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LAPORAN UTAMA
MK Tolak Permohonan
Uji UU Penodaan Agama

Setelah melalui proses persidangan yang panjang akhirnya Mahkamah
Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohononan uji materi UU
1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
(UU Penodaan Agama), Senin (11/04), di ruang sidang pleno MK.
Pembacaan putusan ini dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi yang
diketuai oleh Moh. Mahfud MD.
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ak Kenal Maka Tak Sayang. Majalah KONSTITUSI yang menjadi
salah satu media informasi Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (MKRI) ingin lebih dikenal masyarakat luas. Setiap edisi
media cetak ini selalu tampil lebih baik. Tahun berganti, terus
terjadi perkembangan cukup signifikan untuk majalah itu, mulai dari cover,
rubrikasi, tata letak dan pewarnaan.
Itu sebabnya, belakangan Majalah KONSTITUSI mengalami kemajuan
cukup pesat, baik dari segi isi maupun penampilan. Tak heran, banyak
pihak yang ingin mengetahui berita-berita aktual dari MKRI dengan segala
aktivitasnya. Media lembaga peradilan ini berharap menjadi media yang
selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Semakin dikenal luas, Majalah
KONSTITUSI makin akrab dan disayangi para pembacanya.
Majalah KONSTITUSI Edisi No.39 April 2010 menampilkan laporan,
berita dan kisah menarik seputar MK maupun perkembangan konstitusi
secara umum. Kami mengetengahkan rubrik ‘Editorial’ yang merupakan
kupasan dan analisis terhadap masalah yang cukup menonjol pada bulan
ini. Kemudian rubrik ‘Laporan Utama’ menampilkan berita putusan MK yang
paling fenomenal yakni putusan MK yang menolak permohonan pengujian
UU No. 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama.
Selanjutnya seperti biasa ada rubrik ‘Ruang Sidang’ antara lain
menghadirkan berita ‘Pelarangan Buku Pembodohan Masyarakat’, ‘Perawat
Ketakutan Beri Pertolongan dan Pengobatan Karena Dapat Dipidana’, ‘Uji
UU Pileg: Pemohon Anggap Idealnya Tangerang Selatan 5 Dapil’ dan lainnya.
Sedangkan rubrik ‘Aksi’ yang merupakan berita-berita non-sidang, kami
menampilkan berita, diantaranya berita ‘Mahfud MD: Pemakzulan Itu Cegah
Penyalahgunaan Jabatan’, ‘Komisi X DPR Dialog dengan MK Soal UU BHP’, ‘
Mahfud MD: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Juga Memberantas Buta Hati
dan Moral’, dan sebagainya.
Lainnya, juga ada rubrik ‘Catatan Perkara’, ‘Cakrawala’ yang masingmasing memiliki keunikan, dan ciri khas sendiri-sendiri, namun tetap menjadi
daya tarik tersendiri. Tak ketinggalan, rubrik ‘Konstitusiana’ dengan kisah
unik dan kadang lucu. Selain itu, kami tetap menghadirkan rubrik-rubrik
menarik yang dapat menambah pengetahuan pembaca seputar hukum dan
konstitusi. Misalnya, rubrik ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Kamus Hukum’
dan ‘Ikhtisar Putusan’ yang semua senantiasa dinanti-nanti pembaca setia
Majalah Konstitusi. Dan mulai edisi ini, sebagai pengganti rubrik ‘Profil
Hakim’ kami pasang rubrik baru ‘Profil Kita’ yang menampilkan tokoh-tokoh
yang terlibat dalam penyusunan konstitusi, dan saat ini kami menampilkan
Bung Karno dan gagasannya dan sejarah pribadinya.
Demikian sekilas mengenai materi yang akan ditampilkan dari Majalah
KONSTITUSI April 2010. Sesibuknya menyelesaikan tugas-tugas lainnya,
kami terus berupaya menerbitkan Majalah KONSTITUSI secara rutin dan
tepat waktu. Itulah yang menjadi harapan segenap kru Majalah KONSTITUSI.
Selamat membaca. Semoga media yang selalu informatif dan menghibur ini,
senantiasa bermanfaat bagi kita semua.
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Editorial

Pemilukada Tanpa Politik Uang

I

ndonesia dengan demokrasinya
kerap dituding gagal membawa
perubahan
dan
kemakmuran
rakyatnya. Pemilihan umum kepala
daerah (Pemilukada) secara langsung, dan
diperkenankannya “calon independen”
juga dianggap menyuburkan politik
uang (money politics). Penyakit korupsi
yang mengiringi demokrasi menjadi
masalah tersendiri yang perlu diatasi
dengan kerja keras. Dengan Pemilukada
langsung yang korup hanya menggeser
locus yang dulunya di lingkaran elit
politik, kemudian menyebar kepada
pemilih.
Politik uang tidak hilang dengan
Pemilukada secara langsung. Ber
dasarkan data yang diungkap ke
publik, lembaga pengawas pemilu,
penegak hukum, lembaga pemantau
dan fakta-fakta hukum yang terbukti
di Mahkamah Konstitusi (MK), berbagai
modus politik uang masih terjadi
dengan cara halus sampai kasar. ini
berlangsung setiap momen pergantian
kekuasaan, termasuk politik lokal.
Jabatan-jabatan publik menjadi ajang
perebutan kekuasan yang memiliki
modal yang besar.
Pemilukada sebagai ritual lima
tahunan ini tentu keluar dari tujuan
sebenarnya. Indonesia tentu tidak
sama dengan negara otoriter yang
mengklaim demokrasi dengan telah
melangsungkan
Pemilu
dengan
cara curang. Yang menghawatirkan
kemudian masyarakat merindukan
sistem lama yang tidak lebih baik.
Harapan perbaikan dan persepsi
masyarakat harus menjadi perhatian
bahwa politik uang merusak mental
masyarakat dan abai atas persaingan
sehat. Kita pasti tidak ingin mengulang
perdebatan lama menghadap-hadapkan
kemakmuran
dengan
demokrasi,
karena kontraproduktif. Kesepakatan
politik tertinggi dalam konstitusi
kita bernegara demokrasi, sekaligus
bernegara hukum. Demokrasi tidak liar
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tanpa rambu-rambu hukum.
Berdemokrasi mencegah peme
rintahan kaum otokrat yang kejam
dan menjamin hak-hak asasi manusia.
Kepentingan
pokok
rakyat
lebih
terjamin. Selain itu dalam pemerintahan
dengan sistem demokrasi memberikan
kesempatan pemimpin menjalankan
kekuasaannya dengan tanggung jawab
moral, politik dan hukum. Lebih dari itu
lebih membantu perkembangan manusia
dan menjamin kebebasan pribadi.
Di tahun ini diperkirakan ber
langsung sekitar 244 Pemilukada
berbagai daerah. Ketua MK, Moh.
Mahfud MD pernah memprediksi,
sekitar 30-50 persen berpotensi
menjadi perkara yang dimohonkan
ke MK. Artinya, sejumlah 73 sampai
122 Pemilukada berpeluang menjadi
perkara di MK. Sampai dengan akhir
April ini kurang lebih tiga perkara
telah diregistrasi dan lembaga ini
berkomitmen
melaksanakan
ke
wenangannya memeriksa, mengadili
dan memutus dengan prinsip speedy
trial.
Meski
terbatas
memutus
perselisihan hasil suara, akan tetapi
sebagaimana lalu-lalu, berbagai soal
disengketakan, mulai pelanggaran
pidana, administratif dan terkait

penafsiran hukum. Sehingga MK lebih
mengutamakan keadilan substantif
dari pada keadilan prosedural.
Bersengketa di MK sebatas upaya
represif menegakkan hukum dan
keadilan. Namun yang lebih penting
upaya preventif dengan mengantisipasi
pelanggaran tidak terjadi dengan
pengawasan sejak awal oleh KPU di
berbagai daerah, pengawas pemilu,
pemantau, penegak hukum dan
tentu masyarakat itu sendiri menjaga
kesucian pemilu. Upaya berbagai pihak
meminimalisir hal tersebut, misalkan
komitmen kontestan Pemilu tidak
berpraktek curang patut dihargai.
Himbauan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dalam Forum ke-6 World
Movement for Democracy belum lama
ini, untuk berdemokrasi tanpa politik
uang perlu dilaksanakan. Politik uang
bukan hanya mereduksi demokrasi
atau kedaulatan rakyat, melainkan
menghasilkan pemimpin yang menang
tidak secara kesatria. Sulit diharapkan
menyerahkan
kepercayaan
rakyat
kepada mereka yang mengabaikan
etika politik dan melanggar peraturan
yang disepakati.
Pemilukada yang berintegritas dan
berkualitas, termasuk tanpa money
politics menjadi keinginan bersama.
Pemerintahan harus disi mereka
yang
representatif
(representative
government). Lebih dari itu, dengan
elit politik dipilih secara free dan
fair, diharapkan mereka mampu
menerjemahkan keinginan rakyat dalam
kebijakan yang dikeluarkan. Selain
itu pemimpin responsif, dan dapat
mengartikulasikan program-program
dan janji-janjinya dalam tindakan dan
akuntabel. Meski Pemilukada yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil, belum menjamin sepenuhnya,
setidaknya kita bersama memulai
dengan hal yang bersih dan jujur.
Andil kita semua menentukan siapa
pemimpin daerah kita. ***
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Suara

Pembaca

MK, PENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
Putusan MK yang menolak permohonan penghapusan
UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Larangan Penodaan
Agama memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat
di Indonesia. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat
tersebut memberikan angin segar bagi kehidupan bergama
di Indonesia. Hal ini perlu dihormati diapresiasi dengan baik
oleh seluruh lapisan masyarakat. MK telah memutuskan
bahwa kebebasan beragama bukan berarti mencampur
adukkan ajaran agama yang satu dengan lainnya. Oleh karena
itu, persatuan dalam perbedaan perlu dijaga. Dibutuhkan
toleransi dan kerjasama dari seluruh umat beragama di
Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang aman dan
damai.
Semoga dengan putusan MK, kerukunan antarumat
beragama di Indonesia semakin berkembang baik. Bravo
untuk MK!

Retno Sari, Mahasiswi di Jakarta

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”.
Rubrik “Opini”, merupakan rubrik
yang berisikan pendapat-pendapat
berbentuk opini yang mendalam
terhadap kajian Konstitusi dan Hukum
Tata Negara. Panjang tulisan maksimal
6000 karakter.
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
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hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan
maksimal 6000 karakter. Selain itu ada
rubrik “Pustaka Klasik”.
Tulisan dapat dikirimkan dengan
menyertakan data diri, alamat yang jelas,
dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi
Majalah Konstitusi:
1.

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.komisihukum.go.id
Bekerja untuk Pembaruan Hukum Nasional
Komisi Hukum Nasional (KHN) adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk pada 18 Pebruari 2000 melalui
Surat Keputusan Presiden. KHN terdiri dari empat anggota,
termasuk seorang ketua dan seorang sekretaris, yang dilantik oleh Presiden RI. Saat ini, empat orang itu digawangi oleh
JE Sahetapy, Marjono Reksodiputro, Frans Hendra Winarta,
dan M Fajrul Falakh.
KHN bertujuan mewujudkan sistem hukum nasional
untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM dengan
melakukan pengkajian masalah-masalah hukum serta
penyusunan rencana pembaruan di bidang hukum secara
obyektif dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat.
KHN bertugas memberikan pendapat atas permintaan
presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat
atau direncanakan oleh pemerintah serta masalah-masalah
hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. KHN
juga membantu presiden dengan bertindak sebagai panitia
pengarah (steering committee) dalam mendesain rencana
umum pembaruan di bidang hukum.
Nama situs ini tidak mencantumkan nasional, cukup klik
www.komisihukum.go.id dan anda akan melihat tampilan
biru dengan foto keempat orang anggota KHN di atasnya.
Situs ini memberikan link pada situs-situs pemerintah
lainnya, juga situs komisi-komisi hukum di dunia, serta lembaga-lembaga antikorupsi. Ada pula laporan hasil penelitian yang bisa diakses di dalamnya.
Situs ini bermanfaat untuk mengenalkan anda pada isu-isu hukum, apalagi di tengah aneka persoalan hukum yang akut
seperti sekarang. Silahkan membandingkannya sendiri dengan lembaga hukum lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, atau Komisi Yudisial (Yazid).

www.kamushukum.com
Membantu Memahami Istilah-Istilah Hukum

Edisi April 2010

Jika pada saat anda membaca buku, koran, atau majalah dan
menemukan sebuah istilah hukum yang tidak anda ketahui artinya,
silakan buka situs ini. Situs www.kamushukum.com memang dirancang untuk memberikan pengetahuan hukum yang sering muncul
dalam percakapan atau bacaan kita sehari-hari.
Tidak hanya sekadar definisi istilah yang bisa anda ketahui,
berbagai macam topik bisa juga anda temukan, tergantung tema
yang dicari. Ada hukum asuransi, hukum administrasi negara,
hukum agraria, hukum bisnis, hukum dagang, hukum internasional,
dan seterusnya. Anda tinggal memasukkan pada kolom entry istilah
yang dicari dan memilih kategorinya.
Situs ini juga menyediakan tips untuk menelusuri arsip entri
kamushukum.com, bahkan dengan disertai gambarnya sekaligus.
Seperti halnya kamus-kamus pada umumnya, kamus elektronik
ini ternyata juga tidak hanya berfokus pada istilah hukum. Banyak
juga istilah ekonomi, politik, dan sosial yang tercakup di dalamnya.
Karena itu, penting bagi anda membuka situs ini, tidak hanya
pada saat kebingungan memahami istilah tertentu, tapi juga sebagai wahana eksprerimentasi pengetahuan yang efektif, apalagi
pada saat membaca buku atau sedang berada di depan komputer
anda. Selamat belajar (Yazid).
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OPINI

PENEGAKAN HUKUM KONSTITUSI:
BELAJAR DARI KASUS CENTURY
Oleh: FADLI ANDI NATSIF
Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM Univ. 45 Makassar,
Kandidat Doktor Ilmu Hukum Unhas

P

anitia Khusus DPR Kasus Bank
Century (pansus Century) sudah selesai melaksanakan
tugasnya. Bahkan sudah melaporkan hasilnya ke paripurna DPR
beberapa waktu lalu. Tetapi, sampai
saat ini belum ada tanda-tanda kasus
Century diselesaikan secara tuntas sesuai harapan rakyat. Hal ini ditandai
dengan masih seringnya diadakan unjuk rasa terkait kasus Century.
Penyelesaian kasus Bank Century
sejak awal menyita banyak perhatian
kalangan terutama kalangan politisi
dan hukum. Baik mulai dari proses
penyelesaian yang dilakukan oleh pansus DPR sampai pasca hasil paripurna
DPR. Boleh dikata pansus Century telah
menjadi laboratorium pengetahuan.
Sehingga, orang yang tadinya tidak
banyak tahu istilah ekonomi dan hukum, akhirnya menjadi tahu.
Ini juga berkat peran media massa
baik elektronik (televisi) maupun media
cetak (koran) yang selalu mewartakan
kasus Century secara transparan.
Media massa sampai saat ini masih
terus mewartakan baik dalam bentuk
ulasan berita maupun tulisan (opini)
para pakar dan pengamat dalam
berbagai perspektif.
Kasus ini menjadi laboratorium
pengetahuan (khususnya pengetahuan
hukum), karena di kalangan pakar atau
ahli hukum sendiri terjadi perbedaan
pandangan.
Terutama
perbedaan
pandangan
proses
penyelesaian
kasus Century yang terpola dalam
ranah politik dan hukum. Tidak dapat
dipungkiri hal ini terjadi karena kasus
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Century mulai hangat dipersoalkan
ketika disepakati terbentuknya Pansus
DPR Kasus Century. Tentu tidak ada
orang yang mengingkari bahwa ini
adalah ranah politik, karena DPR
adalah lembaga legislatif representasi
dari partai politik (parpol).
Hasil akhir kerja pansus Century yang dibawa ke institusi sidang
paripurna DPR juga merupakan media
politik pertanggungjawaban fungsi
pengawasan lembaga legislatif. Seluruh proses inilah yang melegitimasi
persepsi banyak kalangan bahwa hasil
kerja pansus Century merupakan kerja
dalam ranah politik.
Paradigma Kelaziman
Mekanisme kerja pansus Century
dan hasil paripurna DPR yang memilih
opsi adanya pelanggaran hukum
penanganan
Bank
Century
dan
merekomendasikan untuk diselesaikan
secara hukum, memperjelas persepsi
adanya pola politik dan hukum
penyelesaian kasus Century. Adanya
perbedaan persepsi seperti inilah
yang penulis sebut sebagai paradigma
kelaziman (klasik).
Paradigma klasik adalah pandangan yang lazim dipahami oleh orang
terhadap semua pelaksanaan tugas
dan fungsi (tupoksi) lembaga legislatif
(parlemen) terhadap penyelenggaraan
kekuasaan eksekutif (pemerintah) berada dalam ranah politik. Padahal kalau dikaji secara mendalam tupoksi
lembaga legislatif diatur oleh sebuah
norma yang namanya hukum, yaitu hu-

kum konstitusi dan/atau hukum tata
negara.
Oleh karena itu seyogyanya harus
dipahami bahwa apa yang dilakukan
oleh pansus kasus Century adalah
kerja mengimplementasikan norma
hukum melalui wadah lembaga politik.
Artinya (memang dan idealnya) pansus
kasus Century bekerja berdasarkan
norma hukum tata negara atau hukum
konstitusi. Serupa dengan pemahaman
yang ingin disampaikan oleh Doktor
Hukum Tata Negara A. Irmanputra Sidin dalam tulisannya di harian Kompas (8/3/2010). Ia menyarankan untuk
menyelesaikan kasus Bank Century
dengan menggunakan pisau konstitusi
melalui jalur Mahkamah Konstitusi
(MK). Bukan hanya dengan pisau undang-undang semata (tentu termasuk
ketentuan hukum pidana).
Jadi seharusnya DPR konsisten
melaksanakan tupoksinya dalam ranah
hukum konstitusi atau hukum tata negara. Kalau tupoksinya dalam wilayah
legislasi melahirkan produk undangundang, wilayah budgeting melahirkan
kebijakan penganggaran, sedangkan
controlling membawa sebuah perubahan baik dalam wilayah kebijakan atau
struktur eksekutif.
Terkait kasus Bank Century, DPR
dalam posisi menjalankan fungsi
kontrolnya terhadap penyelenggaraan
kekuasaan eksekutif, harus dimaknai
bahwa ini adalah proses hukum
konstitusi. Proses hukum melalui
media lembaga atau institusi politik.
Jadi sesungguhnya kerja pansus
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Opini
Century juga merupakan proses
hukum bukan hanya dimaknai sebagai
proses politik belaka. Dapat dikatakan
lembaga politik (pansus Century) yang
menjalankan mekanisme hukum yang
tercantum dalam hukum konstitusi.
(UUD 1945 ) dan hukum tata negara
(UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD).
Pemikiran ini tentu sulit dipahami
kalau kita masih terpenjara dengan
paradigma klasik seperti yang penulis
kemukakan sebelumnya. Irmanputra
Sidin, mengistilahkan masih menggunakan logika hukum sendiri, dan
memberikan jalan keluar bahwa premis konstitusi harus menjadi acuan
sektor hukum pidana dan hukum tata
negara.
Hukum dalam institusi politik
Terlepas rumitnya membawa kasus Century ke institusi Mahkamah
Konstitusi (MK), -- yang jelas, ini lagilagi dalam perspektif hukum konstitusi atau hukum tata negara -- tetapi
sesungguhnya bahwa kasus tersebut
dapat diselesaikan melalui forum pengadilan MK. Sehingga, bukan sesuatu
yang utopia (seperti opini Refly Harun,
Kompas, 11/3/2010) untuk membawa
kasus Century ke MK, karena melibatkan salah satu lembaga kepresidenan,
yaitu Boediono sebagai wakil presiden
(wapres). Kalau hanya Sri Mulyani,
menteri keuangan, yang juga disebut
terlibat dalam kasus Century cukup
melalui hukum pidana melalui lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
Penyelesaian kasus Century sampai
ke MK seharusnya dilakukan, walaupun
sebenarnya hasil paripurna DPR tidak
merekomendasikan untuk melanjutkan
ke jenjang “hak menyatakan pendapat”.
Kemudian juga jangan menunggu hasil
proses hukum (ke lembaga hukum yaitu
KPK) seperti yang direkomendasikan
oleh rapat paripurna DPR. Akan tetapi
anggota DPR harus konsisten dengan
pandangannya bahwa ada pelanggaran
hukum dalam kasus Century.
Caranya, dengan melakukan inisiasi kembali untuk mengumpulkan
tanda tangan kepada anggota DPR dalam rangka melakukan hak menyata-
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kan pendapat. Agar dapat di bawah ke
forum MK. Karena, salah seorang yang
dianggap harus bertanggung jawab berada dalam lingkup lembaga kepresidenan, yaitu Boediono yang sekarang
sebagai wapres.
Memang syarat untuk menuju hak
menyatakan pendapat seperti yang tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD harus
memenuhi tiga perempat anggota DPR.
Oleh karena DPR sudah terlanjur menyepakati melalui rapat paripurna beberapa waktu lalu bahwa dalam kasus
Century terdapat pelanggaran hukum,
maka langkah selanjutnya proses hukum konstitusi memungkinkan untuk
melakukan pemakzulan kepada wapres
Boediono.
Jadi agar proses penegakan hukum
konstitusi ini mencapai klimaksnya,
anggota DPR harus segera melakukan
proses hukum melalui institusi atau
sarana politik. Sarana politik itu adalah
rapat paripurna DPR dengan agenda
menyatakan pendapat bahwa Boediono, yang sekarang wakil presiden,
terindikasi melakukan penyalahgunaan
wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam kasus bail
out Bank Century. Pelanggaran hukum
ini masuk salah satu jenis kejahatan
yaitu korupsi yang diatur dalam Pasal
7B UUD 1945 (hukum konstitusi).
Memang, jalan masih panjang dan
berliku (tetapi tentu tidak utopis) untuk
sampai melengserkan wapres dalam
kasus Century. Karena, hasil putusan
MK harus menempuh proses hukum
konstitusi lagi (Pasal 7B ayat 5 UUD
1945). Sekali lagi proses hukum konstitusi ini harus melalui institusi politik
yang namanya MPR. Jadi sesungguhnya
penyelesaian kasus Century semuanya
menempuh proses hukum konstitusi
atau hukum tata negara, tetapi melalui institusi politik, baik DPR ataupun
MPR.
Agar gonjang ganjing mandeknya
penyelesaian kasus Bank Century dan
adanya kepastian hukum terhadap posisi wapres sekarang, maka anggota
DPR harus proaktif kembali untuk
menginisiasi paripurna DPR jilid kedua
dengan agenda menyatakan pendapat.
Hal ini sesungguhnya untuk menga-

mankan posisi lembaga kepresiden
(wapres) agar tidak diproses melalui
ranah hukum pidana melalui lembaga
hukum (KPK).
Kalau ini terjadi, maka dapat dikatakan wapres, Boediono, akan mengalami “celaka dua kali”. Ibaratnya sudah
jatuh tertimpa tangga. Artinya, kalau
dalam proses hukum pidana melalui
institusi KPK dapat membuktikan bahwa kebijakan bail out masuk wilayah
korupsi, maka selain hukumannya
penjara tentu juga harus lengser dari
kursi wapres.
Akan tetapi kalau hanya melalui
proses hukum konstitusi baik melalui putusan MK, kemudian “diamini”
juga oleh MPR, maka Boediono hanya
kehilangan kursi wapres. Tentu jangan lagi diproses melalui hukum pidana. Oleh karena itu, menurut penulis
peraturan yang dikeluarkan oleh MK
tentang Prosedur Pemakzulan (Pasal
20 Peraturan MK No 21 tahun 2009)
yang tetap memungkinkan presiden
dan atau wapres untuk diproses secara
hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara meski sudah dimakzulkan.
Bagaimanapun sanksi berupa “pemecatan” di lembaga kepresiden sudah
merupakan sanksi yang berat. Hukuman ini, walaupun tidak dijalani di
balik jeruji, tetapi secara moral sudah
sangat berat. Keluarga presiden atau
wapres yang makzulkan akan merasa
malu karena akan tercatat dalam sejarah bahwa ia pernah dimakzulkan
karena telah melakukan perbuatan
melanggar hukum konstitusi (Pasal 7B
UUD 1945).
Sekali lagi, demi tegaknya hukum
konstitusi yang sudah diawali dengan
kerja pansus dan sudah dinyatakan
telah terjadi pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century melalui rapat paripurna, maka selanjutnya harus
ditempuh hak menyatakan pendapat
yang sangat jelas diatur dalam hukum
konstitusi (UUD 1945). Penafsiran hukum dalam tulisan ini tentu sangat
debatable dan memang kasus Century
dapat betul-betul menjadi laboratorium
pengetahuan hukum bagi masyarakat,
tentu juga bagi para ahli hukum.[*]
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Utama

MK Tolak Permohonan
Uji UU Penodaan Agama

S

etelah
melalui
proses
persidangan
yang
panjang
akhirnya Mahkamah Konstitusi
(MK) memutuskan menolak
permohononan uji materi UU 1/
PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan
dan/atau
Penodaan
Agama
(UU
Penodaan Agama), Senin (11/04), di
ruang sidang pleno MK. Pembacaan
putusan ini dibacakan oleh sembilan
hakim konstitusi yang diketuai oleh
Moh. Mahfud MD.
Terdapat lima norma yang diujikan
dalam UU Penodaan Agama, yakni:
1. Pasal 1
“Setiap orang dilarang dengan
sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan
dukungan umum, untuk melakukan
penafsiran tentang sesuatu agama yang
dianut di Indonesia atau melakukan
kegiatan-kegiatan keagamaan yang

menyerupai kegiatan-kegitan agama
itu, penafsiran dan kegiatan.”.
2. Pasal 2 ayat (1)
“Barang
siapa
melanggar
ketentuan tersebut dalam Pasal 1
diberi perintah dan peringatan keras
untuk menghentikan perbuatannya
itu di dalam suatu keputusan bersama
Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung
dan Menteri Dalam Negeri.”.
3. Pasal 2 ayat (2)
“Apabila
pelangaran
tersebut
dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi
atau sesuatu aliran kepercayaan,
maka Presiden Republik Indonesia
dapat membubarkan Organisasi itu
dan menyatakan Organisasi atau
aliran tersebut sebagai Organisasi/
aliran terlarang, satu dan lain setelah
Presiden mendapat pertimbangan dari
Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung
dan Menteri Dalam Negeri.”.

4. Pasal 3
“Apabila,
setelah
dilakukan
tindakan
oleh
Menteri
Agama
bersama-sama Menteri/Jaksa Agung
dan Menteri Dalam Negeri atau oleh
Presiden Republik Indonesia menurut
ketentuan dalam pasal 2 terhadap
orang,
Organisasi
atau
aliran
kepercayaan, mereka masih terus
melanggar ketentuan dalam pasal 1,
maka orang, penganut, anggota dan/
atau anggota Pengurus Organisasi
yang bersangkutan dari aliran itu
dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya lima tahun.”.
5. Pasal 4a
“Pada
Kitab
Undang-undang
Hukum Pidana diadakan pasal baru
yang berbunyi sebagai berikut: Pasal
156 a: Dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya lima tahun
barangsiapa dengan sengaja di muka
umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan: yang pada
pokoknya
bersifat
permusuhan,
penyalah-gunaan
atau
penodaan
terhadap suatu agama yang dianut di
Indonesia.”
Pendapat MK yang dibacakan
dalam persidangan menyatakan bahwa

Foto: Humas MK/Gani
Sembilan Hakim Konstitusi membacakan vonis putusan pengujian UU Penodaan Agama, Senin (19/04) di ruang Sidang Pleno MK.
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Laporan utama
negara Indonesia berdasarkan Pancasila
dan berdasarkan atas Ketuhanan
Yang Maha Esa, dan masyarakat
diberikan hak untuk memeluk agama
dan menjalankan ibadah serta ajaran
agamanya
masing-masing
sesuai
dengan
kepercayaannya.
Negara
sesuai amanat konstitusi juga turut
bertanggung
jawab
meningkatkan
ketakwaan dan ahlak mulia. Domain
agama adalah konsekuensi penerimaan
ideologi Pancasila.
“Dalam negara Pancasila tidak boleh
diadakan kegitan yang menjauhkan
nilai religiusitas dan keagamaan. Jadi
negara tidak memberikan peluang
untuk menodai agama lain. Kebebasan
agama adalah hak mendasar yang telah
disepakati oleh kesepakatan dunia dan
dilindungi oleh negara demi harkat
martabat manusia,” tutur Hakim
Arsyad Sanusi.
Meskipun demikian, Arsyad juga
menegaskan bahwa negara juga boleh
membatasai kebebasan sesuai dengan
UUD dan tunduk kepada pembatasan
atas penghormatan hak asasi orang lain
berdasarkan nilai agama dan sesuai
dengan bentuk negara demokratis.
Negara memberikan kewajiban dasar
atas tegaknya HAM. Secara integral
UUD mengatur setiap elemen negara
dan masyarakat untuk menghormati
HAM itu sendiri. Hal itu harus berlaku
dan dilaksanakan dan tanpa melukai
yang lainnya.
“Pembatasan tidak boleh diartikan
perlakuan diskriminasi karena ada hak
asasi maupun kewajiban asasi yang
lainnya. Liberalisme, Orientalisme dan
faham lainnya harus dikembalikan ke
konstitusi sebagai kesepakan bersama
negara Indonesia,” katanya.
MK berpendapat, pada hakikatnya
ide
pengujian
konstitusionalitas
oleh Pemohon adalah mencari tafsir
kebebasan beragama di Indonesia
kepada MK, dan bagaimana bentuk
pencegahan atas penodaan terhadap
agama. Selain itu, pengujian UU ini
secara substansi dimohonkan ke MK
apakah relevan saat dibentuknya UU ini
apabila dikontekskan dengan kondisi
sosial masyarakat saat ini.
Membatasi Penyimpangan dan
Penodaan Agama
MK menilai bahwa UU pencegahan
penodaan agama masih tetap sah
secara formil, MK tak sependapat kalau
UU yang dibuat pada masa demokrasi
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Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Pihak Pemerintah Yakni Menag Surya Dharma Ali dan Menhukham Patrialis Akbar juga turut hadir dalam
persidangan pengujian UU Penodaan Agama. Tampak hadir pula mewakili DPR RI, anggota Komisi III DPR
RI, Adang Daradjatun.

terpimpin semua tidak sah dan cacat
dalam
proses
pembentukannya.
MK juga tidak sependapat dengan
pendapat UU Penodaan Agama cacat
formal dan tidak sesuai dengan UUD
1945. MK memberikan pandangan
bahwa pasal 1 UU Penodaan Agama
memberikan kepastian, setiap orang
dilarang dengan sengaja menyebarkan
dan menganjurkan untuk melakukan
penafsiran terhadap kegiatan yang
menyimpang dari pokok agama.
“UU Penodaan Agama ini tidak
membatasi kebebasan beragama dan
penafsiran terhadap agama, UU ini
menurut MK adalah untuk membatasi
penyimpangan dan penodaan agama.
Jadi, yang melakukan dengan sengaja
di muka umum mengajarkan agama
yang menyimpang terhadap pokok
ajaran agama dan menganjurkan
penodaan itu yang dilarang. Oleh sebab
itu, pembatasan ini, sesuai dengan
UUD, diperbolehkan untuk menjaga
ketertiban umum dan menghormati
hak asasi orang lain,” tutur Hakim
Konstitusi Fadlil Sumadi.
Fadlil menambahkan bahwa UU
Penodaan Agama ini diperlukan dan
tidak melanggar HAM. UU Penodaan
Agama bukan merupakan UU kebebasan
beragama. UU ini mencegah tindakan
anarki. Jadi ketika timbul permasalahan
dapat diselesaikan dengan pendekatan
hukum. Ini merupakan perlindungan
preventif, karena agama merupakan
isu sensitif dalam masyarakat.
“Pemohon juga mempermasalah-

kan formalitas UU Pencegahan Penodaan Agama yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi,
maka MK berpendapat bahwa secara
materiil UU Pencegahan Penodaan
Agama masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam
rangka kerukunan umat beragama,”
tutur hakim konstitusi dari pengadilan
agama itu.
Praktik diskriminasi kesalahan
penerapan Norma
Terhadap kepentingan masyarakat
penganut kepercayaan yang sudah
lama
hidup
di
Indonesia,
MK
berpendapat, masyarakat penganut
kepercayaan adalah masyarakat yang
memiliki hak dan kewajiban yang
sama dalam meyakini kepercayaannya
sesuai dengan jaminan yang diberikan
dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.
Praktik diskriminasi yang dialami oleh
masyarakat penganut kepercayaan
adalah bentuk kesalahan penerapan
norma dalam hukum administrasi,
dan bukan merupakan permasalahan
pertentangan norma UU Pencegahan
Penodaan Agama terhadap UUD 1945.
Oleh sebab itu dalil para Pemohon
dinilai tidak beralasan hukum
Dalam
kesimpulannya,
MK
menyatakan permohonan Pemohon
tidak
berdasar.
“Dalil
pemohon
baik fomil maupun materil tidak
berdasarkan hukum,” tegas Moh.
Mahfud MD.
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Alasan dan Pendapat Berbeda
Dalam putusan ini, terdapat
concurring opinion (alasan berbeda)
dari Hakim Konstitusi Harjono. Harjono
berpendapat hak asasi manusia memang
tidak bisa dibatasi, namun dalam
memanivestasikan dalam agama dapat
dibatasi, terutama menyangkut aspek
forum externum dan harus ditetapkan
oleh UU dengan menjamin kebebasan
orang lain. Pengujian UU yang diujikan
Pemohon setelah perubahan UUD
adalah tentang perlindungan agama
yang tidak berdasarkan hanya pada
agama tertentu saja.
“Rumusan Pasal 1 apabila ada
kekurangan maka bisa dilakukan revisi
oleh lembaga yang berwenang. Namun
untuk mencegah kondisi yang tidak
dikehendaki dalam masyarakat UU
ini masih tetap konstitusional,” tutur
Harjono.
Sementara itu, dissenting opinion
(pendapat berbeda) disampaikan oleh
Hakim Konstitusi Maria Farida. Ia
berpendapat, Penyempurnaan UU ini
harus dilakukan dengan pandangan
dan nilai baru yang sesuai dengan
kondisi saat ini.
“Kebebasan beragama di Indonesia
dilandasi dengan hukum, dan negara
wajib menjamin kebebasan beragama.

Ada dua aspek yang diperhatikan
yakni internum dan externum. Pasal
1 dan penjelasannya terdapat ketidaksesuaian karena agama hanya terbatas
enam
yang
diakui.
Selanjutnya,
untuk aliran kepercayaan cenderung
diarahkan kepada salah satu agama
yang kemudian menyentuh eksistensi
setiap kepercayaan agar diarahkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tutur
Hakim Konstitusi perempuan pertama
ini.
Selain
itu,
menurut
Maria,
ketentuan Pasal 2 tidak konsisten
antara penyebutan barang siapa, yang
dalam bahasa hukum adalah orang dan
badan hukum, tapi kemudian terdapat
pula penjelasan hanya menyebut
organisasi. Begitu juga rumusan
Pasal 3 ada perbedaan alamat subjek
hukum yang dituju. Eksistensi UU ini
perlu ditinjau kembali karena sering
menimbulkan berbagai permasalahan
dalam praktek karena hanya mengakui
enam agama saja. Dampak langsung
bisa dilihat pada contoh pencatatan
perkawinan, KTP dan pembuatan surat
kematian.
“UU Penodaan Agama terdapat
permasalahan mendasar dan harus
dicabut karena dalam pelaksanaannya
cenderung represif terhadap agama

tidak resmi. Bahwa dengan terjadinya
berbagai permasalahan yang seringkali
menimbulkan adanya tindakan yang
sewenang-wenang dalam pelaksanaan
Undang-Undang a quo dan adanya
pertentangan dalam ketentuan pasalpasalnya terhadap beberapa pasal
dalam Undang-Undang Dasar 1945,
khususnya Pasal 28E, Pasal 28I,
dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar
1945, saya berkesimpulan bahwa
permohonan para Pemohon seharusnya
dikabulkan,” terang Maria Farida.
Perkara No.140/PUU-VII/2009 ini
dimohonkan tujuh Pemohon badan
hukum (organisasi non pemerintah),
yakni Perkumpulan Inisiatif Masyarakat
Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan
(IMPARSIAL), Lembaga Studi dan
Advokasi
Masyarakat
(ELSAM),
Perkumpulan Perhimpunan Bantuan
Hukum dan Hak Asasi Manusia
(PBHI), Perkumpulan Pusat Studi
Hak Asasi Manusia dan Demokrasi
(Demos), Perkumpulan Masyarakat
Setara, Yayasan Desantara (Desantara
Foundation), Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI), dan tiga
Pemohon perorangan, yakni, (Alm) K.H.
Abdurahman Wahid, Musdah Mulia, M.
Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul
Haq. (RN Bayu Aji)

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon pengujian UU Penodaan Agama.
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Ruang

Sidang

Pengujian UU Kesehatan

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Misran (kiri) selaku Pemohon, memberikan keterangan kepada MK saat Sidang Perbaikan Permohonan, Senin (05/04).

Dapat Dipidana, Perawat Ketakutan
Beri Pertolongan dan Pengobatan

M

ahkamah Konstitusi
(MK) kembali menggelar
sidang uji materi UU No.
36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, di ruang sidang panel MK,
senin (05/04). Agenda persidangan
kali ini adalah perbaikan permohonan.
Dalam kesempatan pada sidang
perbaikan ini, Misran sebagai perawat
yang merupakan kepala puskesmas
pembantu di daerah Kalimantan
Timur menerangkan, ia dijerat
pidana karena memberikan obat yang
memang seharusnya diberikan untuk
pertolongan pertama kepada pasien.
Namun, kewajiban menolong ternyata
dalam realitanya tidak sesuai dengan
UU sebagai aturannya.
“Perawat dapat dijerat pidana
karena dibatasi dalam hal memberikan
obat yakni jenis G, dalam kasus yang
saya alami, saya telah berprofesi
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sebagai perawat selama 17 tahun.
Tidak ada kesalahan pengobatan dan
tidak ada yang meninggal, semua
pasien yang saya tangani sembuh,”
terangnya.
Misran melanjutkan, 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 perawat yang di daerah
pelosok juga sekaligus menjadi dokter
dan apoteker tidak memberikan obat
tersebut, maka pasien bisa celaka.
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
lalu menanyakan contoh obat jenis
G yang dipermasalahkan penegak
hukum dan tidak boleh dikeluarkan
oleh perawat.
“Obat jenis daftar G adalah obat
keras terbatas. Contohnya adalah obat

bius, ponstan (anti nyeri), Amoxilin
anti biotik, obat suntik. Saya ke MK
mengajukan uji materi ini merupakan
salah satu mencari solusi atas semua
permasalahan ini. Saya saat ini juga
melakukan banding di Pengadilan
Tinggi Kaltim mengenai pemidanaan
saya. Saat ini di daerah kami bidan
dan perawat ketakutan menangani
pasien karena bisa dijerat pidana. Hal
itu membuat warga kecewa,” jawab
Misran.
Oleh sebab itu, Misran memohon
kepada MK agar 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. (RN
Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU Pengamanan Barang Cetakan

Pelarangan Buku Pembodohan Masyarakat

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Pemohon dan Kuasa Pemohon sedang membacakan Perbaikan Permohonan Uji UU Pengamanan Barang-Barang Cetakan di Ruang Sidang Panel MK, Senin (05/04).

