua fraksi
bersepakat bulat bahwa Pasal 33 Ayat
(1), (2), dan (3) tidak diutik-utik dan
diterima sebagai warisan the founding
fathers apa adanya, tanpa perubahan.
Yang diubah hanya judul Bab XIV dan
tambahan dua ayat pada Pasal 33.
Di dalam buku ini juga Jimly
menegaskan untuk menghindari
terjebak dalam perdebatan yang
panjang mengenai idelogi ekonomi.
Menengahi perdebatan idealisme versus
pragmatisme, Jimly melalui buku ini
menawarkan jalan tengah melalui
pandangan realis, yaitu pandangan
yang lebih berfokus pada realitas yang
ada dan bagaimana mencari solusi
yang paling tepat dan relevan dalam
mengatasi permasalah ekonomi yang
dihadapi. Dengan kata lain, ahli-ahli
ekonomi dan hukum di Indonesia tidak

sepantasnya berlarut-larut tenggelam di
dalam perdebatan-perdebatan ideologis
tentang ekonomi kapitalis, liberal, dan
bahkan neoliberal versus ekonomi
sosialis dan ekonomi kerakyatan.
Pendek kata, melalui buku ini Jimly
memperkenalkan konsep konstitusi
ekonomi yang menjadikan konstitusi
sebagai dasar atau landasan bagi
kebijakan-kebijakan ekonomi, sehingga
kebijakan-kebijakan perekonomian
negara tersebut tidak semata-mata
terseret arus pasar untuk kemudian
tenggelam dan merugikan kesejahteraan
rakyatnya. Di sisi lain, para pembentuk
konstitusi harus tetap memahami
perkembangan zaman dan pergerakan
ekonomi dunia yang gesit sehingga
konstitusi tersebut tidak menjadi
peraturan yang rigid dan kaku akan
tetapi sepenuhnya menjadi konstitusi
yang hidup (living constitution) bagi
warga negaranya. Mulai ditinggalkannya
idealisme-idealisme ekonomi ekstrim
seperti kapitalisme ekstrim dan
sosialisme ekstrim membuka diskusi
untuk melebur kedua idealisme
tersebut dan menjadikannya sebuah
solusi yang relevan bagi perekonomian
bangsa untuk kemudian disepakati di
dalam bentuk konstitusi. Oleh karena
itu bahan-bahan perbandingan pada
buku ini akan sangat bermanfaat untuk
membangun diskusi dengan tujuan
menemukan solusi kebijakan-kebijakan
ekonomi terbaik bagi bangsa ini.
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adik tersangka dan buron Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Anggoro
Widjaja, oleh Mahkamah Konstitusi.
Bertepatan dengan momen tersebut,
Komisi Hukum Nasional (KHN) baru saja
merampungkan program penelitian dan
kajian akuntabilitas penegak hukum
di Indonesia. Hasil penelitian dan
kajian tersebut kemudian dituangkan
dalam sebuah buku berjudul Akar-akar
Mafia Peradilan di Indonesia (Masalah
Akuntabilitas Penegak Hukum).
Dalam pengantarnya, Mohammad
Fajrul Falaakh menyebutkan bahwa
buku tersebut melengkapi dua buku
rekomendasi KHN sebelumnya. Kedua
buku yang terbit pada 2003 dan 2007
itu diberi judul yang sama, yakni
Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu
Rekomendasi, sedangkan buku yang
terbit kemudian diberi imbuhan judul
Jilid Dua.
Anatomi buku ini dibagi menjadi
tiga bagian. Bagian pertama membahas
mengenai politik reformasi dan
akar-akar mafia peradilan. Capaian
reformasi dan janji-janji calon presiden
dalam pemilihan presiden 2009 lalu
dijadikan sebagai pembuka untuk
menghantarkan pada praktek mafia
peradilan. Salah satu praktek itu adalah
penyalahgunaan wewenang penegak
hukum. Di sana diterangkan bagaimana
hukum acara pidana yang dibuat untuk
membatasi kekuasaan negara dapat
menjadi alat penindas warga negara,
karena lebih banyak memberikan hak
dan otoritas kepada aparat penegak
hukum.
Di sisi lain, KHN juga menyoroti
independensi yudikatif. Sekalipun
dijamin oleh konstitusi, karena hakim
juga manusia dan sangat mungkin
melakukankesalahan, independensi
yudikatif dapat melahirkan tirani
yudisial dan ketidakadilan. Dengan
demikian, kemandirian hakim juga
harus disertai akuntabilitas. Pengawasan
eksternal terhadap yudikatif tersebut
dilakukan oleh Komisi Yudisial
(KY). Namun, kewenangan KY tidak
dapat menjangkau hakim Mahkamah
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Konstitusi (MK), karena pengawasan
KY dibatalkan oleh MK. Karena
pengaturan oleh undang-undang selalu
rawan diuji dan dibatalkan oleh MK,
KHN merekomendasikan perlunya
amandemen kontitusi, terutama
untuk memperjelas wewenang KY
yang berimplikasi pada pemakzulan
hakim.
Pada bagian selanjutnya, buku ini
lebih fokus mengelaborasi titik-titik
lemah peradilan pidana dan penindakan
korupsi. Bagian ini dimulai dengan
pemaparan tentang penyalahgunaan
wewenang polisi dan jaksa, serta
kerawanan dalam penindakan korupsi.
Pemenuhan hak-hak pencari keadilan
serta bantuan hukum dan peran
advokat, juga menjadi pokok bahasan
di bagian ini. Untuk meminimalkan
penyalahgunaan wewenang dalam
proses peradilan pidana tersebut,
sekaligus memberdayakan sistem
pengawasan terhadap lembaga
penegak hukum, KHN kemudian
merekomendasikan
pentingnya
pemberdayaan komisikomisi pengawas
eksternal dalam
proses penegakan
hukum.
Adapun bagian
terakhir dari buku
ini mengungkap
soal lemahnya
pengawasan eksternal.
Pembahasan dimulai
dengan eksistensi
dan peran lembaga
pengawas
yang
berbentuk komisi-komisi
pengawasan penegak
hukum, dilanjutkan
dengan koordinasi
dan supervisi dalam
penindakan korupsi. Bagian
ini juga mempertanyakan
pengawasan terhadap
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Namun,
dalam rekomendasinya, KHN
menjawab pertanyaan itu

dengan pengawasan oleh masyarakat.
Pengawasn tersebut dilakukan sejak
rekrutmen pimpinan dan pegawai KPK,
maupun pelaksanaan tugas KPK. Pada
bagian ini, advokat, sebagai salah satu
pilar dalam penegakan hukum , juga
mendapat porsi pembahasan dalam
bab mengenai disiplin profesi dan kode
etik advokat.
Buku ini diangkat dari serangkaian
hasil penelitian yang dilakukan tim
peneliti senior yang dipimpin anggota
KHN. Bobot penelitian tersebut dapat
ditimbang dari nara sumber yang
dilibatkan dalam setiap penelitian,
yang meliputi orang nomor satu
di lembaga yang menjadi obyek
penelitian. Karena itu, buku ini tidak
hanya penting dijadikan sebagai bacaan
untuk memperluas wawasan, namun
harus ditempatkan sebagai acuan bagi
pemerintah, legislatif, maupun penegak
hukum dalam upaya memberantas
mafia peradilan. ***
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Emha Ainun Najib Takut Ketua Mk

A

da yang berbeda pada sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun
1965 tentang Penodaan Agama, Jumat (12/3) lalu. Pada sidang perkara
Nomor 140/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan
Budayawan Emha Ainun Najib atau yang akrab disapa Cak Nun sebagai Ahli. Dalam
keterangannya sebagai Ahli, Cak Nun mengakui kehadirannya pada sidang tersebut
karena ia ‘takut’ pada Ketua MK Moh. Mahfud MD.
“Saya datang ke sini karena saya sangat menghormati Yang Mulia Ketua karena
beliau orang Madura, saya agak takut sama orang Madura ya,” seloroh pria
kelahiran Jombang, 27 Mei 1953 ini.
Suami dari Novia Kolopaking ini menjelaskan bahwa sesungguhnya
dirinya tidak berkapasitas untuk dihadirkan sebagai ahli. “Saya
dihadirkan sebagai Ahli ini juga membingungkan saya. Ahli
itu kalau saya mendengar kata Ahli itu ya ini namanya
pakar maksudnya. Di sini kan saya dihadirkan
sebagai Ahli, dan itu masalah serius. Saya
dituduh sebagai Ahli,” ujarnya.
Bagi Cak Nun, Mahfud MD-lah yang
pantas menjadi seorang Ahli. “Pak Mahfud
memiliki banyak pengalaman kultural dan
dikagumi oleh banyak orang,” pujinya.
(Lulu Anjarsari)

