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emasuki bulan Mei, nuansa pemilukada mulai terasa gemanya saat
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil
Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Tabanan Kota
Semarang dan pemilukada lainnya. Namun hal itu barulah permulaan sidang
sengketa pemilukada yang berlangsung di sejumlah daerah. Puncaknya
diperkirakan akan terjadi pada Agustus 2010 dan MK pun siap menangani
beragam kasus perselisihan hasil pemilukada di Indonesia.
Sepanjang tahun 2010 diperkirakan akan berlangsung sekitar 244
pemilukada yang terdiri atas 7 daerah tingkat provinsi dan 237 tingkat
kabupaten/kota. Berdasarkan pengalaman MK menangani sengketa
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) selama ini, maka diprediksi
sekitar 30-50% dari Pemilukada 2010 masih berpotensi menjadi perkara
yang akan dimohonkan kepada MK.
Situasi kondisi yang terjadi di MK belakangan pun, jelas berpengaruh
pada kinerja Tim Majalah Konstitusi. Pada praktiknya, ada sederetan tugas
dan kegiatan menantang di hadapan kami. Hal yang rutin kami lakukan,
memang mengisi berita-berita untuk website MK melalui liputan sidang
maupun kegiatan lain. Disamping itu, Majalah KONSTITUSI pun harus kami
terbitkan setiap bulan, dalam upaya memuaskan dahaga pembaca akan
informasi seputar MK dan konstitusi pada umumnya.
Diluar tugas rutin itu, kesibukan kami ditambah lagi dengan mendata
artikel-artikel Ketua MK Prof. Dr. Moh. Mahfud MD yang terbit di media
massa untuk dibukukan. Bentuknya mulai dari profil, berita, editorial, dan
sebagainya sejak tahun 2008 sampai sekarang. Pekerjaan ini cukup menyita
pemikiran, perlu ketelitian, dan waktu bagi kami, baik penulis dan para
layouter yang siap lembur bahkan begadang demi menuntaskan tugas.
Masih ada kesibukan lain dari tim kami, yakni melakukan penyempurnaan
buku “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan,
1999-2002” kerjasama MK dengan Forum Konstitusi. Kegiatan ini memang
cukup berat dan membutuhkan kemampuan, analisis dan kecermatan dari
tim yang terlibat.
Kemudian mengenai materi dan isi Majalah KONSTITUSI Edisi No. 39/
Mei 2010, seperti biasa kami menampilkan aneka berita menarik sidang
maupun non sidang (rubrik ‘Ruang Sidang’ dan ‘Aksi’), rubrik ‘Editorial’,
‘Catatan Perkara’, ‘Cakrawala’ yang masing-masing memiliki ciri khas
sendiri. Selain itu masih ada rubrik ‘Konstitusiana’ dengan kisah unik dan
info seputar konstitusi. Ditambah lagi rubrik-rubrik menarik yang dapat
menambah pengetahuan pembaca seputar hukum dan konstitusi. Misalnya,
rubrik ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Kamus Hukum’ dan ‘Ikhtisar Putusan’
serta ‘Laporan Utama’ sebagai berita utama edisi Mei ini.
Itulah sekilas pengantar dari kami. Akhirnya, kami mengucapkan selamat
membaca dan semoga bermanfaat … !
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Editorial
Kedewasaan Menerima Putusan Mahkamah