P

ersidangan pengujian materi
UU 4/PNPS/1963 tentang
Pengamanan terhadap Barangbarang 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)
kembali dilakukan Mahkamah
Konstitusi (MK) di Ruang Sidang Panel
MK, Senin (05/04).
Dalam agenda perbaikan
permohonan ini, Gatot Goei, kuasa
hukum Pemohon, menyertakan
penjelasan mengenai UU Nomor
5/1969 yang merupakan dasar
hukum penetapan presiden menjadi
UU 4/PNSP/1963 terkait Pengamanan
terhadap Barang Cetakan yang pada
sidang sebelumnya belum masuk
dalam permohonan.
“Komitmen para Pemohon
baik sebagai penulis, intelektual,
mahasiswa akan terus diperjuangkan
demi kemajuan ilmu pengetahuan.
UU 4/PNPS/1963 dan UU 16/2004
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melanggar hak konstitusional warga
negara Indonesia,” terang Gatot
kepada Mahkamah.
Untuk lebih memfokuskan
permohonannya, Gatot juga
menyatakan bahwa kewenangan
Kejaksaan Agung selama ini dalam
pelarangan dan penyitaan buku tidak
sesuai dengan proses hukum yang
semestinya yakni melalui proses
peradilan. Kejaksaan langsung saja
dengan caranya sendiri melarang dan
menyita.
“Tentu saja hal itu tidak sesuai
lagi dengan zaman saat ini di mana
arus informasi dan komunikasi telah
maju. Sebagai intelektual, penulis,
ataupun mahasiswa, Pemohon
memerlukan segala sumber bacaan
mulai dari bacaan “kanan” maupun
“kiri”, sehingga apabila dilarang dan
bisa dipidanakan, justru Pemerintah
menginginkan masyarakatnya tetap
bodoh,” tuturnya.

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.
Sebelum menutup persidangan
perbaikan permohonan ini, MK
mengingatkan agar Pemohon dan
kuasa hukumnya menyiapkan
saksi dan ahli dalam persidangan
selanjutnya. 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. (RN Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA & KUHAP

Memohon PK Lebih Dari Satu Kali

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Pemohon dan kuasa hukumnya, Farhat Abbas, ketika memberikan keterangan dalam sidang perbaikan permohonan uji materi UU Kekuasaan Kehakiman, Selasa
(06/04) di Ruang Sidang Panel MK

P

engujian UU Kekuasaan
Kehakiman, UU Mahkamah
Agung dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana
(KUHAP) kembali disidangkan
MK dengan agenda pemeriksaan
perbaikan permohonan, Selasa
(6/4/2010) pukul 10.00 WIB. Perkara
10/PUU-VIII/2010 ini menyoal
pembatasan pengajuan peninjauan
kembali (PK).
Pada sidang sebelumnya,
Majelis menasehati Pemohon agar
menguraikan kerugian konstitusional
Pemohon, serta memperjelas status
Pemohonnnya.
Dalam perbaikan, ada batas waktu
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14 hari. “Setelah mendapat nasehat,
perbaikan sudah didaftarkan di
kepaniteraan. Perbaikan di antaranya
tidak memasukkan permohonan
yang mewakili advokat, juga tidak
memasukkan Pasal 56 KUHAP tentang
hukuman di atas lima tahun,” kata
Pemohon.
Pada intinya, Pemohon
meminta peninjauan kembali dapat
dilakukan lebih dari satu kali selama
argumentasinya dapat dibuktikan,
seperti adanya putusan yang
bertentangan, adanya kekhilafan
hakim, dan lain sebagainya.
Pada sidang perbaikan ini,
Pemohon melampirkan alat bukti

sebanyak 26 buah, mulai P1-P26.
“Untuk sidang pleno, akan
diberitahukan oleh Mahkamah. Di
pemberitahuan, akan disampaikan apa
saja yang harus saudara penuhi, baik
saksi maupun ahli, tergantung hasil
rapat hakim mengenai kelanjutan
perkara ini,” jelas Hamdan Zoelva,
Ketua Hakim Panel persidangan.
Sebagaimana diketahui, norma
yang dimintakan untuk diuji oleh
Muh. Burhanuddin dan Rachmat Jaya
menentukan bahwa putusan PK tidak
dapat dilakukan peninjauan kembali
dan permintaan PK hanya dapat
dimintakan satu kali. (Yazid)
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ruang sidang
Pengujian UU Pengadilan Anak

UU Pengadilan Anak Langgar
Asas Perlindungan Anak

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Surastini dan Fentini Nugroho, dua Ahli Pemohon disumpah di hadapan Majelis Hakim Konstitusi sebelum
memberikan keterangan saat sidang pleno uji materi UU Pengadilan Anak di MK, Rabu (7/4).

U

ndang-Undang Nomor
3 Tahun 2007 tentang
Pengadilan Anak (UU
Pengadilan Anak) melanggar
empat asas dalam penanganan
anak, yakni asas perlindungan, asas
kepentingan terbaik untuk anak, asas
kelangsungan hidup anak, dan asas
tumbuh kembang anak. Oleh karena
itu, UU Pengadilan Anak bertentangan
dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal
28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (1)
UUD 1945. Hal ini disampaikan oleh
Surastini Fitriasih yang bertindak
sebagai Ahli Pemohon terhadap
Pengujian UU Pengadilan Anak, Rabu
(7/4), di Gedung MK.
Surastini juga menjelaskan
bahwa Pasal 1 angka 2 huruf b
terdapat pelakuan berbeda antara
orang dewasa dan anak yang justru
memberatkan anak. “Hal ini bisa
ditafsirkan bahwa pasal a quo juga
bertentangan dengan asas legalitas
yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP. Anak justru tidak mendapat
kepastian hukum dan perlakuan
hukum yang sama,” jelasnya.
Sedangkan mengenai Pasal 5
ayat 1, Surastini menjelaskan bahwa
memproses seorang anak berusia 8
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tahun merupakan ketentuan yang
tidak sejalan dengan kepentingan
terbaik untuk anak. “Proses yang
harus dijalani seorang anak yang
terpidana di pengadilan pidana dapat
mempengaruhi psikologis anak. Belum
lagi stigma negatif yang melekat
di masyarakat mengenai peradilan
pidana walaupun hanya dalam proses
penyidikan,” jelasnya.
Mengenai penjatuhan pidana
terhadap anak yang terkena
pidana atau anak nakal, Surastini
menganggap hukuman berupa
pidana bagi anak bukanlah sesuatu
yang tepat. Mengingat sifat anak,
jelas Surastini, maka seharusnya
hukuman yang dijatuhkan harus
bersifat membantu serta menolong
agar anak nakal tersebut dapat lebih
baik di masa depan. “Harusnya sanksi
pidana yang paling tepat digunakan.
Anak harus punya kesempatan untuk
tumbuh dan berkembang. Anak
juga masih berhak memperoleh
pendidikan yang normal dalam
situasi yang normal dan dekat dengan
orangtuanya,” paparnya.
Selain itu, Surastini juga
membahas mengenai batasan usia 8
tahun seperti yang tercantum dalam

Pasal 4 ayat 1. Menurut Surastini,
batasan usia 8 tahun terlalu rendah
untuk diminta pertanggungjawaban
pidana, karena seharusnya anak yang
berusia 8 tahun masih membutuhkan
perlindungan seperti yang tercantum
dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28
D ayat (1). “Jika dibandingkan dengan
negara lain batasan usia 8 tahun
terlalu rendah. Di negara lain, batasan
usia rata-rata adalah 12 tahun, bahkan
ada yang lebih antara 15–16 tahun,”
paparnya.
Hal senada juga diungkapkan
oleh Ahli Pemohon lainnya, yakni
Fentini Nugroho. Fentini menilai
ketentuan anak dapat dipidana
antara batas usia 8–18 tahun justru
merupakan usia rawan. Hal tersebut
karena usia tersebut merupakan
puncak tumbuh kembang anak secara
maksimal sebagai manusia Indonesia
yang utuh. “Jika lingkungannya tidak
mendukung, maka di masa depan
anak akan tumbuh menjadi manusia
yang merasa tidak mampu dan rendah
diri,” ujarnya.
Fentini berharap agar UU
Pengadilan Anak bisa selaras dengan
arah perlindungan anak dewasa
ini. Menurut Fentini, saat ini telah
terjadi pergeseran paradigma
mengenai pemberian hukuman bagi
anak, yakni anak nakal ditempatkan
di panti atau dikembalikan pada
keluarga. “Pilihan tersebut justru
menjadi pilihan terakhir dewasa ini
dalam Pengadilan Anak. Pemilihan
hukuman dimasukkan ke dalam
Lembaga Pemasyarakatan bagi anak
agak menyimpang dengan paradigma
perlindungan anak dewasa ini,”
ungkapnya.
Pemohon dalam perkara yang
tergistrasi No.1/PUU-VIII/2010 ini
mendalilkan enam pasal dalam UU
Pengadilan Anak, yakni Pasal 1 ayat
(2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1),
Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, dan
Pasal 31 ayat (1) bertentangan dengan
UUD 1945. Pemohon merasa hak
konstitusional Pemohon yang dijamin
dalam Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) telah
dilanggar dengan adanya beberapa
pasal tersebut. (Lulu Anjarsari)
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ruang sidang
Pengujian UU Perseroan Terbatas

Ahli Tidak Hadir, Pemohon Serahkan
Keterangan Tertulis

Foto: Humas MK/Yogi Dj
Kuasa hukum Pemohon Bambang N. Rachmadi, Rachman Dwi Darma hadir seorang diri dalam persidangan uji Materi UU Perseroan Terbatas di MK, Rabu (7/4). Kuasa
pemohon menyerahkan keterangan M Yahya Harahap sebagai ahli secara tertulis.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menyidangkan uji
materi UU No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan
Terbatas (UU PT) terkait ketentuan
mekanisme penjualan aset perseroan,
Rabu (07/04), di ruang sidang pleno
MK.
Perkara permohonan yang teregistrasi dengan nomor 2/PUU-VIII/2010
ini dimohonkan oleh Dr. Bambang
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N. Rachmadi dan PT. Rezeki Murni
karena merasa hak-haknya dirugikan
akibat berlakunya Pasal 102 ayat (1)
dan Pasal 102 ayat (5) UU Perseroan
Terbatas yang tidak melindungi pemegang saham minoritas.
Dalam agenda persidangan
mendengarkan keterangan ahli ini,
Rachman Dwi Darma, kuasa hukum
Pemohon menyerahkan keterangan
M Yahya Harahap sebagai ahli secara

tertulis. “Mohon maaf ahli kami tidak
bisa menghadiri persidangan sehingga
kami menyerahkan keterangan tersebut secara tertulis kepada Mahkamah,” kata Rachman.
Oleh karena ahli tidak bisa
menghadiri persidangan dan hanya
menyerahkan keterangan secara
tertulis, Moh. Mahfud MD selaku ketua
Majelis Sidang Pleno menutup agenda
persidangan ini. (RN Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU ITE

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Ketua Sidang Panel H.M. Arsyad Sanusi didampingi Muhammad Alim, H.M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi,
dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota sedang mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon
saat sidang Uji Materi UU ITE di MK, Kamis (8/4).

PP Belum Ditetapkan, Permohonan
Prematur

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menyidangkan
uji materi UndangUndang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE), Kamis (8/4/10)
di gedung MK. Adapaun norma
yang diujikan terkait pengaturan
penyadapan (tata cara intersepsi) yang
didelegasikan ke dalam Peraturan
Pemerintah (PP) yang menurut
Pemohon semestinya dalam bentuk
Undang-Undang (UU).
Sidang Pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah kali
ini, dihadiri oleh Mualimin Abdi (Kasubdit Menkumham untuk Penyiapan,
Pembelaan dan Pendampingan dalam
Persidangan MK), Cholilah (Direktur
Litigasi Menkumham), dan Aswin
Sasongko (Direktur Jenderal Aplikasi
Telematika Kementerian Komunikasi
dan Informatika). Tampak hadir pula
para Pemohon, Anggara, Supriyadi
Widodo Eddyono, dan Wahyudi Jafar,
serta kuasa Pemohon, yakni Toto
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Yulianto, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, dan Adam Pantouw.
Aswin Sasongko yang
mewakili pihak Pemerintah dalam
penjelasannya menyatakan PP adalah
suatu instrumen pelaksanaan undangundang, sehingga keberadaan Pasal
31 ayat (4) UU ITE tidak bertentangan
dengan konstitusi.
Di depan persidangan MK, Aswin
menegaskan bahwa PP sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4)
UU ITE sampai dengan saat ini belum
dikeluarkan/ditetapkan. “Dengan
demikian sangat tidak masuk akal
jika Para Pemohon menyatakan bahwa
Peraturan Pemerintah (yang belum
ditetapkan) tersebut berpotensi besar
merugikan hak dan atau kewenangan
konstitusional Para Pemohon,” tegas
Aswin.
Dirjen Aplikasi Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sekilas memaparkan riwayat
Rancangan PP dimaksud masih dalam
pembahasan Tim Antar Kementerian
dan uji publik dalam rangka menyerap

aspirasi masyarakat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. “Dengan
demikian, menurut Pemerintah, permohonan pengujian ketentuan Pasal
31 ayat (4) UU ITE tersebut adalah terlalu dini (prematur) dan salah alamat,”
kata Aswin.
Lebih lanjut Pemerintah juga
berpendapat ketentuan Pasal 31
ayat (4) UU ITE bersifat limitatif dan
merupakan pengecualian yang hanya
digunakan dalam rangka menegakkan
hukum oleh aparat penegak hukum
sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU
ITE yang berbunyi: “Kecuali intersepsi
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2), intersepsi yang dilakukan
dalam rangka penegakan hukum atas
permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi penegak hukum
lainnya yang ditetapkan berdasarkan
undang-undang.”
“Justru menurut Pemerintah,
ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap orang
termasuk Para Pemohon itu sendiri,
yaitu dengan mengatur tentang tata
cara intersepsi sesuai dengan kerangka undang-undang,” terang Aswin.
Menurut Pemerintah, Pasal 31
ayat (4) UU ITE juga memberikan
kepastian dan peluang efektivitas
yang lebih besar bagi aparat penegak
hukum dalam menangani kasus-kasus,
seperti antara lain tindak pidana
korupsi, narkotika, perdagangan
orang, terorisme dan lain sebagainya,
sebagaimana ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang. Sehingga, menurut
Pemerintah, dengan adanya ketentuan
tersebut upaya penegakan hukum
dapat menjadi lebih produktif dan
sinergis.
Di samping itu, lanjut Aswin, ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak
dapat dipahami secara berdiri sendiri,
melainkan harus dibaca sebagai satu
kesatuan yang utuh (komprehensif)
dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) UU ITE. Lebih
lanjut, ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU
ITE dimaksudkan untuk mengatur
pelaksanaan intersepsi yang dilakukan
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ruang sidang
oleh aparat penegak hukum dalam
kerangka Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
“Dengan demikian, ketentuan
Pasal 31 ayat (4) UU ITE merupakan
perwujudan implementasi perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
28G ayat (1) UUD 1945,” terang Aswin.
Pemerintah menyadari bahwa
perlindungan hak asasi manusia yang
dimaksudkan Pasal 28G ayat (1) telah
dipenuhi dengan ketentuan Pasal
31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU
ITE. Sedangkan ketentuan Pasal 31
ayat (4) UU ITE hanya mengamanatkan pengaturan yang sifatnya teknis

KLIK

administratif, karena proses intersepsi
memerlukan pengaturan yang sifatnya
teknis implementatif dalam bentuk PP.
Memohon Tidak Diterima
Dengan demikian, pembentukan
PP tersebut menurut Pemerintah
tidak berkaitan sama sekali
dengan pelanggaran konstitusional
sebagaimana diamanatkan Pasal 28G
ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD
1945 sebagaimana didalilkan Para
Pemohon.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut,
kata Aswin, menurut Pemerintah,
kedudukan hukum (legal standing)
Para Pemohon dalam permohonan
pengujian ini tidak memenuhi per-

syaratan karena hanya didasarkan
pada asumsi-asumsi semata.
“Sehingga, menurut Pemerintah
amatlah tepat dan sudah sepatutnya
jika Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard)”, pinta Aswin.
Panel Hakim sidang perkara
Nomor 5/PUU-VIII/2010 ini adalah
H.M. Arsyad Sanusi, sebagai Ketua,
didampingi Muhammad Alim, H.M.
Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi,
dan Hamdan Zoelva masing-masing
sebagai anggota. (Nur Rosihin Ana)

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/

Manfaatkan informasi hukum melalui Situs MK, meliputi peraturan (regelling),
keputusan penetapan (beshicking), putusan pengadilan (vonnis)
dan aturan kebijakan (beleid regel)
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ruang sidang
Pengujian UU Pileg

Pemohon Anggap Idealnya Tangerang
Selatan Lima Dapil

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Kuasa hukum permohonan uji materi UU Pileg ketika membacakan perbaikan permohonan, Senin (12/4) di
Ruang Sidang Panel MK.

K

PU menetapkan Kota
Tangerang Selatan menjadi
dua daerah pemilihan (dapil).
Padahal, berdasarkan agregat
kependudukan yang dikeluarkan oleh
Departemen Dalam Negeri dan Dinas
Kependudukan Kabupaten Tangerang,
jumlah penduduk dan Pemilih Kota
Tangerang Selatan adalah 1.241.441
dengan alokasi 50 Kursi. Hal ini
menghalangi Pemohon untuk terpilih
menjadi anggota DPR Kota Tangerang
Selatan
Demikian dikatakan kuasa
Pemohon, M. Hadrawi Ilham, dalam
persidangan uji materi UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU Pileg), Senin
(12/4/2010) di gedung MK, Jalan
Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta.
Sidang perkara Nomor 15/PUUVIII/2010 ini dilakukan oleh Panel
Hakim, H.M. Akil Mochtar sebagai
ketua, Harjono dan Ahmad Fadlil
Sumadi sebagai anggota. Sidang
Panel ini dihadiri kuasa Pemohon M.
Hadrawi Ilham dan Arman Remy.  
Para Pemohon merasa dirugikan
oleh berlakunya Pasal 29 ayat (4) dan
(5) UU Pileg. Menurut Pemohon, Pasal
a quo bertentangan dengan UUD 1945
khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C
ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan
Pasal 28I ayat (2).
Pasal 29 ayat (4) menyatakan,
”Penataan daerah pemilihan
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di kabupaten/kota induk dan
pembentukan daerah pemilihan di
kabupaten/kota baru dilakukan untuk
pemilu berikutnya.” Pasal 29 ayat (5)
menyebutkan, ”Ketentuan lebih lanjut
mengenai alokasi kursi dan daerah
pemilihan anggota DPRD kabupaten/
kota ditetapkan dalam peraturan
KPU.”
Menurut Pemohon, jumlah
penduduk Kota Tangerang Selatan
memenuhi syarat untuk dibagi
menjadi lima dapil. Penetapan lima
dapil membuat Pemohon berpeluang
melenggang menempati posisi sebagai
anggota DPR Kota Tangerang Selatan
jika KPU menetapkan Kota Tangerang
Selatan menjadi lima dapil.
Keputusan KPU yang
dimaksudkan Pemohon adalah
Keputusan Nomor 442/Kpts/KPU/
Tahun 2009 tentang Perubahan
Terhadap Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 168/Sk/
Kpu/Tahun 2008 tentang Penetapan
Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk,
dan Jumlah Kursi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2009 Di wilayah
Provinsi Banten Serta Penetapan
Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk
Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tanggal 16 Desember 2009.
Keputusan ini menetapkan
Tangerang Selatan yang merupakan

daerah pemekaran baru, menjadi
dua dapil, yaitu, dapil 1 meliputi
Kecamatan Pondok Aren, Serpong,
Serpong Utara, dan Setu. Sedangkan
dapil 2 meliputi Kecamatan, Ciputat,
Ciputat Timur, dan Pamulang.
Sesuai dengan agenda
persidangan, yaitu pemeriksaan
perbaikan permohonan, para
Pemohon, Nanang Sukirman, H.
Idris Rosyadi, H. Herman, Ruswandi
dan Sulaiman, melalui kuasanya
menyatakan telah mendaftarkan
perbaikan permohonan ke
Kepaniteraan MK pada 1 April 2010.
Pemohon memaparkan perbaikan
permohonannya, yakni menyangkut
kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon. Mengenai legal standing
setelah perbaikan permohonan,
berbunyi, para Pemohon adalah
perorangan warga negara Indonesia
sekaligus anggota kader dan
fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan (DPC
PPP) Kota Tangerang Selatan yang
berbadan hukum dan memenuhi
syarat sebagai partai politik
sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik.
Mohon Dikabulkan
Pemohon dalam tuntutannya
memohon kepada Mahkamah
agar menerima dan mengabulkan
permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya. Pemohon juga memohon
agar Mahkamah menyatakan bahwa
Pasal 29 ayat (4) dan (5) UU No.
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat
(1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945 dan menyatakannya tidak
mengikat.
Kemudian, Pemohon meminta
agar Mahkamah mememerintahkan
pemuatan putusan ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya. Terakhir, atau
apabila Mahkamah berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.
Sementara itu, KPUD Tangerang
telah melantik para anggota DPRD
Kota Tangerang Selatan pada 30 Maret
2010. Di sisi lain, putusan MK tidak
berlaku surut. “Ini kan faktualnya
di sana sudah dilantik, lalu putusan
MK ini kan erga omnes, tidak berlaku
surut,” kata Ketua Panel Hakim H.M.
Akil Mochtar di akhir persidangan.
(Nur Rosihin Ana)
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ruang sidang
Pengujian UU Kementrian Negara

Foto: Humas MK/Gani
Ahli dari Pemohon uji materi UU Kementerian Negara, Fajrul Falaakh sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan para Hakim Konstitusi, Pemerintah, dan Pihak Terkait, Selasa (13/04) di Ruang Sidang Pleno
MK.

Ketidakpastian Hukum
Rangkap Jabatan

D

alam Penjelasan Umum
pasal 23 UU No. 39 Tahun
2008 tentang Kementerian
Negara terkait rangkap
jabatan pada paragraf 8 sepanjang
frasa “diharapkan” dan “dapat”
yang lengkapnya tertulis, “Bahkan
diharapkan seorang menteri dapat
melepaskan tugas dan jabatan-jabatan
lainnya termasuk jabatan dalam partai
politik,” tidak memiliki kepastian
hukum. Ketentuan ini bertentangan
dengan Pasal 28D UUD 1945 mengenai
kepastian hukum dan perlakuan yang
adil.
Inilah yang diutarakan Fadjroel
Falaakh selaku ahli Pemohon UU
Kementerian Negara yang diajukan
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oleh Lili Chadijah Wahid, adik
kandung almarhum Gus Dur, Selasa
(13/04), di ruang sidang pleno MK.
Sidang kali ini juga dihadiri oleh pihak
terkait antara lain dari PKB, PKS, PPP,
PAN dan Partai Golkar.
“Semangat UU Kementrian Negara
adalah jangan sampai ada rangkap
jabatan. Artinya seorang menteri
harus meletakkan jabatan sebagai
pimpinan parpol serta pimpinan
organisasi ataupun lembaga lainnya
yang dananya dibiayai oleh APBD
maupun APBN. Hal ini perlu untuk
menteri agar dapat menjalankan
tugasnya dengan baik,” tutur
pengamat hukum tatanegara dari UGM
ini.

Sementara itu, pihak terkait dari
PPP dan PAN menjelaskan bahwa
pihaknya menolak tegas dalil yang
diajukan oleh Pemohon. “Dalam
ketentuan UU Kementerian Negara
sudah jelas bahwa rangkap jabatan
tersebut dilarang pada jabatan di
pemerintahan dan atau yang dibiayai
oleh APBN atau APBD. Sedangkan
parpol itu dibiayai oleh iuran anggota
dan dibantu oleh APBN atau APBD,
jadi tidak tergantung seluruhnya pada
APBN atau APBD,” terang Muhammad
Hadrawi kuasa hukum PPP.
Selain itu, menurut pihak PPP,
jabatan menteri adalah jabatan politis
sehingga wajar apabila dijabat oleh
pimpinan partai politik. “Ketika
pimpinan partai politik menjadi
menteri kan ada wakilnya yang
kemudian menjalankan fungsi dan
tugas ketua partai,” tambahnya.
Berbeda dengan PPP, PKS
justru setuju dengan adanya
pelarangan rangkap jabatan. Pihak
PKS mencontohkan bahwa untuk
meningkatkan kinerja serta pelayanan
kepada rakyat, menteri harus tidak
rangkap jabatan. Hal itu dilaksanakan
oleh PKS semenjak era Nur Mahmudi
yang mundur dari presiden partai
ketika jadi menteri di era Gus Dur,
dan juga Tifatul Sembiring yang juga
mundur saat menjadi Menkominfo.
Multitafsir
Melihat perbedaan tafsir
rangkap jabatan ini, Fadjroel Falaakh
menjelaskan bahwa realita ini
menunjukkan bermasalahnya UU
Kementrian Negara dalam pengaturan
rangkap jabatan. ”UU adalah perintah
atau larangan. Jadi harus tegas. Frasa
UU kok diharapkan dapat, sehingga
seperti orang berdoa saja,” jelasnya.
Hal inilah yang kemudian
menjadi tidak ada kepastian hukum
menurut Fadjroel Falakh. ”Setiap
orang akhirnya bisa menafsirkan
sesuka hati mereka. Kalau PKS tidak
membolehkan rangkap jabatan
maka ya dilarang. Kalau PPP,
PAN, PKB membolehkan ya tidak
dilarang asalkan dapat dan mampu
merangkap,” tandasnya. (RN Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU Partai Politik

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN HARUS BERHENTI DARI PARPOL

Foto: Humas MK/Annisa Lestari

Anggota Majelis Hakim Panel Harjono tampak di layar sedang memeriksa permohonan perbaikan Pemohon uji Materi UU Partai Politik yang dihadiri
Pemohon Prinsipal Doni Istyanto Hari Mahdi, Senin (12/04) di Ruang Sidang Panel MK.

M

ahkamah Konstitusi
(MK) menggelar sidang
perbaikan permohonan
pengujian Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai
Politik (UU Parpol), Senin (12/4), di
Gedung MK. Perkara yang teregistrasi
dengan Nomor 14/PUU-VIII/2010 ini
dimohonkan oleh Doni Istyanto Hari
Mahdi.
Dalam perbaikan permohonannya,
Doni mempersempit masalah
netralitas yang dipersoalkannya
pada sidang sebelumnya. “Semula
permohonan kami adalah untuk
masalah netralitas pada penyelenggara
negara, akhirnya kami persempit
untuk netralitasnya hanya kepada
Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Doni juga memperbaiki
kedudukan hukumnya (legal standing)
sebagai Warga Negara Indonesia.
Dalam tuntutannya, Doni meminta
agar MK menyatakan Pasal 16
UU Parpol bertentangan dengan
UUD 1945 secara bersyarat atau
conditionally unconstitutional dan
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tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak memenuhi
syarat berlaku bagi para anggota
partai politik segera saat memangku
jabatannya sebagai Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia.
Akan tetapi, Hakim Konstitusi
Harjono mempertanyakan alasan
kerugian konstitusional yang dialami
oleh Pemohon. “Anda belum bisa atau
belum menyantumkan di sini, kenapa
dengan adanya Undang-Undang Parpol
itu, hak Anda yang dijamin oleh Pasal
27 UUD 1945 dirugikan? Apakah
keberadaan Pasal 16 UU Parpol itu
merugikan hak Anda dalam Pasal
27 UUD 1945? Dimana dirugikan?
Apakah kemudian Pasal 27 itu tidak
menjadikan kedudukan Anda sama di
dalam bidang hukum pemerintahan?
Ini yang seharusnya Anda buktikan,”
jelasnya.
Dalam persidangan, Ketua Majelis
Hakim Panel Hamdan Zoelva juga
mensahkan tujuh alat bukti. Pemohon
mendalilkan Pasal 16 ayat (1) UU
Parpol bertentangan dengan UUD
1945, terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal

28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (2).
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;
atau (d) melanggar AD dan ART”.
Pemohon menilai pasal tersebut
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 yang tidak
memberhentikan seorang anggota
parpol segera sesaat anggota parpol
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 mendongrak
suara partai politik,” jelasnya. (Lulu
Anjarsari)

majalah KONSTITUSI - No. 39

ruang sidang
Pengujian UU Kejaksaan & UU Pengamanan Barang Cetakan

Buku Dilarang
Beredar Jika
Menodai dan
Mendiskreditkan
Agama

P

engujian uji materi Pasal 30
ayat (3) huruf c UU 16/2004
tentang Kejaksaan dan UU
No. 4/PNPS/1963 tentang
Pengamanan terhadap Barangbarang Cetakan yang Isinya Dapat
Mengganggu Ketertiban Umum di
Mahkamah Konatitusi (MK) telah
memasuki agenda mendengarkan
keterangan Pemerintah, keterangan
Saksi dan Ahli. Permohonan ini
dimohonkan oleh Darmawan karena
merasa hak konstitusionalnya
dirugikan lewat larangan terbit-edar
bukunya yang berjudul “Enam Jalan
Menuju Tuhan”. Hal ini, menurut
Pemohon, melanggar kebebasan
berekspresi dan mengeluarkan
pendapat yang dijamin oleh UUD
1945.
Dr. Fahmi selaku wakil dari
Pemerintah dalam kesempatan sidang
kali ini memberikan keterangan
bahwa kebebasan tidak bisa dimaknai
sebebas-bebasnya. Pelarangan buku
bukan berarti melanggar kebebasan
maupun HAM.
“Pembatasan terhadap HAM
secara yuridis dapat dilakukan melalui
undang-undang. Semuanya harus
tunduk. Jadi, pembatasan (dalam
bentuk pelarangan buku, red) dari
negara tersebut supaya terdapat
kepastian hukum secara preventif,”
tuturnya di ruang sidang pleno MK,
Rabu (14/04).
Selanjutnya menurut Pemerintah,
pengujuan ini kurang tepat apabila
dilakukan di MK karena menyangkut
penerapan undang-undang.
Permasalahan pengajuan uji materi ini
dinilai Pemerintah tidak pada pokok
pertentangan antara norma undangundang terhadap UUD 1945.
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Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Pihak Terkait dari Kejaksaan, Jamintel M. Amari menyerahkan berkas keterangan dalam persidangan uji materi
UU Kejaksaan & UU Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban
Umum Tentang Larangan Peredaran Buku, Rabu (14/04) di Ruang Sidang Pleno MK.

Selain itu, jumlah buku yang
dilarang dan yang dibolehkan beredar
lebih banyak yang beredar. “Rasio
perbandingan ini menunjukkan hanya
buku-buku tertentu yang memang
dapat meresahkan dan melanggar
ketertiban umum saja yang benarbenra dilarang,” tutur Fahmi.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Harjono menanyakan seperti apa
kriteria yang dipakai oleh Kejaksaan
Agung dan Pemerintah dalam
melarang peredaran buku dan batasan
melanggar ketertiban umum. “Semua
alat ukurnya harus jelas untuk menilai
itu semua,” ujarnya.
Pihak terkait dari Kejaksaan
Agung dalam persidangan ini
menjelaskan bahwa Clearing House
yang dilakukan oleh Kejaksaan
Agung dalam menentukan melanggar
ketertiban umum adalah tulisan
yang bertentangan dengan Pancasila,
menyebarkan ajaran Komunisme,
Marxisme dan Leninisme, merusak
kesatuan bangsa, anti agama,
mengolok-olok atau menodai agama,
munyulut pertentangan antar suku,
agama, dan ras.
”Buku yang ditulis oleh Darmawan
yang perlu dicermati adalah ketika

menyebutkan Muhammad sebagai
Rosul dan Nabi umat Islam suka
terhadap gundik. Coba dilihat halaman
252 dalam buku Darmawan dituliskan
’selain istri dan gundik yang secara
teratur disetubuhi Muhammad masih
ada lagi wanita-wanita yang secara
sukarela menyerahkan tubuhnya
kepada Muhammad’ selanjutnya di
halaman 262 menyebutkan bahwa
mengikuti jalan yang dicontohkan
Muhammad dengan melakukan
penjarahan jelas bukan ajaran yang
membawa kebaikan,” terang Moh.
Amari dari Kejaksaan Agung.
Meskipun seorang penulis tidak
bermaksud membuat permusuhan
dan menodai agama lain, menurut
Moh. Amari, tulisan yang secara
eksplisit ternyata menodai dan
mendiskreditkan salah satu agama
dapat dilarang.
Menanggapi hal tersebut,
Darmawan selaku penulis buku
menginginkan apabila tulisannya salah
mohon dikoreksi dan dilawan dengan
tulisan maupun buku yang kemudian
menggugurkan karyanya. ”Jadi jangan
bukunya yang dilarang,” jawabnya.
(RN Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU MD3

Menggugat Kuorum Hak Menyatakan Pendapat DPR

Foto: Humas MK/Yogi Dj

Pemohon M. Farhat Abbas (tengah) didampingi Tim Kuasa Hukum sedang memaparkan permohonan mengenai hak menyatakan pendapat DPR pada
Sidang Panel di MK, Rabu (14/04).

B

iasanya Farhat Abbas sering menjadi kuasa hukum
Pemohon dalam beberapa kesempatan pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, kali ini Farhat adalah Pemohon principal
pengujian terhadap UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD. Dengan didampingi Rakhmat Jaya dkk sebagai
kuasa hukum, perkara Farhat disidangkan MK dengan
perkara No.23/PUU-VIII/2010 pada Rabu (14/04/2010)
pukul 14.00 WIB.
Pokok permohonan Farhat menyoal Pasal 184 ayat (4)
UU tersebut. Pasal tersebut menentukan usul sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat
DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna
DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari
jumlah anggota DPR, dan keputusan diambil dengan
persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah
anggota DPR yang hadir.
Pasal ini mengenai hak menyatakan pendapat DPR. Hak
menyatakan pendapat baru bisa terealisasi bila dihadiri
paling sedikit ¾ anggota DPR yang hadir. “Inilah pasal
dalam undang-undang yang kita uji yang kita anggap
bertentangan dengan UUD 1945,” ujar kuasa hukum
Pemohon.
Pemohon menggunakan batu uji dan logika Pasal
7B Ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan pengajuan
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permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan
dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota
DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
“Kami berharap Majelis Hakim MK dapat
mengembalikan ¾ menjadi 2/3,” pinta Pemohon. Pemohon
merujuk pada kasus hak angket Century yang dirasa akan
menemui batu sandungan jika Pasal 184 Ayat 4 digunakan.
“Dalam permohonan Saudara, ada dua masalah
berbeda. Pertama, hak menyatakan pendapat. Kedua,
hak mengajukan kepada MK. Apakah hal ini sudah
Saudara terangkan di dalamnya?” tanya Muhammad Alim
sebagai Ketua Majelis Hakim. Pemohon menjawab telah
menjelaskan hal itu dalam permohonannya.
Majelis Hakim Pleno dalam persidangan meminta
Pemohon agar kerugian konstitusionalnya lebih diperjelas.
“Jika diuji dengan Pasal 7B Ayat 3 UUD 1945, akan
terjadi perbedaan, ada hak anggota dewan, dan ada hak
dewan,” nasehat Akil Mochtar. Menurut Akil, mestinya
Pemohon menyebutkan kerugian konstitusionalnya adalah
karena Pemohon sebagai anggota dewan berpotensi
dilanggar hak konstitusionalnya karena persyaratan ¾,
dengan konfigurasi politik di dewan saat ini, akan sulit
melaksanakan hak menyatakan pendapat. (Yazid)
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ruang sidang
Pengujian UU KUHAP

Foto: Humas MK/Yogi Dj
Majelis Hakim MK (Ki-Ka) Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Arsyad Sanusi saat gelar sidang pemeriksaan perbaikan permohonan uji materi UU KUHAP, Kamis
(15/04) di ruang Sidang Panel MK.

Pemohon Kasasi Putusan Bebas Perbaiki Permohonan

M

ahkamah Konstitusi menyidangkan pengujian UU
No. 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kamis
(15/4/2010). Agenda sidang kali ini
adalah pemeriksaan perbaikan permohonan perkara yang diajukan Muh.
Burhanuddin dan Rachmat Jaya yang
didampingi Farhat Abbas dkk sebagai
kuasa hukumnya.
Pada sidang sebelumnya, Pemohon menyampaikan pokok permohonannya adalah mengenai pengajuan
kasasi terhadap putusan bebas.
Pemohon mendalilkan Pasal 244
KUHAP bertentangan dengan UUD
1945 karena norma dalam pasal
tersebut dianggap tidak memiliki
kejelasan, ketelitian, dan konsistensi
dalam proses kepastian hukum. Pasal
244 menyatakan, “Terhadap putusan
perkara pidana yang diberikan pada
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tingkat terakhir oleh Pengadilan lain
selain Mahkamah Agung, Terdakwa
atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi
kepada Mahkamah Agung kecuali
terhadap Putusan Bebas”
Selain itu, Pemohon mendasarkan
pada Keputusan Menteri Kehakiman
RI Nomor M.14-PW.Q7.03 tahun 1983
tentang Tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, jaksa boleh mengajukan
kasasi dengan alasan demi hukum,
kebenaran, dan keadilan terhadap
putusan bebas. Pemohon melampirkan
beberapa kasus jaksa penuntut umum
melakukan upaya kasasi terhadap
putusan bebas, seperti kasus Ali Mazi
dan Pontjo Sutowo, Muchdi, Nurdin
Halid, Tommy Soeharto, dll.
Dalam persidangan, Pemohon
mengatakan telah memperbaiki legal
standing. Lalu, dalam petitumnya,
Pemohon meminta permohonan Pemo-

hon dikabulkan dan meminta Pasal
244 UU KUHAP inkonstitusional.  
“Apakah argumentasi dalam
posita juga sudah diperbaiki?” tanya
Ahmad Fadlil Sumadi sebagai Ketua
Majelis Hakim Panel. “Kami sudah
perbaiki juga sesuai saran dan nasehat
majelis hakim,” ujar Farhat Abbas.
Selain itu, Pemohon melampirkan
dua alat bukti tertulis, yakni lampiran
UU No.8/1981 dan lampiran pemberitaan di harian online tempointeraktif.
com.
“Pada sidang yang akan datang,
saudara akan segera diberitahu
oleh panitera. Jika pada saat sidang
pembuktian, di samping bukti tertulis, apabila ada ahli atau saksi yang
diajukan, dapat pula diajukan pada
panitera,” tutur Fadlil Sumadi dalam
persidangan perkara No.17/PUUVIII/2010 ini. (Yazid)
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ruang sidang
Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA, & KUHAP

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Ketua Panel Hakim Hamdan Zoelva (Kanan) dan Anggota Panel Hakim Muhammad Alim sedang melakukan pemeriksaan perbaikan permohonan dalam Sidang uji
materi UU Kekuasaan Kehakiman, Kamis (15/04) di Ruang Sidang Panel MK.