Persidangan Mk Sebagai Forum Kebangsaan

S

ineas kenamaan Indonesia, Garin Nugroho, mengungkapkan kekagumannya
terhadap Mahkamah Konstitusi kerena berhasil membuka sebuah forum
kebangsaan dalam persidangannya. Hal ini disampaikannya ketika memberikan
keterangan sebagai Ahli dari MK pada persidangan UU Nomor 1 tahun 1965
tentang Penyalahan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama), Rabu
(24/3), di Gedung MK.
“Sidang hari ini adalah momentum kebangsaan yang paling luar biasa. Saya justru
bermimpi negara menjadi fasilitator untuk dialog semacam ini, untuk persoalanpersoalan
hubungan antara agama dan kepercayaan serta dialog semacam ini,”
puji sutradara film “Opera Jawa” tersebut.
Bagi pria kelahiran Yogyakarta, 6 Juni 1941 tersebut adanya ‘forum
diskusi’ seperti yang dilakukan MK lebih efektif dalam menghadapi
pluralisme yang merupakan kodrat bangsa Indonesia.
“Saya terus terang memuji cara-cara Majelis Hakim Konstitusi
melakukan dialog semacam ini. Ruang dialog ini bisa menjadi pengganti
dari undang-undang,” tukasnya. (Lulu Anjarsari)
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“Teori Tak Harus Ikut Teori”
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dikenal
sebagai pribadi yang penuh dinamika, serta memiliki
pengalaman pribadi maupun karier yang beragam. Salah
satu pengalaman uniknya, misalnya sebelum menjabat
sebagai Menteri Pertahanan, ia sempat diramal oleh
seseorang akan menduduki posisi tersebut.
Dalam mengambil keputusan bersama hakim
konstitusi lainnya, Mahfud pun dikenal cukup fenomenal
dan berani membuat terobosan-terobosan hukum
ketatanegaraan. Satu di antara beberapa perkara yang
pernah ditanganinya, adalah kasus sengketa antara KPK
vs Polri atau dikenal dengan istilah “Cicak vs Buaya”
hingga diputuskan untuk mendengarkan rekaman
pembicaraan Anggodo dengan sejumlah oknum pejabat
kepada publik.
Selain itu, dalam sidang sengketa hasil pemilu
legislatif 2009, MK sempat membuat putusan sela yang
cukup berpengaruh. Termasuk juga saat memutuskan
penggunaan KTP atau paspor dalam Pemilu 2009. Itu
sebabnya, Mahfud menggunakan istilah menarik agar

Foto: Humas MK

para intelektual ilmu hukum tak terlalu terkooptasi dengan doktrin-doktrin hukum yakni “teori tak harus ikut
teori” - seperti dilansir dari Majalah Biografi Politik. (Nano Tresna A.)

Lugo, Presiden
Paraguay yang Tak
Mau Digaji

Fernando Lugo Mendez bukan konglomerat atau
politisi bergelimang uang, namun hanya pekerja sosial
yang miskin. Tak disangka, penganut sosialisme ini
malah menolak mendapat gaji selaku Presiden Paraguay
yang diumumkan pada malam sebelum pelantikannya
pada Agustus 2009 lalu. Sosok yang langka, ia berani
melawan arus, mengingat jabatan presiden berpeluang
memperkaya diri dan kelompok.
Keputusan Lugo ini, demikian biasa ia disapa, menjadi
keajaiban terbesar dalam dunia politik, bahkan sepanjang
sejarah demokrasi di jagat raya ini. Sendirian dia melawan
arus besar yang berlaku di semua negara, termasuk di
Amerika Serikat (AS), dimana jabatan seorang presiden
senantiasa berpeluang besar untuk dapat memperkaya
diri maupun kelompoknya. Penolakannya ini juga terkait
keprihatinan Lugo terhadap kondisi ekonomi Paraguay

Edisi Maret 2010

Sumber foto: flickr.com
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Beginselen van behoorlijke regelgeving/wetgeving
Beginselen van behoorlijke
regelgeving/ wetgeving ialah asas
hukum yang memberikan pedoman
dan bimbingan bagi penuangan
isi peraturan ke dalam bentuk
dan susunan yang sesuai, bagi
penggunaan metode pembentukan
yang tepat, dan bagi mengikuti
proses dan prosedur pembentukan
yang telah ditentukan. Selain
dikenal asas-asas hukum umum,
perlu diperhatikan asas-asas
bagi pembentukan peraturan
perundang-undangan, di negeri
Belanda disebut materiele wetten
atau wetten in materiele zin, yang
tumbuh dengan pesat setelah
orang mulai memikirkan asas-asas
penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (beginselen van behoorlijke
bestuur).
Asas ini pada umumnya oleh
para ahli dibagi menjadi asasasas yang bersifat formal dan
material. Asas-asas formal ialah
menyangkut tata cara pembentukan
dan bentuknya, sedangkan asas-asas
material ialah menyangkut isi atau
materinya. Perkembangan asas-asas
pembentukan peraturan perundangundangan tidak hanya di negara
Eropa Kontinental, akan tetapi
juga di negara yang tidak berbasis
peraturan perundang-undangan.
Montesquie dalam L’Esprit des
Lois jauh hari menyatakan untuk
membentuk peraturan perundangundangan dapat dijadikan asasasas, sebagai berikut: (i) Gaya harus
padat (concise) dan mudah (simple);
kalimat-kalimat bersifat kebesaran
dan retorikal hanya merupakan
tambahan yang membingungkan.
(ii) Istilah yang dipilih hendaknya
sedapat-dapatnya bersifat mutlaq
dan tidak relative, dengan maksud
menghilangkan kesempatan
yang minim untuk perbedaan
pendapat yang individual. (iii)
Hukum hendaknya membatasi
diri pada hal-hal yang riil dan
actual, menghindarkan sesuatu
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yang metaforik dan hipotetik. (iv)
Hukum hendaknya tidak halus (not
be subtle), karena hukum dibentuk
untuk rakyat dengen pengertian yang
sedang, bahasa hukum bukan latihan
logika, melainkan untuk pemahaman
yang sederhana dari orang rata-rata
(awam sekalipun memahaminya).
(v) Hukum hendaknya tidak
merancukan pokok masalah dengan
pengecualian, pembatasan, atau
pengubahan; gunanya semua
itu hanya apabila benar-benar
diperlukan. (vi) Hukum hendaknya
tidak bersifat argumentatif/ dapat
diperdebatkan; adalah berbahaya
merinci alasan-alasan hukum, karena
hal itu akan lebih menumbuhkan
pertentangan-pertentangan. (vii)
Lebih dari itu semua, pembentukan
hukum hendaknya dipertimbangkan
dengan masak dan mempunyai
manfaat praktis, dan hendaknya
tidak menggoyahkan sendi-sendi
pertimbangan dasar, keadilan, dan
hakekat permsalahan; sebab hukum
yang lemah, tidak perlu, dan tidak
adil akan membawa seluruh sistem
perundang-undangan kepada nama
jelek dan menggoyahkan kewibawaan
negara.
Jeremy Bentham sebagaimana
dikemukakan E. A. Driedger,
“Legislatife Drafting” dalam
Canadian Bar Review, 1949,
mengemukakan ketidaksempurnaan
yang terbagi dalam dua derajat
yang mempengaruhi undangundang dan dapat dijadikan asas
dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Derajat
pertama ketidaksempurnaan
disebabkan hal-hal yang meliputi:
(i) Arti ganda (ambiguity); (ii)
Kekaburan; (iii) Terlalu luas
(overbulkiness). Sedangkan derajat
kedua disebabkan hal-hal yang
meliputi: (i) Ketidaktetapan
ungkapan (unsteadiness in respect
of expression); (ii) ketidaktetapan
tentang pentingnya sesuatu
(unsteadiness in respect of import);

(iii) Berlebihan (redundancy);
(iv) Terlalu panjang lebar
(longwindedness); (v) Membingungkan
(entanglement); (vi) Tanpa tanda yang
memudahkan pemahaman (nakedness
in respect of helps to intellection);
(vii) Ketidakteraturan (disorderliness).
Kemudian Lon L. Fuller dalam
Morality of Law menyatakan
tugas pembentukan peraturan
perundang-undangan akan berhasil
apabila memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu (asas-asas)
sebagai berikut: (i) Hukum harus
dituangkan dalam aturan-aturan
yang berlaku umum dan tidak
dalam penetapan-penatapan yang
berbeda satu dengan lainnya. (ii)
Hukum harus diumumkan dan
mereka yang berkepentingan harus
mengetahuinya. (iii) Aturan-aturan
hukum harus duperuntukkan bagi
peristiwa-peristiwa yang akan datang
dan bukan untuk kejadian-kejadian
yang sudah lalu. (iv) Aturan hukum
harus dapat dimengerti, sebab jika
tidak demikian orang tidak tahu
apa yang harus diperbuatnya. (v)
Aturan-aturan hukum tidak boleh
saling bertentangan, sebab apabila
hal itu terjadi orang tidak tahu lagi
akan berpegang pada aturan yang
sama. (vi) Aturan hukum tidak boleh
meletakkan beban/ persyaratan
yang tidak dapat dipenuhi oleh
mereka yang bersangkutan. (vii)
Aturan hukum tidak boleh sering
berubah, sebab apabila demikian
orang tidak dapat mengikuti aturan
mana yang masih berlaku. (viii)
penguasa/pemerintah sendiri harus
juga menaati aturan-aturan hukum
yang dibentuknya, sebab apabila
tidak demikian hukum tidak dapat
dipaksakan berlakunya.
Van der Vlies dalam Handboek
Wetgeving (1987) membagi asasasas dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan yang patut
ke dalam asas-asas yang formal
dan material. Asas-asas formal
meliputi: (i) asas tujuan yang jelas;
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(ii) asas organ/ lembaga yang tepat;
(iii) asas perlunya pengaturan; (iv)
asas dapatnya dilaksanakan; (v)
asas konsensus. Asas-asas material
meliputi: (i) asas tentang terminologi
dan sistematika yang benar; (ii) asas
tentang dapat dikenali; (iii) asas
perlakuan yang sama dalam hukum;
(iv) asas kepastian hukum; (v) asas
pelaksanaan hukum sesuai keadaan
individual.
Dalam UU No.10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, menyebutkan
Pasal 5 dan penjelasannya dalam
membentuk Peraturan Perundangundangan harus berdasarkan asas
Pembentukan Peraturan Perudangundangan yang baik yang meliputi:
a.

b.

d.

e.

f.