M

embanjirnya kasus yang masuk
ke
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
diharapkan
menjadi
gejala
meningkatnya
pemahaman
hak-hak konstitusional warga negara.
Bersengketa di pengadilan berdasar
fakta-fakta hukum merupakan bentuk
kedewasaan
dalam
berdemokrasi
yang
sehat.
Penyelesaian
setiap
permasalahan sesuai koridor hukum,
termasuk
persoalan
Pemilukada
dengan tidak main hakim sendiri,
dan lebih mengutamakan aspek
penegakan hukum di pengadilan dan
bukan di jalanan, pada prinsipnya
mengejawantahkan tingkat tertinggi
sebuah peradaban manusia. Semuanya
bermuara
pada
harapan
untuk
mendapatkan keadilan.
Pada
satu
sisi,
berperkara
adalah bentuk sikap belum menerima
kekalahan
proses
demokrasi
meskipun tanpa bukti sama sekali.
Pemohon berharap ”keberuntungan”
memperoleh suara atau menggeser
pemimpin daerah yang terpilih.
Kecurangan pemilu kerapkali susah
dibutikan kebenarannya. Akan tetapi,
sebuah proses peradilan menghendaki
bukti dan bukan prasangka. Menuduh
tanpa disertai bukti adalah sebuah
pelanggaran tersendiri. Bersengketa
juga sering menjadi ajang ”tawar
menawar” mencari keuntungan pihak
yang kalah. Tentu saja kita berharap
semoga ini tidak terjadi.
Hampir
separuh
dari
244
Pemilukada 2010 yang berlangsung
di seluruh Indonesia diperkirakan
diajukan di MK. Lembaga pengawal
konstitusi ini harus siap dengan
banjirnya perkara Pemilukada tersebut,
apapun motif pihak berperkara. Yang
pasti, mempersoalkan hasil pemilukada
oleh penyelenggara adalah hak yang
dijamin konstitusi dan undang-undang
(UU).
Selain soal substansi, syarat
formal juga harus dipenuhi. Semisal,
tenggat waktu maupun hak gugat
(legal standing). MK terikat asas tidak
boleh menolak mengadili perkara.
Semua perkara harus diterima dan
diadili sesuai hukum yang berlaku.
Tidak dibenarkan menolak memeriksa
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perkara karena tidak ada hukumnya
dan menolak mengadili sebelum
diperiksa.
Dengan
modal
pengalaman
MK sebelumnya, khususnya Pemilu
Legislatif 2009 yang amat berat
–terutama karena ratusan kasus
masuk–,
MK
optimis
mampu
menyelesaikan Sengketa Pemilukada
tahun ini. Berapapun perkara yang
masuk, akan diselesaikan cepat selama
14 hari kerja tanpa mengabaikan
kualitas putusan yang dijatuhkan.
Transparansi dan akuntabilitas akan
selalu dijaga selama perkara diproses.
Pihak-pihak yang berperkara akan
didengar
semua
keterangannya.
Tidak ada yang ditutup-tutupi dari
proses persidangan, kecuali Rapat
Permusyawararatan Hakim (RPH) yang
harus tertutup dan bersifat rahasia.
Para pihak harus jujur di
persidangan. Tanpa kejujuran, maka
hasil yang dicapai tidak akan sesuai
harapan. Sebab, yang diperiksa dan
yang menjadi dasar memberikan
putusan adalah apa yang dikemukakan
pihak-pihak di persidangan. Jika kedua
belah pihak berbohong di persidangan,

MK tentu akan kesulitan mengungkap
fakta di luar yang diajukan. MK
bukan
lembaga
penyelidik
dan
penyidik, memiliki keterbatasan hanya
merekam alat bukti dan saksi-saksi di
persidangan. Keterbatasan lembaga
peradilan itulah yang harus dilengkapi
lembaga-lembaga berwenang lainnya,
seperti panwaslu dan polisi.
Selanjutnya, yang tidak kalah
penting dengan berperkara adalah siap
dengan putusan yang akan dijatuhkan.
Harapan mendapatkan keadilan di
MK harus disertai pemahaman tugas
dan wewenang MK dan hukum acara
yang berlaku. Dengan memahami itu
semua, pengajuan permohonan akan
memperhitungkan segala kemungkinan.
Permohonan diajukan dengan buktibukti dan mempersoalkan hal yang
menjadi ranah MK.
Meski semua masalah akan
diperiksa, baik yang diajukan Pemohon,
Termohon, dan Pihak Terkait, semua
tetap akan kembali kepada faktafakta di persidangan. Dibutuhkan
kedewasaan
menerima
putusan.
Semoga.
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Suara