Pemohon PK Lebih Dari Satu Kali Ingin MK Tambah Norma

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang perbaikan permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas UU Nomor.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU Nomor
8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP),
Kamis (15/4), di Gedung MK. Perkara
yang diregistrasi dengan Nomor 16/
PUU-VIII/2010 ini dimohonkan oleh
PT Harangganjang.
Dalam perbaikan permohonan,
Pemohon yang diwakili kuasa
hukumnya, M. Farhat Abbas
mengubah kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon. “Sesuai saran
Majelis Hakim Konstitusi pada sidang
sebelumnya, Pemohon mengganti
kedudukan hukum yang semula
perseorangan yang diwakili oleh Herry
Wijaya menjadi Badan Hukum, yakni
PT Harangganjang,” jelasnya.
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Selain itu, lanjut Farhat,
menambahkan Pasal 263 ayat (1)
UU Nomor 8 Tahun 1981 yang
menyatakan “Terhadap putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, kecuali
putusan bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum, terpidana atau
ahli warisnya dapat mengajukan
permintaan Peninjauan Kembali (PK)
kepada Mahkamah Agung”. “Sesuai
dengan saran Majelis Hakim, kami
juga menambahkan Pasal 263 ayat
(1) UU Nomor 8 Tahun 1981 untuk
diujikan. Kami meminta agar MK
menambahkan aturan dalam pasal
tersebut agar kuasa hukum dapat
mengajukan PK lebih dari satu kali,”
tambah Farhat.
Menanggapi penjelasan kuasa
hukum Pemohon, Ketua Majelis
Hakim Panel Hamdan Zoelva
menjelaskan bahwa MK hanya
memiliki kewenangan menguji sebuah
Undang-Undang terhadap UUD
1945. “MK tidak bisa menambahkan

pasal maupun ayat baru dalam UU,
tetapi hanya bisa membatalkan dan
menafsirkannya saja. Kalau ingin
menambahkan pasal atau ayat,
Pemohon datanglah ke DPR karena itu
kewenangannya,” jelasnya.
Dalam persidangan tersebut,
Majelis Hakim mensahkan 29 alat
bukti. Pemohon mendalilkan tiga
norma dari tiga UU yang dimohonkan
untuk diuji, yakni Pasal 24 ayat (2)
UU No. 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU
No. 14/1985 juncto UU No. 3/2009,
dan Pasal 268 ayat (3) UU no. 8/1981
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2),
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Farhat
mengungkapkan bahwa pasal-pasal
tersebut tidak memiliki kejelasan,
ketelitian dan konsistensi dalam
proses kepastian hukum. Karena fakta
hukum sangat banyak ditemui di
lapangan proses pengajuan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung lebih
dari satu kali. (Lulu Anjarsari)
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ruang sidang
Pengujian UU Pengamanan Barang Cetakan

Pelarangan
Buku Tidak
Mencerdaskan
Kehidupan
Bangsa
Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
I Gusti Agung Ayu Ratih, (kedua dari kiri) Pemohon Uji Materi UU Pengamanan terhadap Barang-barang
Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum didampingi Tim Kuasa Pemohon sedang
mendengarkan nasihat dari Majelis Hakim di Ruang Sidang Panel MK, Kamis (15/04).

B

uku merupakan sarana
pengembangan pengetahuan
dan sumber daya bagi pencerdasan bangsa. Buku-buku
yang dilarang oleh Kejaksaan Agung
justru memberikan informasi baru
tentang topik-topik yang peka dan
kontroversial dalam masyarakat dan
membantu masyarakat memahami
persoalan berbagai segi, termasuk
dari perspektif yang jarang dikenal
masyarakat selama ini.
Demikianlah yang diutarakan oleh
Taufik Basari selaku kuasa hukum
Pemohon pengujian materi UU 4/
PNPS/1963 tentang Pengamanan
terhadap Barang-barang Cetakan yang
Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban
Umum, Kamis sore, di ruang sidang
panel MK (15/04).
Permohonan yang teregistrasi
dengan No. 20/PUU-VII/2010 ini dimohonkan oleh I Gusti Agung Ayu Ratih,
Institut Sejarah Sosial Insonesia (ISSI)
selaku penerbit buku yang ditulis oleh
John Rossa yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto dan Rhoma
Dwi Aria selaku penulis buku Lekra
Tak Membakar Buku. Turut hadir pula
dalam persidangan yakni Hilmar Farid
sejarawan ISSI, dan Kemala Chandrakirana (Komnas Perempuan).
“UU ini diterbitkan saat kondisi tidak ada rule of law dan ketika
diterapkannya demokrasi terpimpin.
Konteks sosial saat ini dan saat di-
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terbitkannya UU tersebut telah jauh
berbeda. Kebijakan pelarangan buku
sebagai prerogatif aparat pemerintah
adalah indikator sebuah negara yang
otoriter dan bertentangan dengan
amanat UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,“ terang Taufik
Basari.
Beredarnya buku-buku yang
mengajukan perspektif dan fakta yang
berbeda, menurut Pemohon, adalah
kemajemukan dalam masyarakat yang
perlu dipelihara. “Hak kebebasan
berpendapat inilah yang kemudian
merugikan hak konstitusional kami
dengan dilarangnya buku oleh Kejaksaan Agung,” tutur I Gusti Agung Ayu
Ratih.
Selain itu tambah Taufik Basari
dalam persidangan, UU Pengamanan
Barang Cetakan ini tidak sejalan
dengan UU 16/2004 tentang
Kejaksaan RI dalam periode reformasi.
“Kewenangan yang diberikan oleh
Kejaksaan Agung dari ketentuan
pengamanan menjadi pengawasan
peredaran barang cetakan merupakan
sebuah semangat perbaikan, namun
ketika masih berlaku UU Pengamanan
Barang Cetakan, maka tafsir Kejaksaan
Agung berubah menjadi melarang
buku,” kata suami pembawa berita
salah satu televisi swasta ini.
Dalam petitumnya, Pemohon
menginginkan supaya MK menerima
permohonan dan menyatakan bahwa
UU 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan

terhadap Barang-barang Cetakan yang
Isinya dapat Mengganggu Ketertiban
Umum bertentangan dengan Pasal 1
ayat (3), 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4)
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sementara itu, Majelis Hakim
Panel memberikan pertanyaan dan
masukan kepada Pemohon bahwa
dalil yang diajukan oleh Pemohon
adalah terkait proses pembentukan
UU Pengamanan Barang Cetakan saat
demokrasi terpimpin yang tentu saja
berbeda konteks sosialnya dan tidak
sejalan lagi dengan perubahan. “Jadi,
Pemohon di sini ingin mengujikan secara materil atau formil. Hal ini akan
berbeda implikasinya, mohon hal ini
dipertimbangkan pula,” tutur Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva.
Menanggapi hal tersebut,
Pemohon dan juga kuasa hukum akan
mempertimbangkan pula. “Saran ini
cukup menarik dan merupakan hal
yang baru dengan adanya uji formil
karena selama ini uji formil adalah
uji proses pembuatan undang-undang
di DPR, sedangkan UU Pengamanan
Barang Cetakan ini tidak. Bisa jadi
pengujian ini bisa menyangkut dua
hal tersebut yakni secara formil dan
materil sehingga semangat reformasi
dan harmonisasi hukum bisa
berjalan,” terang Taufik Basari saat
memberikan keterangan pers usai
persidangan. (RN Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU Kesehatan

Penyebutan Khusus Tembakau Sebagai Zat Adiktif
Rugikan Petani

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang uji
Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (UU Kesehatan), Kamis
(15/4/2010), bertempat di Ruang
Sidang Panel Lt. 4 Gedung MK. Agenda
sidang adalah pemeriksaan pendahuluan untuk perkara Nomor 19/PUUVIII/2010.
Pemohon perkara ini adalah
H.M. Bambang Soekarno, yang
dalam pengantarnya menyatakan ia
adalah masyarakat petani dari desa
Petarangan Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah. Sejak kecil Pemohon
bersama seluruh anggota keluarga dan
masyarakat di desanya terbiasa pergi
ke sawah untuk menanam cengkeh
dan tembakau, komoditas unggulan
masyarakat di daerah Pemohon. “Saya,
Mbah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara
adalah petani tembakau. Waktu saya
kecil sering diajak ke sawah untuk
mencangkul, menanam tembakau,”
kenang Pemohon.
Lebih lanjut Pemohon memaparkan, Kabupaten Temanggung yang
mempunyai tiga gunung, Gunung
Sumbing, Sindoro, Merbabu, merupakan daerah potensial penghasil cengkeh
dan tembakau. Tembakau Srintil dari
Temanggung adalah tembakau primadona yang memiliki kualitas terbaik di
Indonesia. “Tembakau Srintil adalah
tembakau terbaik yang menjadi laukpauknya rokok kretek di Indonesia,”
terang Pemohon.
Oleh karena itu, roda perekonomian Temanngung juga bergantung pada
pertanian tembakau dan cengkeh.
“Kalau pertanian tembakau hasilnya
baik, Temanggung yang mempunyai
slogan kota bersenyum akan betulbetul bersenyum,” jelas Pemohon.
Pemohon yang mengaku sembilan
kali ke MK untuk melengkapi permohonan ini yang mendalilkan Pasal 113
ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan bertentangan Pembukaan (preambule), Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945.
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Foto: Humas MK/Gani
Tampak di layar (Ki-Ka) Majelis Panel Hakim Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua Panel), dan
Harjono, sedang memberikan nasihat kepada Pemohon Prinsipal H.M. Bambang Sukarno mengenai uji materi
UU Kesehatan , Kamis (15/04) di Ruang Sidang Panel MK.

Pasal 113 ayat (2) UU tersebut
bertentangan dengan asas keadilan
karena hanya mencantumkan satu
jenis tanaman pertanian yaitu tanaman tembakau yang dianggap menimbulkan kerugian. Padahal masih banyak jenis tanaman pertanian lainnya
yang juga mempunyai dampak tidak
baik bagi kesehatan. Pasal 113 ayat (2)

menyebutkan, “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
tembakau, produk yang mengandung
tembakau, padat, cairan, dan gas yang
bersifat adiktif yang penggunaannya
dapat menimbulkan kerugian bagi
dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.”
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Sementara itu, dalam ketentuan
umum Pasal 1 UU Kesehatan juga
tidak ada satu ayat pun yang menyebut istilah zat adiktif, namun kemudian dimunculkan pasal khusus yaitu
Pasal 113 ayat (2). Hal ini mengundang
pertanyaan bagi Pemohon, “Apa maksud dan tujuan pemerintah memasukkan zat adiktif di pasal 113 ayat 2
tersebut?” tanya Pemohon.
Menurut Pemohon, bahan yang
mengandung zat adiktif tidak sama
dengan narkotika atau psikotropika,
oleh karena itu tidak dapat
dimasukkan dalam kategori yang
sama dengan golongan narkotika atau
psikotropika. Dengan demikian, secara
hukum perlakuan terhadap kedua
kategori ini haruslah berbeda, yakni
bahan yang mengandung zat adiktif
penanganannya dilakukan dengan
proses pengendalian sedangkan
terhadap narkotika atau psikotropika
penangannya adalah melalui proses
larangan, karena jelas merupakan obat
atau bahan terlarang. “Seharusnya
Pemerintah melindungi jenis tanaman
tembakau yang menjadi unggulan
Indonesia,” kata Pemohon.
Dengan ditetapkannya Pasal 113
ayat (2) UU Kesehatan, maka akan
berdampak psikologis dan akan

mengakibatkan kerugian materiil
serta tidak adanya kepastian hukum
dalam kelangsungan kehidupan
bagi petani tembakau dan cengkeh
Indonesia, berkurangnya tenaga
kerja sektor pertanian, tenaga
kerja/buruh pabrik rokok, dan
pihak terkait lainnya. “Seharusnya
Pemerintah memunculkan undangundang perkebunan tembakau rakyat
Indonesia,” jelas Pemohon.
Pemohon yang hadir di
persidangan tanpa didampingi
kuasa hukum ini, dalam tuntutannya
memohon dinyatakan agar Pasal 113
ayat (2) UU Kesehatan bertentangan
UUD 1945, baik dalam pembukaan
(preambule), Pasal 27 ayat (2), Pasal
28A dan Pasal 28I, yang berarti
melanggar hak asasi manusia.
Selain itu, Pemohon memohon
menyatakan Pasal 113 ayat (2) UU
Kesehatan tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat, dan memohon
Pasal 113 ayat (2) untuk dicabut dan
dikembalikan kepada UU Nomor
32 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Terakhir, memohon memerintahkan
pemuatan putusan dalam berita
negara dalam jangka waktu paling
lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak
putusan diucapkan.

Nasihat Hakim
Menanggapi hal ini, Panel Hakim yang
terdiri dari Ahmad Fadlil Sumadi
sebagai ketua panel, dan dua anggota
panel, Muhammad Alim dan Harjono,
memberikan arahan dan nasehatnasehat kepada Pemohon. Ketua Panel
Ahmad Fadlil Sumadi menyarankan
Pemohon agar memperjelas kerugian
konstitusional yang diderita Pemohon.
Fadlil juga menjelaskan mengenai
pengertian pengujian formil di MK.
Memperkuat penjelasannya, Fadlil
menyarankan Pemohon membuka
buku saku warna merah putih yang
berisi UUD 1945 dan UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang MK yang ada di
meja Pemohon. “Saudara bisa membuka Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi,” kata Fadlil. Ia
juga menilai permohonan Pemohon
masuk kategori pengujian materiil,
bukan pengujian formil. “Saudara kan
meminta pengujian Pasal 113 ayat (2),
itu artinya pengujian materiil,” kata
Fadlil.
Sebelum mengakhiri persidangan,
Majelis Hakim memberi kesempatan
kepada Pemohon untuk memperbaiki
permohonan paling lambat 14 hari.
(Nur Rosihin Ana)

Kunjungi

Perpustakaan Online
MKRI

ketik alamat websitenya:

http://portal.mahkamahkonstitusi.
go.id/simpus/home.do
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ruang sidang
Pengujian UU Energi

Kabupaten/Kota Berhak Mengelola dan
Manfaatkan Sumber Energi

Foto: Humas MK/Yogi Dj
Prof. Dr. Marthen Anie, S.H., M.H, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makassar, selaku Ahli dari Pemohon memberikan
keterangan pada sidang uji materi UU Energi, di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (20/04).

P

engelolaan sumber daya
energi harus dilandasi oleh
kepastian hukum. Ketentuan
UU Energi tidak boleh kabur,
terutama berkenaan dengan pengertian
daerah yang pasti berpengaruh pada
kewenangan dalam pengelolaan dan
pemanfaatannya bagi masyarakat.
Demikian diutarakan Prof. Dr.
Marthen Anie, S.H., M.H, Guru Besar
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Hassanudin, Makassar,
dalam sidang uji materi UU No. 30
Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi),
di ruang sidang pleno MK, Selasa
(20/04). Perkara No. 153/PUU-VII/2009
ini dimohonkan oleh Safrial selaku
Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi
Jambi karena hak konstitusionalnya
dalam pengelolaan energi dirugikan.
“Dalam pengelolaan dan
kewenangan, sumber energi
merupakan bagian integral dalam
HAM. Artinya, dalam implementasinya,
setiap orang berhak memanfaatkan
untuk pemberdayaan masyarakat dan
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kesejahteraan,” tutur Marthen.
Dalam era desentralisasi dan
otonomi daerah saat ini, menurut
Marthen kewenangan harus diberikan
kepada kabupaten atau kota untuk
mengelola dan memanfaatkannya.
Pemahaman daerah memang harus
kontekstual dan tidak boleh dipahami
secara tekstual seperti dalam peraturan
perundangan selama ini. Daerah itu
merupakan tempat di mana sumber
energi itu berada.
“Pemerintah pusat dalam
hal ini tetap eksis sebagai fungsi
mengatur. Sedangkan daerah lebih
pada pemanfaatan dan pengelolaan
sumber energi untuk masyarakatnya.
Kabupaten atau kota harus setara
dengan provinsi,“ terangnya.
Sebagai prioritas, Marthen
menilai berdasar konstruksi pasal
UU Energi, maka daerah kabupaten
atau kota penghasil energi secara
khusus diberikan kewenangan untuk
mengelola dan memanfaatkannya.
Sementara itu, majelis hakim

pleno memberikan pertanyaan
tentang pembagian energi kepada
daerah lainnya yang tertinggal.
“Untuk asas keadilan maka bisa jadi
daerah penghasil energi yang telah
maju daerahnya memberikan tenaga
energinya kepada daerah lain. Meski
sebagai daerah penghasil energi, maka
harus pula mempertimbangkan daerah
lainnya demi keseimbangan tersebut,”
ujar Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.
Menanggapi hal itu, Marthen
menegaskan bahwa UU Energi lebih
banyak muatan politisnya daripada
jaminan kepastian hukumnya.
“Tentang penyediaan dan pemanfaatan
energi memang bisa dibagi dalam
akses penyaluran dan pemerataan
serta pemanfaatannya. Namun di
negara kita ini yang terjadi adalah
ironi. Daerah penghasil energi ataupun
sumber daya alam di Indonesia kalau
kita amati banyak penduduknya yang
tetap miskin,” tuturnya. (RN Bayu Aji)
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Pengujian UU Penertiban Penjudian

Foto: Humas MK/Gani
Anggota Majelis Panel Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi sedang memberikan nasihat kepada Kuasa Pemohon dalam sidang panel Pengujian UU Penertiban Perjudian,
Rabu (21/04).

MK Diminta Peringan Hukuman Perjudian

D

alam pemahaman publik,
perjudian adalah sesuatu
yang dilarang. Namun,
Farhat Abbas yang menjadi
kuasa hukum Suyud dan Mr. Liem
Dat Kui, mengujikan KUHAP dan UU
7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian ini ke Mahkamah Konstitusi
(MK), Rabu (21/4/2010).
Menurut mereka, ada beberapa hal
yang dapat mengecualikan dilarangnya
bentuk perjudian. “Pada masyarakat
Tionghoa, ada sebuah permainan
yang dianggap biasa oleh warganya,
namun dikategorikan perjudian oleh
UU ini,” kata Farhat. Ia bahkan melihat,
diperberatnya hukuman bagi penjudi
dari 4 tahun menjadi 10 tahun adalah
melanggar hak konstitusi.
Hal itu termaktub dalam Pasal
303 ayat (1) KUHP yang berbunyi
“...diancam dengan pidana penjara
paling lama sepuluh tahun atau
pidana denda paling banyak dua
puluh lima juta rupiah, barang siapa
tanpa mendapat izin: ke-1, dengan
sengaja menawarkan atau memberikan
kesempatan untuk permainan judi
dan menjadikannya sebagai pencarian,
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atau dengan sengaja turut serta
dalam suatu perusahaan untuk itu,
ke-2, dengan sengaja menawarkan
atau memberi kesempatan kepada
khalayak umum untuk bermain judi
atau dengan sengaja turut serta dalam
perusahaan itu, dengan tidak peduli
apakah sesuatu untuk menggunakan
kesempatan adanya sesuatu syarat
atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”
Pemohon mengajukan 14 norma
untuk diuji. Dalam KUHP, yang
diajukan yakni Pasal 303 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), Pasal
303 bis ayat (2). Dalam UU 7/1974,
Pemohon mengujikan Pasal 1 yang
berbunyi “menyatakan semua tindak
pidana perjudian sebagai kejahatan”,
lalu Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2),
Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4, dan Pasal
5.
“Pasal-pasal yang kami sebutkan
telah mendiskriminasi klien kami. Judi
bagi agama lain tidak semua dilarang.
Kami juga melihat ada malfunction dari
pemberlakuan pasal ini, yakni bahwa
judi dianggap sebagai pidana berat,
padahal mestinya hanya pelanggaran

administratif biasa,” terang Farhat
Abbas.
Nasihat Hakim
Majelis Hakim Panel perkara
No.21/PUU-VIII/2010 yang diketuai
Hamdan Zoelva dengan didampingi
Maria Farida Indrati dan Arsyad Sanusi
mempertanyakan pasal-pasal UUD
1945 yang dijadikan batu uji, hak
gugat Pemohon (legal standing), serta
kerugian konstitusional Pemohon.
“Jangan asal menggunakan batu
uji, misalnya Pasal 27 Ayat 1, apa
korelasinya dengan perjudian? Begitu
juga pasal lain sepeti yang anda
cantumkan,” tegur Hamdan.
“Saya melihat permohonan ini
seperti cerita. Susunan permohonannya
juga rancu. Ada yang dicetak tebal,
serta ada kalimat yang diulangulang, tolong diperbaiki,” pinta Maria
Farida Indrati. Sementara Arsyad
Sanusi menasehati Pemohon agar
mampu menjelaskan hubungan dari
argumentasi yang dikemukakan,
dengan hak gugat Pemohon (legal
standing) dan kerugian konstitusional
Pemohon. (Yazid)
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Pengujian UU Pemerintahan Daerah

Mantan Napi Harus Tunggu 5 Tahun
Untuk Ikut Pemilukada

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Pemohon Prinsipal Huzrin Hood menghadiri Sidang Pleno pengucapan Putusan uji materi UU Pemerintahan
Daerah, Selasa (20/04) di Ruang Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan permohonan
yang diajukan oleh Huzrin
Hood tidak dapat diterima.
Demikian amar Putusan Nomor 18/
PUU-VIII/2010 ini yang dibacakan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD, Selasa
(20/4), di Gedung MK.
Dalam pertimbangan hukum,
Hakim Konstitusi Ahmad Fadhil
Sumadi menjelaskan bahwa Pemohon
memohon, “Menyatakan Pasal 58
huruf f Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang telah dinyatakan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945 secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/
PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret
2009, khususnya syarat berlaku
terbatas jangka waktunya hanya
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selama 5 (lima) tahun sejak terpidana
selesai menjalani hukumannya
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Permohonan a quo, lanjut
Fadhil, adalah sama dengan amar
putusan Mahkamah Nomor 4/PUUVII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang
memutus “... serta Pasal 58 huruf
f Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak memenuhi syaratsyarat: (i) ...;
(ii) berlaku terbatas jangka waktunya
hanya selama 5 (lima) tahun
sejak terpidana selesai menjalani
hukumannya; (iii) ... dan seterusnya”.
“Oleh karena petitum
permohonan a quo adalah pengujian
mengenai Putusan Mahkamah Nomor

4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret
2009, maka berdasarkan Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1)
huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat
(1) huruf a UU 48/2009 salah satu
kewenangan Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945, sehingga
menurut Mahkamah, Mahkamah tidak
berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan a quo,” jelas
Fadhil.
Sementara itu, berkaitan dengan
dalil Pemohon yang menganggap
hak konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya Pasal 58 huruf g
UU 12/2008, Fadhil menjelaskan
bahwa MK berpendapat ketentuan
tersebut berlaku bagi setiap warga
negara Indonesia yang oleh putusan
pengadilan dinyatakan dicabut hak
pilihnya. Secara universal, lanjut
Fadhil, peniadaan hak pilih hanya
karena antara lain, faktor usia yang
belum memenuhi ketentuan UndangUndang (dewasa), dan keadaan
sakit jiwa, serta ketidakmungkinan
(impossibility) karena telah dicabut
hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap (vide Putusan Mahkamah
Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal
24 Februari 2004). Selain itu,
dalam persidangan pemeriksaan
pendahuluan tanggal 1 April 2010,
terungkap fakta hukum berupa
pengakuan dari Pemohon yang
menyatakan Pemohon tidak pernah
mendapatkan pidana tambahan
berupa pencabutan hak pilihnya baik
hak pilih aktif maupun hak pilih pasif
(hak untuk dipilih).
“Oleh karena itu, MK berpendapat
tidak terdapat kerugian konstitusional
Pemohon atas berlakunya Pasal 58
huruf g UU 12/2008 a quo. Oleh
karena itu Pemohon tidak memenuhi
syarat kedudukan hukum (legal
standing),” ujarnya. (Lulu Anjarsari)
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Pengujian UU Bank Indonesia dan Perpu JPSK

Permohonan Korban “Bailout” Bank Century
Tidak Diterima

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Panitera MK Zainal Arifin Hoesein memberikan salinan Putusan kepada Kuasa Pemohon M. Farhat Abbas, seusai Sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU Bank
Indonesia dan JPSK, Selasa (20/04) di Ruang Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
dalam amar putusannya
menyatakan permohonan
tidak dapat diterima atas
uji materi Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia menjadi
Undang-Undang, dan Perpu Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan (JPSK), Selasa
(20/4/2010), di Ruang Pleno Gedung
MK.

Edisi April 2010

Para Pemohon, Sri Gayatri
(korban dari bailout Bank Century)
dan pemohon lainnya sebagai
warga negara dirugikan hak
konstitusionalnya oleh berlakunya
Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU
6/2009, serta Perpu 4/2008 karena
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1),
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Dalam Pasal 11 ayat (4)
dinyatakan, “Dalam hal suatu Bank
mengalami kesulitan keuangan
yang berdampak sistemik dan
berpotensi mengakibatkan krisis yang

membahayakan sistem keuangan,
Bank Indonesia dapat memberikan
fasilitas pembiayaan darurat yang
pendanaannya menjadi beban
Pemerintah”. Kemudian ayat (5)
menyatakan,“Ketentuan dan tata cara
pengambilan keputusan mengenai
kesulitan keuangan Bank yang
berdampak sistemik, pemberian
fasilitas pembiayaan darurat dan
sumber pendanaan yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara diatur dalam Undang-Undang
tersendiri”
Berwenang Adili Perpu
Dalam pertimbangan hukum yang
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dibacakan Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar, Mahkamah berpendapat,
“Terhadap permohonan pengujian
Undang-Undang in casu UU 6/2009,
sesuai ketentuan Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1)
huruf a UU MK juncto Pasal 29 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Mahkamah berwenang
untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan a quo,” kata
Akil di depan persidangan.
Sedangkan terhadap permohonan
pengujian Perpu in casu Perpu
4/2008, lanjut Akil Mochtar,
Mahkamah dalam Putusan Nomor
138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari
2010 dalam pertimbangan hukum
paragraf [3.13], Pasal 22 ayat (1) UUD
1945 menyatakan, ”Dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa, Presiden
berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengganti
undang-undang”.
Hak membuat peraturan sebagai
pengganti UU tidak diberikan kepada
DPR karena pembuatan peraturan di
DPR memerlukan waktu yang cukup
lama, melalui rapat-rapat di DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara
cepat mungkin tidak dapat terpenuhi.
“Pembuatan Perpu memang
di tangan Presiden yang artinya
tergantung kepada penilaian
subjektif Presiden, namun demikian

tidak berarti bahwa secara absolut
tergantung kepada penilaian subjektif
Presiden karena sebagaimana telah
diuraikan di atas penilaian subjektif
Presiden tersebut harus didasarkan
kepada keadaan yang objektif yaitu
adanya tiga syarat sebagai parameter
adanya kegentingan yang memaksa,”
kata Akil Mochtar saat membacakan
pertimbangan hukum putusan MK
138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari
2010.
Adapun ketiga syarat tersebut,
lanjut Akil, adalah sebagai berikut,
“(i) adanya keadaan yaitu kebutuhan
mendesak untuk menyelesaikan
masalah hukum secara cepat
berdasarkan Undang-Undang; (ii)
Undang-Undang yang dibutuhkan
tersebut belum ada sehingga terjadi
kekosongan hukum, atau ada UndangUndang tetapi tidak memadai; (iii)
kekosongan hukum tersebut tidak
dapat diatasi dengan cara membuat
Undang-Undang secara prosedur biasa
karena akan memerlukan waktu yang
cukup lama sedangkan keadaan yang
mendesak tersebut perlu kepastian
untuk diselesaikan,” tandas Akil.
Karena yang diujikan oleh para
Pemohon adalah Perpu 4/2008 maka
pertimbangan hukum Putusan Nomor
138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Pebruari
2010 di atas, menurut Mahkamah,
mutatis mutandis juga berlaku bagi
pengujian Perpu yang diajukan oleh
para Pemohon;

Tidak Ada Kerugian Spesifik dan
Aktual
Namun, berkenaan dengan legal
standing, pendapat Mahkamah yang
dibacakan bergantian oleh Hakim
Konstitusi Harjono dan Maria Farida
Indrati menyatakan, kerugian yang
didalilkan para Pemohon tidak
bersifat spesifik (khusus) dan aktual,
atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi, serta tidak
ada hubungan sebab-akibat (causal
verband) antara kerugian yang
didalilkan dengan berlakunya pasal
yang diujikan tersebut.
Di samping itu, tidak terdapat
jaminan dengan dikabulkannya
permohonan, kerugian konstitusional
seperti yang didalilkan oleh para
Pemohon tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
Oleh karena itu, Mahkamah
berpendapat, para Pemohon
tidak memenuhi syarat-syarat
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan,
sehingga menurut Mahkamah, pokok
permohonan para Pemohon tidak
perlu dipertimbangkan.
Sidang pengucapan putusan
untuk perkara Nomor 145/PUUVII/2009 ini dilakukan oleh sembilan
hakim konstitusi dan dihadiri
Pemohon dan kuasanya, Pemerintah,
dan DPR. (Nur Rosihin Ana)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

• Dengan tampilan lebih nyaman dilihat.
• Dengan informasi lebih lengkap.
• Manfaatkan setiap informasinya
yang selalu ter-UPDATE.
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Pengujian UU Pemda

PNS Wajib Mundur dari Jabatannya Bila Mencalonkan
Diri Menjadi Kepala Daerah

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Hakim Konstitusi Akil Mochtar (Ketiga dari Kiri) sedang membacakan putusan uji UU Pemda, senin (20/04) di Ruang Sidang Pleno MK.

J

ika seorang Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan berkeinginan
menjadi kepala daerah, harus
mengundurkan diri terlebih
dulu dari PNS yang dibuktikan dengan
adanya surat pengunduran diri secara
resmi. Syarat tersebut tertuang dalam
ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g UU
Pemda.
Herman, seorang PNS dengan
jabatan Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung, keberatan
dengan syarat tersebut diatas dan
mengujikan pasal ini ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Namun, MK dalam
putusan perkara nomor 4/PUUVIII/2010 yang dibacakan selasa
(20/4/2010) pukul 13.00 WIB,
menyatakan bahwa syarat tersebut
sudah tepat dan tidak bertentangan
degan konstitusi.
Pasal 59 ayat (5) huruf g UU a
quo tersebut berbunyi, “Partai politik
atau gabungan partai politik pada
saat mendaftarkan calon partai
politik, wajib menyerahkan: g) surat
pernyataan mengundurkan diri dari
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jabatan negeri bagi calon yang berasal
dari pegawai negeri sipil, anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan
anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.”
Dengan mendasarkan pada Pasal
27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1),
Pemohon memandang ketentuan
pasal UU yang diuji membuatnya tidak
dapat menjalankan tugas/wewenang,
kewajiban dan kedudukannya sebagai
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung dan jabatan
Pemohon secara apriori telah dirampas
tanpa melalui prosedur kepegawaian
hanya karena Pemohon mencalonkan
diri sebagai Walikotamadya Bandar
Lampung.
Pemohon kemudian
mencontohkan jabatan presiden,
wapres, gubernur, bupati, dan walikota,
yang tidak perlu mengundurkan
diri ketika mereka mencalonkan diri
kembali. Karena itu, Pemohon merasa
ketentuan pernyataan mengundurkan
diri dari jabatan negeri telah membuat
perlakuan tidak sama terhadap

Pemohon sebagai pejabat struktural
dan menghambat hak konstitusional
Pemohon sebagai warga negara
Indonesia.
Majelis Hakim sendiri dalam
pertimbangan hukumnya menyatakan
jabatan pegawai negeri sipil dan
jabatan presiden, wapres, gubernur,
bupati, dan walikota adalah dua
jabatan yang berbeda. “Pemohon
telah keliru menyamakan jabatan
PNS dengan jabatan prreiden, wapres,
gubernur, bupati, dan walikota.
Kedudukan dan peranan PNS amat
penting dalam negara. Jabatan negeri
disahkan melalui proses pengangkatan
yang telah melalui ujian tertentu,
sementara jabatan presiden, wapres,
gubernur, bupati, dan walikota adalah
jabatan politis,” kata Hamdan Zoelva.
Dalam konklusi Putusan,
Mahkamah Konstitusi menyimpulkan
dalil Pemohon tidak beralasn
hukum. “Amar putusan menyatakan
permohonan Pemohon ditolak
seluruhnya,” ujar Mahfud MD. (Yazid)
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ruang sidang
Pengujian UU Pemda

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Para Kuasa Pemohon, Dirwan Mahmud, seusai persidangan Pembacaan Putusan Uji Materiil UU Pemerintahan Daerah di Ruang Sidang Pleno MK, selasa (20/04).

Permohonan Calon Bupati Bengkulu Selatan
Tidak Diterima

P

ermohonan Dirwan Mahmud
yang mempersoalkan syaratsyarat calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah
berakhir dinyatakan tidak diterima.
Dirwan Mahfud adalah calon Bupati
Bengkulu Selatan terpilih dalam
Pemilukada Bengkulu Selatan Tahun
2008 untuk periode 2009-2014 yang
dinyatakan batal demi hukum oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) karena
terbukti yang bersangkutan tidak
memenuhi syarat, yakni “tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5
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(lima) tahun atau lebih”.
MK dalam putusan pengujian
UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU
No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda) menyatakan permohonan
pengujian terkait pasal Pasal 58 huruf
f tidak dapat diterima, sedangkan
terkait Pasal 58 huruf h mengenai
syarat ”mengenal daerahnya
dan dikenal oleh masyarakat di
daerahnya” ditolak, Selasa (20/4) di
Gedung MK. Putusan Nomor 120/PUUVII/2009 ini dibacakan oleh sembilan
Hakim Konstitusi secara bergantian.

Dalam konklusi putusan Ketua
MK, Mahfud MD menjelaskan,
Substansi permohonan beserta alasanalasan pengujian Pasal 58 huruf f UU
32/2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU 12/2008 adalah
sama dengan permohonan yang telah
diputus dalam Perkara Nomor 4/
PUUVII/2009 tanggal 24 Maret 2009.
“Dalil-dalil Pemohon sepanjang
mengenai pengujian konstitusionalitas
Pasal 58 huruf h UU 32/2004
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU 12/2008 tidak beralasan
hukum,” jelasnya.
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
menjelaskan, terhadap dalil Pemohon
yang menyatakan bahwa setelah
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ada putusan MK 4/PUU-VII/2009
tanggal 24 Maret 2009, yang bersifat
final, berlaku umum dan mengikat
secara umum telah mengecualikan
Pemohon dari keterikatan sifat
putusan tersebut. Mahkamah telah
mengecualikan keikutsertaan
Pemohon dalam pemungutan suara
ulang sebagaimana disebutkan
dalam putusan MK No.57/PHPU.DVI/2008 tanggal 8 Januari 2009
oleh karena pada saat itu secara
administratif merujuk pada Pasal
58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU
12/2008, Pemohon telah tidak
memenuhi persyaratan sebagai Calon
Kepala Daerah dalam Pemilukada
Kabupaten Bengkulu Selatan. “Artinya
Pemilukada Kabupaten Bengkulu
Selatan telah dibatalkan keabsahannya
oleh Mahkamah dan oleh karena sifat
putusan Mahkamah adalah final dan
mengikat dan putusan tersebut bukan
merupakan putusan sela,” jelas Akil.
Tidak Dapat Menjadi “Novum”
Berdasarkan putusan MK No.4/
PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret
2009, lanjut Akil, telah terdapat
tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU
32/2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU 12/2008 yang
bersifat konstitusional bersyarat.
Akil menjelaskan dalam salah
satu pertimbangan hukumnya
MK menyatakan, karena putusan
Mahkamah bersifat final dan mengikat
sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 1945,
maka putusan tersebut tidak dapat
dijadikan sebagai bukti baru (novum)
bagi Pemohon untuk dinyatakan
memenuhi syarat dalam sengketa
Pemilukada Bengkulu Selatan,
sehingga kedua putusan Mahkamah
tersebut tidak saling bertentangan
karena sifat dari kedua putusan
tersebut berbeda, yakni putusan
terhadap kasus konkret dan putusan
terhadap pengujian norma. “Dengan
demikian, Putusan Nomor 4/PUUVII/2009 tanggal 24 Maret 2009 tidak
dapat menjadi alasan hukum untuk
mengubah putusan Mahkamah dalam
Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008
tanggal 8 Januari 2009,” paparnya.
Terhadap dalil Pemohon yang
menyatakan bahwa karena Pemohon
telah memenuhi persyaratan formal
sesuai dengan putusan MK No.4/
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PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret
2009, jelas Akil, maka seharusnya
Pemohon dapat ditetapkan sebagai
Bupati Bengkulu Selatan Periode
2009-2014 berdasarkan putusan
Mahkamah yang bersifat retroaktif.
Dalam putusan MK No.57/PHPU.DVI/2008 tanggal 8 Januari 2009,
amarnya memerintahkan pemungutan
suara ulang selambat-lambatnya satu
tahun sejak putusan ini diucapkan,
yakni 8 Januari 2010. “Menurut
Mahkamah, sepanjang rezim Pasal
58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU
12/2008 masih berlaku (sesuai dengan
tanggal Putusan 8 Januari 2009) maka
Pemohon atau siapa saja yang terkena
ketentuan administratif tersebut tidak
memenuhi syarat untuk menjadi calon
kepala daerah,” ujarnya.
Sedangkan mengenai
konstitusionalitas Pasal 58 huruf f UU
32/2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU 12/2008 pun
sudah final dan mengikat yakni tetap
konstitusional sepanjang dimaknai
sebagaimana putusan No.4/PUUVII/2009 tanggal 24 Maret 2009.
“Dengan demikian, permohonan yang
mempersoalkan konstitusionalitas
pasal a quo menjadi kehilangan
relevansinya karena meskipun
menggunakan alasan konstitusional
yang berbeda tetapi Mahkamah
tidak menemukan alasan hukum
yang tepat untuk menguji kembali
konstitusionalitas pasal a quo,”
tukasnya.
Sedangkan terkait pengujian
syarat harus ”mengenal daerahnya
dan dikenal oleh masyarakat di
daerahnya,” menurut Mahkamah,
adalah wajar dan rasional apabila
dipersyaratkan bahwa calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah harus
orang yang kenal dan dikenal oleh
masyarakat di daerahnya. “Rumusan
pasal a quo justru diperlukan agar
jangan sampai calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah adalah calon
yang dipaksakan kehadirannya tanpa
perlu mengenal dan dikenal oleh
masyarakat di daerahnya, seperti
praktik pemilihan kepala daerah pada
masa berlakunya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah.
Terlebih lagi hal tersebut bukan
persoalan konstitusionalitas norma,

tetapi merupakan pilihan kebijakan
dari pembentuk Undang-Undang.”
tegas hakim konstitusi.
Alasan dan Pendapat Berbeda
Dalam putusan ini, Wakil Ketua
MK Ahmad Sodiki mengajukan
alasan berbeda (concurring opinion).
Menurut Sodiki, jika KPU Kabupaten
Bengkulu Selatan menyelenggarakan
Pemilukada sesuai dengan persyaratan
administratif ketentuan Pasal 58
huruf f UU 32/2004 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU
12/2008 dalam putusan No.4/PUUVII/2009 tetap sah. Hal itu, lanjut
Sodiki, karena hal itu sebagai amanat
Undang-Undang c.q. Putusan No.4/
PUU-VII/2009. Di samping itu,
tentu banyak faktor yang sudah
berubah, jumlah pemilih yang berhak
memilih, calon kepala daerah baru
yang memungkinkan diusulkan oleh
partai-partai, ketentuan baru atas
dasar Putusan Mahkamah mengenai
Pengawas Pemilu. “Jika hal tersebut
dipertimbangkan, hal itu objektif dan
lebih baik daripada kembali kepada
persyaratan lama, yaitu Pasal 58 huruf
f UU 32/2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU 12/2008,”
tutur Sodiki.
Sedangkan Hakim Konstitusi
Arsyad Sanusi mengajukan Pendapat
Berbeda (dissenting opinion). Menurut
Arsyad, perkara yang diujikan nyatanyata memiliki latar belakang dan
alasan konstitusional yang berbeda
sehingga karenanya pengujian Pasal
58 huruf f Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemda
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah,
meskipun telah dilakukan pengujian
di hadapan Mahkamah sebanyak dua
kali yakni dalam perkara No.14-17/
PUU-V/2007 tanggal 11 Desember
2007 dan dalam perkara No.4/PUUVII/2009 tanggal 24 Maret 2009,
“Akan tetapi, perkara a quo tidak
dapat dikualifikasi sebagai nebis in
idem atau dengan kata lain Mahkamah
tetap berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus permohonan
a quo,” tandasnya. (Lulu Anjarsari)
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Pengujian SE Presidium Kabinet Ampera

Menyoal Istilah “Cina” dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera

Foto: Humas MK/Andhini SF
Pemohon Eddy Sadeli (Kanan), Anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat, memberikan keterangan di hadapan
Majelis Hakim Panel MK terkait Permohonan Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera tentang
masalah Cina di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (21/04).