Kejelasan tujuan: harus
mempunyai tujuan yang jelas
yang hendak dicapai;
Kelembagaan atau organ
pembentuk yang tepat: harus
dibuat oleh lembaga/pejabat
Pembentuk Peraturan Perundangundangan yang berwenang.
Peraturan Perundang-undangan
tersebut dapat dibatalkan atau
batal demi hukum, apabila
dibuat oleh lembaga/pejabat
yang tidak berwenang); c.
Kesesuaian antara jenis dan
materi muatan: harus benarbenar memperhatikan materi
muatan yang tepat dengan
jenis Peraturan. Perundangundangannya;
Dapat dilaksanakan: harus
memperhitungkan efektifitas
Peraturan Perundang-undangan
tersebut di dalam masyarakat,
baik secara filosofis, yuridis
maupun sosiologis;
Kedayagunaan dan
kehasilgunaan: dibuat karena
memang benar-benar dibutuhkan
dan bermanfaat dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
Kejelasan rumusan: harus
memenuhi persyaratan
teknis penyusunan Peraturan
Perundang-undangan,
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sistematika dan pilihan
kata atau terminologi, serta
bahasa hukumnya jelas dan
mudah dimengerti, sehingga
tidak menimbulkan berbagai
macam interpretasi dalam
pelaksanaannya; dan
g.

Keterbukaan: Proses
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan mulai
dari perencanaan, persiapan,
penyusunan, dan pembahasan
bersifat transparan dan terbuka.
Dengan demikian seluruh
lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya
untuk memberikan masukan
dalam proses pembuatan
Peraturan Perundang-undangan.

		
Sedangkan Pasal 6 ayat
(1) beserta penjelasannya
menentukan materi muatan
peraturan perandang-undangan
mengandung asas:
a.

pengayoman: harus berfungsi
memberikan perlindungan dalam
rangka menciptakan ketentraman
masyarakat.

b.

kemanusian: harus
mencerminkan perlindungan
dan penghormatan hak-hak
asasi manusia serta harkat dan
martabat setiap warga negara
dan penduduk Indonesia secara
proporsional.

c.

kebangsaan: harus mencerminkan
sifat dan watak bangsa Indonesia
yang pluralistik (kebhinekaan)
dengan tetap menjaga prinsip
negara kesatuan Republik
Indonesia.

d.

kekeluargaan: harus
mencerminkan musyawarah
untuk mencapai mufakat dalam
setiap pengambilan keputusan.

e.

kenusantaraan: senantiasa
memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia
dan materi muatan Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat
di daerah merupakan bagian dari
sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila.

f.

bhinneka tunggal ika: harus
memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah,
dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah
sensitif dalam kehidupan.
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

g.

keadilan: harus mencerminkan
keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara tanpa
kecuali.

h.

kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan: tidak
boleh berisi hal-hal yang bersifat
membedakan berdasarkan latar
belakang, antara lain, agama,
suku, ras, golongan, gender, atau
status sosial.

i.

ketertiban dan kepastian hukum:
harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat
melalui jaminan adanya
kepastian hukum; dan/atau.

j.

keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan: harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan, antara kepentingan
individu dan masyarakat dengan
kepentingan bangsa dan negara.
Selain asas-asas tersebut, diatas.
peraturan perundang-undangan
tertentu dapat berisi asas lain
sesuai dengan bidang hukum
Peraturan Perundang-undangan yang
bersangkutan.
Sumber:
Hamid S. Attamimi, Peranan
Keputusan Presiden Republik
Indonesia Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara, Suatu Studi
Analisis Mengenai Keputusan
Presiden Yang Berfungsi Pengaturan
Dalam Kurun Waktu Pelita
I–Pelita IV, Disertasi, Pascasarjana
Universitas Indonesia. (Jakarta,
Disertasi, Pascasarjana Universitas
Indonesia,1990)
UU No.10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. (Miftakhul Huda)
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Ikhtisar

Putusan
Menyoal Konstitusional UU Merek
Putusan Perkara Nomor 118/PUU-VII/2009

Pemohon:
PT Sinar Laut Abadi (Pemohon I)
dan Minardi Aminudin Kurnadi
(Pemohon II).
Pokok Perkara:
PengujianUndang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek

Norma yang diuji:
Pasal 6 ayat (1) huruf a sepanjang
rumusan kata-kata “pokoknya atau”,
Pasal 91, dan Penjelasam Pasal 6 ayat
(3) huruf a.

Tanggal putusan:
5 Maret 2010
Amar Putusan:
Menolak permohonan
pemohon

para

Norma UUD 1945 sebagai alat
pengujian:
Pasal 28D ayat (1)

Ikhtisar Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan menolak permohonan
yang diajukan PT Sinar Laut Abadi
dan Minardi Aminudin Kurniadi.
Demikian amar putusan Nomor 118/
PUU-VII/2009 yang dibacakan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud, Rabu 5 Maret,
di Gedung MK.
MK berpendapat Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan
terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf a
sepanjang rumusan kata-kata “pokoknya
atau”, Pasal 91, dan Penjelasam Pasal
6 ayat (3) huruf a UU No 15 Tahun
2001 tentang Merek. MK berpendapat,
para Pemohon memenuhi kewajiban
berdasarkan ketentuan Undang-Undang
(UU) tentang Perseroan Terbatas dan
UU tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Hal ini dilakukan para Pemohon dengan
membuat akta pendirian PT. Sinar Laut
Abadi di hadapan Notaris, dan telah
disahkan oleh Menteri Kehakiman
pada 28 Desember 1998. Akta tersebut
telah pula disesuaikan dengan UU No.
40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Selain itu, pendirian kegiatan usaha
bernama Sinar Laut Perkakas telah
didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat.
Para Pemohon merasa tidak
memperoleh kepastian hukum karena
ternyata merek perusahaannya dapat
didaftarkan oleh pihak lain sebagai
merek berdasarkan UU 15/2001, tanpa
memerlukan persetujuan dalam bentuk
apapun dari para Pemohon. Namun,
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Mahkamah menilai, para Pemohon
telah keliru memahami norma hukum
dalam pengaturan badan hukum
privat, pengaturan dalam kegiatan
usaha, maupun norma hukum merek.
Kekeliruan pemahaman tersebut,
menurut Mahkamah, disebabkan oleh
penerapan hukum, bukan karena
ketidakpastian hukum yang ditimbulkan
oleh norma yang terdapat pada frasa
“pokoknya atau” dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf a UU 15/2001. Sebenarnya,
menurut Mahkamah, para Pemohon
telah memperoleh kepastian hukum
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 180K/Pdt.Sus/2009 tanggal 13
Juli 2009.
Para Pemohon berdalil, sekalipun
penggunaan nama badan hukum dan
nama bidang usahanya telah memenuhi
ketentuan UU, tetapi masih dianggap
melakukan tindak pidana menurut
Pasal 91 UU 15/2001. Namun, MK
berpendapat, penggunaan nama badan
hukum dan penggunaan nama bidang
usaha adalah domain hukum yang
berbeda dengan domain hukum merek.
Dengan demikian, meskipun Pemohon
telah memenuhi ketentuan hukum
mengenai badan hukum dan wajib
daftar usaha, tetapi ketika Pemohon
menggunakan merek yang sama yang
telah didaftarkan oleh orang lain, maka
perbuatan Pemohon dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana. Mahkamah
menyimpulkan, para Pemohon telah
keliru mengkonstruksikan hukum
dengan membangun asumsi bahwa

jika sebuah nama badan hukum telah
mendapat pengesahan dari Menteri
yang berwenang, dan jika sebuah
nama kegiatan usaha telah didaftarkan
di lembaga yang berwenang, maka
dengan sendirinya para Pemohon juga
dibenarkan menggunakan nama badan
hukum dan nama kegiatan usahanya
sebagai nama merek dari barang dan/
atau jasa yang dihasilkan.
MK mencermati dengan saksama UU
yang dimohonkan pengujian. Ternyata
semangat yang hendak dibangun dan
ditegakkan oleh UU 15/2001 adalah
memberikan perlindungan hukum
kepada pemegang/pemilik merek
yang terdaftar, dan memberikan
perlindungan hukum kepada badan
hukum yang juga digunakan sebagai
merek. Fungsi perlindungan hukum
dan kepastian hukum inilah yang
diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai
hukum dasar, yang harus dijabarkan oleh
setiap peraturan perundang-undangan,
tidak terkecuali UU yang mengatur
merek maupun UU yang mengatur
badan hukum in casu Perseroan
Terbatas. Karena itu, MK menimbang,
kerugian yang didalilkan para Pemohon
ternyata hanya merupakan akibat
penerapan atau pelaksanaan UU, bukan
berkaitan dengan konstitusionalitas
dari Undang-Undang. Dengan demikian.
MK menyimpulkan, dalil-dalil para
Pemohon tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum sehingga harus
ditolak. (Lulu A.)
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Permohonan Uji UU Pajak
Penghasilan Ditolak Seluruhnya
Putusan Nomor 128/PUU-VII/2009
Pemohon:
Moenaf Hamid Regar
Pokok Permohonan:
Pengujian UU No. 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat
atas UU No.7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan

Norma yang diuji:
Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3),
Pasal 17 ayat (7), Pasal 14 ayat (1),
Pasal 14 ayat (7), Pasal 17 ayat (2a),
(2c) dan (2d), Pasal 17 ayat (3),
Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (5),
Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 22
ayat (2) dan Pasal 25 ayat (8)

Norma UUD 1945 sebagai alat
Pengujian:
Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)

ayat (7), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17
ayat (2) huruf a sampai dengan huruf
d, Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (2),
Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (1)
huruf c, Pasal 22 ayat (2), dan Pasal
25 ayat (8).
Pasal-pasal tersebut di atas dinilai
telah menyebabkan kerugian-kerugian
konstitusional Pemohon. Pada dasarnya,
menurut pemohon, penetapan pajak
haruslah dengan UU bukan dengan
peraturan yang lebih rendah, seperti
Peraturan Pemerintah, Peraturan
Menteri Keuangan, Keputusan Menteri
Keuangan, maupun Direktur Jenderal
Pajak. Di samping itu, pasal-pasal
tersebut tidak memenuhi unsur materi
pajak, karena peraturan di bawah UU
tidak dapat menetapkan subjek, objek,
beban dan sanksi pajak.
Mahkamah menilai, ketentuan
hukum dalam Peraturan Pemerintah
harus tetap memenuhi asas-asas
pemerintahan yang baik dan bersih,
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5
UU No. 10/2004, yang antara lain tidak
boleh melanggar asas keterbukaan,
kepastian hukum, dan keadilan.
Mahkamah juga berpendapat bahwa
pendelegasian wewenang UU untuk
mengatur lebih lanjut oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah
tingkatannya merupakan kebijakan
pembentuk UU, yakni DPR dengan
persetujuan Pemerintah (legal policy).