Pembaca
Ketika MK memutuskan dan kemudian memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang
di Kab Sampang dan Bangkalan Madura serta penghitungan suara ulang di Kab, Pamekasan Madura
saat Pemilukada Gubernur Jatim 2008, jalan untuk mencari keadilan melalui hukum menjadi cerah.
Sebelum MK menangani masalah sengketa Pemilukada, menemukan keadilan bisa jadi hanya
berdasar siapa yang memiliki uang yang banyak maka dialah pemenangnya.
Dengan dikabulkannya permohonan sengketa Pemilukada yang diajukan oleh pasangan calon
Gubernur Jatim Kaji (Khofifah Mudjiono), masyarakat menjadi percaya bahwa Indonesia sebagai
negara demokrasi memiliki kontrol yakni penegakan prinsip negara hukum. Jadi, hukum adalah
panglima negara kita dalam mencari keadilan.
Oleh sebab itu, MK menjadi lembaga peradilan yang kemudian memberikan solusi titik cerah
wajah peradilan di Indonesia. Kinerja MK yang terkenal dengan penegakan hukum substantif,
imparsial, tidak dapat diintervensi siapapun, harus dipertahankan dan ditingkatkan karena
masyarakat rindu akan penegakan hukum yang adil.

Dina Mahardinia
Copy editor Penerbit Tiara Aksa
Tinggal di Surabaya

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

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

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

1.

Rubrik “Suara Pembaca” merupakan
rubrik yang berisikan komentar-komentar
tentang Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi. Panjang tulisan maksimal
2000 karakter.
Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik
yang berisikan resensi buku-buku baru
hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan
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Tulisan dapat dikirimkan dengan
menyertakan data diri, alamat yang jelas,
dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi
Majalah Konstitusi:
Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
2. Fax. (021) 3520177; atau
3. E-mail : bmk@mahkamahkonstitusi.
go.id
Untuk
rubrik
Pustaka
harap
menyertakan tampilan cover buku yang
diresensi. Tulisan yang dimuat akan
mendapat honorarium.
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Berjuang untuk Reformasi
Pendidikan Hukum
Biar anda tidak terkecoh, situs di atas adalah alamat website dari
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), sebuah organisasi nonpemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. ILRC ada
sebagai bagian dari keprihatinan para pendirinya atas pendidikan hukum
yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial.
Di mata ILRC, pendidikan hukum di perguruan tinggi (PT) dewasa ini
cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi profit lawyer dan
mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun PT mempunyai
instrumen atau institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara
cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk
maksud-maksud yang berbeda.
ILRC mengidentifikasi masalah-masalah tersebut antara lain: a)
lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan
sosial, dan HAM, b) komersialisasi PT dan lemahnya pendanaan maupun
sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
dan Pusat Hak Asasi Manusia (HAM), serta c) ketika pendidikan hukum
di masyarakat sedang berkonflik oleh karena perbedaan norma antara
hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.
Beberapa tokoh yang menggawangi organisasi ini adalah Dadang
Trisasongko, Prof. Dr. Muhammad Zaidun, Prof. Dr. Soetandyo
Wignjosoebroto, Renata Arianingtyas, Sony Setyana, dan Uli Parulian
Sihombing. Nama yang disebut terakhir merupakan salah satu Pemohon
dalam Pengujian UU Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi.
ILRC berkantor di Jl. Tebet Timur I No.4, Jakarta. Bagi anda yang
berdomisili di Jakarta, dipersilahkan mampir untuk sharing dan bersinergi
bersama-sama mendorong upaya melakukan reformasi pendidikan hukum.
■(Yazid).