M

ahkamah Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pengujian terhadap Surat
Edaran Presidium Kabinet
Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967
tentang Masalah Cina, Rabu (21/4), di
Gedung MK. Perkara yang teregistrasi
oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor
24/PUU-VIII/2010 dimohonkan oleh
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat,
Eddy Sadelly.
Dalam permohonannya,
Pemohon mendalilkan Surat Edaran
Presidium Kabinet Ampera No.
SE.06/Pres.Kab/6/1967 Tentang
Masalah Cina, telah merugikan
hak kostitusionalnya dan juga
surat edaran tersebut dianggap
pemohon mengatur dan mengikat
seperti halnya undang-undang.
“Surat Edaran Presidium Kabinet
Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967
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mengabaikan dan melanggar hak–hak
konstitusional Pemohon dan tidak
ada lagi langkah hukum lain yang
dapat ditempuh untuk memulihkan
hak-hak konstitusional tersebut
selain mengajukan permohonan
permohonan pencabutan Surat edaran
tersebut,” jelasnya.
Menurut Pemohon, penggantian
istilah Tionghoa menjadi Cina
merupakan wujud pengabaian dari
hak-hak konstitusional warga negara,
diskriminatif dan menyakitkan hati
masyarakat Tionghoa. Surat edaran
tersebut, lanjut Pemohon, harus
dicabut karena bertentangan dengan
pasal 26 ayat (1), Pasal 28I ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD
1945. “Tidak pernah ada dalam
konstitusi negara kita, menyebut
Tionghoa menjadi Cina. Jangan
sampai ada peraturan pemerintah

yang menstempel istilah tersebut,
maka akan terjadi diskriminasi
oleh struktur (discrimination by
structure),” ujarnya.
Ketua Majelis Hakim Panel M.
Akil Mochtar memberikan saran agar
Pemohon mengubah permohonannya
menyesuaikan permohonan yang
masuk ke MK. “Format permohonan
Pemohon tidak lazim. Pemohon harus
mencantumkan identitas, kewenangan
MK sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 dan Pasal 10 ayat 1 huruf a
UU Nomor 24/2003 tentang MK dan
kedudukan hukum Pemohon (legal
standing),” jelasnya.
Dalam petitum Nomor 4,
lanjut Akil, Pemohon meminta MK
agar menugaskan Presiden untuk
mencabut Surat Edaran Presidium
Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.
Kab/6/1967. “Petitum tersebut
bukan kewenangan MK. MK hanya
bisa membatalkan pasal dalam UU,”
ujarnya.
Akil menyarankan agar Pemohon
yang merupakan Anggota Komisi
II DPR memasukkan perkara ini ke
dalam Rapat Kerja bersama DPR.
“Hal tersebut lebih mudah untuk
dilaksanakan ketimbang Pemohon
mengajukan ke MK. MK hanya akan
melihat dari sisi normatif Surat
Edaran tersebut, tetapi jika diajukan
ke DPR dapat dilihat secara normatif
dan juga secara politis,” sarannya.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati meminta agar
Pemohon menjelaskan kedudukan
Surat Edaran tersebut pada masanya.
“Hal itu dapat membantu Majelis
Hakim Konstitusi menentukan
kedudukan Surat Edaran tersebut,
apakah setara dengan UndangUndang? Hal ini akan memengaruhi
untuk menentukan apakah perkara
yang diajukan Pemohon merupakan
kewenangan MK atau bukan,” ujarnya.
Sedangkan Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva menyarankan agar
Pemohon mengubah kedudukan
hukumnya menjadi perorangan.
“Lebih baik Pemohon mengajukan
perkara ini sebagai perorangan,
bukan sebagai Anggota DPR karena
sebenarnya Anggota DPR tidak bisa
mengajukan pengujian Undangundang karena DPR-lah yang
merancang dan mensahkan UU
bersama Presiden,” tandasnya. (Lulu
Anjarsari)
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Pengujian UU Hukum Acara Pidana

PK Tak Menangguhkan Eksekusi Diuji di MK

Foto: Humas MK/Yogi Dj
Yusri Ardisoma dalam persidangan setelah membaca pokok-pokok Permohonan uji materi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Rabu (21/04) di Ruang Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pengujian UndangUndang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana
atau dikenal Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Rabu (21/4) di Ruang Pleno Lt. II
gedung MK. Persidangan perkara
No.22/PUU-VIII/2010 ini dengan
agenda pemeriksaan pendahuluan
yang diajukan Yusri Ardisoma bin
Urdiman.a
Pemohon tanpa didampingi kuasa
hukum ini mendalilkan Pasal 268
ayat (1) dan penjelasan Pasal 268 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat
(1), Pasal 28I Ayat (1), Ayat (2) dan
Ayat (5) UUD 1945.
Mantan kepala desa yang
tersandung kasus korupsi kredit
usaha tani (KUT) ini menganggap
Pasal 268 ayat (1) yang berbunyi,
“Permintaan peninjauan kembali atas
suatu putusan tidak menangguhkan
maupun menghentikan pelaksanaan
dari putusan tersebut..” merugikan
Pemohon, karena tidak menjamin
kepastian hukum yang adil,
diskriminatif serta melanggar
hak asasi manusia. “Saya sebagai
terdakwa, ada penangguhan
penahanan, terus banding, sekarang
sedang kasasi, tapi kasasinya belum
turun,” kata Pemohon.
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Dalam tuntutannya, Yusri
meminta Mahkamah agar menerima
dan mengabulkan permohonannya.
Di samping itu, ia juga meminta
Mahkamah menyatakan Pasal 268
ayat (1) dan Penjelasan Pasal 268
ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana bertentangan
dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I
Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (5) UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat dengan segala akibat
hukumnya.
Menanggapi permohonan, Panel
Hakim yang memeriksa perkara ini,
H.M. Akil Mochtar sebagai Ketua dan
dua anggota Maria Farida Indrati
dan Arsyad Sanusi menganggap
kewenangan Mahkamah dalam
permohonan sudah memenuhi
syarat, termasuk kedudukan hukum
Pemohon (legal standing), yaitu
perorangan warga negara Indonesia.
Sedangkan mengenai kerugian
konstitusional, Akil mempertanyakan.
“Kerugian Saudara adalah karena
dengan pengajuan PK itu, hak
Saudara menjadi dirugikan karena
Saudara pernah ditahan, kemudian
ditangguhkan, dan sekarang
perkaranya dalam proses kasasi,” jelas
Akil.
Akil menilai belum ada kerugian
konstitusional yang diderita Pemohon
dengan berlakunya Pasal yang
diujikan. “Apabila pasal ini dinyatakan
tidak mempunyi kekuatan hukum
mengikat oleh Mahkamah, maka

apakah saudara tidak bisa dieksekusi
karena Saudara mengajukan PK?” kata
Akil.
Sementara itu, Anggota Panel
Maria Farida Indrati, menanyakan
mengenai kepastian hukum yang
dimaksudkan Pemohon. Lebih lanjut
Maria menjelaskan, yang dimaksud
kepastian hukum berarti upaya
hukum sudah tertutup. “Kepastian
hukum ini yang harus dijelaskan,”
papar Maria. Menurut Maria, PK itu
diajukan jika ada ada alat bukti baru
(novum). “Apakah Bapak punya bukti
baru yang diajukan untuk PK ini?”
tanya Maria. Permintaan PK juga
tidak dibatasi dengan jangka waktu
tertentu. “Jadi, kapan pun bisa,”
tandas Maria.
Sementara itu Anggota Panel
Arsyad Sanusi menelusuri kasus
pidana yang menimpa Yusri. Pemohon
Yusri divonis satu tahun penjara
karena terbukti melakukan tindak
pidana korupsi. “Dulu waktu putusan
pengadilan negeri, Saudara didakwa
melakukan korupsi?” tanya Arsyad.
“Ya,” jawab Yusri singkat. “Setelah itu
dihukum,” lanjut Arsyad. “Dihukum
satu tahun,” jawab Yusri. Tidak puas
dengan putusan PN, Yusri menyatakan
Banding. Tapi putusan Banding justru
menguatkan putusan sebelumnya.
Setelah itu dia menyatakan Kasasi
pada 2007. Yusri mengaku menjalani
hukuman selama 4 bulan, kemudian
memohon penangguhan penahanan.
Arsyad kemudian mengorek
keterangan mengenai kasasi yang
diajukan Yusri. ”Kalau kasasi diajukan
2007, pasti sudah ada putusannya
itu,” selidik Arsyad. Yusri akhirnya
mengakui kasasinya ditolak. Menurut
Arsyad, hal inilah yang mendasari
permohonan, bahwa PK sebagai
upaya hukum luar biasa itu tidak
menangguhkan eksekusi. Tatkala
putusan kasasi turun, eksekutornya
jaksa, sekalipun mengajukan PK.
Arsyad kemudian menanyakan
kerugian konstitusional Pemohon.
”Apanya yang melanggar undangundang dasar, sedangkan proses
Saudara itu masih berlangsung,” tanya
Arsyad.
Di akhir persidangan pemeriksaan
pendahuluan, Ketua Majelis Hakim
Panel Akil Mochtar memberi
kesempatan Yusri untuk memperbaiki
permohonan paling lambat 14 hari.
(Nur Rosihin Ana)
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MENYOAL JUMLAH DAPIL
DI TANGERANG SELATAN

Sejumlah Calon Legislatif Kabupaten Tangerang Selatan mengajukan pengujian terhapada UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD (UU Pemilu). Perkara
yang teregistrasi dengan Nomor 15/
PUU-VIII/2010 ini dimohonkan oleh
Nanang Sukirman, Idris Rosyadi,
Herman, Ruswandi serta Sulaiman.
Para Pemohon tercatat sebagai
Calon Tetap dan berpeluang untuk
menjadi Anggota DPRD setelah
diadakan penataan dan penetapan
DAPIL baru dan BPP baru dari hasil
Pemilu Legislatif tahun 2009 yang
diselenggarakan berdasarkan UU No.
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Kota Tangerang Selatan terbentuk
setelah Pemilu Tahun 2004 dan
sebelum Pemilu Tahun 2009 maka
untuk pengisian keanggotaan DPRD
Kota Tangerang Selatan berlaku UU
No. 22 Tahun 2003 tentang „Susunan
dan Keduduk MPR, DPR, DPD dan
DPRD, oleh karenanya UU No. 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRD tidak dapat digunakan
dalam menetapkan aggota DPRD
hasil Pemilu Tahun 2009 terutama
untuk daerah pemekaran seperti
Kota Tangerang Selatan. apabila yang
diberlakukan UU No. 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
maka jelas hak konstitusional Para
Pemohon terhalang untuk duduk
sebagai wakil rakyat di DPRD Kota
Tangerang Selatan, padahal hak Para
Pemohon dijarnin oleh Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat
(1) dan (3), dan Pasal 281 ayat (2) UUD
1945.
Dalam menata dan menetapkan
alokasi kursi keanggotaan DPRD Kota
Tangerang Selatan KPU mengaluarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 442/Kpts/Kpu/Tahun 2009
Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
168/Sk/Kpu/Tahun 2008 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
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Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2009 Di wilayah Provinsi
Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang
Selatan Provinsi Banten Tanggal 16
Desember 2009. di dalam Keputusan
KPU Nomor: 442/Kpts/KPU/Tahun
2009 tanggal 16 Desember 2009 tersebut telah menetapkan Tangerang Selatan menjadi dua Daerah Pemilihan
(DAPIL), yaitu : Dapil 1 meliputi Kecamatan Pondok Aren, Serpong, Serpong
Utara, dan Setu, sedangkan Dapil 2
meliputi Kecamatan Ciputat, Ciputat
Timur, dan Pamulang.
Keputusan KPU yang menetapkan
Kota Tangerang Selatan dua Daerah
Pemilihan melanggar Pasal 29 ayat
(2) UU No.10 Tahun 2008 tentang
Permilu. Sebab berdasarkan Agregat
Kependudukan yang dikeluarkan oleh
Departemen Dalam Negeri dan Dinas
Kependudukan Kabupaten Tangerang
jumlah Penduduk dan Pemilih Kota
Tangerang Selatan adalah 1.241.441
dengan alokasi 50 Kursi, maka apabila
Kota Tangerang Selatan ditetapkan
hanya dua Daerah Pemilihan maka setiap Daerah Pemilihan diisi sebanyak 25
kursi. Padahal menurut perintah Pasal
29 ayat (2) adalah “Alokasi kursi pada
daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten / kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan paling sediukit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12
(dua belas) kursi”.
Apabila
penetapan
Daerah
Pemilihan
Kota
Tangerang

Selatan mengacu kepada Agregat
Kependudukan yang dikeluarkan oleh
Departemen Dalam Negeri dan Dinas
Kependudukan Kabupaten Tangerang
maka idealnya Kota Tangerang Selatan
terdiri dari 5 (lima) Daerah Pemilihan
dengan asumsi bahwa setiap Dapil
memperoleh alokasi 10 (sepuluh) kursi,
dan apabila hal tersebut diberlakukan
maka ketentuan dalam Pasal 29 ayat
(2) UU No. 10 Tahun 2008 terpenuhi
sedangkan hak konstitusional para
Pemohon tidak terhalang untuk duduk
sebagai Anggota DPRD Kota Tangerang
Selatan Periode 2009 — 2014, namun
apabila hal tersebut diabaikan maka hak
konstitusional para Pemohon menjadi
terhalang dan tidak menghargai
suara rakyat pemilih yang telah
mempercayakan hak-haknya untuk
diperjuangkan oleh para Pemohon
melalui DPRD Kota Tangerang Selatan.
Pemohon berpendapat bahwa apabila
Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan
menerima permohonan Para Pemohon
dengan menyatakan bahwa Pasal 29
ayat (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD bertentangan
dengan UUD 1945 khususnya Pasal
27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I
ayat (2), atau tidak berlaku bagi para
Pemohon maka potensial kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional
para Pemohon tidak akan terjadi. Oleh
karena itu, dalam permohonannya,
Pemohon meminta agar Pasal 29 ayat (4)
dan ayat (5) bertentangan dengan UUD
1945 serta tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat. (Lulu Anjarsari)
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MENYOAL KEDUDUKAN
PENYELENGGARA NEGARA
DALAM KEANGGOTAAN
PARPOL

Doni
Istyanto
Hari
Mahdi
merupakan pemohon yang mengajukan
pengujian terhadap undang-undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik. Perkara ini teregistrasi dengan
Nomor 14/PUU-VIII/2010.
Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan Pasal 16 ayat (1)
sepanjang frasa “Anggota Partai Politik
diberhentikan keanggotaannya dari
Partai Politik apabila: …” bertentangan
dengan UUD 1945 terutama Pasal
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta
Pasal 28I ayat 2. Pemohon 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 yang
tidak
memberhentikan
seorang
anggota partai politik segera saat
anggota
partai
politik
tersebut
memangku jabatan sebagai Presiden/
Wakil Preisden berpotensi untuk
disalahgunakan oleh partai politik
dimana Presiden/Wakil Presiden terikat
keanggotaan dengan mempengaruhi
agar Presiden mengambil kebijakankebijakan yang popular terutama
menjelang masa pemilu dengan tujuan
semata-mata untuk mendongrak suara
partai politik.
Pemohon juga berpendapat Pasal
16 ayat (1) UU Parpol yang tidak
memberhentikan seorang anggota
partai politik segera saat anggota partai
politik tersebut memangku jabatan
sebagai
Presiden/Wakil
Presiden
mengakibatkan waktu kerja Presiden/
Wakil Presiden yang seharusnya
hanya untuk bekerja mengabdi bagi
nusa dan bangsa menjadi berkurang
dan terbuang sia-sia karena harus
memikirkan partai politiknya yang
mengakibatkan kewajiban Presiden
menjadi terabaikan.
Menurut Pemohon, dalam sistem
demokrasi multi partai saat ini,
dimungkinkan saat ini maupun di
masa akan datang pasangan Presiden/

Edisi April 2010

Wakil Presiden tidak selalu berasal dari
satu partai politik saja, sehingga demi
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,
pasangan Presiden/Wakil Presiden
yang sedang memangku jabatan tidak
terlibat dalam partai politik tertentu,
baik dalam keanggotaan maupun
kepengurusan,
karena
Presiden/
Wakil Presiden RI sejatinya
milik
segenap bangsa Indonesia dan bukan
milik salah satu partai politik saja.
Dengan demikian seorang anggota
partai Politik manakala sedang
memangku jabatan sebagai Presiden/
Wakil Presiden harus diberhentikan
keanggotaannya. Jika tidak demikian
maka seorang anggota partai politik
saat memangku jabatan Presiden/
Wakil Presiden dengan penalaran
yang wajar dipastikan akan selalu
lebih melindungi, menguntungkan
dan
mendahulukan
kepentingan
partai politiknya. Hal mana berarti
telah terjadi diskriminasi dan oleh
karenanya tidak terdapat perlakuan
yang sama di dapan hukum dan
pemerintahan sebagaimana dijamin

Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat
91) dan Pasal Pasal 28I ayat (2) UUD
1945.
Oleh
karena
itu,
Pemohon
meminta agar MK menyatakan
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik bertentangan dengan UUD
1945 secara bersyarat (conditionally
unconstitutional).
Selain
itu,
Pemohon meminta agar Pasal 16
ayat (1) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik
(LNRI Nomor 2 Tahun 2008, TLNRI
Nomor 4801) dinyatakan tidak
mempunyai
kekuatan
hukum
yang mengikat sepanjang tidak
memenuhi syarat-syarat: (i) berlaku
untuk Penyelenggara Negara segera
saat memangku jabatannya dan
dipulihkan keanggotaannya pada
Partai Politik yang bersangkutan
segera setelah tidak memangku
jabatan tersebut; (ii) dikecualikan
untuk Penyelenggara Negara yang
menjalankan fungsi legislatif. (Lulu
Anjarsari)

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
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No

1

2

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

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

27/PUU-VII/2009

Pengujian UU Nomor
3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas UU
Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung

Asfinawati, dkk

14 April 2009

Sukriyanto

3 Juli 2009

10 Agustus 2009

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)]

3

105/PUU-VII/2009

4

115/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

SP Bank Central Asia Bersatu
(Ronald Ebenhard)

117/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD [Pasal 14
ayat (1)]

Pemohon
Pemohon
Poly Pua
Pemohon
Pemohon
Yahya
Pemohon

5

Tanggal
Registrasi

1 : Wahidin Ismail
2 : Marhany Victor
3 : Sri Kadarwati
4 : K.H. Sofyan
5 : Intsiawati Ayus

Pemohon 1:
Dr. Nunik Elizabeth Merukh,
dkk (Pemegang Saham)
6

7

8

9

10
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121/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 4 Tahun
2008 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara [Pasal
172]

124/PUU-VII/2009

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

127/PUU-VII/2009

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

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)]

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

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
Maurits Major, dkk

9 September 2009

29 September 2009

5 Oktober 2009

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

Muhammad Sholeh

28 Oktober 2009
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11

12

13

143/PUU-VII/2009

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

144/PUU-VII/2009

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

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]

14

151/PUU-VII/2009

15

152/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]

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

153/PUU-VII/2009

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

17

1/PUU-VIII/2010

Pengujian UndangUndang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan
terhadap UUD 1945

18

2/PUU-VIII/2010

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

16

19

3/PUU-VIII/2010

Edisi April 2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007
Tahun tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan PulauPulau 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))

Bastian Lubis

9 November 2009

Ruby Panjaitan dan Erwin
Richard Andersen

16 November 2009

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

8 Desember 2009

Hj. Lily Chadidjah Wahid

10 Desember 2009

Achmad Dimyati
Natakusuma

12 Desember 2009

Safrial

22 Desember 2009

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

6 Januari 2010

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

6 Januari 2009

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
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20

5/PUU-VIII/2010

21

6/PUU-VIII/2010

22

23

7/PUU-VIII/2010

8/PUU-VIII/2010

24

10/PUU-VIII/2010

25

12/PUU-VIII/2010

26

13/PUU-VIII/2010

27

14/PUU-VIII/2010

28

15/PUU-VIII/2010

29

16/PUU-VIII/2010

30

17/PUU-VIII/2010
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Pengujian UndangUndang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
terhadap Pasal 28G ayat (1)
dan Pasal 28J ayat (2) UUD
Tahun 1945

Pengujian UU No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan
[Pasal 30 Ayat (3) huruf c]
Pengujian UndangUndang 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
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 Undang-Undang
Hukum Acara Pidana [Pasal
268 ayat (3)]
Pengujian Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
Pengujian Undang-undang
Nomor 4/PNPS/1963
tentang Pengamanan
terhadap Barang-Barang
Cetakan yang isinya dapat
Menggangu Ketertiban
Umum
Pengujian Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik

Pengujian Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Pengujian UndangUndang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, UndangUndang 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
Pengujian Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara
Pidana

1. Anggara
2. Supriyadi Widodo
Eddyono
3. Wahyudi

29 Januari 2010

Darmawan

1 Februari 2010

1.
2.
3.
4.

Bambang Supriyanto;
Aryanti Artisari;
Jose Dima Satria;
Aristya Agung Setiawan

1 Februari 2010

1.
2.
3.
4.

Bambang Supriyanto,;
Aryanti Artisari;
Jose Dima Satria;
Aristya Agung Setiawan

8 Februari 2010

Muh. Burhanuddin, SH dan
Rachmat Jaya

23 Februari 2010

Misran, dkk

1 Maret 2010

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

2 Maret 2010

Doni Istyanto Hari Mahdi

4 Maret 2010

1.
2.
3.
4.
5.

4 Maret 2010

Nanang Sukirman
H. Idris Rosyadi
H. Herman
Ruswandi
Sulaiman

Herry Wijaya

9 Maret 2010

Muh. Burhanuddin dan
Rachmat Jaya

23 Maret 2010
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19/PUU-VIII/2010

20/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 113
ayat (2) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan terhadap
UUD Tahun 1945
Pengujian Materiil
Undang-Undang Nomor
4/PNPS/1963 tentang
Pengamanan terhadap
Barang-Barang Cetakan
yang isinya dapat
Mengganggu Ketertiban
Umum terhadap UUD Tahun
1945

H.M. Bambang Sukarno

29 Maret 2010

1. Institut Sejarah Sosial
Indonesia (ISSI);
2. Rhoma Dwi Aria
Yuliantri Kuasa

30 Maret 2010

1.
2.

5 April 2010

33

21/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 7 Tahun
1974 tentang Penertiban
Perjudian [Pasal 1, Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal
5] dan Pengujian Kitab
Undang-Undang Hukum
Pidana [Pasal 303 Ayat (1),
(2), (3), Pasal 303 bis Ayat
(1) dan (2)
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22/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana [Pasal 268 Ayat (1)
dan Penjelasannya]

Yusri Ardisoma Bin Urdiman

6 April 2010

23/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 27 Tahun
2009 Lembaran Negara
RI Tahun 2009 Nomor 23
tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD [Pasal 184 ayat (4)],

M. Farhat Abbas

6 April 2010

24/PUU-VIII/2010

Pencabutan
Konstitusionalitas Surat
Edaran Presidium Kabinet
Ampera No. SE.06/Pres.
Kab/6/1967 tanggal 28 Juni
1967 tentang Masalah Cina
terhadap UUD Tahun 1945

Eddy Sadeli

13 April 2010

25/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara [Pasal
22 huruf f dan Pasal 52
ayat (1)]

1. Fatriansyah Aria
2. Fahrizan

20 April 2010

35

36

37

38

26/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD [Pasal 184
ayat (4)]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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27/PUU-VIII/2010

2/PHPU.D-VIII/2010

Edisi April 2010

Pengujian UU No. 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD,
dan DPRD [Pasal 218 ayat
(3)]

Permohonan Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala
Daerah, Bupati/Wakil Bupati
Kabupaten Kebumen,
Provinsi Jawa Tengah

17.
18.
19.

Suyud
Liem Dat Kui

Lily Chadidjah Wahid;
Bambang Soesatyo;
Akbar Faizal;
Abdulrachim Kresno;
Agus Surotp;
Darwis Darlis;
Dody Rudianto;
Dwi Soebawanto;
Elong Suchlan;
Erfanto Sanaf;
Alwisman Dahlan;
S. Indro Tjahyono;
Sayuti Asyathri;
Machmud Madjid;
Mohammad Hatta
Taliwang;
Muchtar Effendy
Harahap;
Suluh Tjiptadi;
Tashudi Yanto;
Umar Marasabessy

20 April 2010

Sefriths E. D. Nau, dkk

22 April 2010

Poniman Kasturo dan Nur
Afifatul Khoeriyah

26 April 2010
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Catatan Perkara

41

42

Pengujian Materiil Pasal 65
dan Penjelasan Pasal 65
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana terhadap UUD
Tahun 1945

28/PUU-VIII/2010

Permohonan Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala
Daerah, Bupati/Wakil Bupati
Kota Semarang Provinsi
Jawa Tengah

3/PHPU.D-VIII/2010

43

4/PHPU.D-VIII/2010

44

5/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala
Daerah, Bupati/Wakil Bupati
Kota Semarang Provinsi
Jawa Tengah
Permohonan Keberatan
Atas Penetapan Bupati
Kepala Daerah/Wakil Bupati
Terpilih Kota Ternate

Purwaning M. Yanuar, dkk

28 April 2010

Mahfudz Ali dan Anis
Nugroho Widharto

29 April 2010

Bambang Raya Saputra dan
Kristanto Kuasa

29 April 2010

Muhammad Iqbal Ruray dan
Vaya Amelia Armaiyn

29 April 2010

Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang April 2010)

No

46

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar
Putusan

1

140/PUU-VII/2009

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

Tim Advokasi Kebebasan
Beragama

19 April 2010

Ditolak seluruhnya

2

18/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 12
Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua UU
Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan
daerah [Pasal 58 huruf f
dan huruf g]

Huzrin Hood

20 April 2010

Tidak Dapat
Diterima

3

4/PUU-VIII/2010

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

Herman HN

20 April 2010

Ditolak Seluruhnya

4

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

20 April 2010

Tidak Dapat
Diterima

5

120/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 12
Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah
[Pasal 58 huruf f dan
huruf h]

H. Dirwan Machmud, S.H.

20 April 2010

Tidak Dapat
Diterima
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ulai Edisi No. 39, April 2010, Majalah Konstitusi menampilkan rubrik Jejak Konstitusi untuk menggantikan Profil
Hakim yang telah selesai kami hadirkan pada edisi bulan lalu. Jejak Konstitusi berusaha menyajikan lebih dekat
peran dan pemikiran para tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan konstitusi di Indonesia.
Pada edisi perdana kali ini, Jejak Konstitusi menampilkan sosok Ir. Soekarno atau Bung Karno, proklamator
dan Presiden Republik Indonesia pertama. Bung Karno dikenal memiliki gagasan luas menyangkut masalah konstitusi dan
ketatanegaraan Indonesia. Salah satu gagasan Bung Karno yang populer dan dikenal oleh masyarakat luas adalah konsepsi
tentang Pancasila, juga tentang Demokrasi Terpimpin. Bagaimanakah rumusan Pancasila versi Bung Karno? Dan apakah pula
sesungguhnya yang dimaksud Demokrasi Terpimpin ala Bung Karno itu?

Bung Karno, Pancasila, dan Demokrasi Terpimpin
Terlahir sebagai Pemimpin
“Aku adalah putra seorang ibu Bali
dari kasta Brahmana. Ibuku, Idayu,
berasal dari kasta tinggi. Raja terakhir
Singaraja adalah paman ibuku. Bapakku
dari Jawa. Nama lengkapnya adalah
Raden Sukemi Sosrodihardjo. Raden
adalah gelar bangsawan yang berarti,
Tuan. Bapak adalah keturunan Sultan
Kediri... Apakah itu kebetulan atau
suatu pertanda bahwa aku dilahirkan
dalam kelas yang memerintah, akan
tetapi apa pun kelahiranku atau suratan
takdir, pengabdian bagi kemerdekaan
rakyatku bukan suatu keputusan tibatiba. Akulah ahli-warisnya,” demikian
Bung Karno menuturkan kepada
penulis otobiografinya, Cindy Adams.
Soekarno, nama kecilnya Koesno,
nama besarnya Bung Karno, lahir di
Blitar, 6 Juni 1901 dari pasangan Raden
Soekemi dan Ida Ayu Nyoman Rai.
Bung Karno wafat di Jakarta pada 21
Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar,
Jawa Timur.
Masa kecil Bung Karno sudah
diisi semangat kemandirian. Ia hanya
beberapa tahun hidup bersama orang
tuanya di Blitar. Sejak bersekolah
di
sekolah
menengah
Belanda,
Europeesche Lagere School, ia pindah
ke Surabaya, indekos di rumah Haji
Oemar Said Tjokroaminoto, politisi
kawakan pendiri Syarikat Islam. Jiwa
nasionalismenya tergembleng semasa
bersekolah di Hoogere Burger School
(HBS). Selepas lulus HBS pada 1920, ia
pindah ke Bandung dan melanjutkan
ke THS, Technische Hooge-School
atau Sekolah Teknik Tinggi, yang kini
menjadi Institut Teknologi Bandung
(ITB). Ia berhasil meraih gelar insinyur
pada 25 Mei 1926.
Bung
Karno
merumuskan
ajaran marhaenisme. Pada 4 Juli
1927, ia mendirikan Partai Nasional
lndonesia
(PNI)
dengan
tujuan
Indonesia
Merdeka.
Akibatnya,
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www.flickr.com
Presiden Soekarno dan Ibu Negara Fatmawati beserta Guntur, putra pertama di Jakarta, 11 Maret 1946.

penjajah Belanda menjebloskan dia
ke penjara Sukamiskin Bandung,
pada 29 Desember 1929. Delapan
bulan kemudian ia baru disidangkan.
Dalam pembelaan berjudul Indonesia
Menggugat, Bung Karno menelanjangi
kebobrokan Belanda dengan gagah
berani.
Pembelaan itu membuat Belanda
marah. Akibatnya, pada Juli 1930, PNI
dibubarkan. Bung Karno bebas pada
1931, lalu bergabung dengan Partindo.
Ia kemudian memimpin partai itu
sehingga pada 1933 kembali ditangkap
Belanda dan dibuang ke Ende, Flores,
hingga 1937. Dari sana ia dipindahkan
ke Bengkulu.
Setelah melalui perjuangan yang
cukup panjang, Bung Karno dan Bung
Hatta memproklamasikan kemerdekaan
RI pada 17 Agustus 1945. Bung Karno
sebagai Presiden, sedangkan Bung
Hatta sebagai Wakil Presiden.

Pencetus Pancasila
Bung Karno adalah pencetus dan
sekaligus penggali Pancasila, dasar
negara Indonesia merdeka, suatu
philosophische grondslag yang menjadi
ideologi Negara Kesatuan Republik
Indonesia hingga kini.
Dalam pidato Bung Karno pada
sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni
1945, memang tidak terdapat rincian
gagasan yang akan dijadikan isi batang
tubuh konstitusi Indonesia merdeka.
Menurut Hakim Konstitusi Harjono
dalam bukunya Konstitusi sebagai
Rumah Bangsa, hal itu dikarenakan dua
hal. Pertama, Soekarno melihat bahwa
para anggota BPUPK masih belum
bersepaham tentang kemerdekaan
Indonesia. Kedua, menurut Soekarno,
para pembicara dalam sidang BPUPK
tidak memenuhi apa yang diminta
oleh pimpinan sidang, dr. Rajiman
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Presiden Soekarno bersama Mao Tse Tung, Pemimpin RRC pada 24 November 1956 di Peiping, Cina.

Wedyodiningrat, perihal dasar negara
Indonesia merdeka. Padahal bagi
Soekarno, masalah dasar negara inilah
yang lebih penting. Ia menyebut dasar
negara ini sebagai
philosophische
grondslag atau weltanschauung.
Soekarno
mendasarkan
pemikirannya pada pengalaman negaranegara lain yang telah lebih dahulu
merdeka.
Negara-negara
tersebut
sebelum merdeka telah merancang dan
memiliki weltanschauung. Misalnya,
Hitler telah mempersiapkan nationalsozialistische weltanschauung-nya pada
1921, yang kemudian baru ia terapkan
pada 1933, ketika Jerman berada dalam
genggaman kekuasaannya. Demikian
juga Dr. Sun Yat Sen telah memiliki San
Min Chu I sejak 1855 untuk kemudian
menjadi dasar negara China merdeka.
Oleh sebab itu, sebelum Proklamasi
Kemerdekaan diucapkan pada 17
Agustus 1945, dalam pidatonya di
depan sidang BPUPK pada 1 Juni 1945,
Bung Karno menyampaikan pidato
sebagai perwujudan atas penggaliannya
pada konsep dasar negara Indonesia
merdeka nantinya, yaitu Pancasila.
Pidato Bung Karno mengundang decak
kagum semua kalangan. Apa yang
disebut oleh Soekarno dalam pidato
panjangnya tersebut menyangkut lima
prinsip yang ia sebut sebagai Pancasila,
yaitu:
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme, atau perikemanusiaan
c. Mufakat, atau demokrasi
d. Kesejahteraan Sosial
e. Ketuhanan
Sebagai respon atas pidato Bung
karno tersebut, dibentuk suatu panitia
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kecil yang di dalamnya terwakili
semua aliran agama dan mereka
semuanya notabene dianggap sebagai
ahli konstitusi. Panitia kecil tersebut
kemudian menunjuk sembilan orang
di antara mereka untuk merumuskan
kembali pidato Bung Karno yang
kemudian diberi nama Pancasila. Hasil
rumusan dari panitia kecil ternyata
mengubah susunan sila-sila yang
sebelumnya diajukan Bung Karno
menjadi:
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Sila Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab
3. Sila Persatuan Indonesia
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan perwakilan
5. Sila Keadilan Sosial
Demokrasi Terpimpin
Pada masa berlakunya Undangundang Dasar Sementara (UUDS) 1950,
Bung Karno menilai, praktik demokrasi
liberal dengan sistem multi partai
dalam sistem ketatanegaran Indonesia
tidak cocok dengan kepribadian bangsa.
Ia juga menilai demokrasi liberal tidak
tepat dengan kondisi politik Indonesia
saat itu. Demokrasi liberal, menurut
“putra sang fajar” itu, pada praktiknya
hanya akan menganggu stabilitas
negara dan jalannya pemerintahan
nasional.
Pada saat yang sama, Konstituante
terus bersidang guna mengambil
keputusan untuk menetapkan suatu
UUD yang permanen, sebagai pengganti
UUDS 1950. Sidang Konstituante

diharapkan
dapat
menghasilkan
rumusan UUD permanen yang hendak
dijadikan
landasan
konstitusional
dalam penyelenggaraan negara. Namun,
jalannya permusyawaratan itu berlikuliku, bertele-tele, berkepanjangan, dan
membutuhkan energi kebangsaan yang
sangat besar.
Dalam konteks permusyawaratan
Konstituante inilah, selaku presiden,
Bung Karno menyampaikan pidato
Res Publica! Sekali Lagi Res Publica,
yang memuat konsep dan gagasan
tentang Demokrasi Terpimpin. Pidato
tersebut disampaikan pada Sidang
Pleno Konstituante di Bandung, 22
April 1959. Gagasan Bung Karno
tentang Demokrasi Terpimpin tersebut
selengkapnya sebagai berikut: …,
Undang-Undang Dasar 1945 lebih
menjamin
terlaksananya
prinsip
demokrasi
terpimpin.
Demokrasi
terpimpin ialah demokrasi.
Saudara-saudara
sekalian,
pemerintah
memberikan
definisi
mengenai demokrasi terpimpin itu
sebagai berikut:
1. Demokrasi terpimpin ialah
demokrasi atau menurut istilah
Undang-Undang Dasar 1945
“kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/
perwakilan”.
2. Demokrasi terpimpin bukanlah
diktator, berlainan dengan
demokrasi
sentralisme,
dan berbeda pula dengan
demokrasi liberal yang kita
praktikkan selama ini.
3. Demokrasi terpimpin ialah
demokrasi yang cocok dengan
kepribadian dan dasar hidup
bangsa Indonesia.
4. Demokrasi terpimpin adalah
demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang
meliputi bidang-bidang politik,
ekonomi, dan sosial.
5. Inti daripada pimpinan dalam
demokrasi terpimpin adalah per
musyawaratan, tetapi suatu per
musyawaratan yang “dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan”,
bukan oleh “perdebatan dan
penyiasatan
yang
diakhiri
dengan pengaduan kekuatan
dan perhitungan suara pro dan
kontra”.
Hasil “permusyawaratan per
wakilan yang dipimpin oleh
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hikmat kebijaksanaan” itu kemudian diserahkan
kepada seorang Presiden yang dipilih oleh
“permusyawaratan” itu pula, guna dilaksanakan.
Dalam melaksanakan hasil permusyawaratan tersebut,
Presiden menunjuk tenaga-tenaga yang baik dan cakap
sebagai pembantu-pembantunya, tetapi Presiden tetap
secara individuil (tidak secara kolektif bersama-sama
dengan pembantu-pembantunya) bertanggungjawab
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.
		