Dengan demikian, dari sisi kewenangan
kedua lembaga tidak ada ketentuan
UUD 1945 yang dilanggar, sehingga
produk hukumnya dianggap sah.
Pengaturan lebih lanjut dalam
bentuk Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri Keuangan dan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak,
menurut Mahkamah, di samping untuk
memenuhi kebutuhan Pemerintah
dengan segera supaya ada landasan
hukum yang lebih rinci dan operasional,
sekaligus merupakan diskresi yang
diberikan oleh UU kepada Pemerintah
yang dibenarkan oleh hukum
administrasi. Dengan demikian, maka
pasal-pasal yang diuji konstitusionalnya
tidak bertentangan dengan Pasal 23A
UUD 1945, sehingga dalil Pemohon
tidak beralasan hukum.
Dalam konklusi, berdasarkan
penilaian atas fakta dan hukum
sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah menyatakan berwenang
mengadili permohona perkara ini.
Pemohon juga dinilai memiliki
kedudukan hukum (legal standing).
Namun, dalil-dalil Pemohon dinyatakan
tidak beralasan hukum, berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Karena itu,
dalam amar putusan, Mahkamah
menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya. (Nano
Tresna)

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Pemohon
ditolak seluruhnya.
Tanggal Putusan:
11 Maret 2010

Ikhtisar Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan menolak seluruh
permohonan uji materiil UndangUndang (UU) No. 36/ 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas UU No.7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
yang diajukan Pemohon Moenaf Hamid
Regar. Demikian amar putusan perkara
No. 128/PUU-VII/2009, yang dibacakan
oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD,
Kamis, 11 Maret, di gedung MK.
Dalam pokok permohonan tertulis
bahwa pasal-pasal yang dimohonkan
pengujian tersebut dianggap telah
merugikan hak-hak konstitusional
Pemohon. Ketentuan tersebut,
antara lain, Pasal 4 ayat (2) berikut:
“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai
pajak bersifat final: a. penghasilan
berupa bunga … b. penghasilan berupa
hadiah undian...; c. penghasilan dari
transaksi saham...; d. penghasilan
dari transaksi pengalihan harta ...;
dan e. penghasilan tertentu lainnya;
yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.”
Kemudian, Pasal 17 ayat
(7) berbunyi: ”Dengan Peraturan
Pemerintah dapat ditetapkan tarif
pajak tersendiri atas penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif
pajak tertinggi sebagaimana tersebut
pada ayat (1).” Demikian pula Pasal 7
ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14
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Pemohon Tak Bisa Buktikan Dalil
dan Alasan Permohonannya
Putusan Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
Ayub Kayame
Manuaron.

dan

Yosiana

Termohon:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nabire.

Pihak Terkait:
Isaias Douw dan Mesak Magai
Jenis Perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati
Kabupaten Nabire.

Amar Putusan:
Menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan:
9 Maret 2010

Ikhtisar Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan menolak seluruh
permohonan hasil perselisihan
Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Kabupaten Nabire yang
dimohonkan oleh calon pasangan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nabire, Ayub Kayame dan Yosiana
Manuaron. Perkara ini tercatat dalam
Kepaniteraan MK bernomor 1/
PHPU.D-VIII/2010. Dalam perkara ini
yang menjadi Termohon adalah KPU
Kabupaten Nabire, sedangkan sebagai
Pihak Terkait adalah Isaias Douw
dan Mesak Magai, pasangan calon
Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire.
Pembacaan Putusan MK tersebut
dilaksanakan dalam sidang terbuka
untuk umum pada Kamis, 11 Maret,
di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah dalam konklusi
putusannya menyimpulkan bahwa Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan
permohonan. Selain itu, permohonan
Pemohon juga diajukan masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan.
Selain itu, Mahkamah juga
membenarkan bahwa telah terjadi
pelanggaran proses penyelenggaraan
Pemilukada di Kabupaten Nabire
Putaran Kedua Tahun 2010
sebagaimana didalilkan Pemohon. Akan
tetapi Mahkamah berpendapat bahwa
berdasarkan fakta yang terungkap di
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persidangan, pelanggaran dimaksud
belum dapat dikatakan bersifat
sistematis, terstruktur, dan masif.
Sedangkan mengenai dalil
Pemohon yang menyatakan terjadi
pelanggaran yang sangat sistematis
dan masif, yakni jumlah pemilih yang
tidak sesuai dengan data penduduk
menurut Kantor Statistik Kabupaten
Nabire, Mahkamah berpendapat bahwa
dalil tersebut merupakan dalil yang
keliru. Mahkamah menegaskan bahwa
pelanggaran sistematis dan masif harus
dilakukan dengan perencanaan yang
matang dan dengan menggunakan
strategi serta dilakukan secara
komprehensif di wilayah yang luas
Sedangkan dari bukti-bukti yang
terungkap, hal dimaksud tidak terjadi
secara sistematis dan tidak ditujukan
untuk memenangkan salah satu pihak,
melainkan semua pihak terkena akibat
yang sama. Lagipula data tersebut
telah dipergunakan pada Pemilukada
Kabupaten Nabire putaran pertama dan
tidak dipersoalkan oleh Pemohon.
Sementara itu, berkaitan dengan
dalil Pemohon mengenai tidak adanya
pencoblosan di Kampung Ogiay, Kumupi,
Yagewi, Lokodini, Taumi serta Distrik
Uwapa dan Distrik Siriwo, Mahkamah
menegaskan bahwa dalil Pemohon
tersebut tidak terbukti di persidangan.
Berdasarkan Bukti berupa Formulir
Model C-KWK beserta lampirannya,

terbukti terjadi pencoblosan dalam
Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran
Kedua Tahun 2010. Selain itu, dan
di dalam Formulir Model C3-KWK
tidak terdapat keberatan dari saksisaksi Pasangan Calon. Demikian
juga, sesuai fakta yang terungkap
di persidangan, sampai berakhirnya
pelaksanaan Pemilukada, sejak Panwas
Kecamatan atau Distrik maupun
Panwas Kabupaten, tidak pernah
mengajukan laporan kepada Termohon.
Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut
tidak terbukti.
Mengenai dalil Pemohon yang
menyatakan terdapat pelanggaranpelanggaran lain, seperti pembagian
sembako dan uang, bukan pemilih
yang mencoblos, ataupun pembagian
dana, Mahkamah menjelaskan bahwa
hal tersebut bukanlah kewenangan
MK. Pelanggaran tersebut, menurut
Mahkamah, merupakan wewenang
Pengawas Pemilukada, Penyelenggara
Pemilukada, dan aparatur penegak
hukum untuk menyelesaikannya.
Sebagai inti putusan perkara
ini, Mahkamah berpendapat bahwa
Pemohon tidak dapat membuktikan
dalil-dalil dan alasan-alasan hukum
permohonannya. Oleh karena itu,
Mahkamah menyatakan menolak
permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. (WS Koentjoro)
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Anggota Panwaslu Ditetapkan Bawaslu/Panwaslu
Putusan No. 11/PUU-VIII/2010
Pemohon:
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Pokok Perkara:
Pengujian UU No. 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum

Norma yang diuji:
Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 95, Pasal 111 ayat (2) dan
ayat (3), dan Pasal 112 ayat (2) dan
ayat (3)

Amar Putusan:
Mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebagian;
Tanggal putusan:
18 Maret 2010

UUD 1945 sebagai alat pengujian:
Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (5)