www.antikorupsi.org

Berperan Memberantas Korupsi
di Indonesia
Jika anda merasa muak dengan perilaku korupsi yang terjadi di
Indonesia, sebaiknya anda membuka situs ini. Setidaknya, situs ini
akan memberikan wawasan pada pembaca tentang korupsi, sekaligus
mengantarkan anda pada sebuah organisasi yang sering kita dengar,
yakni Indonesia Corruption Watch (ICW).
ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang
yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usahausaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan
perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal
21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki
pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas
korupsi.
ICW memiliki visi menguatkan posisi tawar rakyat untuk mengontrol
negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi,
sosial, serta jender. Sementara misinya adalah memberdayakan rakyat
dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi
dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial
dan jender.
Peran-peran yang selama ini diambil ICW adalah memfasilitasi
penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara
dan pelayanan publik, memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam
proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Selain itu, ICW
juga mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi
yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke
masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
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Aneka kasus, isu, hingga dugaan korupsi yang menyeruak
akhir-akhir ini, bisa juga anda dapatkan dalam situs ini. Di
samping itu, agar tidak ketinggalan jaman, ICW juga menyediakan
layanan komunikasi dengan masyarakat melalui facebook dan
twitter. ■(Yazid).
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OPINI

Menimbang Pengadilan Khusus
Pemilu
Oleh : Khairul Fahmi
Ketua Badan Pengurus PBHI
Sumatera Barat

K

eberadaan peradilan
khusus pemilu kembali
di pe r bi ncangkan. Kali ini
tidak lagi dalam proses perubahan
UU Tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD, melainkan muncul
dalam pembahasan perubahan UU
No. 22/2007 Tentang Penyelenggara
Pemilu di Komisi II DPR RI. Komisi II
mengusulkan pembentukan peradilan
khusus pemilihan umum yang ditujukan
untuk mempercepat penyelesaian
sengketa atau kasus-kasus selama
pemilu berlangsung (Kompas, 18/5).
Usul pembentukan peradilan khusus
pemilu tentunya bukan wacana baru.
Dalam draf RUU Perubahan/Pergantian
UU No. 12/2003 yang diajukan
pemerintah pada Bulan Mei 2007,
pengaturan tentang peradilan pemilu
juga pernah dimunculkan. Sekalipun
pemerintah tidak mengusulkan adanya
lembaga peradilan khusus pemilu,
namun fungsi peradilan pemilu
sepenuh telah terakomodir dalam
draf dimaksud. Sebagai contoh, untuk
menyelesaikan perkara pemilu yang
bersifat pidana merupakan kompetensi
Pengadilan Negeri. Sedangkan perkara
pemilu bersifat administratif dimasukan
dalam ranah kompetensi Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN). Masingmasing persoalan tersebut dimuat
dalam Pasal 238 dan 244 RUU Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD Usulan
Pemerintah.
Usulan pemerintah terkait sengketa/
pelanggaran yang bersifat administratif
diadili PTUN disandarkan pada alasan
untuk menyediakan ruang bagi setiap
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orang untuk mengajukan complain
terhadap keputusan-keputusan KPU
yang kemungkinan membawa dampak
merugikan bagi partai politik calon
peserta pemilu maupun peserta pemilu.
Sayangnya, Tim Perumus RUU Pemilu
dalam rapat tanggal 2 Februari 2008
menilai usulan pemerintah tersebut
tidak diperlukan. Sebab sengketa
pemilu yang bersifat administratif
cukup diselesaikan Bawaslu. Akhirnya
materi itupun tidak dimuat dalam UU
No. 10/2008.