Selanjutnya, dalam menjalankan sehari-hari haluan
negara (menurut garis-garis besar yang ditetapkan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat), Presiden
harus bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat,
yang dilakukan pula dengan “permusyawaratan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan”, tidak dengan
mengutamakan perdebatan dan penyiasatan yang
dapat mengakibatkan pembubaran Dewan Perwakilan
Rakyat atau penyerahan kembali mandat seluruh
kabinet, hal-hal mana tidak dimungkinkan menurut
Undang-Undang Dasar 1945.
6. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang
sehat dan yang membangun diharuskan dalam
alam demokrasi terpimpin; yang penting ialah cara
bermusyawarah dalam permusyawaratan perwakilan
juga harus dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan.
7. Demokrasi terpimpin adalah alat, bukan tujuan.
8. Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin ialah
mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur,
yang penuh dengan kebahagiaan materiil dan spirituil,
sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
9. Sebagai alat, maka demokrasi terpimpin mengenal
juga kebebasan berfikir dan berbicara, tetapi dalam
batas-batas tertentu, yakni batas keselamatan negara,
batas kepentingan rakyat banyak, batas kepribadian
bangsa, batas kesusilaan dan batas pertanggungan
jawab kepada Tuhan.
10. Masyarakat adil dan makmur tidak bisa lain daripada
suatu masyarakat teratur dan kemakmuran, yang
terikat pada batas-batas tuntunan keadilan dan
kemakmuran, dan yang mengenal ekonomi terpimpin;
dalam melaksanakan pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945 dalam rangka ekonomi terpimpin masih
tersedia sektor-sektor perekonomian bagi pengusaha
partikelir.
11. Untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan
makmur diperlukan suatu pola, yang disiapkan
oleh Dewan Perancang Nasional, yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang No. 80 tahun 1958,
dan untuk menyelenggarakan pola tersebut harus
dipergunakan demokrasi terpimpin, sehingga dengan
demikian demokrasi terpimpin pada hakekatnya
adalah demokrasi penyelenggaraan atau demokrasi
karya (work-democratie).
12. Konsekwensi daripada pelaksana demokrasi terpimpin
adalah:
a. Penertiban dan pengaturan menurut wajarnya
kehidupan kepartaian sebagai alat perjuangan
dan pelaksana cita-cita bangsa Indonesia dalam
suatu Undang-undang Kepartaian, yang ditujukan
terutama kepada keselamatan Negara dan Rakyat
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Presiden Soekarno berorasi di depan massa di Jakarta, pada 17 Oktober 1952

Indonesia, sebagaimana diputuskan oleh
Musyawarah Nasional pada bulan September
tahun 1957; dengan jalan yang demikian itu
dapat dicegah pula adanya sistim multi partai,
yang pada hakekatnya mempunyai pengaruh
tidak baik terhadap stabilitas politik di negara
kita.
b. Menyalurkan golongan-golongan fungsional,
yaitu kekuatan-kekuatan potensi nasional
dalam masyarakat kita, yang tumbuh dan
bergerak secara dinamis, secara efektif dalam
perwakilan guna kelancaran roda pemerintahan
dan stabilitas politik.
c. Keharusan
adanya
sistim
yang
lebih
menjamin kontinuitet dari pemerintah, yang
sanggup bekerja melaksanakan programnya,
yang sebagian besar dimuat dalam pola
pembangunan semesta.
Saudara-saudara sekalian. Menurut hemat saya, definisi
Pemerintah mengenai demokrasi terpimpin ini tidak perlu
diperpanjang. Ia sudah terang. Ia sudah jelas. Definisi itu
menjadi lebih jelas pula, jika ditinjau dalam rangka uraian
saya yang terdahulu. (WS. Koentjoro)
Sumber:
Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Setjen dan
Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008.
Pamoe Rahardjo, Islah Gusmian (Penyunting), Bung Karno
dan Pancasila, Menuju Revolusi Nasional, Galang Press,
Yogyakarta, 2002.
Supeni, Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia
Merdeka, Adil & Makmur, Yayasan Penerbitan Putera,
Jakarta, 2001.
St. Sularto, Dialog Dengan Sejarah, Soekarno Seratus
Tahun, Penerbit Kompas, Jakarta, 2001.
Wawan Tunggul Alam, Pertentangan Soekarno vs Hatta, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
www. tokohindonesia. com, edisi 24, diasses pada 27 April
2010.
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‘Koalisi Melawan Kanker
Demokrasi’ Minta Dukungan MK

Foto: Humas MK/Gani
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menerima kaos dari aktivis Koalis Melawan kanker Demokrasi.

S

ejumlah LSM yang menamakan diri Koalisi Melawan Kanker
Demokrasi yang antara lain meliputi Indonesian Corruption
Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta,
Indonesian Police Watch (IPW) dan Konsorsium Reformasi
Hukum Nasional (KRHN), mendatangi Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Selasa (30/3). Kedatangan lembaga-lembaga tersebut
diterima langsung oleh Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar.
Koalisi menyampaikan keprihatinan atas sikap kepolisian
yang menetapkan Susno Duadji sebagai tersangka kasus
pencemaran nama baik dengan alasan menghina dua jenderal
polisi. Terlebih, penggunaan Pasal 310 dan 311 KUHP dilakukan
saat mantan Kabareskim Polri tersebut mencoba mengungkap
praktik mafia hukum di kepolisian dan perpajakan.
“Penggunaan Pasal 310 dan 311 KUHP itu bukanlah yang
pertama,” kata Koordinator Divisi Hukum Febri Diansyah yang
hadir pada kunjungan itu. Sebelumnya, dua aktivis ICW, aktivis
HAM Kontras, sejumlah pelapor kasus korupsi, penulis surat
pembaca maupun ibu rumah tangga seperti Prita Mulyasari
pernah berurusan dengan delik ini.
Dalam praktiknya, pasal mengenai penghinaan dan
pencemaran nama baik itu digunakan dengan tujuan
membungkam masyarakat yang kritis, untuk mengawasi
pemerintah, mendorong penegakan hukum kasus HAM,
menyampaikan keluhan atas pelayanan publik dan bahkan
pelaporan kasus korupsi maupun mafia hukum.
“Penggunaan yang serampangan dan mindset pejabat
publik yang masih melihat warga negara kritis sebagai musuh,
menjadikan pasal pencemaran nama baik efektif membungkam
masyarakat. Pada akhirnya, pasal tersebut menjadi alat ampuh
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untuk menghambat pelaporan dan proses hukum kasus
korupsi,” tegas Febri Diansyah.
Koalisi menyadari bahwa pasal pencemaran nama baik
ini pernah diuji dan diputus di MK. Setidaknya, dalam perkara
No.14/PUU-VI/2008, MK menolak permohonan atas judicial
review Pasal 310 Ayat (1) dan (2), Pasal 107 dan Pasal 316
KUHP. Jika dicermati lebih dalam, putusan tersebut menolak
argumentasi Pemohon yang mempertentangkan Pasal 310 Ayat
(1) dan (2) KUHP dengan Pasal 28E Ayat (2) dan (3) serta Pasal
28F UUD 1945.
Lebih lanjut, kedatangan Koalisi ke MK pada dasarnya
bertujuan menegaskan sikap kelembagaan MK untuk tidak akan
pernah menggunakan ‘pasal kanker demokrasi’ pada pihak
mana pun. Selain itu, memberikan pendidikan konstitusional
pada masyarakat luas, khususnya pejabat publik di lembaga
negara mana pun, bahwa pasal tersebut tidak pantas digunakan
dan eksis di negara demokrasi ini.
Sementara itu, Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar
menanggapi positif pernyataan sikap Koalisi itu. “Demokrasi
yang sesungguhnya adalah anti kekuasaan yang korup, penuh
KKN dan sebagainya. Jadi kita harus mendukung koalisi ini,
agar pemberantas korupsi dan KKN dapat berjalan baik,” kata
Akil.
Terkait pasal mengenai pencemaran nama baik, Akil
mengatakan, konsep kedaulatan rakyat sebenarnya telah tertulis
dalam Pembukaan UUD 1945. Bahkan, lanjut Akil, hampir semua
pasal dalam UUD 1945 mencerminkan konsep kedaulatan rakyat,
mulai dari masalah pertahanan keamanan, ekonomi, pendidikan
dan lain-lain. (Nano Tresna A.)
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Aksi

Maria: UUD 1945 Bukan Perundangundangan Melainkan Norma Dasar Negara

K

eberadaan UUD 1945 bukanlah merupakan peraturan
perundangan, namun sebagai norma dasar negara atau
konstitusi. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang No.
10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundangundangan. Pasal 3 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa UUD
1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangundangan.
Demikian ungkap Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
saat memberikan kuliah umum kepada sejumlah pegawai
dari beberapa departemen dan nondepartemen, antara lain
dari Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu (31/3) pagi di
gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
“Selain itu, Pasal 7 UU No. 10/2004 menyebutkan Jenis dan
Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan menyatakan
bahwa UUD 1945 berada pada hierarki pert ama,” jelas
Maria.
Setelah UUD 1945 di bawahnya ada Undang-Undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Dikatakan Maria lagi, Pasal 7 penjelasan Ayat (4) UU No.
10/2004 tertulis: “Jenis peraturan perundang-undangan selain
dalam ketentuan ini antara lain, peraturan yang dikeluarkan
oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala
Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh
undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang,
DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/
Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
“Di antaranya ada KPU yang peraturannya tidak bersifat
memutuskan tapi menetapkan. Misalnya, KPU menetapkan
pelaksanaan dan jadual Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan
sebagainya,” ujar Maria.
Lebih lanjut Maria menerangkan masalah materi muatan
UU pada Pasal 8 UU No. 10/2004: “Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak asasi manusia, hak dan
kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan
negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan
pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta
keuangan negara …” (Nano Tresna A.)

Foto: Humas MKAndhini SF
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat memberikan ceramah di hadapan peserta diklat perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yang berkunjung ke MK, Rabu (31/3).
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Aksi

Pelantikan Panitera Pengganti dan Peneliti
Hukum MK

Foto: Humas MK/Gani
Para Panitera Pengganti MK mengucapkan sumpah pada pelantikan yang dilaksanakan di gedung MK, Kamis (1/4).

S

ebanyak 26 orang pegawai MK dilantik dan mengucapkan
sumpah menjadi pejabat fungsional di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Kamis (1/4)
sore. Mereka terdiri atas 13 orang Panitera Pengganti dan 13
orang peneliti. Pelantikan para pejabat fungsional tersebut
guna mendukung tugas-tugas para hakim konstitusi agar dapat
berjalan lancar dan optimal.
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki mengatakan, sumpah
jabatan pegawai bukanlah merupakan sembarang sumpah,
karena pertanggungjawabannya langsung kepada Tuhan. Itulah
makna sumpah jabatan yang sesungguhnya. Demikian ungkap
Sodiki yang hadir pada acara pelantikan dan pengucapan
sumpah jabatan pegawai MK itu.
Lebih lanjut Sodiki berpesan agar para pegawai MK mampu
mempertahankan kinerja MK yang prestasinya termasuk “5
Besar Lembaga Negara Berkinerja Baik” ini, di tengah-tengah
kemerosotan penegakan hukum di Indonesia akibat oknum
penegak hukum sibuk memikirkan diri sendiri.
“Kita ketahui bahwa MK merupakan lembaga yang
terbilang baru, di dalamnya banyak orang-orang muda namun
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memiliki semangat tinggi untuk bekerja secara profesional,”
imbuh Sodiki.
Namun demikian, lanjut Sodiki, MK juga tetap harus
waspada, senantiasa berhati-hati terhadap celah yang bisa
menjatuhkan citra dan kredibilitas MK oleh orang-orang yang
tak bertanggungjawab atau mereka yang merasa tidak suka
dengan prestasi maupun kinerja yang telah dicapai MK selama
ini.
Sementara itu Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar
yang memandu pengucapan sumpah para pejabat tersebut
mengatakan, Panitera Pengganti dan Peneliti yang baru ini
nantinya akan bertugas melekat langsung untuk membantu
dan mendukung tugas-tugas Ketua MK maupun para Hakim
Konstitusi.
Janedjri juga berpesan agar sumpah jabatan harus dihayati
dan diamalkan para pegawai MK, bukan sekadar di bibir dan hal
yang main-main, atau bahkan dipermainkan. Selain itu, lanjut
Janedjri, khusus kepada para peneliti di MK, diminta mereka
wajib memberi kajian terhadap setiap perkara yang masuk dan
hasilnya dilaporkan kepada hakim konstitusi. (Nano Tresna A.)
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Aksi

Mahfud MD: Berantas Buta Huruf, Buta Hati,
dan Moral

Foto: Humas MK/Edoy
Ketua MK, Moh. Mahfud MD, saat menyampaikan ceramah pada acara temu wicara MK dengan anggota Korpri se-Jawa Timur, Ahad (5/4).

D

i sela-sela jadwal persidangan berbagai perkara
yang padat, Ketua MK Moh. Mahfud MD melakukan
kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk memberikan
pemahaman mengenai konstitusi dan berbagai kewenangan
MK. Baru-baru ini, Moh. Mahfud MD berkesempatan
mengunjungi Provinsi Jawa Timur guna menghadiri sejumlah
forum diskusi ilmiah yang membahas berbagai isu hukum di
Indonesia.
Saat menyampaikan orasi ilmiah pada acara wisuda
Sarjana, Diploma dan Paskasarjana Universitas Darul ‘Ulum,
Jombang, Sabtu (4/4), Ketua MK menerangkan bahwa konstitusi
Indonesia, terutama dalam Pembukaannya, telah menegaskan
bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Artinya, menurut para pendiri bangsa kita, yang perlu
dicerdaskan kehidupan bangsa dalam arti yang luas dan tidak
sekedar mencerdaskan otak.
“Dari kalimatnya sudah sangat jelas bahwa “kehidupan”lah yang harus dicerdaskan, bukan sekedar kemampuan otaknya
saja,” tegas Mahfud di hadapan 700 wisudawan serta sivitas
akademika Universitas Darul ‘Ulum.
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Disampaikannya pula bahwa krisis bangsa ini bisa diakhiri
dengan memulai perbaikannya dari dan oleh dunia pendidikan.
Menurut Mahfud, Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan
sekedar memberantas buta huruf, tetapi memberantas buta hati
dan buta moral. Tentu saja dengan melandaskan semua itu pada
filosofi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
pendidikan.
“Kuncinya, kita harus mampu dan pandai meletakan ilmu
sebagai karunia Tuhan. Hal itu agar penguasaan terhadap ilmu
pengetahuan dan teknologi tidak menimbulkan kesombongan,”
imbuhnya.
Pada kesempatan kunjungan kerja ke Jawa Timur tersebut,
Ketua MK, Moh. Mahfud MD yang juga didampingi oleh Hakim
Konstitusi, H.M. Akil Mochtar, menjadi narasumber acara temu
wicara yang bertema “Sosialisasi Tentang MK dan Pengembangan
Budaya Sadar Berkonstitusi Bagi Anggota KORPRI di Jawa
Timur”. Acara tersebut digelar di Kantor Gubernur Jawa Timur
dan dihadiri oleh 300 anggota KORPRI se Jawa Timur. Pada
acara tersebut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Jawa Timur,
Saifullah Yusuf. (Edoy)
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Aksi

Sejumlah Akademisi Konsultasi ke MK Soal UU BHP

Foto: Humas MK/Gani
(Ki-ka) Mantan Mendiknas Prof Bambang Sudibyo, Ketua MK Mahfud MD, dan Rektor UGM Prof Sudjarwadi menggelar konferesi pers seusai konsultasi UU BHP di MK (06/04).

B

eberapa tokoh pendidikan nasional, antara lain mantan
Mendiknas Bambang Sudibyo, Rektor UGM Sudjarwadi,
mendatangi MK pada Selasa (6/4), terkait putusan MK
yang menyatakan bahwa UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) No.
9/2009 inkonstitusional. Kedatangan mereka diterima langsung
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dan para hakim konstitusi,
antara lain H.M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva dan M. Arsyad
Sanusi, serta para pejabat struktural MK lainnya.
Pertemuan yang bersifat tertutup itu berlangsung hampir
satu jam dan dilanjutkan dengan acara konferensi pers mengenai
hasil pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ketua MK
mempersilahkan mantan Mendiknas Bambang Sudibyo untuk
menjelaskan hasil pertemuan penting itu.
“Undang-Undang BHP No. 9/2009 yang disusun atas
dasar pemahaman BHP versi penjelasan Pasal 53 ayat (1) yang
memahami BHP sebagai BHP, dibatalkan. Alasan Undang-Undang
BHP dibatalkan karena memaksakan bentuk BHP menjadi BHP,”
jelas Bambang.
Bambang melanjutkan, MK tidak membatalkan Pasal 53
UU Sisdiknas No. 20/2003. Namun yang dibatalkan adalah
penjelasan Pasal 53 Ayat 1 yang mengartikan BHP dengan BHP.
Kemudian juga, kata Bambang, bentuk BHP versi Pasal 53 ayat
1 UU Sisdiknas yang sesuai putusan MK, bisa berupa yayasan,
persyarikatan, badan wakaf, dan lain-lain.
“Dengan demikian, BHMN (Badan Hukum Milik Negara)
seperti UI, IPB, UGM, ITB yang dibentuk sebelum UU Sisdiknas,
tetap bisa eksis sesuai anggaran dasar masing-masing. Demikian
pula BHMN yang dibentuk dengan konsideran UU Sisdiknas
seperti UPI, USU, UNAIR tetap bisa eksis, dengan koreksi minor
pada anggaran dasarnya,” papar Bambang.
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Selain dari BHMN beberapa perguruan tinggi yang sudah
disebutkan tadi, lanjut Bambang, ada BHMN yang dibentuk
konsideran UU Sisdiknas dan UU BHP yakni UNHAN yang batal
eksistensinya. “UNHAN memang perlu penyesuaian sangat
mendasar. Tetapi karena dosen dan para mahasiswanya
sebagian besar aparat negara, UNHAN tetap bisa dikendalikan
sehingga tidak begitu sulit penanganannya,” tambah
Bambang.
Dengan dibatalkannya UU BHP, maka amanat Pasal 53
ayat 4 untuk menyusun “UU BHP” belum dilaksanakan sesuai
dengan undang-undang. Oleh karena itu pemerintah dan DPR
perlu menyusun kembali UU BHP dengan memperhatikan secara
serius dan cermat terhadap putusan MK.
Lebih
lanjut
Bambang
Sudibyo
mengungkapkan,
bagaimanapun pendidikan merupakan tanggungjawab negara
dan tanggungjawab ini tidak bisa dialihkan kepada masyarakat.
Namun, bukan berarti haram hukumnya kalau masyarakat mau
mendirikan lembaga pendidikan formal berupa sekolah-sekolah
swasta.
“Kalau masyarakat mau ikut menyelenggarakan kegiatan
pendidikan berupa sekolah swasta, ya boleh saja,” imbuh
Bambang.
Seperti kita ketahui, sekolah-sekolah 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, yang paling
harus dihargai oleh negara ialah sekolah-sekolah swasta pun
turut menjadi pelopor dan pembangkit semangat nasional sesuai
cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. (Nano Tresna A.)
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Dialog Komisi X DPR dengan MK Soal UU BHP

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Mahfud MD bersama Ketua Komisi X DPR Mahyuddin, sebelum melakukan dialog mengenai UU BHP dengan beberapa hakim konstitusi dan para anggota Komisi X DPR di MK, Rabu
(7/4).

S

etelah sejumlah akademisi konsultasi ke MK mengenai UU
No.9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), para
anggota Komisi X DPR juga mendatangi MK pada Rabu
(7/4) siang, meminta penjelasan terkait putusan MK mengenai
UU BHP tersebut. Pertemuan itu berlangsung tertutup dan
berlanjut dengan acara konferensi pers.
“Kami meminta penjelasan dari MK dalam rangka mengisi
kekosongan hukum dengan dibatalkannya UU BHP, untuk
mengelola pendidikan jangka pendek maupun jangka panjang.
Kira-kira mana yang dianggap bertentangan dan mana yang
tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ungkap Rully Chairul
Azwar yang menjadi juru bicara anggota Komisi X DPR.
Dari dialog antara Ketua MK Moh. Mahfud MD, beberapa
hakim konstitusi dengan para anggota Komisi X DPR, diperoleh
sejumlah hasil pembicaraan dari berbagai aspek, baik secara
filosofis, sosiologis, hukum dan lainnya. Secara filosofis, UU
BHP dianggap terlalu memaksakan penyeragaman bentuk
pengelolaan pendidikan, serta tidak memberikan hak lebih luas
kepada masyarakat untuk mengelola pendidikan.
“Bahkan terkesan terlalu memaksakan kehendak pada
kelompok masyarakat yang melakukan usaha-usaha yang
sebetulnya belum siap dengan BHP. Persoalan ini justru dianggap
lebih komersialisasi,” kata Rully.
Kemudian dari aspek sosiologis, lanjut Rully, faktanya
banyak orang yang melakukan gugatan terhadap BHP. Sedangkan
dari fakta hukum, yang paling mendasar adalah Penjelasan
Pasal 53 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) yang terkait dengan “Penyelenggaraan sekolah atau
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institusi pendidikan harus memiliki Badan Hukum Pendidikan,
dalam pengertian ‘nama’.”
“Kalau itu generik, tidak apa-apa. Jadi, Pasal 53 UU Sisdiknas
tidak perlu dicabut dan masih dipakai. Yang dicabut adalah
Penjelasan dari Pasal 53 UU Sisdiknas,” imbuh Rully lagi.
Lebih lanjut Rully mengatakan, dengan bergulirnya
putusan MK yang menyatakan UU BHP inkonstitusional, maka
Komisi X DPR siap mengambil langkah-langkah ke depan dan
memiliki rambu-rambu. Yang penting, jelas Rully, tidak ada
penyeragaman dan pembatasan hak-hak masyarakat untuk ikut
mengelola pendidikan.
“Selain itu, jangan menimbulkan konflik dari hak asasi
manusia yang intinya bahwa pemerintah harus menyediakan
pendidikan bagi masyarakat. Karena pendidikan merupakan
tanggungjawab dari pemerintah, termasuk masyarakat juga ikut
bertanggungjawab,” tegas Rully.
Oleh sebab itu, sambung Rully, ada langkah-langkah jangka
pendek yang dapat dilakukan Komisi X DPR adalah tetap mengacu
pada UU Sisdiknas namun dengan mempertahankan hal-hal apa
saja yang dianggap bertentangan dan tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip UUD 1945.
“Sedangkan untuk jangka panjang, berdasar Pasal 53
Ayat (4) UU Sisdiknas, tetap harus ada yang namanya Badan
Hukum Pendidikan. Jadi, untuk jangka panjangnya, kami tetap
akan mengajukan lagi undang-undang yang namanya bisa saja
badan hukum pendidikan dalam huruf kecil, tapi isinya berbeda
dengan UU BHP yang sekarang dibatalkan,” tandas Rully. (Nano
Tresna A.)  
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SMP Islam Terpadu Raudhatul Jannah Cilegon
Sambangi MK

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Pelajar SMP Islam Terpadu Raudhatul Jannah, Cilegon mendengarkan penjelasan Kepala Bagian Administrasi Perkara MK, Muhidin saat berkunjung ke MK, Rabu (7/4).

M

K wajib memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela. Demikian ungkap Kepala Bagian
Administrasi Perkara MK, Muhidin, S.H., M.Hum mengenai isi
Pasal 10 Ayat (2) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
kepada para pelajar SMP Islam Terpadu Raudhatul Jannah
Cilegon yang berkunjung ke MK pada Rabu (7/4) siang.
“Selain kewajiban tersebut, MK memiliki empat kewenangan
lainnya yaitu menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa
kewenangan antara lembaga negara, memutus perselisihan
hasil pemilu dan memutus pembubaran partai politik,” kata
Muhidin.
Mengenai pembubaran partai politik tertentu, lanjut
Muhidin, yang mengajukan adalah pemerintah. Namun demikian,
selama ini pula belum pernah MK melakukan pembubaran partai
politik tertentu, karena memang belum ada pengajuan untuk
pembubaran parpol yang dianggap bermasalah. Sedangkan
untuk sidang perselisihan hasil pemilu, MK sudah beberapa
kali menyelenggarakan ketika Pemilu Legislatif maupun Pemilu
Presiden 2004 dan 2009, serta Pemilukada 2008.
Lebih lanjut, Muhidin juga menerangkan bahwa dalam
konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, MK dikonstruksikan
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sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan
keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK
bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati
dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten
dan bertanggung jawab.
Selain itu, jelas Muhidin, MK berperan sebagai penafsir agar
semangat konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan
bernegara dan bermasyarakat. Kehadiran MK dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia tidak lain berperan sebagai pengawal
konstitusi (the guardian of constitution), agar konstitusi selalu
dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap
warga negara dan masyarakat.
“Kesemuanya ini untuk mendorong dan mengarahkan
proses demokratisasi berdasarkan konstitusi,” ujar Muhidin
yang juga menjelaskan bahwa MK juga menjadi penafsir tunggal
dan tertinggi atas Undang-Undang Dasar 1945.
Hal lain dan yang tak kalah penting serta terus
dipertahankan MK, kata Muhidin, adalah terselenggaranya
peradilan modern, cepat, sederhana dan tanpa biaya.
Administrasi perkara dan sistem teknologi informasi yang
memungkinkan masyarakat dapat mengakses keadilan dengan
mudah dan tanpa biaya, harus dijamin kelangsungannya,
didukung sumber daya manusia yang berkualitas, dapat
dipercaya dan terbuka. (Nano Tresna A.)
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Aksi

Mahasiswa Universitas Paramadina Belajar
Kehumasan MK

Foto: Humas MK/Andhini SF
Plt. Kepala Bagian Humas MK, Heru Setiawan menjelaskan pelaksanaan kehumasan di lembaga MK kepada mahasiswa jurusan Public Relations Universitas Paramadina di gedung MK, Kamis
(8/4).

S

egenap mahasiswa jurusan Public Relations, Universitas
Paramadina, Jakarta mengunjungi MK pada Kamis (8/4)
siang. Selain ingin mengenal lebih dekat MK maupun
wewenangnya, kunjungan mereka bertujuan mengetahui
pelaksanaan kehumasan di MK. Kedatangan mereka langsung
diterima Plt. Kepala Bagian Humas MK, Heru Setiawan.
Di hadapan para mahasiswa, Heru menerangkan sekilas
cerita saat-saat merintis kehumasan MK, sekitar tahun 20042005 yang cukup banyak suka dukanya. Di antaranya, sulitnya
membuat undangan yang menarik kepada wartawan yang akan
meliput berita di MK, pembuatan berita humas MK yang terlalu
resmi sehingga kurang menarik, dan sebagainya.
“Namun kami dari Tim Humas MK terus melakukan
pembenahan, perbaikan sistem manajemen. Misalnya, kami
membuat kata-kata menarik setiap kali mengundang wartawan
dan melalui sms secara cepat. Kami juga mengumpulkan
database para wartawan yang bertugas di MK. Selain itu, berita
humas dibuat lebih menarik, tidak terlalu formal,” ungkap
Heru.
Lebih lanjut Heru mengatakan, tidak mudah untuk
membentuk pencitraan positif pada lembaga kehumasan. Hal
inilah yang disadarinya sejak ia dan teman-teman satu tim
mengembangkan kehumasan MK menjadi lembaga yang disegani
dan bermanfaat bagi kepentingan umum.
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“Syarat utama pencitraan yang baik bagi kehumasan
adalah lembaga itu harus baik, bersih. Termasuk komponenkomponennya, SDM-nya juga harus baik dan profesional dalam
menjalankan tugasnya,” tegas Heru.
Heru menambahkan, kinerja kehumasan MK yang kini terus
berkembang dan semakin kondusif, tak lepas dari komponen
yang mendukung Kehumasan MK. Di antaranya, Media Center,
Hubungan Antara Lembaga, Penerbitan, Unit Teknologi Informasi,
MK Program TV, MK Program Radio, Standard Operasional
Prosedur Biro Humas dan Protokol, Panduan Bagi Jurnalis
Meliput di MK, Pusat Kajian Konstitusi Seluruh Indonesia dan
Kuliah Umum di 39 Perguruan Tinggi.
Hal lain yang tak kalah penting, lanjut Heru, adalah
Pelayanan Kehumasan utamanya bagi media massa maupun
melakukan hubungan internasional. “Tak bisa dikesampingkan
peran Media Center yang antara lain melakukan peliputan berita
sidang dan non-sidang untuk majalah MK dan website, monitoring
media dan membuat hak jawab, pemuatan putusan, konferensi
pers, dan lainnya. Selain itu, melaksanakan kerjasama antara
lembaga dalam bentuk MoU, serta publikasi dan pemasyarakatan
konstitusi berupa Temu Wicara, Obrolan Konstitusi, Pendidikan
Kesadaran Berkonstitusi, Debat Konstitusi Antara Perguruan
Tinggi harus dilaksnakan dengan baik pula,” pungkasnya.(Nano
Tresna A.)

57
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Mahfud MD: Aktualisasi Pemikiran Gus Dur
sebagai Guru Bangsa

Foto: Humas MK/Edhoy
(Ka - Ki) Ketua MK Mahfud MD bersama adik Gus Dur, Salahudin Wahid pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dalam Seminar Aktualisasi Pemikiran Gus Dur Sebagai Guru dalam Hidup
Berbangsa di Jombang Jawa Timur, Kamis (8/4).

D

i sela-sela jadwal persidangan berbagai perkara yang
padat, Ketua MK, Moh. Mahfud MD, menyempatkan diri
melakukan kunjungan kerja ke Surabaya (8/4) untuk
memperingati 100 hari wafatnya K.H. Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) di PWNU Surabaya.
Moh. Mahfud MD dalam kesempatan ini memberikan Orasi
Ilmiah dengan tema “Mengenang Pemikiran Gus Dur”. Dalam
orasinya, Mahfud mengatakan bahwa Gus Dur adalah figur
pendakwah Islam yang punya komitmen.
“Beliau ingin menda’wahkan Islam sebagaimana adanya.
Islam sebagai rahmatan lil ’âlamîn yang juga sebagai salah
satu pengikat umat yang memberi kontribusi bagai bangsa dan
Negara. Beliau juga sangat vokal bersama tokoh NU lainnya yang
menyatakan bahwa Pancasila itu sudah final untuk Indonesia
dan Islam sama sekali tidak terganggu dengan Pancasila itu,”
tuturnya.
Oleh sebab itu, Moh. Mahfud MD menambahkan, dalam
pemikiran Gus Dur tentang hubungan antara Agama dan Negara
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dikenal sebagai penganut faham “Inklusivisisme”. Satu faham
yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia merupakan bagian
dari bangsa Indonesia yang tidak boleh mengganggu atau
mengeksklusifkan diri atas nama mayoritas umatnya untuk
mendiskreditkan orang lain yang bukan Islam.
Di akhir orasinya, Moh. Mahfud MD menegaskan, di
dalam da’wahnya Gus Dur itu penganut “Strategi Budaya”,
yakni Islam itu tidak boleh dipaksakan oleh simbol-simbol
formal. Menurut Gus Dur, ujar Moh. Mahfud, sumber hukum
di Indonesia itu seperti hukum Islam, hukum Kristen, hukum
adat, diolah berdasarkan kebutuhan bangsa yang prulalistik ini
lalu dijadikan UU yang menjadi milik bersama sehingga tidak
muncul lagi simbol resmi sebagai hukum agama.
Dalam acara tersebut, turut hadir pula Salahuddin Wahid
yang merupakan adik kandung Gus Dur yang juga pimpinan
Pesantren Tebuireng, Jombang dan tokoh NU lainnya yang ada
di Surabaya. (Edhoy)
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Aksi

Mahfud MD: Hukuman Mati Untuk Koruptor

Foto: Humas MK/Ardli Nuryadi
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendapatkan cenderamata dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad didampingi Rektor UII Edy Suandi Hamid dalam acara Seminar
Nasional Bank Indonesia di Yogyakarta, Sabtu (10/04).

K

etua MK Moh. Mahfud MD dalam seminar ”Peran dan
Fungsi Bank Sentral dalam Stabilitas Keuangan dan
Perekonomian Nasional” menyatakan dirinya sudah
berteriak lama soal pemberantasan korupsi. Mengenai hal ini
Mahfud antara lain pernah mengusulkan mengenai pembuktian
terbalik dan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
“Tapi, karena banyak orang yang tidak setuju, maka
hukuman setengah mati saja,” kata Mahfud saat menjadi
pembicara pada Seminar yang diselenggarakan atas kerjasama
Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia itu, di hotel
Melia Purosani, Yogjakarta, Sabtu (10/04).
Menurut Mahfud, ada tiga cara untuk meminimalkan
tindakan korupsi yakni pembuktian terbalik, hukuman mati,
dan hukuman setengah mati. Saat pembuktian terbalik,
orang yang disangka koruptor harus membuktikan dari
hasil uangnya itu. Untuk hukuman setengah mati, batasi
komunikasinya.
Kemudian dalam Keynote Speech-nya Mahfud juga
menyinggung masalah Independensi Bank Indonesia (BI)
berpeluang menimbulkan dilema hukum bagi para pengambil
kebijakan. “Dilema itu bukan saja independensi yang
dimasalahkan, tetapi melebar sampai ke masalah posisi,
kewenangan, dan kekuasaan,” jelas Mahfud MD.
Bahkan, menurut dia, kondisi dilematis juga menyentuh
pada kemungkinan untuk bisa “mengkriminalkan” kebijakan
pada saat melaksanakan tugas. Dalam hal ini, kebijakan BI seolah
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menjadi terbuka untuk dikriminalkan meskipun kebijakan itu
ditempuh atau diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.
“Mempersoalkan atau bahkan ‘mengkriminalkan’ kebijakan
adalah isu yang masih penting dan menarik dibahas. Apalagi itu
akan terkait erat dengan aktivitas BI ke depan terutama dalam
rangka tugas pencapaian tujuan bank tersebut,” tambah Mahfud
MD.
Selanjutnya, Mahfud mengatakan ada ketentuan dalam
UU Nomor 23 tahun 1999 yang memperbolehkan BI untuk
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam
konteks itu, ada ketentuan yang intinya pembuat kebijakan
tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan yang
sejalan dengan tugas dan wewenangnya.
”Pada posisi apa pun BI menjadi serba salah, tidak
independen maupun independen tetap saja menuai kritik. Ketika
tidak independen, BI dikatakan hanya menjadi alat kekuasaan,
tetapi setelah ditentukan sebagai lembaga independen tetap saja
dimasalahkan. Dengan independensi dan terbuka kemungkinan
BI melalui para pemimpinnya bertindak arogan, bahkan seolah
tidak dapat dikontrol, terang Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan mengenai masalah
independensi. “Independensi juga menumbuhkan superioritas
dan mendorong pimpinan lebih ‘bebas’ dan ‘berani’ membuat
kebijakan maupun pernyataan yang sebenarnya memerlukan
kedalaman pemikiran. Jadi, ada risiko ketidakcermatan,” tandas
Mahfud. (dedy)
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Aksi

Mahfud MD: Pemakzulan Cegah
Penyalahgunaan Jabatan

Foto: Humas MK/Dedy
Ketua MK Mahfud MD didampingi (Ka - Ki) Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MP (Guru Besar Unand), Guru Besar Unsri, Prof. Amzulian Rifai, MM. sebagai Moderator dan Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH
(staf khusus wapres RI) pada acara seminar “Mungkinkah Pemakzulan” di Hotel Aryaduta, Palembang, Jumat (9/4).

K

etua

MK

Moh.

bertemakan

Mahfud

“Mungkinkah

MD

menghadiri

Pemakzulan”

seminar
di

Hotel

Aryaduta, Palembang, Jumat (9/4). Dalam seminar

tersebut,

Mahfud

mengatakan

bahwa

pemakzulan

sehingga terjaga kemurniannya,” terangnya kepada para
peserta seminar.
Seminar ini juga dihadiri pula oleh Prof. Dr. Satya Arinanto,

atau

SH, MH (Staf Khusus Wapres RI) dan Prof. Dr. Saldi Isra, SH,

impeachment selalu dikaitkan dengan pemberhentian Presiden

MP (Guru Besar Unand) sebagai narasumber. Sebagai Moderator

atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

adalah Guru Besar Unsri, Prof. Amzulian Rifai, MM.

“Tetapi sebenarnya istilah ini digunakan secara luas

Acara ini diselenggarakan oleh Fak Hukum Unsri bekerja

yakni dalam konteks pejabat publik. Pemakzulan dimaksud

sama dengan Hanns Seidel Foundation. Acara ini dihadiri pula

mencegah jabatan yang digerayangi oleh tangan kotor

puluhan Mahasiswa FH Unsri dan sejumlah mahasiswa IAIN Raden

pemegangnya sekaligus melindungi kejujuran dan kredibilitas

Fatah Palembang, anggota HMI dan sejumlah akademisi. (Dedy)
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Aksi

Siswa SMU Al-Azhar Kunjungi MK

Foto: Humas MK/Gani
Kepala Bagian Administrasi Perkara MK Muhiddin didampingi guru pengajar SMA Islam Al-Alzar Jakarta, sedang memberikan penjelasan kepada siswa SMA tersebut, Rabu (14/04).