Ikhtisar Putusan
Pemohon adalah Nur Hidayat
Sardini, Wahidah Suaib, SF. Agustiani
Tio Fridelina Sitorus, Bambang Eka
Cahya Widodo dan Wirdyaningsih
selaku WNI yang sedang menjabat
Ketua dan anggota Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) yang memohonkan
pengujian Pasal 93, Pasal 94 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 95, Pasal 111 ayat
(2) dan ayat (3), dan Pasal 112 ayat
(2) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum terkait permasalahan Pengawas
Pemilu terhadap UUD 1945.
Pemohon mendalilkan calon
anggota Panwaslu Provinsi seharusnya
tidak berasal dari usulan KPU Provinsi,
sebab KPU adalah obyek pengawasan.
Begitu juga dengan calon anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota dan
Panwaslu Kecamatan, seharusnya
tidak diusulkan oleh KPU Kabupaten/
Kota. Rekrutmen tersebut berpotensial
tidak dilakukannya pengawasan secara
profesional dan akuntabel serta
bertentangan dengan sifat mandiri,
jujur dan adil. Selain itu jumlah
dan komposisi Dewan Kehormatan
KPU mengingkari hak atas jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakukan yang tidak
diskriminatif.
Pertimbangan MK
Dalam pertimbangan hukumnya,
MK berpendapat berwenang mengadili
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permohonan Pemohon terkait pengujian
UU Penyelenggara Pemilu. Selain itu
ketentuan Pasal 93, Pasal 94 ayat
(1) dan ayat (2), serta Pasal 95 UU
22/2007 secara spesifik meniadakan
sifat kemandirian dari Bawaslu dalam
mengawasi penyelenggaraan Pemilu.
Kerugian Pemohon memiliki hubungan
sebab akibat dengan pasal-pasal yang
diujikan, dan dengan dikabulkan maka
kerugian hak dan/ atau kewenangan
konstitusional Pemohon tidak akan
atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian
Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing).
Terkait pokok permohonan,
dalam pertimbagan hukumnya MK
menyatakan pemilihan umum (Pemilu)
adalah bentuk atau mekanisme sistem
pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan
rakyat. Salah satu pilar demokrasi
adalah adanya prinsip kesetaraan
dan independensi tiap-tiap cabang
kekuasaan negara agar masing-masing
cabang kekuasaan tersebut dapat saling
mengawasi dan mengimbangi (checks
and balances).
Dalam proses pengisian jabatan
kepala pemerintahan dan anggota
lembaga perwakilan, UUD 1945
menentukan melalui Pemilu yang
di dalamnya terdapat prinsip saling
mengawasi dan mengimbangi antar
penyelenggara, peserta, dan pengawas
pemilihan umum. Begitu juga dengan

Pemilukada harus dilakukan secara
demokratis dan adanya prinsip saling
mengawasi.
Dengan demikian, menurut MK,
fungsi penyelenggaraan Pemilu tidak
hanya dilaksanakan oleh KPU, akan
tetapi termasuk juga lembaga pengawas
pemilihan umum dalam hal ini
Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa
pengawasan oleh lembaga independen,
akan mengancam prinsip-prinsip luber
dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.
Bawaslu sebagaimana diatur dalam
Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal
109 UU 22/2007, harus diartikan
sebagai lembaga penyelenggara Pemilu
yang bertugas melakukan pengawasan
pelaksanaan pemilihan umum, sehingga
fungsi penyelenggaraan Pemilu
dilakukan oleh unsur penyelenggara,
dalam hal ini KPU, dan unsur pengawas
Pemilu, dalam Bawaslu. Bahkan,
Dewan Kehormatan yang mengawasi
perilaku penyelenggara Pemilu pun
harus diartikan sebagai lembaga yang
merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan pemilihan umum.
MK berpendapat kenyataanya
baik UU 42/2008 Junctis UU
10/2008 dan UU 22/2007 tidak
atau kurang mampu memberikan
penguatan dan kemandirian kepada
Bawaslu beserta jajarannya untuk
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melakukan pengawasan. Untuk
menjamin kemandirian pengawas
pemilu disamping jaminanan UU juga
ditunjukkan kemandirian anggotaanggotanya. Salah satu jaminan
menurut Mahkamah adalah mekanisme
rekrutmen anggota pengawas Pemilu.
Ketentuan Pasal 93, Pasal 94
ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal
9 5 U U 2 2 / 2 0 0 7 , c a l on a n g g o t a
pengawas Pemilu diusulkan oleh
KPU dan ditetapkan oleh Bawaslu
menurut Mahkamah, mekanisme
rekrutmen dalam ketentuan tersebut
di samping akan mengakibatkan
anggota-anggota pengawas pemilu
menjadi tergantung pada KPU,
sehingga kemandiriannya terganggu,
juga sangat potensial mengakibatkan
saling menghambat dalam penentuan
anggota pengawas Pemilu. Ketentuan
ini menimbulkan ketidakpastian hukum
serta mengganggu terselenggaranya
Pemilu secara periodik yang luber
dan jurdil sebagai bentuk pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diamanatkan
oleh UUD 1945. Prosedur rekrutmen
yang demikian tidak memenuhi sifat
mandiri sebagaimana yang diamanatkan
oleh UUD 1945, karena calon yang
akan mengawasi justru diusulkan
oleh lembaga yang akan diawasi. Oleh
karena itu, untuk menjamin kepastian
hukum yang adil dan menghindari
terganggunya penyelenggaraan Pemilu,
maka pencalonan dan pengangkatan
anggota Panwaslu cukup dilakukan
oleh satu lembaga saja, yaitu Bawaslu
atau Panwaslu.
Selain itu MK juga memutuskan
keberadaan Panwaslu yang telah di
bentuk sesuai Surat Edaran Bersama
KPU dan Bawaslu Nomor 1669/KPU/
XII/2009 tanggal 9 Desember 2009
yang kemudian oleh KPU secara sepihak
tidak diakui keberadaannya. Menurut
Mahkamah demi kemanfaatan dan
efektivitas dari pelaksanaan Pemilukada
tahun 2010 yang tahapannya sudah
dimulai dan tercipta kondisi yang
kondusif di daerah-daerah yang akan
menyelenggarakan Pemilukada, dan
demi kepastian hukum yang adil serta
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terciptanya prinsip saling mengawasi
dan mengimbangi agar Pemilukada
berjalan sesuai asas luber dan jurdil
sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,
maka MK menyatakan sah 192 Panwas
yang terdiri atas 7 Panwaslu Provinsi
dan 185 Panwaslu Kabupaten/Kota
sehingga dapat menjalankan tugas,
fungsi, dan wewenang masing-masing
sesuai dengan Undang-Undang.
Kabulkan Sebagian
Dalam amar putusannya, MK
mengabulkan sebagian. Menyatakan
kata, “Calon”, dan frasa, “... diusulkan
oleh KPU Provinsi kepada Bawaslu
sebanyak 6 (enam) orang untuk
selanjutnya ....” dalam Pasal 93; kata,
“Calon” serta frasa “... diusulkan
oleh KPU Kabupaten/Kota kepada
Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam)
orang untuk selanjutnya ....” dalam
Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2); kata,
“Calon” dan frasa, “... diusulkan oleh
KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu
Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam)
orang untuk selanjutnya ....” dalam
Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4721)
bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sehingga menjadi:
Pasal 93
Anggota Panwaslu Provinsi
ditetapkan dengan keputusan Bawaslu
sebanyak 3 (tiga) orang sebagai
anggota Panwaslu Provinsi terpilih
setelah melalui uji kelayakan dan
kepatutan.
Pasal 94
(1) Anggota Panwaslu Kabupaten/
Kota untuk Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai

anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
setelah melalui uji kelayakan dan
kepatutan dan ditetapkan dengan
keputusan Bawaslu. (2) Anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota untuk
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih
sebanyak 3 (tiga) orang sebagai
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota
setelah melalui uji kelayakan dan
kepatutan dan ditetapkan dengan
keputusan Bawaslu.
Pasal 95
Anggota Panwaslu Kecamatan
dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai
anggota Panwaslu Kecamatan dan
ditetapkan dengan keputusan Panwaslu
Kabupaten/Kota.
Selanjutnya MK menyatakan kata,
“Calon”, dan frasa, “... diusulkan oleh
KPU Provinsi kepada Bawaslu sebanyak
6 (enam) orang untuk selanjutnya ....”
dalam Pasal 93, kata, “Calon” serta frasa
“... diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota
kepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6
(enam) orang untuk selanjutnya ....”
dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2);
kata, “Calon” dan frasa, “... diusulkan
oleh KPU Kabupaten/Kota kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak
6 (enam) orang untuk selanjutnya ....”
dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4721)
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Selain itu, MK juga menyatakan
192 Panitia Pengawas Pemilu yang
sudah dibentuk adalah sah dan
dapat melaksanakan tugas, fungsi,
dan wewenang masing-masing sesui
Undang-Undang. Selanjutnya, MK
menolak permohonan untuk selain
dan selebihnya dan memerintahkan
pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara sebagaimana mestinya.
(Miftakhul Huda)
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Pengujian UU Pornografi Ditolak, Satu Hakim
Dissenting Opinion
Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009
Pemohon I
Pendeta Billy Lombok, Jeffrey Delarue,
Janny Kopalit, Goinpeace Tumbel,
Jane Scipio, Bert Supit, Charles Lepar,
Donny Rumagit, Kristo S. Lonteng,
Harvany Boki, dan Pendeta Tenny
Assa.
Pemohon II
Koalisi Perempuan Indonesia untuk
Keadilan dan Demokrasi (KPI),
Yayasan Anand Ashram, Gerakan
Integrasi Nasional, Persekutuan
Gereja-Gereja di Indonesia (PGI),
Perkumpulan Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat (ELSAM),
Mariana Amiruddin, Thomas Aquino
Wreddya Hayunta, Butet Kartaredjasa,
Y. Ayu Utami, Lidia C. Noer, Happy
Salma, Gomar Gultom, Marieta N.C.
Sahertian, Pardamean Napitu (alias
Aldo), Hartoyo, Sankar Adityas Cahyo,

David, Galih Widardono Aji, Yuli
Rustinawati, Triana Mulyaningtyas,
Danil Sihi, Lily Sugianto, Sri Agustini,
Irene Augustine Sigit, Mariani, Andreas
N. DJ. Udang, dan Hemmy Joke
Koapaha.
Pemohon III
Yayasan LBH APIK Jakarta, Perserikatan
Solidaritas Perempuan, Yayasan
Sukma-Legal Resources Center Untuk
Keadilan Gender dan Hak Asasi
Manusia (LRC-KJHAM) Semarang,
Kelompok Perempuan Pro Demokrasi
(KPPD), Lembaga Semarak Cerlang Nusa
Consultancy Research and Education
for Transformation, Lembaga Bantuan
Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang,
Acep Supriadi, dan Perkumpulan
Institut Perempuan.