Pengalaman Pemilu 2009
Secara umum, perkara/sengketa
pemilu mencakup tiga ranah, yaitu
sengketa hasil pemilu, perkara pidana
pemilu, dan sengketa administrasi
pemilu. Bila merujuk UU No. 10/2008
dan UU No. 12/2008, sengketa hasil
pemilu diselesaikan Mahkamah
Konstitusi (MK). Sedangkan penyelesaian
perkara pidana pemilu diselesaikan
melalui Pengadilan Negeri. Sementara
penyelesaian pelanggaran administratif
dilakukan oleh KPU, KPU Propinsi dan
KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
laporan Bawaslu dan Panwaslu.
Ketersediaan mekanisme
penyelesaian sengketa untuk dua
persoalan pertama tentunya sudah lebih
dari cukup. Artinya semua pemangku
kepentingan telah diberikan ruang
untuk menyelesaikan persoalan yang
terjadi melalui Mahkamah Konstitusi
dan Peradilan Umum. Sementara
pada ranah sengketa ketiga, masih
terdapat kekosongan hukum yang
dapat merugikan masyarakat maupun
peserta pemilu. Salah satunya adalah
persoalan administratif yang timbul
karena diterbitkannya keputusan KPU,
KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota
yang merugikan.
Sebagai contoh, pada Pemilu
Legislatif 2009 lalu, di Kabupaten

Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat,
lima partai politik peserta pemilu
dibatalkan sebagai peserta pemilu oleh
KPU Kabupaten Mentawai. Pembatalan
tersebut dilakukan 10 hari setelah
hari pemungutan suara atau tepatnya
pada saat proses rekapitulasi hasil
pemilihan umum dilakukan pada
tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten
Mentawai beralasan bahwa partai yang
bersangkutan terlambat menyerahkan
rekening dana kampanye, sehingga
layak untuk dibatalkan. Sementara,
Partai Persatuan Daerah (PPD), salah
satu dari lima partai yang dibatalkan
merupakan partai yang memperoleh
tiga kursi untuk DPRD Kabupaten.
Terhadap persoalan tersebut, PPD
mengajukan perkara dimaksud kepada
MK. MK berpendapat bahwa MK tidak
berwenang memeriksanya. Sebab,
sengketa tersebut merupakan sengketa
administratif, bukan sengketa hasil yang
menjadi kompetensi MK. Berdasarkan
putusan MK, PPD pun mengajukan
gugatan sengketa administratif kepada
PTUN Padang. Dalam putusan selanya,
PTUN pun memutuskan bahwa PTUN
tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara yang diajukan
PPD. Kemudian, bila perkara tersebut
diajukan pada Peradilan Umum, dapat
dipastikan bahwa Pengadilan Umum
pun tidak berwenang memeriksanya.
Bila semua peradilan menyatakan tidak
berwenang, lalu untuk mempertahankan
haknya sebagai peserta pemilu, kepada
siapa seharusnya partai peserta pemilu
seperti PPD ini dapat mengajukan
keberatan atau gugatannya? Secara
bersamaan, apakah KPU, KPU Propinsi
atau KPU Kabupaten/Kota merupakan
institusi yang kebal dari gugatan
terhadap keputusannya yang dinilai
merugikan hak konstitusional warga
negara dan peserta pemilu? Bukanlah
persoalan di atas merupakan salah
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Opini
satu wujud tidak fair-nya pelaksanaan
pemilu disebabkan tidak terrsediakan
mekanisme penyelesaian sengketa?

Alternatif Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemilu
Pelanggaran administrasi pemilu
semestinya tidak lagi dipahami
sebagai pelanggaran administrasi
y a n g di l aku kan peserta pemi l u
an sich. Pelanggaran administrasi
pemilu semestinya juga mencakup
pelanggaran administrasi yang
dilakukan penyelenggara pemilu.
Keputusan-keputusan penyelenggara
pemilu tentunya bukan barang suci
yang terbebas dari kesalahan dan
pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan berlaku yang
dapat merugikan peserta pemilu.
Oleh sebab itu, negara semestinya
menyediakan ruang agar setiap
pihak yang dirugikan penyelenggara
pemilu melalui keputusannya dapat
mengajukan keberatan/gugatan.
Hal ini diperlukan untuk menjamin
penyelenggaraan pemilu yang bersih,
fair dan tidak serampangan. Berbagai
alternatif penyelesaian sengketa
administratif yang lebih adil kiranya