M

K menerima pengajuan permohonan berdasarkan
lingkup kewenangan yang diberikan UUD 1945. Hal
ini disampaikan oleh Kepala Subbagian Administrasi
Perkara MK Muhiddin ketika menemui siswa SMU Islam Al
Azhar, Kebayoran Lama, Rabu (14/4), di Gedung MK.
Muhiddin menjelaskan bahwa MK memiliki lima
kewenangan yang masing-masing menentukan siapa saja
yang bisa mengajukan permohonan ke MK. Pertama, jelas
Muhiddin, kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD
1945. “Pemohon kewenangan ini di antaranya warga negara
Indonesia, badan hukum, lembaga negara, serta masyarakat
hukum adat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya
karena berlakunya suatu undang-undang,’ jelasnya.
Selain itu, lanjut Muhiddin, MK memiliki kewenangan
untuk memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara.
“Perkara ini hanya bisa diajukan oleh lembaga negara yang
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kewenangannya diambil oleh lembaga negara lain, maka MK
berfungsi sebagai penengah,” ujarnya.
Kewenangan lain yang dimiliki MK adalah memutus sengketa
hasil Pemilu dan impeachment atau pemakzulan presiden. Khusus
untuk impeachment atau pemakzulan, jelas Muhiddin, kedudukan
MK hanyalah mengadili perkara yang diajukan oleh DPR. “MK yang
membuktikan apakah benar dugaan DPR bahwa Presiden atau
Wakil Presiden bersalah, tetapi MK tidak memiliki kewenangan
untuk memakzulkan Presiden atau Wakil Presiden,” jelasnya.
Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, MK berusaha
untuk mewujudkan pengadilan yang modern dan terpercaya. Tak
hanya itu, MK juga ingin mewujudkan budaya sadar berkonstitusi
di masyarakat. “Konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara
kita harus dijunjung tinggi. Tidak boleh ada hukum lain yang
melebihi konstitusi kita. Untuk itulah, MK bertugas melindungi
dan menjaga konstitusi,” tandasnya. (Lulu Anjarsari)
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Aksi

“World Movement for Democracy” Kunjungi
MK

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki (Tengah berdiri) didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar (Kanan berdiri) saat berfoto bersama para praktisi hukum “World Movement for Democracy” di MK,
Rabu (14/4).

S

ekelompok praktisi hukum dari berbagai negara yang
tergabung dalam “World Movement for Democracy”
melakukan kunjungan ke MK pada Rabu (14/4) siang.
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki, didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.
Saat membuka pertemuan, Sodiki langsung menjelaskan
wewenang utama. “Wewenang paling banyak dilakukan MK
adalah menguji UU terhadap UUD 1945. Kemudian pada 2004
dan 2009 MK juga memutus perselisihan hasil Pemilu Legislatif
dan Pemilu Presiden. Sedangkan memutuskan pembubaran
partai politik belum pernah dilakukan MK,” ujar Sodiki.
Sodiki melanjutkan, pasca Pemilu Legislatif 2009 sebanyak
41 partai politik di Indonesia masing-masing mengajukan
gugatan ke MK. Menurut ketentuan undang-undang, yang dapat
mengajukan gugatan adalah pimpinan partai politik, bukan
perorangan. Dengan demikian, kata Sodiki, kalau salah satu
partai politik mengajukan gugatan dianggap mewakili satu
partai politik.
“Selain itu juga, secara teknis semua gugatan hukum
partai-partai politik tidak hanya berupa hard copy, melainkan
juga berupa soft copy,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu pula, peserta kunjungan yang
berasal dari Australia, Brasil, Peru, Filipina, Nikaragua, Kamerun,
Mongolia tersebut, berkesempatan bertanya seputar kinerja
MKRI. Misalnya, ada yang menanyakan batas usia minimal
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dan maksimal menjalani profesi hakim konstitusi, prosedur
pencalonan hakim konstitusi, termasuk masalah aktual yang
sedang ditangani MK belakangan ini.
“Masalah yang sedang hangat dan menjadi pembicaraan
masyarakat Indonesia saat ini adalah soal mafia peradilan.
Mafia peradilan ternyata melibatkan banyak pihak, mulai dari
polisi, hakim, jaksa dan bahkan lembaga eksekutif,” jelas Sodiki
menjawab pertanyaan salah seorang peserta asal Peru.
Namun demikian, sambung Sodiki, pandangan masyarakat
Indonesia terhadap kinerja MKRI sangat tinggi. Mereka begitu
menghargai dan respek dengan kinerja MKRI selama ini. Bahkan
hampir-hampir semua persoalan yang tidak selesai diluar MK,
maunya diselesaikan di MK. Hal ini memang menjadi suatu yang
membanggakan bagi MK. Selain itu, semua putusan MK ditaati
oleh masyarakat.
Sodiki mencontohkan, saat berlangsung Pemilu 2009
lalu, banyak orang atau calon pemilih yang namanya tidak
teregistrasi, padahal menurut undang-undang hanya orangorang yang teregistrasi yang bisa ikut pemilu. Akhirnya MK
membuat terobosan bahwa siapa saja yang namanya tidak
teregistrasi, tetap dapat ikut pemilu dengan menggunakan KTP,
KK ataupun paspor untuk pemilih yang di luar negeri.
“Ternyata terobosan MK itu sangat menolong jutaan orang
yang namanya tidak teregistrasi untuk ikut dalam Pemilu 2009,”
tandasnya. (Nano Tresna A.)

majalah KONSTITUSI - No. 39

Aksi

Peserta Diklat Pustaka BPK Studi
Perpustakaan MK

Foto: Humas MK/Gani
(Ka-Ki) Staf IT Riska Aprian didampingi Pustakawan Hanindyo dan Ibu Tari, sedang mempresentasikan sistem jaringan ICT MK kepada peserta Diklat Pengolahan Bahan Pustaka BPK, Jumat
(16/04) di ruang konferensi press MK.

S

ebanyak 28 peserta Diklat Pengolahan Bahan Pustaka Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) mengunjungi MK pada Jumat
(16/4) pagi. Kedatangan mereka dalam rangka melakukan
studi banding perpustakaan MK, agar lebih memahami berbagai
hal pengelolaan dan manajemen perpustakaan, termasuk juga
mengenai teknologi yang mendukung perpustakaan itu sendiri.
Sesuai SK Sekjen MKRI No.357/Kep/Set.MK/2004,
perpustakaan MK merupakan unit pendukung Kesekretariatan
Jenderal Mahkamah Konstitusi di bawah Pusat Penelitian
dan Pengkajian. Sedangkan secara fungsional kedudukan
perpustakaan MK mendukung langsung hakim konstitusi
dalam membuat keputusan melalui ketersediaan referensi dan
literatur.
“Perpustakaan di Mahkamah Konstitusi mulai dirintis
dan dikembangkan pada akhir 2004,” kata pustakawan MK,
Hanindyo, S.Sos. M.Si, didampingi Riska Aprian sebagai staf
IT MK saat membuka pertemuan dengan para peserta Diklat
Pengolahan Bahan Pustaka BPK.
Lebih lanjut Hanindyo menuturkan, awal berdirinya
perpustakaan MK hanya memiliki satu orang pengelola dan
hanya tersedia 200 eksemplar buku, serta menggunakan ruangan
4 x 6 meter persegi di gedung lama MK. Tahun 2005 SDM di
perpustakaan MK menjadi 3 orang, buku-buku bertambah jadi
1500 eksemplar, dengan satu unit komputer.
“Tahun demi tahun, perpustakaan MK mengalami
kemajuan. Tahun 2007 kami menempati ruangan baru di
lantai 5 gedung baru MK. Tahun 2008 terjadi pengembangan
ruang di lantai 6 dengan desain khusus, 4 SDM, jumlah buku
mencapai 7000 eksemplar dan terpasang Sistem Pengaman
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(RFID). Kemudian pada 2009 terjadi pengembangan lantai 6
dan 16, dengan 5 SDM, jumlah buku menjadi 12.000 eksemplar
ditambah e-Book,” papar Hanindyo panjang lebar.
Selanjutnya pada 2010, perpustakaan MK dilengkapi
kebutuhan infrastruktur di lantai 5, 6 dan 16. Selain itu,
peningkatan kuantitas dan kualitas koleksi dilakukan oleh MK,
legalisasi fungsional SDM serta peningkatan kualitas berstandar
kompetensi tersertifikasi juga dilakukan. Selanjutnya, MK
melakukan eksistensi organisasi baru dalam program reformasi
birokrasi maupun kerjasama dengan perpustakaan institusi lain.
Menyinggung
fungsi
layanan,
ungkap
Hanindyo,
perpustakaan MK bukan hanya untuk kepentingan intern MK
seperti kebutuhan informasi bagi hakim konstitusi, panitera
pengganti maupun peneliti, namun juga membuka kesempatan
seluas-luasnya kepada publik misalnya praktisi hukum, peneliti
dari perguruan tinggi dan pemerhati hukum lainnya untuk
menggunakan perpustakaan MK.
Hal lain yang tak kalah penting, perpustakaan MK menjalin
kerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi (PKK) di 39 perguruan
tinggi, perpustakaan nasional sebagai pembina. Kegiatan selain
itu, MK juga turut serta dalam berbagai ajang pameran, book
fair, penyebaran informasi melalui leaflet, brosur dan lainnya
Dalam kesempatan itu staf IT MK, Riska Aprian juga
menerangkan hal-hal terkait dengan teknologi perpustakaan
di MK. Di antaranya, mengenai sistem perpustakaan (automasi
perpustakaan/katalog on-line), sistem pengamanan terintegrasi
serta mengenai penggunaan CCTV. Usai pertemuan itu, agar bisa
mengenal lebih dekat, para peserta diajak meninjau langsung
suasana dan fasilitas perpustakaan MK. (Nano Tresna A.)
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Temu Wicara MK-TNI AU: Pancasila Harus
Dijadikan Tujuan Cita Hukum Indonesia

Foto: Humas MK/Gani
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki didampingi Marsda TNI AU Joseph Rasiman sebelum Pembukaan Temu Wicara MK dengan TNI AU, dengan tema “Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi Perwira
TNI AU”, Jumat (16/04) di Hotel Sultan, Jakarta.

S

ecara politis, Pancasila merupakan kesepakatan luhur
yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam
satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang
majemuk dalam prinsip persatuan. Dari segi filosofi, Pancasila
merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang kita
cita-citakan, serta dasar bagi para penyelenggara negara
yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan
berkembang serta keluar jauh dari kehidupan luhur nenek
moyang Indonesia.  
“Sedangkan dari segi hukum, Pancasila menjadi cita
hukum yang harus dijadikan dasar dan tujuan di Indonesia,”
jelas Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Achmad
Sodiki, S.H. dalam sambutannya sebelum membuka resmi acara
“Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan TNI AU”, Jumat
(16/4) siang di Hotel Sultan, Jakarta.
Lebih lanjut Sodiki mengatakan, Pancasila yang diambil
dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat
religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan.
Disamping itu Pancasila bercirikan asas kekeluargaan dan
gotong royong serta pengakuan atas hak-hak individu.
“Namun harus dipahami, Pancasila bukan doktrin yang
begitu saja dapat dipahami, melainkan sebagai dasar rasional
dari negara Indonesia,” tambah Sodiki di hadapan para perwira
TNI-AU dari berbagai kesatuan.
Sementara itu, Koordinator Staf Ahli KASAU, Marsekal
Muda TNI Joseph Rasiman mengungkapkan bahwa Temu Wicara
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MK-TNI AU utamanya bertujuan untuk lebih meningkatkan
pemahaman para perwira TNI AU mengenai konstitusi dan MK
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
“Selain itu, nilai lebih lainya adalah agar perwira TNI AU
lebih memahami peran dan fungsi MK dalam menyelesaikan
perkara uji materi UU terhadap UUD 1945, memutus perselisihan
hasil pemilu dan pemilukada dan lainnya,” kata Joseph.
Ditambahkan Joseph, TNI khususnya TNI AU yang
mengemban tugas sebagai komponen utama dalam sistem
pertahanan negara harus memegang teguh komitmen untuk
selalu berpedoman pada konstitusi, ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap
pelaksanaan tugas.
“Ketaatan dan kepatuhan setiap prajurit TNI AU pada
konstitusi dan hukum akan menjadi sendi yang kokoh bagi
pencapaian profesionalisme TNI AU,” tegas Joseph.
“Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan TNI AU”
berlangsung 16 s.d. 17 April ini juga dihadiri Hakim Konstitusi
Harjono, Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar yang menjadi
narasumber dalam sesi diskusi dengan berbagai tema, antara
lain “Mahkamah Konstitusi, Hukum Progresif dan Keadilan
Substantif”, “Pancasila sebagai Dasar Negara dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, serta
“Mahkamah Konstitusi: Akses Publik dan Sistem Administrasi
Peradilan, Modern dan Terpercaya”. (Nano Tresna A.)
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Aksi

Mahasiswa IKIP PGRI Semarang Belajar
Administrasi Yustisial MK

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memberikan materi mengenai Kewenangan MK kepada para mahasiswa IKIP PGRI Semarang yang berkunjung ke MK, Selasa (20/4).

P

elaksanaan administrasi yustisial pada prinsipnya
menyertai pelaksanaan tugas substantif penyelenggaraan
peradilan yang dilakukan oleh MK. Secara garis besar,
pelaksanaan tugas substantif itu dimulai dengan penerimaan
perkara yang diikuti dengan penjadwalan persidangan.
“Berdasarkan UU No.24/2003, sebelum persidangan
pemeriksaan tentang pokok perkara, MK mengadakan
pemeriksaan pendahuluan guna melakukan pemeriksaan
kelengkapan dan kejelasan mengenai materi permohonan. Dari
hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon diberikan nasihat untuk
melengkapi atau memperbaiki permohonan dalam jangka
waktu 14 hari, bila permohonan belum lengkap dan belum
jelas,” papar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi kepada
para mahasiswa IKIP PGRI Semarang yang berkunjung ke MK
pada Selasa (20/4) pagi.
Dikatakan Fadlil lagi, pelaksanaan administrasi yustisial
juga merupakan pemenuhan kepentingan dan tanggung-jawab
institusional MK dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang
wajar, objektif, cermat dan seksama. Kepentingan dan tanggungjawab itu meliputi proses peradilan terhadap permohonan
dan kasus yang sedang dihadapi maupun untuk hukum dan
peradilan di masa yang akan datang.
Hal lain dan yang tak kalah penting, sambung Fadlil,
kemudahan dan kecepatan akses untuk mendapatkan informasi
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maupun produk administrasi serta putusan sehingga dapat
memperkecil peluang KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Karena
itulah, dorongan dan peluang untuk KKN bagi Pemohon, pihakpihak terkait, staf dan pejabat MK sangat kecil.
“Terlebih lagi, faktor keterbukaan dalam pelayanan dan
desain kantor serta sistem meja-meja yang memungkinkan
setiap interaksi antara staf dan publik dalam proses pelayanan
dapat terlihat oleh siapa pun. Selain itu, yang cukup menentukan
kecilnya peluang KKN ketika berperkara di MK adalah semua
pelayanan tanpa dipungut biaya,” tambah Ahmad Fadlil.
Lebih lanjut Fadlil mengatakan, sidang MK terbagi menjadi
Sidang Pleno dan Sidang Panel. Sidang Pleno adalah memeriksa,
mengadili dan memutus perkara yang dihadiri Sembilan atau
sekurang-kurangnya tujuh orang hakim konstitusi. Sebelum
Sidang Pleno, dapat dibentuk panel dengan sekurang-kurangnya
terdiri atas tiga orang hakim konstitusi, inilah yang disebut
Sidang Panel.
“Sidang Pleno dan Sidang Panel bersifat terbuka untuk
umum. Bila permohonan telah lengkap dan jelas, dilanjutkan
dengan pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan
persidangan itu diperiksa pokok permohonan dengan
mendengar Pemohon dan pihak-pihak lain serta pembuktian
menurut undang-undang,” ungkap Ahmad Fadlil. (Nano
Tresna A.)
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Mahfud MD: MK Tak Hanya Urus Masalah
Ketatanegaraan

Foto: Humas MK/Edhoy
Ketua MK, Moh. Mahfud MD memberikan orasi ilmiah pada Pertemuan Koordinasi MK dengan Assosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, DPD Jawa timur di Surabaya, Minggu
(18/4).

D

i sela-sela jadwal persidangan berbagai perkara yang padat
dan ketat, Ketua MK Moh. Mahfud MD menyempatkan
diri melakukan kunjungan kerja ke Surabaya dan Malang
bersama Wakil Ketua MK Ahmad Sodiki dan Hakim Konstitusi
Harjono, Minggu (18/4). Kunjungan itu dalam rangka memberikan
pemahaman mengenai konstitusi dan berbagai kewenangan MK.
Dalam orasinya di hadapan 100 peserta Asosiasi Pengajar Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi itu, Mahfud MD mengatakan bahwa
Hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya berpedoman
pada UU atau PMK (Peraturan MK) saja. Apa yang di tulis di
PMK tahun 2003 bisa jadi belum semuanya memuat aturan
karena terdapat perkembangan–perkembangan di MK dan itu
berdasarkan kasus.
“Kasus yang muncul lalu dapat dibuatkan hukum acara
sendiri yang kemudian menjadi “yurisprudensi”, ada yang
sempat di masukan hukum acara, namun ada juga yang muncul
dalam prakteknya,” kata Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menyatakan MK itu dibentuk menjadi
semacam forum “Prefiregiatum” dalam arti pengadilan khusus
di bidang-bidang tertentu dan tidak hanya mengurusi masalah
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ketatanegaraan saja. Untuk pengujian UU, MK adalah “Negative
Legislation” (Legislator Negatif) yang artinya membatalkan,
meniadakan sesuatu yang tadinya ada.
“Oleh sebab itu wewenang MK sebenarnya tidak boleh
mengatur, namun hanya menyatakan satu UU itu sah atau tidak,
baik secara keseluruhan melalui uji formil maupun keseluruhan
atau sebagiannya melalui uji materiil. Adapun perbedaan
uji formil dan uji materiil adalah, pada uji formil sebuah UU
dinyatakan batal seluruhnya karena prosedur dan bentuknya
salah dari A sampai Z itu batal. Pada Uji Materiil hanya sebagian
Pasal atau bisa hanya sebuah kata yang salah dan kemudian
dapat dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum,” terang
Mahfud.
Di hari yang sama, pada acara berikutnya Ketua MK, Mahfud
MD menghadiri Pengajian Konstitusi yang diselenggarakan
oleh Yayasan Sabilillah Malang yang digelar di Auditorium
K.H. Masjkur, Masjid Sabilillah, Malang. Dalam acara tersebut,
Kapolwil Malang dan sesepuh dari Yayasan Sabilillah Malang
turut hadir untuk lebih jauh memahami konstitusi negara
Indonesia. (Edhoy)
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Kunjungan Garda Tipikor Fakultas Hukum
Unhas Makassar

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi sedang memaparkan penjelasaan mengenai pengertian dan fungsi konstitusi kepada Garda Tipikor, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kamis (22/04).

S

egenap mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Radikal
Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) dari Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) Makassar
mengunjungi MK pada Kamis (22/4) pagi. Kedatangan mereka
dalam rangka melakukan studi banding ke MK dan mengunjungi
berbagai institusi hukum dan perguruan tinggi, di antaranya
mengunjungi Komisi III DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
Dalam kesempatan itu Hakim Konstitusi H.M. Arsyad
Sanusi menerima kunjungan para mahasiswa FH Unhas,
sekaligus membuka acara kunjungan itu dengan menjelaskan
pengertian mengenai konstitusi. Salah satunya dari Brian
Thompson yang mengartikan konstitusi merupakan dokumen
yang berisi aturan-aturan untuk bekerjanya suatu organisasi.
“Organisasi yang dimaksud oleh Brian Thompson ini
dapat beragam bentuk dan strukturnya, mulai dari organisasi
kemasyarakatan,
organisasi
politik
hingga
organisasi
internasional,” jelas Arsyad Sanusi.
Dikatakan Arsyad, pengertian konstitusi juga dijelaskan
oleh Philip Hood & Jackson yakni suatu bangun aturanaturan, adat istiadat dan konvensi-konvensi yang menentukan
komposisi dan kekuasaan lembaga-lembaga negara dan yang
mengatur hubungan antara berbagai lembaga negara antara
satu dan lainnya, dan hubungannya dengan pribadi-pribadi
warganegara.
“Dengan demikian, konstitusi dapat berupa aturan-aturan
tertulis, adat istiadat atau konvensi-konvensi ketatanegaraan,”
tegas Arsyad.
Lebih lanjut Arsyad mengungkapkan Tujuan Konstitusi
menurut para ahli. Misalnya, menurut Strong tujuan konstitusi
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untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk
menjamin hak-hak yang diperintah, serta merumuskan
pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sedangkan menurut
Bagir Manan, tujuan konstitusi adalah untuk mengatur
organisasi negara dan susunan pemerintahan.
“Kemudian menurut K.C. Wheare, tujuan konstitusi
adalah untuk mengatur lembaga-lembaga negara dan menata
pemerintahan,” tambah Arsyad.
Hal lain dan yang tak kalah penting, lanjut Arsyad,
adalah mengenai fungsi konstitusi. Menurut Prof. Dr. Mahfud
MD, fungsi konstitusi sebagai aturan dasar ketatanegaraan,
sebagai perjanjian masyarakat yang memberikan arah bagi
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Oleh sebab
itu fungsi konstitusi menurut Mahfud MD, setidaknya terdapat
dua esensi konstitusionalisme yaitu konsepsi negara hukum
dan konsepsi hak-hak sipil warga negara.
“Pendapat lain mengenai fungsi konstitusi juga diungkap
Sheperd L. Witman & John J.W, bahwa fungsi terpenting
konstitusi adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi
organisasi dan sikap tindak pemerintah,” jelas Arsyad.
Terkait dengan masalah konstitusi, Arsyad juga
menerangkan adanya istilah konstitusi ekonomi yang dicetuskan
mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Pengertian konstitusi
ekonomi adalah jika suatu negara memuat kebijakan ekonomi
di dalamnya. Konsep konstitusi ekonomi mulai ada pada abad
ke-20 dan bermula sejak Uni Soviet memasukkan persoalan
ekonomi dalam konstitusinya pada 1918 dan Republik Weimar
Jerman pada 1919. Kemudian pola konstitusionalisasi kebijakan
ekonomi itu diikuti oleh banyak negara lain dalam berbagai
tipologi. (Nano Tresna A.)
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MK Raih Penghargaan “Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Negara Terbaik 2009”

Foto: Humas MK/Gani
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat menerima penghargaan “Satuan Kerja Pengelola Keuangan Negara Terbaik 2009” dari Dirjen Perbendaharaan Negara Herry Purnomo Jumat (23/4).

B

erkat profesionalisme, kedisiplinan dan kejujuran dalam
proses pengelolaan keuangan, MK meraih penghargaan
“Satuan Kerja Pengelola Keuangan Negara Terbaik
2009.” Penganugerahan penghargaan yang diserahkan Dirjen
Perbendaharaan Negara, Herry Purnomo ini langsung diterima
oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, Jumat (23/4) sore di gedung
Kanwil XI Ditjen Perbendaharaan Negara Jakarta Timur.
“Sejujurnya, penghargaan ini sebenarnya bukanlah tujuan
utama kami. Ke depan, kami berharap aspek administrasi harus
sesuai dengan aturan main. Namun yang membanggakan, dilihat
dari sisi kewenangan, vonis MK yang dipercaya harus di-back-up
juga dengan birokrasi yang kuat,” jelas Janedjri usai mengikuti
acara penghargaan “Satuan Kerja Pengelola Keuangan Negara
Terbaik 2009.”
Sementara itu Dirjen Perbendaharaan Jakarta, Herry
Purnomo mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari
penganugerahan penghargaan ini adalah agar proses pelayanan
dapat berjalan dengan baik, serta pegawai-pegawai pun dapat
bekerja secara profesional, penuh dedikasi dan jujur.
Dari 1400 Satuan Kerja Pengelola Keuangan lembaga
negara di Jakarta, terpilih sejumlah lembaga yang memang
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patut mendapatkan penghargaan ini. Hasil penilaian Tim Juri
KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan Tim Juri
UAPPAW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah)
terbagi mulai dari ranking teratas atau pertama, berlanjut pada
ranking kedua hingga ranking ketiga.
Dan inilah sejumlah nama yang menjadi ranking
pertama atau teratas yang meraih penghargaan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Negara Terbaik 2009, Kanwil Ditjen Pajak
Jakarta Timur (UAPPA-W), Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (KPPN Jakarta I), Biro Pusat Statistik Jakarta Barat
(KPPN Jakarta II), Ditjen PZMKT Depnaker (KPPN Jakarta III),
Ditlantas Polda Metro Jaya (KPPN Jakarta IV), Biro Hukum &
Organisasi Kesehatan (KPPN Jakarta V), Pusat Keuangan Polri
(KPPN Jakarta VI).
Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam
memberikan penghargaan ini, kriteria pertama adalah pelaporan
keuangan yang meliputi rekonsiliasi tepat waktu dan keakurasian
data dari laporan keuangan. Kedua adalah pelaksanaan anggaran
yang meliputi penyelesaian pertanggungjawaban UP/TUP yang
tepat waktu, serta validitas pengajuan surat perintah membayar.
(Nano Tresna A.)

majalah KONSTITUSI - No. 39

Aksi

Ikatan Pelajar Putri NU Kunjungi MK

S

Foto: Humas MK/Ika/Ita
Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki didampingi salah satu peserta Lulu Soraya tampak
sedang menjelaskan materi mengenai Perubahan UUD 1945 dan Wewenang MK, kepada
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Jumat (23/04).

ejumlah pelajar putri yang berasal dari Pimpinan Pusat Ikatan
Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) melakukan kunjungan ke
MK, Jum’at (23/4) siang. Kedatangan mereka bertujuan untuk
mengetahui proses perubahan UUD 1945, wewenang serta tugas MK.
Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki.
Dalam kesempatan ini, Sodiki menjelaskan sejarah UUD 1945
pada era Orde Lama. Pada saat itu UUD 1945 dinilai tidak mencukupi
tuntutan masyarakat dan kurang demokratis. Hal itu ditunjukkan
dengan periode jabatan presiden yang dapat dipilih enam kali periode
berturut-turut.
“Selain itu Sodiki juga mengatakan pada era Orde Lama, wakilwakil rakyat tidak dipilih langsung oleh rakyat sehingga menimbulkan
persepsi bahwa yang berdiri tidak mewakili rakyat, melainkan mewakili
kekuasaan. Akibatnya dari kekuasaan tersebut menimbulkan banyak
kasus korupsi yang sampai sekarang masih merajalela. Ibaratnya
kalau itu kasus korupsi diwarisi sampai saat ini adalah seperti bisul
yang sudah matang dan sekarang pecah karena dahulu tidak ada yang
berani mengungkapkan kasus korupsi,” ujar hakim konstitusi dari

kota Apel, Malang tersebut kepada pelajar putri NU.
Peserta kunjungan yang juga merupakan mahasiswa dari berbagai universitas berkesempatan bertanya seputar MKRI. Misalnya,
ada yang menanyakan mengapa di Indonesia masih diberlakukan hukum Belanda.
Selain itu, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator mengenai wacana pembentukan MK yang ditulis oleh
Moh. Yamin tetapi ditolak oleh Prof. Dr. Soepomo. “Apakah pada saat itu ada kasus yang perlu diselesaikan, sehingga Moh. Yamin
merasa perlu dibentuk lembaga MK pada saat itu,” tanya moderator
Sodiki menjelaskan, wacana yang ditulis Moh. Yamin bertepatan dengan tumbangnya pimpinan Jerman, Adolf Hittler. Pada
masa kekuasaannya, ia membuat UU dengan seenaknya, sehingga pada saat kekuasaan Hittler jatuh dibuatlah MK Jerman yang
menguji UU yang dibuat Hittler.
“Itulah hal yang menyebabkan Moh. Yamin merasa perlu dibentuk MK di Indonesia pada saat itu,” ungkapnya. (Indri/Tiwi)

Harjono: Perlindungan HAM Merupakan Hak Konstitusi

T

erjadinya perubahan UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari
situasi Indonesia pada 1997 dengan munculnya krisis moneter,
lalu meluas menjadi krisis ekonomi, politik, krisis kepercayaan,
hingga timbul gerakan maupun tuntutan reformasi pada 1998.
“Saat itu berbagai tuntutan rakyat merebak, mulai dari tuntutan
demokrasi, rule of law, penegakan HAM, pemberantasan KKN (korupsi,
kolusi, nepotisme) dan sebagainya,” jelas Hakim Konstitusi Harjono
kepada para mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang
berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (27/4) siang.
Seiring terjadinya reformasi di Indonesia pada 1998, lanjut
Harjono, cukup banyak para aktivis mahasiswa yang menentang
pemerintahan saat itu dan kemudian hilang atau tidak jelas
keberadaannya akibat tindakan keras rezim orba kala itu.
“Oleh sebab itulah, UUD 1945 melalui Pasal 28A hingga 28J
Foto: Humas MK/Annisa Lestari
memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia
Hakim Konstitusi Harjono menerima cinderamata dari salah satu perwakilan mahasiswa
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) (HAM),” kata Harjono.
pada Selasa (27/4).
Dengan demikian, kata Harjono, adanya perlindungan HAM yang
tercantum dalam UUD 1945 merupakan hak konstitusi (constitutional
right) dari setiap individu, sebagai hak dasar manusia yang diakui oleh UUD 1945.
Lebih lanjut Harjono mengungkapkan pula, setelah diadakan Pemilu 1999 dan terbentuk DPR/MPR, maka MPR dalam sidangsidangnya telah mengamandemen UUD 1945 sebagai langkah awal reformasi hukum.
“Amandemen dilakukan secara bertahap sejak sidang umum MPR tahun 1999 sampai sidang tahunan 2002 atau melakukan
sebanyak 4 kali amandemen. Hingga akhirnya dibentuk Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang utama yaitu menguji
undang-undang terhadap UUD. Ditambah lagi, wewenang memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, membubarkan
partai politik, dan sebagainya,” tandasnya. (Nano Tresna A.)
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Sekjen MK Hadiri Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional

Foto: Humas MK/Gani
Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2010 (MUSRENBANGNAS 2010) saat akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (28/04) di auditorium Hotel Bidakara, Jakarta.

S

ekjen MK, Janedjri M. Gaffar menghadiri acara Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)
yang dibuka resmi oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) pada Rabu (28/4) siang di auditorium Hotel
Bidakara, Jakarta. Dalam kesempatan itu hadir sekitar 2.000
peserta yang terdiri atas para kepala daerah seluruh Indonesia,
para menteri kabinet, dan sejumlah kepala lembaga pemerintah
non departemen.
Musrenbangnas 2010 yang diselenggarakan pada 28 April
s.d. 1 Mei 2010 mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola
dan Sinergi Pusat-Daerah.” Tema tersebut diuraikan lagi
menjadi sejumlah prioritas pembangunan nasional pada 2011
yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur,
iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan
bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik,
serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi
Selain itu, Musrenbangnas 2010 diselenggarakan untuk
menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011
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menjadi rancangan akhir RKP 2011 dengan mengacu pada naskah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 20102014 yang mulai diimplementasikan pada 2010 serta melakukan
langkah-langkah sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2011 menjadi rancangan
akhir rencana kerja 2011.
Keterkaitan
MK
dengan
adanya
penyelenggaraan
Musrenbangnas adalah untuk mengetahui perencanaan,
pembentukan anggaran pembangunan dan pencapaianpencapaian yang telah diraih oleh kota, kabupaten, provinsi
dalam hal pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Termasuk
peran MK menghadapi pemilukada, konflik-konflik maupun
sengketa akibat pemilukada.
Pelaksanaan Musrenbangnas merupakan strategi untuk
memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah,
baik melalui kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang
bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta
dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya
manusia secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
(Nano Tresna A.)

majalah KONSTITUSI - No. 39

Cakrawala
Tribunal constitucional de espana

pernah diwarnai serangan bom dan
pembunuhan hakim
Kerajaan Spanyol adalah sebuah
negara di Eropa barat daya yang
terdapat di Semenanjung Iberia.
Batas darat Spanyol dengan Eropa
adalah Pegunungan Pyrenia dengan
Perancis dan Andorra. Wilayahnya
juga terdiri dari kota Ceuta dan
Melilla di Afrika Utara, Kepulauan
Canary di Samudra Atlantik, dan
berbagai pulau di Laut Tengah.
Wilayah Spanyol dibatasi
oleh Portugal di barat, serta
Gibraltar dan Maroko di selatan.
Spanyol berbatasan dengan
Perancis dan Andorra di timur
laut melalui Pegunungan Pyrenia.
Batas lautnya adalah Samudra
Atlantik di barat dan Teluk Biscay
di utara serta Laut Tengah di
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timur. Spanyol memiliki wilayah
Kepulauan Balearik. Di selatan,
terdapat Selat Gibraltar. Kotakota di Spanyol dengan jumlah
penduduk terbanyak ialah Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, dan
Málaga.
MK Spanyol
Tribunal Konstitusional
Spanyol (Tribunal Constitucional de
Espana) adalah lembaga negara yang
berwenang menafsirkan Konstitusi.
Tribunal ini memiliki kekuasaan
kehakiman di seluruh wilayah
Spanyol. Kewenangannya termaktub
dalam Pasal 161 Konstitusi Spanyol,
serta disebutkan pula di Pasal
2.1 Fundamental Act. Tribunal

Konstitusional Spanyol bersifat
independen dan konsisten untuk
tidak dipengaruhi pihak manapun.
Kewenangan Tribunal
Konstitusional adalah sebagai
berikut: a) memverifikasi
konstitusionalitas perundangundangan yang dibuat oleh
parlemen, b) melindungi hak asasi
manusia dan kebebasan yang
dilanggar (sesuai dengan Pasal 53.2
Konstitusi), c) memutuskan konflik
konstitusi yang mungkin terjadi
antara negara dengan wilayah lain,
dan juga antar-lembaga-lembaga
negara yang dinyatakan dalam
konstitusi, d) memutuskan konflik
untuk membela otonomi daerah, e)
memverifikasi konstitusionalitas
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perjanjian-perjanjian internasional,
dan f) penarikan kembali untuk
membela yurisdiksi Tribunal.
Hakim
Hakim pada Tribunal
Konstitusional Spanyol berjumlah
12 orang yang ditunjuk oleh Raja.
Empat di antaranya diusulkan
oleh Chamber of Deputies (Dewan
Deputi) dari tiga-perlima mayoritas
anggotanya; empat lagi diusulkan
senat; dua oleh pemerintah, dan
dua lagi oleh General Council of the
Judiciary (Majelis Hakim). Ketentuan
ini ada pada Pasal 159.1 Konstitusi
Spanyol.
Masa jabatan para hakim
tersebut adalah sembilan tahun.
Mereka tidak bisa dipilih kembali.
Ada kemungkinan pengecualianpengecualian khusus untuk
bisa dipilih kembali, namun itu
pun tidak boleh dari tiga tahun.
Perundang-undangan yang ada tidak
menentukan secara khusus batasan
umur untuk bisa menduduki posisi
hakim konstitusi.
Majelis Pleno Tribunal memilih
seorang Presiden di antara 12
orang hakim yang ada melalui
pemungutan suara yang bersifat
rahasia dan tertutup. Yang terpilih
kemudian ditetapkan oleh Raja.
Mandat Presiden Tribunal adalah
selama tiga tahun masa jabatan
dan bisa dipilih kembali satu kali
lagi sesudahnya (Pasal 160 dan
Pasal 9 Fundamental Law Tribunal
Konstitusional). Prosedur yang sama
digunakan untuk memilih Wakil
Presiden Tribunal, dengan masa
jabatan yang sama, yakni tiga tahun.
Presiden Tribunal
Konstitusional nantinya akan
memimpin Majelis Pleno. Ada dua
divisi dalam Tribunal Konstitusional
dan masing-masing terdiri dari
enam orang hakim. Divisi pertama
dipimpin oleh Presiden Tribunal,
dan divisi kedua dipimpin
oleh Wakil Presiden Tribunal.
Secara mendasar, setiap bagian
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membawahi aktivitas pada tingkat
pertama di divisinya masing-masing.
Mereka mendiskusikan perkara
di divisi yang sudah menjadi
bagiannya sebelum dibawa ke
Majelis Pleno.
Tribunal punya sekretariat
jenderal yang diketuai oleh
Ketua Dewan (Chief Counsel) dan
memimpin semua biro yang ada
untuk memberikan pelayanan
kepada Tribunal.
Ringkasan Sejarah
Berikut ini perjalanan sejarah
Tribunal Konstitusional Spanyol
dari masa ke masa:

Cantón sebagai Wakil Presiden
Tribunal
1989
1989: Mr. Francisco Rubio Llorente
terpilih sebagai Wakil Presiden
Tribunal
1990
6 September 1990: Serangan Bom
pada Tribunal Konstitusional
Spanyol
1992
July, 1992: Mr. Miguel RodríguezPiñero y Bravo-Ferrer dan Mr. Luis
López Guerra terpilih sebagai
Presiden dan Wakil Presiden
Tribunal
1995

3 Oktober 1979: Undang-Undang
Tribunal Konstitusional

Februari, 1995: Mr. Alvaro
Rodríguez Bereijo terpilih sebagai
Presiden dan Mr. José Gabaldón
López sebagai Wakil Presiden

1980

1996

14 Februari 1980: Penunjukan
Hakim Pertama Tribunal

14 Februari 1996: Teroris
membunuh Mr. Francisco Tomás y
Valiente, mantan Presiden Tribunal
Konstitusional Spanyol

1979

1980
30 Juni 1980: The College of Judges
diputuskan untuk bersidang dan
memulai fungsinya dalam waktu 15
hari
1980
3 Juli 1980: The College of Judges
dalam sesi pleno mengusulkan
pada Raja agar mengangkat Mr.
Manuel García Pelayo sebagai
Presiden Tribunal dan Mr. Jerónimo
Arozamena Sierra sebagai Wakil
Presiden Tribunal
1980
12 Juli 1980: Mahkamah bersidang
secara resmi dengan kehadiran Raja
1980
11 Agustus 1980: Putusan Pertama
Mahkamah
1981
15 Januari 1981: Pembentukan
Pertama Aturan Keorganisasian dan
Kepegawaian Mahkamah
1981
26 Januari 1981: Pendapat Pertama
Mahkamah
1986
4 Maret 1986: Mr. Francisco Tomás
y Valiente terpilih sebagai Presiden
Tribunal dan Ms. Gloria Begué

1998
Desember, 1998: Mr. Pedro Cruz
Villalón terpilih sebagai Presiden
dan Mr. Carles Viver i Pi-Sunyer
sebagai Wakil Presiden
2000
12 Juli 2000: Ulang tahun ke-20
Tribunal Konstitusional
2001
November, 2001: Mr. Manuel
Jiménez de Parga terpilih sebagai
Mr. Tomás Vives Antón, Wakil
Presiden
2004
Juni, 2004: Ms. María Emilia Casas
Baamonde terpilih sebagai Presiden
dan Mr. Guillermo Jiménez Sánchez,
Wakil Presiden
2005
12 Juli 2005: Ulang tahun ke-25
Tribunal Konstitusional
(Yazid)
Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/
Spanyol
http://www.tribunalconstitucional.
es
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Nasroen Memandang
Lahirnya Negara
Miftakhul Huda