Pokok Perkara
Pengujian UU No. 44 Tahun 2008
tentang Pornografi
Norma yang Diuji
Pasal 1 angka 1, Pasal 4 Ayat (1) huruf
d, dan Pasal 10
Norma UUD 1945 Sebagai Alat
Pengujian
Pasal 28 C Ayat (1) dan (2), Pasal
28 I Ayat (3), dan Pasal 32 Ayat (1)
Amar Putusan
Menyatakan menolak permohonan
para pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan
25 Maret 2010

Ikhtisar Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan menolak permohonan
pengujian undang-undang (PUU)
Pornografi karena melihat UU tersebut
masih dibutuhkan untuk melindungi
moralitas masyarakat. Putusan setebal
407 halaman tersebut berlaku terhadap
tiga Pemohon berbeda yang mengujikan
UU ini.
Pemohon I mengajukan pada 9
Pebruari 2009, Pemohon II pada 10
Maret 2009, dan Pemohon III pada 25
Maret 2009. Seluruh Pemohon pada
prinsipnya merasa UU Pornografi
merugikan hak konstitusionalnya.
Pemohon, misalnya, menyebutkan
Tarian Tumetenden sebagai bagian
kebudayaan di Sulawesi Utara, terancam
oleh keberadaan UU ini.
Beberapa pasal yang dipersoalkan
Pemohon adalah Pasal 1 angka 1 yang
berbunyi, “Pornografi adalah gambar,
sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara,
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bunyi, gambar bergerak, animasi,
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau
bentuk pesan lainnya melalui berbagai
bentuk media komunikasi dan/atau
pertunjukan di muka umum, yang
memuat kecabulan atau eksploitasi
seksual yang melanggar norma
kesusilaan dalam masyarakat.
Pasal lainnya adalah Pasal 4 Ayat
(1) huruf d, berbunyi, “Setiap orang
dilarang memproduksi, membuat,
memperb a n y a k , m e n g g a n d a k a n ,
menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan, menyewakan
atau menyediakan pornografi yang
secara eksplisit memuat: … d.
ketelanjangan atau tampilan yang
mengesankan ketelanjangan. Lalu,
Pasal 10 berbunyi, “Setiap orang
dilarang mempertontonkan diri atau
orang lain dalam pertunjukan atau di
muka umum yang menggambarkan

ketelanjangan, eksploitasi seksual,
persenggamaan, atau yang bermuatan
pornografi lainnya.”
Pemohon berdalil, pasal-pasal
tersebut melanggar living constitutional
values. Pemohon juga melihat definisi
pornografi yang digunakan dalam
UU Pornografi memuat pengertian
yang sangat bias dan dangkal. Selain
itu, Pemohon khawatir UU ini akan
memberi legitimasi pada aparat untuk
menangkap siapapun berdasarkan
interpretasi mereka. Adapun dalil
Pemohon II lebih melihat UU Pornografi
sebagai bukti kemunduran kualitas
demokrasi, pelecehan terhadap prinsip
hukum, dan pelanggaran prinsip
kebhinekaan Indonesia.
Selain itu, seluruh Pemohon
memandang UU Pornografi hanya akan
tumpang-tindih dengan ketentuan dan
peraturan-peraturan yang telah ada,
seperti Kitab Undang-Undang Hukum
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Pidana (KUHP), UU No. 8/1992 tentang
Perfilman, Peraturan Pemerintah No.
7/1994 tentang Lembaga Sensor Film,
UU No. 40/1999 tentang Pers, UU No.
23/2002 tentang Perlindungan Anak,
UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, dan
UU No.11/2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
Untuk menyokong UU yang sedang
diujikan, Pemohon I mengajukan bukti
P1-P3a, Pemohon II mengajukan 55
alat bukti (P1-P55), dan Pemohon III
mengajukan 22 alat bukti tertulis (P1P22). Pemohon I juga mendatangkan
ahli Efendy Elfendy Parengkuan dan
Eduard Paulus Heydemands. Pemohon
II mendatangkan Prof. Soetandyo
Wignjosoebroto dan Prof. Dr.J.E.
Sahetapy. Sementara Pemohon III
menghadirkan Achie. S. Luhulima, Prof.
Dr. Agnes Widianti, Prof. Sulistyowati
Irianto Suwarno, Rocky Gerung, Eny
Suprapto, Prof. Dr.Bernard Arief
Sidarta, Thamrin Amal Tomagola, Prof.
Irwanto, dan Dr. Kristi Purwandari.
Pemerintah
Menanggapi permohonan
dan argumentasi yang didalilkan
Pemohon, pemerintah mempertanyakan
kepentingan para Pemohon sebagai
pihak yang menganggap hak dan/
atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya
ketentuanketentuan Pasal 1 angka 1,
Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21,
dan Pasal 43 UU Pornografi. Pemerintah
juga mempertanyakan tiga hal. Pertama,
apakah kerugian konstitusional para
Pemohon bersifat spesifik (khusus)
dan aktual, atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi.
Kedua, apakah ada hubungan sebab
akibat (causal verband) antara kerugian
yang timbul dengan berlakunya UU
yang dimohonkan untuk diuji.
Pendapat Mahkamah
Setelah memeriksa, menguji, dan
mendebatkan secara serius, Mahkamah
melihat UU Pornografi dibentuk dalam
rangka menjunjung tinggi nilai-nilai
moral yang bersumber pada ajaran
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agama. UU tersebut juga memberikan
ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang
batasan dan larangan yang harus
dipatuhi oleh setiap warga negara,
serta menentukan jenis sanksi bagi
yang melanggarnya.
Terhadap Pasal 1 angka 1,
Mahkamah sependapat dengan
keterangan ahli Pemerintah, Prof. Dr.
Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono.
Kedua ahli berpendapat, terdapat lima
bidang yang tidak dapat dikategorikan
sebagai pornografi, yaitu, seni, sastra,
adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan,
dan olah raga. Jadi, menurut Mahkamah,
sepanjang menyangkut seni, sastra,
dan budaya dapat dikecualikan dari
larangan menurut UU ini, asalkan tidak
bertentangan dengan norma susila
sesuai dengan tempat, waktu, dan
lingkungan, serta tidak dimaksudkan
untuk menimbulkan rangsangan seks
(sexual excitement), sesuai dengan
karakter seni, sastra, dan budaya itu
sendiri.
Terhadap Pasal 4 Ayat (1),
Mahkamah berpendapat, pasal tersebut
tidak melanggar hak konstitusional
para Pemohon. Alasannya, masyarakat
seni tetap bisa berkreasi sesuai
pekerjaannya. Masyarakat yang
mempunyai pekerjaan sebagai pembuat
patung ataupun barang-barang kesenian
yang terindikasi “pornografi” dapat
meneruskan pekerjaannya dan hasil
seni dari pekerjaannya tersebut.
Dengan demikian, tidak beralasan
hukum apabila pasal-pasal UU
Pornografi dianggap tidak menghormati
identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional.

Terhadap Pasal 10 UU Pornografi,
Mahkamah juga berpendapat pasal ini
justru telah memberikan kepastian
terhadap setiap orang (individu)
maupun penegak hukum dalam
memahami larangan dan batasan
pornografi, yang selama ini belum jelas
dan belum diatur.
Dalam konklusinya, MK
berkesimpulan dalil para pemohon
tidak berdasar dan beralasan hukum.
Amar putusan MK menyatakan menolak
permohonan para pemohon untuk
seluruhnya.
Dissenting Opinion
Hakim Maria Farida Indrati
menyatakan pendapat yang berbeda
(dissenting opinion) terhadap putusan
Mahkamah di atas. Tanpa bermaksud
mendukung atau menyetujui UU
Pornografi, Maria berpendapat, rumusan
UU ini memang terlihat rancu. Maria
sepakat dengan Prof. Seoetandyo
Wignjosoebroto tentang pertimbangan
yang digunakan ketika RUU Pornografi
ini diajukan, sehingga perlu ada
konvensi dalam pembentukannya.
Penamaan “UU Pornografi”
menurut Maria juga bermasalah,
karena tidak menunjukkan adanya
kejelasan tujuan dan asas kesesuaian
antara jenis dan materi muatan.
Karena itu, ia sependapat dengan
kekhawatiran Pemohon tentang potensi
adanya main hakim sendiri yang
akan timbul. Sebab, fakta di lapangan
menunjukkan sulitnya para penegak
hukum memberikan sanksi terhadap
pelanggar UU a quo. (Yazid)

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

Syaidah Dhiya Zauza Izzati
Pada 10 Februari 2010

Putri dari
Rizki Amalia dan Didin Wahyudin
(Staf Persidangan MK)

Semoga menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan
berguna bagi bangsa dan negara serta agama
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Permohonan Pengujian UU Perbankan
Syariah Dicabut
Ketetapan Nomor 9/PUU-VIII/2010
Pemohon:
H. Dadan Muttaqien
Pokok Perkara:
Pengujian UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah dan UU
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Norma yang Diuji:
Pasal 55 ayat (2) huruf d UU No.
21/2008 dan Penjelasan Pasal 59
ayat (1), Pasal 59 ayat (3) UU No.
48/2009