KLIK

patut dipertimbangkan untuk
diintrodusir ke dalam perubahan UU
Pemilu mendatang, bukan ke dalam
UU Penyelenggara Pemilu.
Pertama, pelanggaran administrasi
yang dilakukan peserta pemilu tetap
diselesaikan KPU, KPU Propinsi dan
KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
laporan Bawaslu ataupun Panwaslu.
Sedangkan masalah administratif yang
timbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan penyelenggara pemilu
diselesaikan melalui PTUN dalam
waktu yang tidak mengganggu tahapan
penyelenggaraan pemilu. Alternatif ini
tidak mengharuskan adanya peradilan
khusus pemilu. Melainkan cukup
menambahkan kewenangan PTUN untuk
memeriksa pelanggaran administratif
yang terjadi dalam proses pemilu.
Kedua, membentuk peradilan
khusus pemilu. Peradilan khusus
bisa saja ditempatkan di bawah
peradilan umum. Peradilan ini
berwenang memeriksa dan mengadili
tindak pidana pemilu dan sengketa
administrasi pemilu. Hanya saja, bila
peradilan khusus ditempatkan di
bawah peradilan umum, sementara
ia diberikan kewenangan untuk

memeriksa dan mengadili sengketa
administrasi pemilu, tentunya hal ini
akan berbenturan dengan keberadaan
PTUN sebagai peradilan administrasi
negara.
Dari dua alternatif di atas, kira
alternatif pertama jauh lebih sederhana
dan mudah. DPR tidak perlu lagi
membentuk peradilan khusus pemilu,
melainkan cukup menyempurnakan UU
Pemilu agar memuat aturan tentang
penyelesaian sengketa administrasi
pemilu. Sementara alternatif kedua,
sekalipun bukan tidak mungkin, namun
justru akan menambah kerumitan
dalam penataan lembaga peradilan.
Alangkah bijak bila institusi peradilan
yang sudah ada diberdayakan dalam
menyelesaikan sengketa administrasi
pemilu. Sehingga tidak ada lagi pihak
yang merasa dirugikan dengan tidak
tersedia mekanisme pengajuan gugatan/
keberatan. Akhirnya, menyediakan
mekanisme complain bagi setiap
pihak yang merasa dirugikan secara
administratif dalam proses pemilihan
umum merupakan keharusan. Namun
membentuk peradilan khusus pemilu
bukanlah satu-satunya jalan menuju
kesana.

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Manfaatkan
permohonan
perkara
di MK melalui
Permohonan
Online
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Laporan

Utama

Foto: Humas MK/Ardli Nuryadi
Hakim MK sedang mengambil sumpah para saksi yang dihadirkan di MK dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kab. Tabanan, Senin (24-05)

Lonjakan Perselisihan
Hasil Pemilukada

B

erdasarkan Pasal 10 UU
24/2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, kewenangan MK
adalah mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final mengenai Pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD 1945, membubarkan partai
politik, dan memutus perselisihan hasil
Pemilu.
Selanjutnya, kewajiban MK adalah
memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
yang diduga telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindakan
pidana berat lainnya atau perbuatan
tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam

10

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Sejalan dengan perkembangan
wewenang dari Pasal 236C perubahan
UU 32/2003 tentang Pemerintahan
Daerah, maka MK memiliki kewenangan
untuk menyelesaikan perselisihan
hasil pemilihan umum (PHPU) Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
dahulu menjadi kewenangan Mahkamah
Agung.
Memasuki tahun baru 2010, MK
telah melakukan proyeksi terhadap
beberapa hal dan agenda penting yang
akan dilakukannya terkait dengan tugas
dan fungsi MK. Salah satunya adalah
penanganan PHPU Kepala Daerah
Dari data terbaru yang telah diolah,
sepanjang tahun 2010 diperkirakan
akan berlangsung sekitar 244 pemilihan
umum kepala daerah (Pemilukada) yang
terdiri dari 7 daerah tingkat provinsi