Redaktur Majalah Konstitusi

B

uku tipis karya Prof. Mr.
M. Nasroen yang berjudul
“Asal Mula Negara” ini
dikemukakan pada pengucapan Dies
Natalis Pertama Universitas Andalas
di Bukittinggi pada 1 September 1957.
Buku ini membahas asal muasal sebuah
negara. Di bagian awal Prof. Nasroen
mengemukakan berbagai teori yang
selama ini kita kenal dari yang abstrak
dan deduktif sampai teori berdasarkan
kenyataan.
Menurut Nasroen, asal mula negara
adalah kemauan bersama dari rakyat
untuk membentuk negara itu. Namun
berbeda dengan teori perjanjian bersama
Hobbes, Hugo de Groot, Althusius,
Locke, Puffendorf, Montesquieu,
Rousseau. Nasroen berpendapat tidak
ada manusia yang lepas sama sekali dari
ikatan dan hubungan dengan manusia
lain. Manusia selalu berada dalam
pergaulan dan penggabungan dengan
manusia lain.
Sedangkan negara adalah
penggabungan manusia yang
bertingkat tinggi sebagai hasil
penyempurnaan tingkat pergaulan
hidup yang mendahului negara, yang
dimiliki rakyat negara itu. Pernyataan
kemauan bersama dikemukakan
dalam penggabungan manusia yang
mendahului negara. Negara sendiri
merupakan penggabungan manusia.
Kemauan bersama menjadikan suatu
negara tumbuh lama dengan keadaan
dan proses berlainan. Nasroen mencari
asal muasal dari masyarakat sendiri
sebelum adanya negara. Kemauan
bernegara bukan kemauan biasa, akan
tetapi tertentu, khusus, dan nyata.
Nasroen melihat negara adalah
kenyataan, bukan sebagaimana teori
yang berdasarkan fiksi, hypothese atau
teori berpangkal bahwa manusia adalah
serigala bagi lainnya. Manusia saling
binasa membinasakan. Bellum omnium
contra omnes. “Suatu kenyataan
menurutnya adalah timbul dari
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kenyataan pula, kenyataan lain” tegas
Nasroen.
Sedangkan mengenai cara kemauan
bersama rakyat dan proses serta
pertumbuhan dalam mayarakat yang
mendahului negara cukup mendalam
diulas. Di bagian soal ini, Nasroen
menjelaskan panjang lebar mulai dari
masalah manusia dalam pergaulan
hidup. Tidak ada negara lahir dengan
sendirinya. Lahirnya negara bukan
produk evolusi sebagaimana Mac Iver
mengemukakan negara sebagai” a
product of social evolution”, akan tetapi
revolusi. Bukan proses pertumbuhan,
melainkan kelahiran dari tidak ada
menjadi ada.
Manusia tidak mungkin hidup
sendiri sejak dilahirkan. Sebuah
kenyataan juga manusia harus bekerja
keras menggunakan akal dan pikirannya.
Malah, manusia hidup untuk senang:
kebahagiaan. Faktor penting pada diri
manusia, yakni kepentingan diri dan
keharusan bekerja sama yang mendorong
manusia saling berhubungan, termasuk
melahirkan negara. Keharusan bekerja
sama ini pada hakikatnya berdasar
kepentingan diri sendiri, dan faktor
keperluan bekerja sama ini, maka timbul
algemen belang, kepentingan umum, yaitu
kepentingan bersama, kepentingan semua
orang dan demikian juga kepentingan
orang seorang.
Selanjutnya disinggung soal
pertentangan individu dan pergaulan
hidup (gemeenschap) yang menurutnya
tidak prinsipil. Karena jika dianggap
prinsipil maka pergaulan hidup akan
pecah, dan individu akan keluar. Dengan
demikian melalui kemauan bersama
dapat ditentukan apa-apa termasuk
dalam kepentingan umum yang berbeda
tiap negara. Intinya selama negara
ada maka dia bertindak dan cara
bertindaknya karena menurut kemauan
bersama dan wujud negara itu yang akan
dicapai dengan adanya negara itu, adalah
sesuatu yang menjadi ujud kemauan
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bersama rakyat.
Nasroen menganggap penting
kemauan bersama yang menghidupkan
syarat: rakyat tertentu, daerah tertentu
dan pemerintah tertentu. Kemauan
bersama sebagai lahirnya negara ada
dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis.
Beberapa peristiwa tidak tertulis
ditunjukkan dengan mengirimkan wakil
ke dalam rapat yang mewakili seluruh
rakyat, menunjuk seseorang sebagai
pemimpin, kepala seluruh rakyat dan
revolusi. Kemudian kemauan bersama
dalam bentuk tertulis yaitu tercantum
dalam Undang-Undang Dasar (UUD).
Kemauan bersama kita juga terdapat
dalam Proklamasi 17 Agustus 1945,
dimana Sokearno-Hatta menyatakan atas
nama bangsa Indonesia.
Selanjutnya dikemukakan
kedudukan kemauan bersama di negara
modern dan tidak. Bedanya di negara
modern, ditentukan lebih nyata dalam
konstitusi. Di dalam konstitusi diatur
kemauan bersama rakyat, garis-garis
besar hal pemerintahan, perwakilan
rakyat dan hal-hal lain yang penting
bagi hidup dan perjalanan negara.
Selanjutnya di bagian-bagian akhir,
Nasroen berusaha menggambarkan
kenyataan intisari dan wujud dari
negara untuk menentukan alat-alat
dan cara untuk mencapai wujud dari
bernegara.
Buku ini penting, karena Nasroen
tidak terpaku teori-teori populer dunia.
Akan tetapi beliau melakukan kritik
dan mensandarkan gejala yang terletak
dalam pengalaman kita (empiris) sendiri.
Sebagaimana kata Prof. Djokosutono,
kita dapat menggunakan masyarakat
untuk menerangkan sifat negara dan
janganlah dikatakan adanya negara
adalah kemauan Tuhan. Karena kita
akan menemukan jalan
buntu, termasuk ketika
ditanya sebab lahirnya
konstitusi. ***

Judul
:
		
Penulis :
Penerbit :
Tahun
Jumlah

:
:

Asal Mula
Negara
Prof. Dr. M.
Nasroen
CV. Penerbit
”Pasaman”Djakarta
Tanpa Tahun
44 halaman
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Madinah, Perintis Dasar
Negara Modern
M. Mada Gandhi
Praktisi Media Online
Judul
:
Pengarang
:
Penerbit
:
		
Tahun Terbit
:
Jumlah halaman :

P

Trias Politica dalam Negara Madinah
Muhammad Alim
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
2008
105 + xxii

engaruh barat banyak
mendominasi teoriteori dasar negara dan
demokrasi di berbagai belahan
bumi. Namun jika ditelusuri lebih
jauh, peradaban Islam memiliki
kekhasan tersendiri dalam khazanah
bernegara. Adalah negara bernama
Madinah, telah mempraktikkan
dasar negara modern. Muhammad
Alim memaparkan secara ilmiah
dalam bukunya Trias Politica Dalam
Negara Madinah - perspektif baru
mengenai teori Negara.
Wawasan dan angle berbeda
disajikan penulis secara ringkas,
namun mampu memberikan
gambaran jelas. Teori Trias Politica
atau pemisahan kekuasaan yang
menjadi dasar sistem kenegaraan
yang mulai diperkenalkan John
Locke dan Montesquieu pada abad
ke-17 dan ke-18. Tetapi ternyata
dalam praktiknya jauh sebelum itu,
pada abad ke-7 Khalifah Umar Bin
Khatab telah menjalankannya.
Prinsip-prinsip negara yang
dipraktikkan negara Madinah
bersumber dari Al-Qur’an. Mengenai
pemisahan kekuasaan sebagai
definisi dasar, di masa Umar telah
dilakukan dengan memisahkan
penyelenggara kekuasaan yang
dinamakan Khalifah. Sementara
Qadli diartikan sebagai pihak yang
mengadili pelanggaran peraturan
dan Majelis Syura sebagai pihak
yang membuat peraturan dan
undang-undang sekaligus lembaga
penengah dan pemberi fatwa.
Berbeda pada zaman
Rasulullah, belum sepenuhnya
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teori dasar negara modern
dipraktikkan, karena Rasulullah
merupakan kepala negara dan
kepala pemerintahan. Namun ketika
Rasulullah hijrah ke Madinah,
Allah mulai memberikan isyarat
adanya pemisahan kekuasaan.
Hal ini tercermin dalam AlQuran: “Sesungguhnya Kami
telah mengutus rasul-rasul Kami,
dengan membawa bukti-bukti yang
nyata dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al-Kitab dan
neraca (keadilan), supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan.
Dan Kami ciptakan besi yang
padanya terdapat kekuatan yang
hebat dan berbagai manfaat bagi
manusia.”(Al-Madaniyah)
Muhammad Alim menguraikan
ayat demi ayat yang mendasari
negara modern, termasuk ayat
di atas yang mengartikan bahwa
Rasulullah yang ditugaskan
menyampaikan hukum-hukum Allah
SWT yang melambangkan eksekutif.
Alkitab melambangkan perundangundangan (legislatif) dan neraca
melambangkan peradilan (yudikatif).
Isyarat adanya fungsi-fungsi
legislatif, eksekutif, dan yudikatif
dalam makna ayat di atas sekaligus
sebagai isyarat negara hukum.
Kendati di masa Rasulullah
SAW, beliau mengonsentrasikan
ketiga fungsi di atas dalam
kekuasaannya tanpa bermaksud
menyalahgunakan kekuasaan
tersebut. Justru Rasulullah sematamata melaksanakan perintah Allah
SWT dan sekaligus memberikan suri
teladan. Keteladanan Rasulullah

SAW disebutkan dalam Al-Qur’an
yang artinya: “Sesungguhnya telah
ada para diri Rasulullah itu suri
tauladan yang baik bagimu”
Buku berukuran mini ini
merupakan karya ilmiah Muhammad
Alim tentang ketatanegaraan
Islam. Penulis yang juga salah
seorang hakim konstitusi dengan
jelas mengungkap fakta sejarah
mengenai Islam dan Al-Qu’ran
sebagai rujukan dan sumber utama
prinsip ketatanegaraan modern.
Buku yang terdiri atas 100 halaman
dan 4 bab ini secara sistematis
membandingkan teori yang berasal
dari filsuf barat dengan prinripprinsip masyarakat dan hukum
dalam peradaban Islam.
Secara jelas penulis
memaparkan perbandingan paham
berbagai filsuf dan cendekiawan
muslim, antara lain Ibnu
Taymiyah intelektual muslim yang
telah menulis 500 judul buku,
mengemukakan teori tentang
negara berdasar akal dan hadist.:
“Konsep Ibnu Tamiyah mengenai
kebutuhan manusia akan negara
dengan mendasarkan diri pada
akal dan hadist dan salah satu
hadist yang menginspirasikan
Ibnu Taymiyah bahwa dalam
suatu perkumpulan masyarakat
memerlukan pemimpin dari hadist:
“Bila ada tiga orang melakukan
perjalanan maka salah serorang di
antara mereka adalah selayaknya
menjadi pemimpin.”
Sementara itu, salah satu bunyi
ayat Al-Quran yang menjadi sumber
utama pemikiran Ibnu Taymiyah
adalah sebagai berikut: “Hai orangorang yang beriman, taatlah kepada
Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya
dan ulil amri di antara kamu.”
Dari ayat tersebut, Ibnu
Taymiyah hendak menegaskan
betapa pentingnya negara
sehingga disebut sebagai tugas
suci yang dituntut oleh agama:
“Mendirikan sebuah negara berarti
menyediakan fungsi besar untuk
menegakkan ungkapan berikut:
“Melihat tegaknya sebuah keadilan
berarti melaksanakan perintah dan
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menghindar dari kejahatan dan
memasyarakatkan tauhid.”
Cendekiawan muslim lainnya
adalah Ibnu Khaldun yang juga
dianggap sebagai ‘Bapak Sosiologi
Islam’. Menurutnya, manusia pada
dasarnya mutlak membutuhkan
manusia lain. Kebutuhan orang lain
sangat tergantung pada bantuan
orang lain karena tidak bisa dipenuhi
seorang diri. Di sinilah pentingnya
hidup bermasyarakat dan bernegara
dalam tatanan aturan-aturan yang

KLIK
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telah ditentukan. Selain itu, menurut
Ibnu Khaldun, syarat negara harus
ada masyarakat (rakyat), pemerintah,
dan ada wilayah untuk membangun
peradaban.
Membaca buku ini memberikan
pemahaman dan wawasan baru
kepada kita mengenai bagaimana
Islam mengakomodir secara baik
prinsip-prinsip negara modern. Saya
setuju dengan apa yang dikatakan
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dalam
pengantar buku ini. Ia mengatakan

www.mahkamahkonstitusi.go.id

buku ini bermaksud menunjukkan
fungsi-fungsi kekuasaan yang pada
umumnya disebut berasal dari teori
Trias Politica. Padahal, dasar-dasar
teori negara sebenarnya sudah
dikenal oleh dunia Islam, jauh
sebelum berbagai teori itu lahir dan
dianut dunia barat.
Karena itu, bagi peresensi,
sudah saatnya kita lebih
mempelajari sejarah Islam dan cara
pandangnya terhadap negara dan
kekuasaan.

Manfaatkan
permohonan
perkara
di MK melalui
Permohonan
Online
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Perburuan Menuju
Fundamental Hukum
Miftahul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Judul
Pengarang
Penerbit
Tahun Terbit
Jumlah halaman

: Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar
Hukum yang Baik”
: Satjipto Rahardjo
: Kompas
: Oktober, 2009
: 183

B

uku berjudul ”Hukum dan
Perilaku, Hidup Baik adalah
Dasar Hukum yang Baik”
merupakan karya kesekian kalinya
almarhum Pak Tjip, panggilan akrab
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.
Artikel yang dihimpun dalam buku
ini merupakan karya terakhirnya.
Karya ini memiliki pesan sama,
seperti tulisan-tulisan sebelumnya,
yakni ia berteori tentang hukum dan
cara berhukum manusia. Dengan
bahasa ringan dan mudah dicerna,
ia menawarkan pemahaman lain
memandang hukum dengan kaca
mata lain.
Baginya hukum selama ini
terpaku didekati dengan ”cara
hukum”, termasuk cara berpikirnya.
Hukum selalu membicarakan tafsir
pasal atau menjawab isu hukum,
baik untuk kepentingan praktis
atau akademis. Hukum selalu
beranjak dari peraturan atau teks
hukum. Ketika berusaha keluar
dari kaca mata hukum umumnya,
acapkali dianggap ”menyimpang”.
Di tengah kondisi demikian, Pak
Tjip hadir dengan konsep berbeda,
yang banyak mengilhami aktivis
hukum untuk melakukan gerakan
membongkar paradigma yang gagal
membawa perubahan ke arah lebih
baik ini.
Kritik Hukum Modern
Penulis membuktikan
hukum suatu bangsa memiliki
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fundamennya sendiri. Tidak terletak
dalam sistem hukumnya, melainkan
perilaku bangsa dalam berhukum. Ia
risau kemajuan berjalannya hukum
tak kunjung datang di negeri ini,
dengan karut marut, kemerosotan
dan krisis hukum berkepanjangan.
Pak Tjip sampai menyatakan, ”Apa
ada yang salah dengan hukum
kita?” Secara sadar, ia perlahan dan
pasti menukik kepada fundamen
hukum yang tidak terletak pada
bahan hukum, sistem hukum,
berpikir hukum, akan tetapi
perilaku manusia sendiri. Perilaku
manusia yang baik menentukan
bagaimana hukum Indonesia. (hlm.
viii-ix)
Kehidupan manusia awal tidak
dimulai dari membangun kehidupan
di bawah hukum canggih seperti
saat ini. Melainkan membangun
sebuah masyarakat atau komunitas.
Hubungan kepercayaan dan
saling membutuhkan adalah
basis kebersamaan masyarakat.
Bangunan hukum modern yang
masuk belakangan, tidak dapat
menggeser hubungan kepercayaan
pelaku hukum yang lebih alami.
Membangun kehidupan bersama
tidak dapat dilepaskan dari
kepercayaan (trust) dan kerja sama
tersebut. Kejujuran, kesantunan,
dapat dipercaya, kepedulian atas
sesama, tidak berbuat curang dan
jahat kepada orang lain dan lain
sebagainya adalah sebuah contoh

berperilaku yang baik. Semakin
tinggi kualitas sikap dan perilaku
tersebut, semakin tinggi kualitas
masyarakat itu.
Pak Tjip hampir selalu
memberi contoh-contoh bagaimana
kepercayaan dan kerja sama lebih
penting, dari pada dokumen hukum.
Seperti kata Stewart Macaulay,
kontrak tidak hanya dilihat sebagai
dokumen hukum (legal document),
akan tetapi ”tool of axchange”
sesuai kemauan pebisnis Amerika
Serikat. Banyak ”jalan bisnis”
digunakan untuk menyelesaikan
masalah-masalah mereka. Fenomena
”Slugs” sebagai akibat krisis
minyak, hukum secara alami mucul
dengan segala kaidah dipatuhi
bersama. Kasus Mille Simpson
juga digambarkan perilaku yang
tampaknya mematuhi hukum tidak
selalu berangkat dari kesadaran
”patuh hukum”. Contoh-contoh Pak
Tjip ingin menunjukkan masyarakat
adalah pabrik yang memproduksi
hukum.
Oleh karenanya dengan
hukum modern, dengan hukum
yang dibentuk dengan sengaja
dan terencana (legislated law).
serta terstuktur, seperti gugatan
Roberto M. Unger, hukum mulai
otonom (autonomy) dan bersifat
umum (generality). Sistem hukum
kemudian menjadi mandiri,
sebagai institut baru, khusus dan
unik dengan logika, prosedur dan
personal-personal tertentu pula.
Hukum berubah menjadi wilayah
esoterik, terisolasi dan terasing dari
masyarakat. Dari sinilah Pak Tjip
selalu memulai lembaran-lembaran
tulisannya yang menyatakan hukum
bergeser dari bentuk semula yang
interactional law.
Berhukum dengan Perilaku
Sejak teks hukum
mendominasi, bahasa berperan
utama. Dunia hukum berubah dari
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dunia nyata menjadi dunia maya
terbatas kata-kata. Perubahan ini
telah mereduksi gagasan utuh
dalam menerjemahkan kenyataan
menjadi kalimat. Gagasan menjadi
skema, kerangka dan skeleton. Ia
mencontohkan ”mencuri” dalam
komunitas jawa yang awalnya 10
macam, menjadi pencurian yang
dirumuskan di KUHP. Banyak hal
tercecer ketika memindahkan
realitas menjadi teks. Cara
berhukum berhubungan keadilan
bergeser hanya persoalan teks
tertulis. Bab“Dari Institusi Moral
Menjadi Teknologi” (hlm. 57-60) ia
mengkritik hukum menjadi mesin
tanpa nurani. Moral tidak penting,
akan tetapi lebih penting efektifitas
hukum sebai “tools of social
engineering”. Pengadilan modern
hanya tempat menjalankan aturan
sebagaimana mengutip William
T. Pizzi (1999) peradilan modern
telah menjadi “Trials by rules, but
without truth”.
Ia pada mengkritik cara
berhukum konvensional. Teks
hukum pada dasarnya bertujuan
agar perilaku baik juga. Peraturan
tertulis tidak dapat diandalkan
satu-satunya cara perilaku baik.
Karena di luar hukum negara, ada
cara berhukum yang berjalan secara
alami. Berapapun peraturan tertulis,
tidak menjamin perilaku yang
baik di masyarakat. Begitu pula
dengan cara berhukum yang kaku,
menjauhkan hukum dengan realitas
sebenarnya. Orang mematuhi
hukum bukan karena dirumuskan
oleh negara, akan tetapi kesadaran
hukum itu baik baginya.
Oliver Wender Holmes melalui
doktrinya mengemukakan,”The
life of the law has not been logic:
it has been experience.” Ini sebagai
kritik teks hukum tidak akan
mampu merekam kebutuhan dan
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moralitas masyarakat. Oleh karena
itu ia mengajak agar ”darah dan
daging” hukum harus dikembalikan.
Baginya, teks hukum tidak
sepenuhnya dipercaya mewakili
dunia hukum. Sebagaimana
hukum Indonesia tidak lengkap
dipahami tanpa memahami perilaku
masyarakat dalam berhukum. Bisa
terjadi kesenjangan yang jauh teks
dengan perilaku dan hukum tumbuh
sumbur di luar negara.
Jepang selalu menjadi contoh
bagaimana cara berhukum secara
substansial, dalam arti cara
berhukum dengan nuraninya, bukan
dengan jalan pikirannya. Cara
berhukum di Jepang berakar secara
fundamental ke dalam tatananan
sosial. Kondisi inilah yang diidamidamkan Pak Tjip bahwa perilaku
tertib bukan ditentukan karena
teks tertulis, akan tetapi kesadaran
masyarakat sendiri. Sebaik apapun
peraturan, tanpa disertai kultur
perilaku yang baik, sistem dan
manusia yang baik, maka bernegara
hukum masih jauh.
Di bagian-bagian buku
ini ditekankan progresifitas
aktor-aktor hukum di tengah
permasalahan hukum yang akut
di Indonesia. Perkembangan ke
arah “industri hukum” seperti
di Amerika Serikat bahwa
pelayanan hukum berkembang
menjadi korporasi besar dan
tidak jelas keberpihakannya mesti
dipikirkan. Kritik pedasnya, jika
kita menghadapi masalah hukum,
dianjurkan datang ke juru rawat
saja yang lebih berprikemanusiaan
dari pada profesional tidak
bernurani. Ia mengajak mendesain
hukum, akan tetapi tidak terbatas
merancang teks tertulis. Ia berharap
tumbuh dan lahir para aktoraktor hukum dengan gerakan
yang tidak hanya berpandangan

sempit, melainkan juga perubahan
kultur secara besar-besaran yang
mendukung berhukum secara
substansial.
Pendidikan Hukum.
Pendidikan hukum bagi Pak
Tjip penting melahirkan perilaku
berhukum substansial. Pendidikan
yang membawa kembali kepada
fundamen hukum, tidak sematamata membentuk manusia
profesional dan terampil. Akan
tetapi juga menanamkan budi
pekerti luhur. Pengajaran yang
semata-mata beroptik hukum,
akan mengabaikan realitas dan
keadilan masyarakat. Pendidikan
hukum model hafalan pasal-pasal
tidak akan mampu menjawab
permasalahan bangsa. Diperparah
jika produk hukum masih warisal
kolonial ditangan profesional yang
hanya menerapkan pasal. Hukum
hanya akan berjalan biasa-biasa
saja. Rontoknya dunia hukum tidak
lepas dari kontribusi pendidikan
hukum mengabdi pasar kerja ini.
Pendidikan hukum sejak
dini yang mengenali kenyataan
adalah cita-cita beliau. Bukan
berarti teks tertulis dan logika
hukum tidak penting. Akan
tetapi tujuan pengajaran hukum
ditekankan mengatasi problem
sosial, bukan terbatas problem
hukum. Pendidikan hukum sejatinya
tidak justru menenggelamkan
rasa kemanusian. Hukum juga
harus terbuka dan dimengerti
masyarakat luas. Prof. Satjipto
tidak berhenti satu teori, akan
tetapi segala teori dilihat dengan
kritis dan memakainya jika
berguna untuk manusia. Semoga
usaha perburuannya kembali
kepada fundamental hukum, yakni
berhukum secara substansial
mengilhami kita. ***
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Ragam Tokoh
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

UU PENODAAN AGAMA
HINDARI KONFLIK
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tetap
mempertahankan UU 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama). Keputusan
MK tersebut disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Ketua
Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Khofifah menilai
UU Penodaan Agama merupakan payung hukum untuk mencegah Foto: Humas MK/Gani
konflik horizontal.
“Undang-undang Penodaan Agama merupakan payung hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat. Saya khawatir jikalau ini dicabut maka kemungkinan konflik horizontal itu tidak akan tercegah.
Kelompok mayoritas tentu sangat potensial untuk bisa menterjemahkan apapun yang mereka bisa tafsir dari proses
sesuatu yang dianggap menodai atau menistai agamanya,” jelasnya.
Khofifah berharap agar UU Penodaan Agama tetap dapat melindungi masyarakat. Oleh karena itu, ketika
diminta menjadi Ahli Pemerintah, Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan
Nasional ini meminta sebelum ada undang-undang baru sebagai pengganti, UU Penodaan Agama sebaiknya tetap
dipertahankan dan direvisi dengan mempertimbangkan pasal baru berkaitan dengan peran serta masyarakat. “Peran
masyarakat penting, misalnya bersama-sama berdialog antar dan inter umat beragama,” kata mantan anggota Fraksi
PPP itu. (Lulu Anjarsari)

RULLY CHAIRUL AZWAR

KOMISI X DPR MINTA
PETUNJUK MK

Foto: Humas MK/Gani

Pembatalan UU BHP mengundang reaksi dari
berbagai pihak termasuk para wakil rakyat di DPR. Para
anggota Komisi X DPR juga mendatangi MK pada Rabu
(7/4), untuk meminta penjelasan terkait putusan MK
mengenai UU BHP tersebut. Hal tersebut disampaikan
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oleh Rully Chairul Azwar ketika ditemui usai acara.
“Kami meminta penjelasan dari MK dalam rangka
mengisi kekosongan hukum dengan dibatalkannya
UU BHP, untuk mengelola pendidikan jangka pendek
maupun jangka panjang. Kira-kira mana yang dianggap
bertentangan dan mana yang tidak bertentangan dengan
UUD 1945,” ungkap Rully Chairul Azwar yang menjadi
juru bicara anggota Komisi X DPR.
Secara filosofis, Rully mengakui bahwa UU BHP
dianggap terlalu memaksakan penyeragaman bentuk
pengelolaan pendidikan, serta tidak memberikan
hak lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola
pendidikan.
“Bahkan terkesan terlalu memaksakan kehendak
pada kelompok masyarakat yang melakukan usahausaha yang sebetulnya belum siap dengan BHP.
Persoalan ini justru dianggap lebih komersialisasi,” kata
Rully.
Lebih lanjut Rully mengatakan, dengan bergulirnya
putusan MK yang menyatakan UU BHP inkonstitusional,
maka Komisi X DPR siap mengambil langkah-langkah ke
depan dan memiliki rambu-rambu. Yang penting, jelas
Rully, tidak ada penyeragaman dan pembatasan hak-hak
masyarakat untuk ikut mengelola pendidikan. (Nano
Tresna A.)  
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Konstitusiana
Sambil Berperkara, Sambil Pesiar
Setiap kali memberikan ceramah dalam acara temu wicara
Mahkamah Konstitusi (MK), Sekjen MK Janedjri M. Gaffar paling
sering menuturkan berbagai pengalaman orang-orang yang
berperkara di MK. Baik mereka yang ada di sekitar Jabodetabek,
yang datang langsung mendaftarkan perkaranya ke MK, maupun
mereka yang berperkara dari luar Pulau Jawa antara lain dari
Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.
Bagi mereka yang berasal dari luar Jawa, cara paling
efisien waktu, tenaga dan biaya adalah melalui fasilitas video
conference yang ada di sejumlah kampus negeri maupun swasta
di seluruh pelosok Indonesia. Lewat cara ini, seseorang yang
ingin berperkara di MK, akan lebih cepat dan langsung berbicara
di para hakim serta pejabat MK lainnya, tanpa mengenal jarak
ribuan kilometer.
“Nah, suatu ketika saya pernah punya cerita seseorang
dari Sulawesi ingin berperkara di MK. Herannya, kok dia mau
Foto: Humas MK/Gani
datang jauh-jauh ke MK, dan tidak menggunakan fasilitas video
conference yang disediakan MK?” cerita Janedjri.
Selidik punya selidik, kedatangan orang itu ke MK, bukan berarti dia tidak tahu ada fasilitas video conference. Ternyata dia
sudah mengetahui ada fasilitas itu. Lantas, yang menjadi alasannya? Menurut orang itu, tujuannya datang ke MK bukan sekadar
ingin berperkara, tetapi juga karena ingin pesiar dan jalan-jalan di Jakarta karena sudah lama tidak main ke ibukota. Ibarat
pepatah ‘sambil menyelam, minum air’: sambil berperkara, ya sambil pesiar juga. (Nano Tresna A.)

Wesley brown, hakim tertua di dunia

Sumber Foto: www.vivanews.com

Edisi April 2010

Di Indonesia, berdedikasi dan bekerja sebagai hakim, usia
maksimalnya adalah 67 tahun. Tapi tahukah Anda? Di Amerika
Serikat ada Hakim Wesley E. Brown yang kini usianya sudah
mencapai 102 tahun. Fantastis memang! Tapi itulah kenyataannya,
bahkan sampai saat ini dia tetap rutin bekerja di gedung
pengadilan federal Wichita, Amerika Serikat. “Saya sudah terbiasa
untuk bekerja sepanjang hidup,” kata Brown dalam sebuah
wawancara dengan sebuah situs berita di Amerika, belum lama ini.
Lantas apa yang menjadi rahasia umur panjang dari pria
kelahiran 22 Juni 1907 ini? Ternyata Brown keranjingan olahraga
golf dan hingga saat ini selalu menggunakan tangga untuk menuju
ruang kerjanya di lantai empat, lantai paling atas di gedung
pengadilan federal Wichita. Selain itu, pekerjaan Brown sebagai
hakim tentu saja melatih otak karena harus berurusan dengan
berbagai isu yang sedemikian kompleks, terkait masalah hukum.
Perjalanan karirnya ini bisa jadi merupakan penyebab
mengapa usia harapan hidup Brown sangat tinggi, hingga
lebih dari dua dekade. Laporan dari Harvard Medical School
mengatakan, jumlah orang berusia seratus tahun atau lebih
berlipat ganda dalam dua dekade terakhir. Brown adalah salah
seorang dari sekitar 70.000 warga Amerika berusia sampai
seratus tahun atau lebih. Brown ditunjuk sebagai hakim federal
oleh Presiden John F. Kennedy pada 1962. Brown telah melayani
masyarakat selama era pemerintahan sepuluh presiden. Demikian
seperti dilansir vivanews.com. (Nano Tresna A.)
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kamus hukum
“freies ermessen”

insidental, terutama ketika

tanpa batas karena terikat dengan

peraturan perundang-undangan

asas-asas umum pemerintahan

belum ada/ mengatur atau rumusan

yang baik. Sjachran Basah

pouvoir discretionnaire (Perancis),

peraturan tertentu bersifat

mengemukakan unsur-unsur freies

discretionary power (Inggris)

multitafsir atau bersifat samar,

ermessen, yaitu: a) ditujukan untuk

atau diskresi menurut Kuntjoro

dan diskresi tidak dapat diprediksi

melaksanakan tugas servis publik;

Purbopranoto (1981) adalah

sebelumnya.

b) merupakan tindakan yang aktif

Freies Ermessen (Jerman),

kebebasan bertindak yang

Dalam menyelenggarakan

dari administrasi negara; c) tindakan

diberikan kepada pemerintah

pemerintahan di negara hukum

tersebut dimungkinkan oleh hukum;

dalam menghadapi situasi

modern (welfare state), pemerintah

d) tindakan tersebut diambil atas

yang konkrit (kasustis). Dalam

dilekati dengan kebebasan

inisiatif sendiri; e) tindakan tersebut

pandangan Kuntjoro, freies

yang meliputi kebebasan

dimaksudkan untuk menyelesaikan

ermessen harus didasarkan pada

menginterpretasi terhadap

persoalan penting yang secara

asas yang lebih luas yaitu asas

undang-undang, kebebasan

tiba-tiba; f) sikap tindak itu dapat

kebijaksanaan,

mempertimbangkan yang

dipertanggungjawabkan baik secara

yang menghendaki

muncul ketika undang-undang

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

bahwa pemerintah

menampilkan alternatif kewenangan

maupun secara hukum. (Miftakhul

dalam segala

terhadap persyaratan tertentu

Huda)

tindak tanduknya

yang pelaksanaannya dapat

itu harus

dipilih organ pemerintah, dan

berpandangan luas

kebebasan mengambil kebijakan

dan selalu dapat

yang lahir ketika pembuat undang-

menghubungkan

undang memberikan kewenangan

dalam menghadapi

organ pemerintahan dalam

tugasnya itu

melaksanakan kekuasaannya

Indonesia harus dibedakan

gejala-gejala

melakukan inventarisasi dan

dengan jurisprudence dalam arti

masyarakat yang

mempertimbangkan berbagai

ilmu hukum. Yang dimaksud

harus dihadapinya,

kepentingan. Menurut Marbun dan

yurisprudensi disini yang di Belanda

serta pandai

Ridwan, masalah diskreasi tidak

dikenal dengan jurisprudentie. Kata

memperhitungkan

perlu diatur dalam ketentuan

serupa jurisprudentie dalam bahasa

formal.

Perancis adalah jurisprudence.

lingkungan akibat-akibat tindak
pemerintahannya itu dengan

Freies Ermessen lahir untuk

“yurisprudensi”

Istilah yurisprudensi di

Pasquer memberi rumusan arti: Le

melengkapi dan mengisi penerapan

droit objectif, qui se degage des

asas legalitas. Bagi negara welfare

arrest, rendus par les tribunaux.

dan Ridwan dalam makalah yang

state, asas legalitas tidak cukup

Mr. Mahadi (1958) menarik

berjudul “Tinjauan Umum Atas

melayani kepentingan masyarakat

kesimpulan bahwa jurisprudence

RUU Administrasi Pemerintahan”

yang berkembang pesat dan

itu bukan keputusan-keputusan,

(2005) menyatakan diskresi

menghendaki organ pemerintahan

bukan rentetan-rentetan keputusan,

merupakan kewenangan bebas

mengambil keputusan cepat dan

melainkan hukum yang terbentuk

(vrije bevoegheid) yang melekat

ruang gerak leluasa. Namun dalam

dari keputusan-keputusan hakim.

pada pemerintah atau administrasi

kerangka negara hukum freies

negara. Diskresi muncul secara

ermessen ini tidak dapat digunakan

penglihatan yang jauh ke depan.
Sedangkan menurut SF. Marbun
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Mahadi menyatakan umumnya
yurisprudensi adalah: rentetan
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Kamus Hukum
keputusan-keputusan hakim, yang

yang dikuti, baik mengenai hukum

20 September 2007, serta putusan-

sama bunyinya tentang masalah

formil atau hukum materiil.

putusan selanjutnya, MK berpendirian

yang serupa. Dengan lain perkataan,

Semisal saja mengenai hukum

kerugian hak dan/atau kewenangan

para hakim menetapkan sesuatu

acara, contohnya: “perubahan

konstitusional sebagaimana

sikap atau pendapat mengenai suatu

gugatan” dijinkan asalkan tidak

dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK

soal. Ada persamaan pendapat soal

melampau batas-batas materi

harus memenuhi lima syarat. Lima

itu. Lebih lanjut ia menyamakan

pokok dan tidak menimbulkan

syarat tersebut, yaitu: a. adanya hak

yurisprudensi dengan ijma’

kerugian pembelaan Tergugat,

dan/atau kewenangan konstitusional

dalam hukum Islam. Sebagaimana

serta perubahan dilakukan

Pemohon yang diberikan oleh UUD

dikemukakan Juynboll (1930),

sebelum Tergugat mengajukan

1945; b. hak dan/atau kewenangan

ijma’ ialah “de overeenstemmende

jawaban dan sebagainya (Lihat

konstitusional tersebut oleh Pemohon

meening van alle in zaker tijdperk

Putusan MA No. 434.K/Sip/1970,

dianggap dirugikan oleh berlakunya

levende moslimssche geleerden”

Putusan MA No.1043.K/Sip/1971,

Undang-Undang yang dimohonkan

(pendapat yang bersamaan diantara

Putusan MA No. 823.K/Sip/1973,

pengujian; c kerugian

para ahli, yang ada pada suatu

Putusan MA No. 1425.K/Pdt/1985).

konstitusional tersebut

masa).

“Penggabungan gugatan” juga

harus bersifat spesifik

diperkenankan asalkan antara

(khusus) dan aktual

dkk mengatakan Yurisprudensi

gugatan-gugatan terdapat

atau setidak-tidaknya

sebagai: putusan-putusan

hubungan erat dan masing-masing

potensial yang

pengadilan yang dapat dianggap

tidak tunduk kepada hukum acara

menurut penalaran

suatu sumber hukum karena bila

berbeda (Lihat Putusan No. MA No.

yang wajar dapat

sudah ada suatu jurisprudentie

677.K/Sip/1972 dan No. 677.K/

dipastikan akan

yang tetap, maka hal ini akan selalu

Sip/1972). Begitula pula berkenaan

terjadi; d. adanya

diikuti oleh hakim-hakim dalam

“ne bis in idem”, muncul

hubungan sebab-

memberikan putusannya dalam

yurisprudensi sesuai putusan

akibat (causal

soal yang serupa. (Kamus Hukum,

MA No.102.K/Sip/1972 tanggal

verband) antara

Aksara Baru, 1983, hal. 91)

23 Juli 1973 dan lainnya yang

kerugian dimaksud

menyatakan apabila dalam perkara

dan berlakunya

dalam Kamus Hukum (1969) juga

baru ternyata subjek hukum para

Undang-Undang yang

menyatakan jurisprudensi adalah

pihak berbeda dengan pihak-pihak

dimohonkan pengujian; e. adanya

putusan-putusan Pengadilan;

dalam perkara yang sudah diputus

kemungkinan bahwa dengan

apabila mengenai suatu persoalan

lebih dulu, maka tidak ada ne bis

dikabulkannya permohonan, maka

sudah ada suatu yurisprudensi yang

in idem.

kerugian konstitusional seperti yang

Sedangkan J. C.T. Simorangkir

Prof. Subekti dan Tjitrosoedibio

tetap, maka dianggapnya bahwa

Begitu pula hukum acara di MK

didalilkan tidak akan atau tidak lagi

yurisprudensi itu telah melahirkan

banyak melahirkan putusan yang

suatu peraturan hukum yang sama

kemudian diikuti dalam putusan-

kuatnya dengan undang-undang.

putusan selanjutnya. Misalkan

soal hukum acara yang diikuti

Karena itu maka yurisprudensi juga

saja mengenai kedudukan hukum

dalam putusan selanjutnya, MK

dianggap sebagai sumber hukum

Pemohon (legal standing), yaitu sejak

menggunakan pertimbangan putusan

(dalam arti formal).

putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005

sebelumnya mengenai pengujian

tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan

norma undang-undang terhadap

MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal

konstitusi. (Miftakhul Huda)

Di lingkungan Mahkamah
Agung (MA), lahir putusan-putusan

Edisi April 2010

terjadi.
Selain lahir yurisprudensi
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Ikhtisar Putusan
calon kepala daerah harus mUndur dari jabatan negeri
Ikhtisar Putusan Nomor:
4/PUU-VIII/2010
Norma Yang Diuji

Amar Putusan

Pasal 59 ayat (5) huruf g

Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon

Norma UUD 1945 Sebagai Alat Pengujian

untuk Seluruhnya

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD

Tanggal Putusan

2008 tentang Pemerintahan Daerah

1945

Senin, 12 April 2010

politik, wajib menyerahkan: g) surat

dan menghambat hak konstitusional

pernyataan mengundurkan diri dari

Pemohon sebagai warga negara

jabatan negeri bagi calon yang berasal

Indonesia.