Tanggal Ketetapan:
Kamis, 25 Maret 2010
Amar Ketetapan:
Mengabulkan penarikan kembali
permohonan Pemohon

Norma UUD 1945 sebagai alat
Pengujian:
Pasal 24B ayat (1), Pasal 24B ayat (2),
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Ikhtisar Ketetapan
Mahkamah Konstitusi (MK)
membacakan ketetapan mengenai
uji materi UU No. 21/2008 tentang
Perbankan Syariah dan UU No. 48/2009
tentang Kekuasaan kehakiman yang
dimohonkan oleh Dadan Muttaqien,
Kamis, 25 Maret, di Ruang Sidang
Pleno MK. Dalil Pemohon memohonkan
uji materi ini adalah ketidakpastian
hukum akibat diberlakukanya UU
tersebut mengenai siapa pemegang
kompetensi untuk mengeksekusi
putusan arbitrase syariah apabila
para pihak yang bersengketa tidak
melaksanakan keputusan arbitrase
syariah secara sukarela.
Namun demikian, dalam proses
perjalanan persidangan, pada 10
Maret 2010, Pemohon mengajukan

surat pencabutan atau penarikan
permohonan. Adapun dasar dan alasan
penarikan mengingat Undang-Undang
No. 48/2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman masih sangat baru dan
belum operasional. Selain itu, UU
tersebut belum tersosialisasi secara
luas di tengah masyarakat.
Terhadap pencabutan atau
penarikan kembali permohonan
Pemohon dimaksud, Rapat Pleno
Permusyawaratan Hakim pada 17 Maret
2010 telah menetapkan, penarikan
kembali permohonan Perkara No. 9/
PUU-VIII/2010 tersebut beralasan dan
tidak bertentangan dengan UndangUndang. Oleh karena itu, permohonan
penarikan kembali tersebut harus
dikabulkan.

Dengan demikian, dalam
ketetapannya MK menyatakan,
mengabulkan penarikan kembali
permohonan Pemohon. MK juga
menyatakan Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali permohonan
Pengujian Penjelasan Pasal 55 ayat
(2) huruf d UU No. 21/2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4867), dan
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) serta Pasal
59 ayat (3) UU No. 48/2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5076). (RN Bayu Aji)

PENGGUNAAN E-VOTING KONSTITUSIONAL
BERSYARAT
Ketetapan Nomor 9/PUU-VIII/2010
Pemohon
I gede Winasa, dkk

Norma yang diuji
Pasal 88

Pokok Permohonan
Pengujian terhadap Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

Norma sebagai alat uji
Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2)

Ikhtisar Ketetapan
Mahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan permohonan pengujian
undang-undang Nomor 22 Tahun 2004
Edisi Maret 2010

Amar putusan
Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian

Tanggal putusan
30 Maret 2010

tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda) untuk sebagian. Demikian amar
putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 yang

dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud MD,
Selasa (30/3), di Gedung MK. Perkara
ini diajukan oleh Bupati Jembrana I
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Gede Winasa beserta 20 kepala dusun
di Jembrana, Bali.
Dalam amar putusannya, MK
menjelaskan bahwa Pasal 88 UU Pemda
konstitusional bersyarat (Conditionally
Constitutional) terhadap Pasal 28C ayat
(1) dan ayat (2) UUD 1945 sehingga
menyebabkan kata ‘mencoblos’ dalam
Pasal 88 UU Pemda diartikan pula
menggunakan metode e-voting dengan
beberapa syarat kumulatif. Syarat
tersebut di antaranya tidak melanggar
asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas
dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan
Adil) serta daerah yang menerapkan
metode e-voting sudah siap dari sisi
teknologi, pembiayaan, sumber daya
manusia maupun perangkat lunaknya,
kesiapan masyarakat di daerah yang
bersangkutan, serta persyaratan lain
yang diperlukan.
Dalam konklusi, MK menyimpulkan
bahwa permohonan pemohon beralasan
hukum. Jika isi Pasal 88 UU 32/2004
mengenai tata cara pemberian suara

hanya diartikan dengan cara mencoblos
salah satu pasangan calon dalam surat
suara dan tidak bisa melalui metode
lainnya termasuk e-voting, maka pasal
tersebut adalah tidak sejalan dengan
Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD
1945. Hal ini karena para Pemohon
terhalang haknya untuk memperoleh
manfaat ilmu pengetahuan dan
teknologi, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya.
MK juga berpendapat pemberian
suara yang dilakukan dengan cara
mencentang salah satu calon sepanjang
tidak bertentangan dengan asasasas Pemilu yang luber dan jurdil
tidak mengurangi keabsahan Pemilu
karena masih dalam batas-batas
yang wajar. Demikian juga cara lain,
misalnya e-voting, adalah konstitusional
sepanjang tidak melanggar asas Pemilu
yang luber dan jurdil. Meskipun

demikian, penggunaan cara e-voting
harus berdasarkan pertimbangan
objektif, yakni kesiapan penyelenggara
pemilu dan masyarakat, sumber dana
dan teknologi, serta pihak terkait lain
yang benar-benar harus dipersiapkan
dengan matang.
Berdasarkan pertimbangan
tersebut, maka dalil-dalil para Pemohon
beralasan menurut hukum. Akan
tetapi jika Pasal 88 Undang-Undang
tersebut dibatalkan, maka tidak ada
lagi landasan hukum tentang cara
pemberian suara untuk pemilihan kepala
daerah sehingga dapat menimbulkan
kekosongan hukum. Oleh sebab itu,
sambil menunggu pembentuk UndangUndang mengakomodasi cara-cara di
luar pencoblosan dan pencentangan,
maka MK perlu memberi penafsiran
yang lebih luas atas Pasal 88 UndangUndang tersebut agar pelaksanaannya
tidak bertentangan dengan UUD 1945.
(Lulu A.)

PERMOHONAN PENGUJIAN UU SISDIKNAS DAN
UU BHP DIKABULKAN
Putusan No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009
Pemohon:
Pemohon Perkara Nomor 11/PUUVII/2009: Aep Saepudin dkk (Para
Pemohon)
Pemohon Perkara 14/PUU-VII/2009 :
Aminudin Ma’ruf dkk (para Pemohon II)
Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009: Yura
Pratama Yudistira dkk (Para Pemohon
III)
Pemohon Perkara 126/PUU-VII/2009
Ikhtisar Putusan:
Para Pemohon yang terdiri dari
elemen mahasiswa, orang tua siswa,
badan hukum yang bergerak di bidang
pendidikan, serta yayasan pendidikan
dan badan hukum swasta yang menguji
materi UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang
Badan Hukum Pendidikan (BHP)
dikabulkan permohonannya untuk

84

: Asosiasi Badan Penyelenggara
Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
(Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI) dkk
(Para Pemohon IV)
Permohon Perkara 136/PUU-VII/2009 :
Harry Syahrial dkk (Para Pemohon V)
Pokok Perkara:
Pengujian UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional

sebagian. Demikian salah satu amar
putusan perkara Nomor 11-14-21-126
dan 136/PUU-VII/2009 yang dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Rabu
(31/3), di Gedung MK.
Dalil Pemohon pada pokoknya
menghendaki menghilangkan ketentuan
yang membenani masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan dan
seharusnya negara atau pemerintah

UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan.
Amar Putusan:
Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan:
31 Maret 2010

seharusnya menjadi penanggungjawab
utama peyelenggaraan pendidikan.
Pemerintah justru ditempatkan
sebagai fasilitator. Hal ini semua
tergambar sebagaimana pasal-pasal
yang diujikan.
Dalam pertimbangan hukumnya,
MK menyatakan dirinya berwenang
mengadili perkara ini dan Para
pemohon memiliki kedudukan hukum
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(legal standing) untuk bertindak selaku
Pemohon perkara ini.
Terkait dengan pokok permohonan,
MK berpendapat tugas Pemerintah
salah satunya mencerdaskan kehidupan
bangsa yang menimbulkan beberapa
masalah mendasar, baik diamati dari
segi filosofis, akademis, maupun
yuridis: Pertama, hak memperoleh
pendidikan adalah salah satu hak
asasi manusia yang ditegaskan dalam
Pasal 28C ayat (1), dan diulangi lagi
dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;
Kedua, tugas mencerdaskan kehidupan
bangsa dihubungkan dengan fungsi
perlindungan, pemajuan, penegakan
dan pemenuhan hak asasi manusia,
termasuk hak untuk mendapat
pendidikan, sebagai tanggung jawab
negara terutama pemerintah, sesuai
dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4)
UUD 1945, sebagai suatu tugas publik;
Ketiga, pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan suatu sistem
pendidikan nasional berdasarkan
ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD
1945; Keempat, prioritas anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya
dua puluh persen dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional
[vide Pasal 31 ayat (4) UUD 1945];
Kelima, memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi, juga merupakan salah
satu tugas konstitusional pemerintah,
berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat
(5) UUD 1945.
MK juga merujuk pasal 31 UUD
1945 terkait hak dan kewajiban negara
(pemerintah) dan warga negara. MK
menggunakan rambu-rambu putusan
pengujian sebelumnya, sehingga UU BHP
ini terikat putusan tersebut. Mahkamah
berpendapat bidang pendidikan tidak
semata-mata menyangkut hak dan
kewajiban pemerintah, akan tetapi
hak-hak warga negara yang dilindungi.
Sistem pendidikan nasional tidak
bermakna penyelenggaraan pendidikan
nasional harus diatur secara uniform
atau seragam. Selain itu, bukan hanya
mengatur penyelenggaraan kesekolahan
saja, apalagi diseragamkan. Bidang
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pendidikan terkait dengan hak-hak asasi
lain yang harus dipertimbangkan.
MK berpendapat ketentuan
penyelenggaraan pendidikan harus
dalam satu bentuk badan hukum
tertentu saja sesuai UU BHP bagi sekolah
yang diselenggarakan oleh masyarakat
(BHPM) dengan cara melarang bentuk
perserikatan dan perkumpulan jelasjelas bertentangan dengan UUD 1945.
Di samping tidak boleh melanggar
konstitusi, sistem pendidikan nasional
seharusnya memberi ruang kepada
potensi yang masih eksis sebagai
modal nasional dalam penyelenggaraan
pendidikan yang terbukti pada masa
lalu dengan segala keterbatasan, justru
mampu menjadi tulang punggung
pendidikan bangsa dan potensi tersebut
masih mempunyai hak hidup secara
konstitusional.
MK berpendapat bahwa sekolahsekolah swasta yang dikelola dengan
keragaman yang berbeda telah turut
berjasa dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, baik pada masa
pen jajah a n m a u p u n p a d a m a s a
kemerdekaan. Oleh karena itu negara
seharusnya memberdayakan sekolahsekolah swasta tersebut supaya
bersama-sama dengan pemerintah
menjadi mitra dalam memajukan
pendidikan nasional.
MK tidak menemukan alasan yang
mendasar diperlukannya penyeragaman
penyelen ggara pen di di kan y an g
diselenggarakan oleh masyarakat
dalam bentuk badan hukum
pendidikan. Keperluan praktis dalam
pengawasan terhadap penyelenggaraan
pendidikan tidak cukup menjadi
alasan pembenar untuk mengurangi
hak konstitusional warga negara.
Oleh karenanya penyeragaman bentuk
hukum badan hukum pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat
(BHPM) tidak sesuai dengan ramburambu yang telah ditetapkan oleh
MK dalam putusan perkara Nomor
021/PUU-IV/2006 tanggal 22 Februari
2007.
Selanjutnya dengan adanya UU
BHP, misi pendidikan formal yang
menjadi tugas pemerintah di Indonesia
akan dilaksanakan oleh Badan Hukum

Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan
Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
Daerah (BHPPD). Selain itu, dapat
dikatakan berhasil atau tidaknya
pendidikan formal di Indonesia akan
tergantung kepada kinerja BHPP dan
BHPPD.
UU BHP mempunyai banyak
kelemahan baik dari aspek yuridis,
kejelasan maksud, dan keselarasan
dengan UU lain. UU BHP mendasarkan
pada asumsi bahwa penyelenggara
pendidikan di Indonesia mempunyai
kemampuan yang sama untuk
melaksanakan ketentuan yang terdapat
dalam UU BHP meskipun diberi batas
waktu selama 6 (enam) tahun untuk
menyesuaikan dengan UU BHP.
Selain itu, otonomi kepada PTN
dalam bentuk BHPP akan berakibat
sangat beragam, meski beberapa
PTN sanggup menghimpun dana.
Justru lebih banyak PTN yang tidak
mampu untuk menghimpun dana
karena terbatasnya pasar usaha di
masing-masing daerah dan terbatasnya
modal investasi serta sumber daya
manusia yang mempunyai kemampuan
kewirausahaan. Hal demikian pasti
akan menyebabkan terganggunya
penyelenggaraan pendidikan. Tidak
ada BHPP dan BHPPD tidak akan
melanggar konstitusi. Justru adanya
UU tersebut berpotensi menimbulkan
masalah baru dalam penyelenggaraan
pendidikan nasional, yaitu pemerintah
disibukkan dengan urusan pembentukan
wadah yaitu BHPP dan BHPPD dari
pada menangani hal-hal yang lebih
substansial dalam bidang pendidikan
yang lebih penting.
Terkait bentuk BHPP dan BHPPD
menurut Mahkamah tidak menjamin
tercapainya tujuan pendidikan nasional
dan menimbulkan ketidakpastian
hukum, padahal menurut UUD 1945
negara mempunyai peran dan tanggung
jawab yang utama.
Mengenai Pasal 53 ayat (1) UU
Sisdiknas dan Penjelasannya yang
menyatakan secara tegas, “Badan hukum
pendidikan dimaksudkan sebagai
landasan hukum bagi penyelenggara
dan/atau satuan pendidikan, antara
lain, berbentuk Badan Hukum Milik
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Negara (BHMN)”, MK berpendapat pasal
tersebut tidak ada yang menunjukkan
hilangnya kewajiban negara terhadap
warga negara di bidang pendidikan,
tidak mempersulit akses pendidikan,
tidak menjadikan biaya pendidikan
mahal, tidak mengubah paradigma
pendidikan, sehingga hak warga
negara untuk memperoleh pendidikan
terhalang, tidak menjadikan pendidikan
sebagai barang privat (private goods).
MK berpendapat istilah “badan hukum
pendidikan” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas
bukanlah nama dan bentuk badan
hukum tertentu, melainkan sebutan
dari fungsi penyelenggara pendidikan
yang berarti bahwa suatu lembaga
pendidikan harus dikelola oleh suatu
badan hukum. Adapun bentuk badan
hukum itu dapat bermacam-macam
sesuai dengan bentuk-bentuk yang
dikenal dalam peraturan perundangundangan, misalnya yayasan,
perkumpulan, perserikatan, badan
wakaf, dan sebagainya.
Terkait Pasal 6 ayat (2) yang
menentukan, “Setiap warga negara
bertanggung jawab terhadap
keberlangsungan penyelenggaraan
pendidikan” menurut MK UUD 1945
telah menempatkan pendidikan sebagai
salah satu hak asasi manusia, terutama
pemerintah bertanggung jawab dalam
perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhannya. Dalam rangka
itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD
1945 negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan
dan belanja negara serta anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional. Hal ini berarti
anggaran pendidikan menduduki
prioritas utama dari negara yang
setiap peningkatannya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan negara.
Warga negara menentukan kualitas
bangsa, maka negara tidak boleh
berpangku tangan dengan menyerahkan
sepenuhnya pengembangan kualitas diri
atau kecerdasan kehidupan warganya
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kepada setiap warga negaranya. Di
sinilah peran dan tanggung jawab
pemerintah dan warga negara menjadi
sangat penting. Artinya, negara memiliki
tanggung jawab utama sedangkan
masyarakat juga ikut serta dalam
memikul tanggung jawab itu.
Mengenai Pasal 12 ayat (1) huruf
c sepanjang frasa, “...yang orang
tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya”, MK berpendapat
mencerdaskan kehidupan bangsa
tidaklah identik dengan ditanggungnya
seluruh biaya pendidikan oleh negara
dengan menolak peran serta dan
kepedulian masyarakat atas pendidikan.
Oleh karena itu, dalam memaknai
tanggung jawab negara atas pendidikan
tidaklah berarti menolak peran serta
dan sumbangsih masyarakat demi
pemajuan dan kemajuan bidang
pendidikan.
Sepanjang dalil para Pemohon
bahwa frasa “yang orang tuanya tidak
mampu” telah membuat pembedaan
di antara peserta didik yang ada di
tiap satuan pendidikan. MK tidak
sependapat kalau yang menjadi dasar
pemberian beasiswa adalah yang
berprestasi saja, begitu juga pemberian
beasiswa haruslah tidak didasarkan
pada mampu dan tidak mampu. Hal
ini karena bagi peserta didik yang
orang tuanya tidak mampu sudah
diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf
d sehingga frasa, “yang orang tuanya
tidak mampu” menjadi tidak relevan
dan bias dengan pengaturan dalam
huruf d pasal a quo.
Sedangkan, mengenai penggunaan
istilah formal, informal dan nonformal
dalam Pendidikan Usia Dini yang
tercantum dalam UU Sisdiknas pada
Pasal 6 ayat (1), Pasal 28 ayat (2)
dan ayat (6) serta pasal 42 ayat (2),
MK menyatakan pasal yang diujikan
tersebut tidak bertentangan dengan
UUD 1945.
Amar Putusan
Dalam amar putusannya, MK
mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian. Selanjutnya

MK menyatakan Pasal 6 ayat (2)
UU Sisdiknas sepanjang frasa,
“... bertanggung jawab” adalah
konstitusional sepanjang dimaknai
“... ikut bertanggung jawab”, sehingga
pasal tersebut selengkapnya menjadi,
“Setiap warga negara ikut bertanggung
jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan”.
Kemudian MK menyatakan Pasal 12
ayat (1) huruf c UU Sisdiknas, sepanjang
frasa, “...yang orang tuanya tidak
mampu membiayai pendidikannya”,
bertentangan dengan UUD 1945,
sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi
yang berprestasi”.
MK selanjutnya menyatakan Pasal
53 ayat (1) UU Sisdiknas konstitusional
sepan j an g frasa “b adan h u ku m
pendidikan” dimaknai sebagai sebutan
fungsi penyelenggara pendidikan dan
bukan sebagai bentuk badan hukum
tertentu dan menyatakan Penjelasan
Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas
bertentangan dengan UUD 1945.
Kemudian MK menyatakan Pasal
6 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang
frasa, “... bertanggung jawab” tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
kecuali dimaknai, “... ikut bertanggung
jawab” dan menyatakan Pasal 12 ayat (1)
huruf c UU Sisdiknas, sepanjang frasa,
“...yang orang tuanya tidak mampu
membiayai pendidikannya”, tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
dan menyatakan Penjelasan Pasal 53
ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Selanjutnya MK menyatakan
UU BHP bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. MK juga menolak
permohonan para Pemohon untuk selain
dan selebihnya dan memerintahkan
pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya. (Miftakhul Huda)
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