dan 237 tingkat kabupaten/kota.
Berdasarkan pengalaman menangani
sengketa perselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU) selama ini, maka diprediksi
sekitar 30-50% dari Pemilukada 2010
berpotensi menjadi sengketa yang akan
dimohonkan kepada MK.
Dengan asumsi demikian, maka
sejumlah kurang lebih 73 sampai 122
Pemilukada berpeluang masuk menjadi
perkara di MK. Sementara itu, berbeda
dengan batas waktu penanganan PHPU
Legislatif yang bertenggat 30 hari
kerja, maka Mahkamah hanya diberikan
waktu hanya 14 hari kerja untuk
memutus perkara Pemilukada sejak
suatu permohonan diregistrasi di
Kepaniteraan MK.
Oleh karena itu, untuk
mengantisipasi beban perkara yang
akan masuk terkait dengan Pemilukada,
maka MK akan terus melakukan
majalah KONSTITUSI - No. 40

Laporan utama
penyempurnaan case management
system secara khusus, sehingga proyeksi
masuknya perkara-perkara tersebut
dapat diselesaikan dengan tepat waktu
serta tidak menghambat pemeriksaan
perkara lainnya.
Supporting System Penanganan
Perkara
Dalam rangka penanganan perkara
dengan kuantitas dan intensitas yang
cukup tinggi pada 2010, MK juga akan
selalu meningkatkan kemampuan dari
segenap elemen MK baik para hakim
konstitusi maupun unit pendukungnya
yang terdiri dari Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan MK.
Di samping itu, guna mengantisipasi
mengalir derasnya perkara Pemilukada
2010 dengan waktu penyelesaian
perkara yang sangat terbatas, maka
MK akan melakukan koordinasi dengan
KPU dan Bawaslu untuk mengatur
langkah bersama guna meminimalkan
terjadinya perselisihan hasil Pemilukada.
Pemantapan koordinasi juga akan
dilaksanakan bersama dengan KPU
Daerah dan Panwaslu Daerah yang
bertugas melaksanakan Pemilukada di
tahun 2010.
Guna mendukung kinerja yang
lebih baik dalam menangani perkara
yang masuk ke MK, sebanyak 26
orang pegawai MK telah dilantik dan
mengucapkan sumpah menjadi pejabat
fungsional di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK, Kamis
(1/4), yang terdiri atas 13 orang Panitera
Pengganti dan 13 orang Peneliti.
Dalam Pelantikan tersebut Wakil
Ketua MK, Achmad Sodiki berpesan
agar para pegawai MK mampu
mempertahankan kinerja MK yang
prestasinya termasuk 5 Besar Lembaga
Negara Berkinerja Baik ini, di tengahtengah kemerosotan penegakan hukum
di Indonesia akibat oknum penegak
hukum yang sibuk memikirkan diri
sendiri, sehingga melakukan praktek
kecurangan.
Sementara itu Sekretaris Jenderal
MK, Janedri M. Gaffar yang memandu
pengucapan sumpah para pejabat
tersebut mengatakan, Panitera Pengganti
dan Peneliti yang baru ini nantinya
akan bertugas melekat langsung untuk