Pemohon:
Drs. Herman. HN., M.M.,
Pokok Perkara:

Ikhtisar Putusan
Mahkamah Konstitusi
memutuskan, Pegawai Negeri Sipil

dari pegawai negeri sipil, anggota

(PNS), anggota Tentara Nasional

Tentara Nasional Indonesia, dan

majelis menyatakan jabatan PNS dan

Indonesia TNI atau Kepolisian RI

anggota Kepolisian Negara Republik

jabatan presiden, gubernur, bupati,

yang ingin mencalonkan diri sebagai

Indonesia.

dan walikota adalah dua jabatan

kepala daerah harus mengundurkan

Dengan mendasarkan pada Pasal

Dalam pertimbangan hukumnya,

yang berbeda. Bagi MK, Pemohon

diri lebih dulu dari institusinya. Syarat

27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1),

telah keliru menyamakan jabatan

pengunduran diri dari jabatan negeri

Pemohon memandang UU pasal a quo

PNS dengan jabatan-jabatan tersebut.

tersebut ditunjukkan dengan surat

membuat dia tidak dapat menjalankan

Kedudukan dan peranan PNS amat

pengunduran diri secara resmi.

tugas/wewenang, kewajiban dan

penting dalam negara. Jabatan negeri

kedudukannya sebagai Kepala Dinas

disahkan melalui proses pengangkatan

jabatan Kepala Dinas Pendapatan

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

yang telah melalui ujian tertentu,

Daerah Provinsi Lampung. Sebagai

Jabatan Pemohon juga secara apriori

sementara jabatan presiden, wapres,

calon Walikotamadya Bandar

telah dirampas tanpa prosedur

gubernur, bupati, dan walikota adalah

Lampung, ia keberatan dengan syarat

kepegawaian hanya karena Pemohon

jabatan politis.

harus mengundurkan diri sebagai PNS,

mencalonkan diri sebagai kepala

sehingga mengujikan pasal tersebut

daerah.

Herman adalah PNS dengan

ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun,

Dalam konklusi Putusan, MK
menyimpulkan dalil Pemohon tidak

Pemohon kemudian

berasalan hukum. Amar putusan

dalam putusan perkara nomor 14/

mencontohkan jabatan presiden,

menyatakan permohonan Pemohon

PUU-VIII/2010 yang dibacakan Selasa,

gubernur, bupati, dan walikota,

ditolak seluruhnya. Namun, dua hakim

20 April 2010, MK menyatakan bahwa

yang tidak perlu mengundurkan

konstitusi, yakni Ahmad Sodiki dan

syarat tersebut sudah tepat dan tidak

diri ketika mereka mencalonkan diri

Akil Mochtar, menyatakan dissenting

bertentangan dengan konstitusi.

kembali. Karena itu, Pemohon merasa

opinion. Keduanya berpendapat,

ketentuan pernyataan mengundurkan

seharusnya permohonan dikabulkan

quo tersebut berbunyi “Partai politik

diri dari jabatan negeri telah membuat

karena ketentuan UU dianggap

atau gabungan partai politik pada

perlakuan tidak sama terhadap

diskriminatif, kabur, dan tidak

saat mendaftarkan calon partai

Pemohon sebagai pejabat struktural

memiliki kepastian hukum (Yazid).

Pasal 59 ayat (5) huruf g UU a

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Visi
Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermatrabat.
Misi
- Mewujudkan Mahakamah Kontitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang
modern dan terpercaya.
- Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.
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ikhtisar putusan

mantan napi harus tunggu 5 tahun untuk ikut pemilukada
Ikhtisar Putusan Nomor:
18/PUU-VIII/2010
Pemohon

Norma yang diuji

Amar Putusan

Huzrin Hood

Pasal 58 huruf f

Menyatakan seluruh permohonan Pemohon

Pokok Permohonan

Norma sebagai alat uji

Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C

Tanggal Putusan

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3),

20 April 2010

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan

tentang Pemerintahan Daerah

ayat (5) UUD 1945

tidak dapat diterima

bahwa Pasal 58 huruf g UU 12/2008

hukum (legal standing).Dalam

yang menyatakan, “tidak sedang

konklusi, Mahkamah menyimpulkan

menyatakan permohonan yang

dicabut hak pilihnya berdasarkan

tidak berwenang memeriksa

diajukan oleh Huzrin Hood tidak

putusan pengadilan yang telah

permohonan a quo dan Pemohon tidak

dapat diterima. Demikian amar

memperoleh kekuatan hukum tetap”.

memenuhi syarat kedudukan hukum

Putusan Nomor 18/PUU-VIII/2010 ini

Ketentuan tersebut berlaku bagi

(legal standing), maka dalil-dalil pokok

yang dibacakan oleh Ketua MK Moh.

setiap warga Negara Indonesia yang

permohonan beserta alat bukti tulis

Mahfud MD, Selasa (20/4), di Gedung

oleh putusan pengadilan dinyatakan

yang diajukan tidak lagi relevan untuk

MK.

dicabut hak pilihnya. Selain itu,

dipertimbangkan.

Ikhtisar Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)

Pemohon mendalilkan bahwa

Mahkamah juga berpendapat

Selanjutnya, mengenai dalil

Pasal 58 huruf f dan Pasal 58 huruf

bahwa secara universal peniadaan

Pemohon memohon, “Menyatakan

g Undang-Undang Nomor 12 Tahun

hak pilih hanya karena antara lain,

Pasal 58 huruf f Undang-Undang

2008 tentang Perubahan Kedua Atas

factor usia yang belum memenuhi

Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun

ketentuan Undang-Undang (dewasa),

Perubahan Kedua Atas Undang-

2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan keadaan sakit jiwa, serta

Undang Nomor 32 Tahun 2004

bertentangan dengan Pasal 1 ayat

ketidakmungkinan (impossibility)

tentang Pemerintahan Daerah yang

(3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat

karena telah dicabut hak pilihnya

telah dinyatakan bertentangan

(2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3),

berdasarkan putusan pengadilan

dengan Undang-Undang Dasar

Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2)

yang telah berkekuatan hukum tetap

Negara Republik Indonesia Tahun

dan ayat (5) UUD 1945. Pemohon

(vide Putusan Mahkamah Nomor 11-

1945 secara bersyarat (conditionally

yang merupakan Calon Gubernur

17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari

unconstitutional) berdasarkan Putusan

Kepulaun Riau mendalilkan sebagai

2004). Selain itu, dalam persidangan

Mahkamah Konstitusi Nomor 4/

perorangan warga negara menganggap

pemeriksaan pendahuluan tanggal 1

PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret

hak konstitusionalnya dirugikan

April 2010, terungkap fakta hukum

2009, khususnya syarat berlaku

oleh berlakunya Pasal 58 huruf

berupa pengakuan dari Pemohon yang

terbatas jangka waktunya hanya

g UU 12/2008 yang menyatakan,

menyatakan Pemohon tidak pernah

selama 5 (lima) tahun sejak terpidana

“tidak sedang dicabut hak pilihnya

mendapatkan pidana tambahan

selesai menjalani hukumannya

berdasarkan putusan pengadilan yang

berupa pencabutan hak pilihnya baik

tidak mempunyai kekuatan hukum

telah memperoleh kekuatan hukum

hak pilih aktif maupun hak pilih pasif

mengikat. Mahkamah berpendapat

tetap”, karena tidak ada kepastian

(hak untuk dipilih).

permohonan a quo adalah sama

Oleh karena itu, menurut

dengan amar putusan Mahkamah

quo dinyatakan bertentangan dengan

Mahkamah, tidak terdapat kerugian

Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24

UUD 1945 dan tidak mempunyai

konstitusional Pemohon atas

Maret 2009 yang memutus “... serta

kekuatan hukum mengikat.

berlakunya Pasal 58 huruf g UU

Pasal 58 huruf f Undang-Undang

12/2008 a quo sehingga Pemohon

Nomor 12 Tahun 2008 tentang

tidak memenuhi syarat kedudukan

Perubahan Kedua Atas Undang-

hukum, dan memohon agar pasal a

Akan tetapi, dalam pertimbangan
hukum, Mahkamah berpendapat

Edisi April 2010
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Undang Nomor 32 Tahun 2004

hanya selama 5 (lima) tahun

ayat (1) huruf a UU 48/2009 salah

tentang Pemerintahan Daerah

sejak terpidana selesai menjalani

satu kewenangan Mahkamah adalah

(Lembaran Negara Republik

hukumannya; (iii) ... dan seterusnya”.

mengadili pada tingkat pertama

Indonesia Tahun 2008 Nomor

Oleh karena petitum

dan terakhir yang putusannya

59, Tambahan Lembaran Negara

permohonan a quo adalah pengujian

bersifat final untuk menguji

RepublikIndonesia Nomor 4844)

mengenai Putusan Mahkamah Nomor

Undang-Undang terhadap UUD

tidak mempunyai kekuatan

4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret

1945, sehingga menurut Mahkamah,

hukum mengikat sepanjang tidak

2009, maka berdasarkan Pasal 24C

Mahkamah tidak berwenang

memenuhi syaratsyarat: (i) ...; (ii)

ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat

memeriksa, mengadili, dan memutus

berlaku terbatas jangka waktunya

(1) huruf a UU MK, dan Pasal 29

permohonan a quo. (Lulu Anjarsari)

tidak penuhi “legal standing”
permohonan korban “bailoUt” bank century tidak diterima
Ikhtisar Putusan Nomor:
145/PUU-VII/2009
Pemohon
Sri Gayatri, Adhie M. Massardi, Agus Wahid,
Agus Joko Pramono, Halim Dat Kui, M. Hatta
Taliwang.
Pokok Perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi

Ikthtisar Putusan
Pemohon, Sri Gayatri, adalah

Undang-Undang juncto Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia (UU 6/2009)
dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
(Perpu 4/2008).
Norma yang diuji
Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU 6/2009,
serta Perpu 4/2008

Norma sebagai alat uji
Pasal 1 Ayat (3), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 27
Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat
(1), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (2)
UUD 1945.
Amar Putusan
Menyatakan permohonan para Pemohon
tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan
20 April 2010

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

pergantian-pergantian tersebut justru

berdasarkan Perpu No. 4/2008, Bank

mengaburkan dan menghilangkan

nasabah yang menyimpan deposito di

Century tidak pernah memenuhi

hak-hak Sri Gayatri sebagai nasabah

Bank Century. Deposito itu dialihkan

kewajibannya kepada nasabah,

Bank Century, sehingga berpotensi

ke dalam bentuk discretionary fund PT

termasuk Sri Gayatri.

menderita kerugian Rp 69 miliar.

Antaboga Delta Sekuritas Indonesia,

Padahal, Pemohon merupakan

pemegang saham Bank Century, oleh

nasabah bank yang mengikuti

pengelola atas perintah pihak yang

program penjaminan simpanan

Dalil Permohonan
Pemohon mendalilkan,

nasabah oleh LPS. Baik secara

berlakunya UU No. 6/2009 juncto

langsung maupun tidak langsung,

UU No. 3/2004, khususnya Pasal 11

tersebut dilakukan pegawai dan/atau

Pemohon ikut membayar premi

ayat (4) dan ayat (5), yang selanjutnya

direksi Bank Century, dan diproses

penjaminan simpanan nasabah di LPS.

oleh Pemerintah (Presiden) digunakan

terafiliasi dengan Bank Century.
Pengalihan simpanan deposito

di kantor Bank Century. Mereka

Akibat berlakunya Perpu No.

sebagai dasar untuk menerbitkan

meyakinkan bahwa discretionary fund

4/2008 atas Bank Century, bank

Perpu No. 4/2008, menyebabkan hak-

merupakan produk Bank Century.

tersebut kemudian berganti pemegang

hak konstitusionalnya telah dilanggar

Namun, setelah diambil alih dan

saham dan direksi. Namanya pun

dan dirugikan sebagaimana telah

menerima bailout Rp 6,7 triliun dari

diganti menjadi Bank Mutiara. Namun,

dijamin oleh UUD 1945, khususnya
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Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1),

mengarah kepada penyalahgunaan

6/2009 juncto UU 3/2004 dan Perpu

Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2).

kekuasaan untuk kepentingan sempit,

4/2008, khususnya dalam Pasal 29

dan berpotensi merugikan para

yang memberikan kekebalan hukum

No. 6/2009 juncto UU No. 3/2004,

Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU

Pemohon, sehingga para perumus

(imunitas) terhadap KSSK yaitu

berbunyi: ayat (4) “Dalam hal suatu

Perpu ini yakni Gubernur Bank

Menteri Keuangan dan Gubernur BI

Bank mengalami kesulitan keuangan

Indonesia (BI), Menteri Keuangan, dan

atas tindakannya membuat keputusan

yang berdampak sistemik dan

Presiden harus bertanggung jawab

atau kebijakan penyelamatan

berpotensi mengakibatkan krisis yang

secara hukum.

perbankan, sama sekali tidak

membahayakan sistem keuangan,

Keberadaan Pasal 29 Perpu

berkaitan dengan hak konstitusional

Bank Indonesia dapat memberikan

4/2008 dinilai telah memberikan

para Pemohon yang termaktub dalam

fasilitas pembiayaan darurat yang

kewenangan berlebihan, karena

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),

pendanaannya menjadi beban

akan melindungi para pembuat

Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat

Pemerintah”.

dan pengambil kebijakan (Menteri

(2) UUD 1945.

Kemudian ayat (5) “Ketentuan

Keuangan dan Gubernur Bank

Kerugian yang didalilkan oleh

dan tata cara pengambilan keputusan

Indonesia) dari jeratan hukum,

para Pemohon, tidak bersifat spesifik

mengenai kesulitan keuangan Bank

sehingga mengandung cacat

(khusus) dan aktual atau setidak-

yang berdampak sistemik, pemberian

konstitusional. Hal ini terbukti dengan

tidaknya potensial yang menurut

fasilitas pembiayaan darurat dan

telah dikucurkannya dana talangan

penalaran yang wajar dapat dipastikan

sumber pendanaan yang berasal dari

kepada Bank Century yang semestinya

akan terjadi, serta tidak ada hubungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

tidak layak menerima, sehingga

sebab-akibat (causal verband) antara

Negara diatur dalam Undang-Undang

merugikan hak-hak konstitusional dan

kerugian yang didalilkan dengan

tersendiri”;

kepentingan para Pemohon;

berlakunya Pasal 11 ayat (4) dan ayat

Perpu No. 4/2008 diterbitkan

Selain itu, dalam Pasal 5 Perpu

(5) UU 6/2009 juncto UU 3/2004

pada 15 Oktober 2008 untuk

4/2008 juga diatur mengenai

dan Pasal 29 Perpu 4/2008 yang

mengantisipasi kemungkinan

pembentukan Komite Stabilitas

dimohonkan pengujian.

krisis keuangan yang berdampak

Sistem Keuangan (KSSK) yang

sistemik dan mengantisipasi krisis

keanggotaannya terdiri dari Menteri

dengan dikabulkannya permohonan

keuangan global. Namun, faktanya

Keuangan sebagai Ketua merangkap

a quo, kerugian konstitusional

Perpu tersebut justru berdampak

anggota dan Gubernur BI sebagai

seperti yang didalilkan oleh para

luas dan merugikan kepentingan

Anggota. Hal ini dapat mengaburkan

Pemohon tidak akan atau tidak

para Pemohon, karena justru uang

independensi BI, sebagaimana diatur

lagi terjadi. Sehingga Mahkamah

simpanan Sri Gayatri tidak dibayar

dalam Pasal 4 ayat (2) UU 3/2004 yang

berpendapat, para Pemohon tidak

oleh Bank Century (Bank Mutiara).

menyebutkan bahwa ”Bank Indonesia

memenuhi syarat-syarat kedudukan

adalah lembaga negara yang

hukum (legal standing) sebagaimana

oleh DPR pada 18 Desember 2008,

independen dalam melaksanakan

dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK

sehingga tidak mempunyai kekuatan

tugas dan wewenangnya, bebas dari

dan Putusan MK Nomor 006/PUU-

hukum mengikat dan harus dicabut.

campur tangan Pemerintah dan/atau

III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan

Namun, dengan alasan bahwa hanya

pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang

Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007

sebagian fraksi DPR yang menyatakan

secara tegas diatur dalam Undang-

bertanggal 20 September 2007, untuk

menolak, Perpu tersebut tetap

undang ini”.

mengajukan permohonan. Karena

Perpu tersebut kemudian ditolak

dilaksanakan.
Norma Pasal 29 Perpu 4/2008,
menurut Pemohon, dapat mempersulit
kontrol publik dan cenderung

Edisi April 2010

Pendapat Mahkamah
Mahkamah berpendapat bahwa
Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU

Selain itu, tidak terdapat jaminan

itu, Mahkamah memutuskan, pokok
permohonan para Pemohon tidak
perlu dipertimbangkan. (Nur Rosihin
Ana)
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Ikhtisar Uji Materi UU 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama
Ikhtisar Putusan Nomor:
UU1/PNPS/1965
Pemohon

(YLBHI), (Alm) K.H. Abdurahman Wahid,

Norma sebagai alat uji

Perkumpulan Inisiatif Masyarakat

Prof. DR. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam

Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D

Rahardjo, dan KH. Maman Imanul Haq.

ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2),

Pokok Perkara

Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal

Pengujian Undang-Undang No. 1/

28I ayat (2), Pasal 29 ayat (2)

PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/

Amar Putusan

atau Penodaan Agama

Menyatakan menolak permohonan para

(Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara,

Norma yang diuji

Pemohon untuk seluruhnya

Yayasan Desantara (Desantara Foundation),

Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2),

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Tanggal putusan

Pasal 3, Pasal 4a

11 April 2010

(IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat
Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Ikthtisar Putusan:

negara Indonesia dari Pancasila

Jadi pembatasan kebebasan itu sah

tidak boleh dibiarkan. Atas nama

asalkan melalui perundang-undangan

memutuskan menolak permohononan

kebebasan, seseorang atau kelompok

yang tidak bertentangan dengan UUD

uji materi UU 1/PNPS/1965 tentang

tidak dapat mengikis religiusitas

1945.

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan

masyarakat yang telah diwarisi

Agama (UU Penodaan Agama), Senin

sebagai nilai-nilai yang menjiwai

Mahkamah, pembatasan tidak selalu

(11/04), di ruang sidang pleno MK.

berbagai ketentuan perundang-

harus diartikan sebagai diskriminasi.

Dalil permohonan uji materi ini adalah

undangan di Indonesia.

Selama pembatasan yang diberikan

Mahkamah Konstitusi (MK)

kebebasan dalam beragama dan

Pasal-pasal penodaan agama

Oleh sebab itu, menurut

adalah sebagai bentuk perlindungan

brekspresi yang termuat dalam UUD

tidak semata-mata dilihat dari

terhadap hak orang lain dan dalam

1945.

aspek yuridis saja, melainkan juga

tertib kehidupan bermasyarakat,

aspek filosofis yang menempatkan

berbangsa dan bernegara [vide

Mahkamah menekankan bahwa

kebebasan beragama dalam perspektif

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945], maka

Indonesia adalah negara berdasarkan

keindonesiaan, sehingga praktik

hal tersebut merupakan bentuk

Pancasila dan berdasarkan atas

keberagamaan yang terjadi di

perlindungan terhadap hak asasi

Ketuhanan Yang Maha Esa, masyarakat

Indonesia berbeda dengan praktik

orang lain sekaligus merupakan atau

diberikan hak untuk memeluk agama

keberagamaan di negara lain, yang

kewajiban asasi bagi yang lainnya.

dan menjalankan ibadah serta ajaran

tidak dapat disamakan dengan

agamanya masing-masing sesuai

Indonesia. Terlebih lagi, aspek

pembentukan UU Pencegahan

dengan kepercayaannya. Negara,

preventif dari suatu negara menjadi

Penodaan Agama sangat terkait

sesuai amanat konstitusi, juga turut

pertimbangan utama dalam suatu

dengan konteks sosial politik di alam

bertanggung jawab meningkatkan

masyarakat yang heterogen.

Demokrasi Terpimpin dan dalam

Sebelum memberikan putusan,

ketakwaan dan ahlak mulia.

Menimbang bahwa meskipun

Dari sudut pandang HAM,

keadaan darurat, namun manakala

Domain agama adalah konsekuensi

kebebasan beragama yang diberikan

norma tersebut masih relevan pada

penerimaan ideologi Pancasila.

kepada setiap manusia bukanlah

suatu konteks yang lain, maka ketika

merupakan kebebasan yang bebas

itu norma tersebut layak untuk

menyatakan, atas dasar pandangan

nilai dan kebebasan an sich,

dipertahankan. Di samping itu,

filosofis tentang kebebasan beragama,

melainkan kebebasan yang disertai

bergantinya atau berubahnya Undang-

sebagai negara Pancasila, kegiatan

dengan tanggung jawab sosial untuk

Undang Dasar yang menjadi landasan

atau praktik yang menjauhkan warga

mewujudkan HAM bagi setiap orang.

dari pembentukan suatu peraturan

Dalam pendapatnya, Mahkamah
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perundang-undangan yang telah ada,

Agama yakni untuk mencegah

Dalam amar putusannya, mahkamah

tidak dengan sendirinya tidak berlaku

penyalahgunaan dan penodaan agama

menegaskan bahwa menyatakan

atau tidak mengikat secara hukum.

demi kerukunan hidup berbangsa dan

menolak permohonan para Pemohon

Karena, dalam Pasal I Aturan Peralihan

bernegara. Oleh sebab itu, Mahkamah

untuk seluruhnya.

UUD 1945 setelah perubahan terdapat

berpendapat bahwa Pasal 1 UU

ketentuan peralihan yang menyatakan,

Pencegahan Penodaan Agama sejalan

“Segala peraturan perundang-

dengan amanat UUD 1945 yakni untuk

undangan yang ada masih tetap

mewujudkan kehidupan berbangsa

terdapat alasan berbeda (concurring

berlaku selama belum diadakan yang

dan bernegara yang lebih baik (the

opinion) dan pendapat berbeda

baru menurut Undang-Undang Dasar

best life possible) dan oleh karenanya

(dissenting opinion) dari dua anggota

ini”. Berdasarkan ketentuan peralihan

dalil-dalil para Pemohon harus

majelis. Hakim Konstitusi Harjono

ini, dalil Pemohon menjadi tidak tepat

dikesampingkan.

dalam alasannya menyatakan,

menurut hukum.
Terlebih lagi untuk berlakunya

Pasal 2 ayat (1) UU Pencegahan

Alasan dan Pendapat berbeda
Dalam pembacaan putusan ini,

meskipun UUD 1945 menyatakan hak

Penodaan Agama menyatakan,

beragama sebagai hak asasi manusia

UU Pencegahan Penodaan Agama

“Barang siapa melanggar ketentuan

yang tidak dapat dikurangi dalam

bukan saja didasarkan pada ketentuan

tersebut dalam Pasal 1 diberi

keadaan apa pun (non derogable

peralihan tersebut, melainkan secara

perintah dan peringatan keras untuk

right) namun kebebasan untuk

materiil telah dievaluasi kemudian

menghentikan perbuatannya itu di

memanifestasikan kepercayaan

ditetapkan menjadi Undang-Undang

dalam suatu keputusan bersama

atau agama dapat dibatasi yaitu

Nomor 1/PNPS/1965 tentang

Menteri Agama, Menteri/Jaksa

hanya dengan Undang-Undang

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

yang diperlukan untuk melindungi

Penodaan Agama.

Para Pemohon mendalilkan bahwa

keselamatan umum, ketertiban,

kewenangan memberikan “perintah

keselamatan atau moral dan untuk

Agama, menurut Mahkamah,

dan peringatan keras” sebagaimana

melindungi hak-hak fundamental dan

tidak dapat dipisahkan dari pasal-

yang terkandung pada Pasal a quo

kebebasan orang lain (vide Declaration

pasal lain dalam UU Pencegahan

adalah bentuk dari pemaksaan

on the Elimination of All of Intolerance

Penodaan Agama, sehingga rumusan

(coercion) atas kebebasan beragama

and of Discrimination Based on

definisi yang terdapat dalam

yang sejatinya merupakan hak yang

Religion or Belief Article).

Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan

melekat dalam diri setiap manusia.

Agama tidak dapat dibaca secara

Pemaksaan yang dilakukan oleh

kemerdekaan pikiran dan hati nurani,

tersendiri melainkan harus dikaitkan

negara bertentangan dengan Pasal

hak beragama dinyatakan sebagai

dengan pasal-pasal lain dalam UU

18 ayat (2) ICCPR yang menyatakan,

hak asasi manusia yang tidak dapat

Pencegahan Penodaan Agama yang

“Tidak seorang pun dapat dikenakan

dikurangi dalam keadaan apapun,

memiliki substansi untuk mencegah

paksaan yang akan mengurangi

namun dalam memanifestasikannya,

penyalahgunaan dan/atau penodaan

kebebasannya untuk menganut atau

hak tersebut dapat dibatasi, yaitu

agama.

Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan

Dengan demikian, meskipun hak

memeluk agama sesuai dengan

menyangkut aspek forum externum

Mahkamah menilai, para

pilihannya.” Pemaksaan berupa

dari hak-hak tersebut. Pembatasan

Pemohon telah keliru memahami

“perintah dan peringatan keras”

tersebut, menurut Pasal 28J UUD

Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan

menyebabkan negara terjebak dalam

1945, haruslah ditetapkan dengan

Agama sebagai sebuah pembatasan

intervensi atas kebebasan beragama

Undang-Undang, dengan maksud

kebebasan beragama. Mahkamah

yang merupakan hak asasi yang

semata-mata untuk menjamin

berpendapat, Pasal 1 UU Pencegahan

dijamin oleh UUD 1945.

pengakuan dan kebebasan orang lain

Penodaan Agama adalah bagian

Dalam kesimpulannya,

tidak terpisahkan dari maksud

Mahkamah akhirnya menyatakan

adil sesuai dengan pertimbangan

perlindungan terhadap hak beragama

bahwa dalil-dalil Pemohon, baik

moral, nilai-nilai agama, keamanan,

warga masyarakat Indonesia

dalam permohonan pengujian formil

dan ketertiban umum dalam suatu

sebagaimana yang terkandung

maupun permohonan pengujian

masyarakat demokrasi. Dengan

dalam inti UU Pencegahan Penodaan

materiil, tidak beralasan hukum.

demikian pembatasan tehadap hak-
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dan untuk memenuhi tuntutan yang
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ikhtisar putusan
hak tersebut dibenarkan oleh UUD

Internasional tentang Hak-Hak

Yahudi, Zarasustrian, Shinto,

sejauh dituangkan dalam bentuk

Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan

Taoism tidak dilarang di Indonesia

Undang-Undang dan pembatasan

juga Undang-Undang Nomor 12

dengan syarat “asalkan agama-

tersebut diperlukan dalam suatu

Tahun 2005 tentang Ratifikasi

agama tersebut tidak melanggar

masyarakat demokrasi untuk

Kovenan Internasional tentang

ketentuan-ketentuan yang terdapat

memenuhi tuntutan yang adil sesuai

Hak-hak Sipil dan Politik. Secara

dalam peraturan ini atau peraturan

dengan pertimbangan moral, nilai

yuridis jaminan terhadap kebebasan

perundangan lain”.

agama, keamanan, dan ketertiban

beragama dan berkeyakinan

umum.

dalam rezim hukum di Indonesia

Penjelasan Pasal 1 yang menyatakan

Hakim Konstitusi Maria Farida

Selain itu dengan adanya

dinyatakan dengan landasan yang

bahwa, “Terhadap badan/

menyampaikan pendapat berbeda. Ia

sangat kuat, sehingga dengan

aliran kebatinan, Pemerintah

berpendapat, berdasarkan pasal 38E,

demikian negara Republik Indonesia

berusaha menyalurkannya ke

28I, dan 29 UUD 1945, sebenarnya

juga memiliki tanggung jawab dan

arah pandangan yang sehat dan

Undang-Undang Dasar 1945 saat

kewajiban konstitusional untuk

ke arah ke-Tuhanan Yang Maha

ini sangat memberikan hak dan

menjamin terpenuhinya hak-hak

Esa ...” terdapat perlakuan yang

jaminan secara konstitusional,

tersebut, khususnya hak setiap orang

tidak sama (diskriminatif) antara

bahkan memberikan kepada setiap

terhadap kebebasan beragama dan

agama Islam, Kristen, Katolik,

orang kebebasan memeluk agama

berkeyakinan.

Hindu, Buddha, serta Khong Hu

dan beribadat menurut agama

Apabila Pasal 1 Undang-

Cu (Confusius), dan agama-agama

dan kepercayaannya itu, serta

Undang a quo dihubungkan dengan

lainnya, terutama terhadap badan/

berhak atas kebebasan meyakini

penjelasannya, maka sebenarnya yang

aliran kebatinan; bahkan negara/

kepercayaan, menyatakan pikiran

dijamin, dilindungi, dan mendapat

Pemerintah telah masuk ke dalam

dan sikap, sesuai dengan hati

bantuan-bantuan hanya terbatas

ranah yang menyangkut eksistensi

nuraninya.

kepada agama yang dipeluk (dianut)

spiritual, yang melekat pada setiap

oleh penduduk di Indonesia, yaitu,

individu (dalam hal ini badan/

itu dijamin pula dalam Undang-

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha

aliran kebatinan) karena Pemerintah

Undang Nomor 39 Tahun 1999

dan Khong Hu Cu (Confusius) karena

diberikan wewenang untuk berusaha

tentang Hak Asasi Manusia,

dalam Pasal 1 secara jelas dirumuskan

menyalurkannya ke arah pandangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun

“agama yang dianut”; sedangkan

yang sehat dan ke arah ke-Tuhanan

2005 tentang Ratifikasi Kovenan

terhadap agama-agama lain, misalnya

Yang Maha Esa. (RN Bayu Aji)

Hak dan jaminan konstitusional
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ikhtisar putusan

pengujian syarat calon kepala daerah tidak dapat diterima
Ikhtisar Putusan Nomor:
120/PUU-VII/2009
Pemohon
Dirwan Mahmud
Pokok Perkara
Pengujian UU No. 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Norma yang diuji
Pasal 58 huruf f dan Pasal 58 huruf h
Norma sebagai alat uji

Amar Putusan
Tidak dapat Diterima
Tanggal Putusan
20 April 2010

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3)

Daerah

Ikhtisar Putusan
Selasa 20 April lalu Mahkamah
Konstitusi (MK) menyatakan
permohonan Dirwan Mahmud yang
mempersoalkan syarat-syarat calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah
berakhir tidak diterima. Dirwan adalah
calon Bupati Bengkulu Selatan terpilih
dalam Pemilukada Bengkulu Selatan
2008 untuk periode 2009-2014. MK
menyatakan kemenangan Dirwan
batal demi hukum oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) karena ia terbukti
tidak memenuhi syarat “tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.”
Dalam putusan pengujian UU No.
32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU No.12
Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda) itu, MK
menyatakan permohonan pengujian
Pasal 58 huruf f tidak dapat diterima.
Sedangkan Pasal 58 huruf h mengenai
syarat ”mengenal daerahnya
dan dikenal oleh masyarakat di
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daerahnya” ditolak. Putusan Nomor

ulang sebagaimana putusan MK

120/PUU-VII/2009 itu dibacakan oleh

No. 57/PHPU.D-VI/2008, pada 8

sembilan Hakim Konstitusi secara

Januari 2009. Karena, pada saat

bergantian di Ruang Sidang Pleno

itu, merujuk pada Pasal 58 huruf

Gedung MK.

f UU 32/2004 sebagaimana telah

Dalam konklusi putusan,

diubah terakhir dengan UU 12/2008,

Ketua MK, Mahfud MD menyatakan,

secara administratif Pemohon tidak

substansi permohonan dan alasan-

memenuhi persyaratan sebagai Calon

alasan pengujian Pasal 58 huruf f

Kepala Daerah dalam Pemilukada

UU 32/2004 tersebut sama dengan

Kabupaten Bengkulu Selatan. “Artinya,

permohonan yang telah diputus

Pemilukada Kabupaten Bengkulu

dalam Perkara Nomor 4/PUU VII/2009

Selatan telah dibatalkan keabsahannya

pada 24 Maret 2009. Sedangkan dalil-

oleh Mahkamah, dan oleh karena sifat

dalil Pemohon sepanjang mengenai

putusan Mahkamah adalah final dan

pengujian konstitusionalitas Pasal

mengikat, dan putusan tersebut bukan

58 huruf h UU 32/2004 sebagaimana

merupakan putusan sela,” jelas Akil.

telah diubah terakhir dengan UU

Tidak Dapat Menjadi Novum

12/2008 dinilai tidak beralasan
hukum.
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar

Berdasarkan putusan MK No. 4/
PUU-VII/2009 pada 24 Maret 2009,

menjelaskan, dalil Pemohon yang

lanjut Akil, MK memberi tafsir baru

menyatakan bahwa setelah ada

yang bersifat konstitusional bersyarat

putusan MK No. 4/PUU-VII/2009

pada Pasal 58 huruf f tersebut. Dalam

pada 24 Maret 2009 yang bersifat

salah satu pertimbangan hukumnya,

final, berlaku umum dan mengikat,

MK menyatakan, karena putusan

secara umum telah mengecualikan

Mahkamah bersifat final dan mengikat

Pemohon dari keterikatan sifat

sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 1945,

putusan tersebut. Mahkamah telah

maka putusan tersebut tidak dapat

mengecualikan keikutsertaan

dijadikan sebagai bukti baru (novum)

Pemohon dalam pemungutan suara

bagi Pemohon agar dinyatakan
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memenuhi syarat dalam sengketa

tetap konstitusional sepanjang

berbeda (concurring opinion). Menurut

Pemilukada Bengkulu Selatan. Dengan

dimaknai sebagaimana putusan No.

Sodiki, KPU Kabupaten Bengkulu

demikian, kedua putusan Mahkamah

4/PUU-VII/2009 pada 24 Maret 2009.

Selatan tetap sah menyelenggarakan

tersebut tidak saling bertentangan.

“Dengan demikian, permohonan yang

Pemilukada jika dilaksanakan sesuai

Sebab, sifat kedua putusan tersebut

mempersoalkan konstitusionalitas

dengan persyaratan administratif

berbeda, putusan yang satu mengenai

pasal a quo menjadi kehilangan

menurut Pasal 58 huruf f UU 32/2004

kasus konkret, sedangkan lainnya

relevansinya, karena meskipun

sebagaimana telah diubah terakhir

pengujian norma. Dengan demikian,

menggunakan alasan konstitusional

dengan UU 12/2008 dalam putusan

menurut Mahkamah, Putusan Nomor

yang berbeda, tetapi Mahkamah

No.4/PUU-VII/2009. Hal itu, lanjut

4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret

tidak menemukan alasan hukum

Sodiki, karena hal itu sebagai amanat

2009 tidak dapat menjadi alasan

yang tepat untuk menguji kembali

Undang-Undang c.q. Putusan No.4/

hukum untuk mengubah putusan

konstitusionalitas pasal a quo,” tutur

PUU-VII/2009. Di samping itu tentu

Mahkamah dalam Perkara Nomor 57/

Akil.

banyak faktor yang sudah berubah,

PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari
2009.

Sedangkan terkait pengujian

jumlah pemilih yang berhak memilih,

syarat harus ”mengenal daerahnya

calon kepala daerah baru yang

dan dikenal oleh masyarakat di

memungkinkan diusulkan oleh partai-

telah memenuhi persyaratan formal

daerahnya,” Mahkamah menyatakan

partai, serta ketentuan baru atas

sesuai dengan putusan MK No.

wajar dan rasional apabila calon

dasar Putusan Mahkamah mengenai

4/PUU-VII/2009 pada 24 Maret

kepala daerah dan wakil kepala

Pengawas Pemilu. “Jika hal tersebut

2009, maka seharusnya Pemohon

daerah dipersyaratkan harus

dipertimbangkan, hal itu obyektif dan

dapat ditetapkan sebagai Bupati

orang yang kenal dan dikenal oleh

lebih baik daripada kembali kepada

Bengkulu Selatan Periode 2009-2014

masyarakat di daerahnya. Rumusan

persyaratan lama, yaitu Pasal 58 huruf

berdasarkan putusan Mahkamah

pasal a quo, menurut Mahkamah,

f UU 32/2004 sebagaimana telah

yang bersifat retroaktif. Sebelumnya,

justru diperlukan agar calon

diubah terakhir dengan UU 12/2008,”

pada 8 Januari 2009, amar putusan

kepala daerah dan wakil kepala

tutur Sodiki.

MK No.57/PHPU.D-VI/2008

daerah jangan sampai calon yang

memerintahkan pemungutan

dipaksakan kehadirannya, yang

Arsyad Sanusi mengajukan Pendapat

suara ulang selambat-lambatnya

tidak mengenal dan dikenal oleh

Berbeda (dissenting opinion). Ia

satu tahun sejak putusan tersebut

masyarakat di daerahnya, seperti

berpendapat, perkara yang diujikan

diucapkan, yakni 8 Januari 2010.

praktik pemilihan kepala daerah

nyata-nyata memiliki latar belakang

Atas dalil pemohon tersebut, MK

pada masa berlakunya Undang-

dan alasan konstitusional yang

berpendapat, sepanjang rezim Pasal

Undang Nomor 5 Tahun 1974

berbeda. Meskipun Pasal 58 huruf f

58 huruf f masih berlaku (sesuai

tentang Pokok-pokok Pemerintahan

tersebut telah diuji dua kali, yakni

dengan tanggal Putusan 8 Januari

di Daerah. Terlebih lagi, menurut

dalam perkara No. 14-17/PUU-V/2007

2009), maka Pemohon atau siapa saja

Mahkamah, hal tersebut bukan

pada 11 Desember 2007 dan perkara

yang terkena ketentuan administratif

persoalan konstitusionalitas norma,

No.4/PUU-VII/2009 pada 24 Maret

tersebut tidak memenuhi syarat

tetapi merupakan pilihan kebijakan

2009, namun perkara a quo tidak

untuk menjadi calon kepala daerah.

dari pembentuk Undang-Undang.

dapat dikualifikasi sebagai nebis in

Pemohon berdalil, Pemohon

Konstitusionalitas Pasal 58 huruf

Alasan dan Pendapat Berbeda

f UU 32/2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU 12/2008
pun sudah final dan mengikat, yakni
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Sedangkan Hakim Konstitusi

idem. “Dengan kata lain, Mahkamah
tetap berwenang memeriksa,

Dalam putusan ini, Wakil Ketua
MK Ahmad Sodiki mengajukan alasan

mengadili dan memutus permohonan
a quo,” ujar Arsyad. (Triana)
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