Edisi Mei 2010

membantu dan mendukung tugastugas 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, mereka wajib memberi kajian
terhadap setiap perkara yang masuk
dan hasilnya dilaporkan kepada hakim
konstitusi.
Untuk menunjang kinerja dalam
mempercepat penyelesaian perkara dan
agar Pemohon tidak kesulitan dalam
mengajukan perkara dan mendatangkan
saksi dalam persidangan, MK telah
mempersiapkan pengajuan perkara
secara online melalui website MK,
email dan fax. Selanjutnya, MK juga
mengaktifkan kembai peralatan video
conference yang tersedia di 34 perguruan
tinggi di seluruh Indonesia
Penanganan Pemohonan
Sampai akhir Mei 2010, permohonan
PHPU Kepala Daerah yang telah
ditangani oleh MK sebanyak 24 perkara.
Permohonan yang masuk tersebut
berasal dari berbagai daerah di Indonesia
antara lain Kab. Nabir, Kab. Kebumen,
Kota Semarang, Kab. Ternate. Kab.
Sumabawa Barat, Kab. Buton Urata,
Kab. Bangli, Kota Cilegon, Kota Tebing
Tinggi, Kab Toba Samosir, Kota Medan,
Kota Binjai, Kota Sibolga, Kab. Serdang
Bedagai, Kota Asahan, Kab. Serang, Kab.
Pak-Pak Barat, Kab. Konawe Selatan, Kab.
Kutai Kartanegara.

Dari 24 perkara tersebut, MK telah
membacakan vonis putusan sebanyak 7
permohonan terhitung sampai bulan Mei
2010. Di antara vonis putusan tersebut,
untuk vonis yang ditolak sebanyak tiga
putusan yakni PHPU di Kota Semarang,
Kab. Nabire, Kota Ternate. Sedangkan
untuk vonis tidak dapat diterima
sebanyak dua perkara yakni di Kab.
Sumbawa Barat dan Kab Buton Utara.
Adapun yang ditarik kembali ada dua
permohonan yakni Kab. Tpanuli Selatan
dan Kab. Kebumen. Kemudian, untuk
sisa permohonan yang lainnya, sampai
saat ini masih terus diproses dalam
persidangan MK.
Tidak lupa bahwa dalam
menyidangkan permohonan PHPU
Kepala Daerah ini, MK selalu menjunjung
tinggi prinsip transparansi yakni prinsip
keterbukaan informasi. Segala hal
yang berkaitan dengan persidangan
dapat diketahui oleh pihak yang
bersengketa dan masyarakat luas.
Prinsip yang diterapkan MK selanjutnya
adalah Fairness yakni menjunjung
tinggi kesetaraan dan keadilan dalam
menyidangkan dan memutus perkara.
Selain itu, MK juga harus
menunjukan prinsip imparsiality yakni
tidak berpihak kepada siapapun serta
indpendent tidak bisa diintervensi oleh
siapapun dalam memberikan putusan.
Sebagai catatan akhir, marilah kita
semua mengikuti jalannya persidangan
PHPU Kepala Daerah di MK sehingga
semua masyarakat mengetahui dan ikut
mengontrol proses persidangan PHPU
Kepala Daerah selama tahun 2010. (RN
Bayu Aji)

Foto: Humas MK/Gani
Para Panitera Pengganti MK dan Peneliti MK yang bertugas melekat kepada Hakim Konstitusi mengucapkan
sumpah pada pelantikan yang dilaksanakan di gedung MK, Kamis (1/4).
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Ruang

Sidang

PHPU Kepala Daerah Kab. Kebumen

MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan
PHPU Kebumen

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Pemohon H. Poniman Kasturo sedang mendengarkan pengucapan ketetapan oleh Hakim Majelis mengenai Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati dan
Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kebumen, Jumat (7/05) di ruang Sidang Pleno MK.

M

ahkamah

Konstitusi

(MK) membacakan Surat
Ketetapan Penarikan Kembali

Khoeriyah, Jumat (07/05) di ruang
sidang pleno MK.
Dalam

ketetapannya,

Kabupaten Kebumen Tahun 2010.
Pada sidang sebelumnya (03/05),

MK

Poniman Kasturo selaku Pemohon

Permohonan Perselisihan Hasil

mengabulkan penarikan kembali

menyatakan

Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah

permohonan dan menyatakan bahwa

permohonan ini tidak terlepas dari

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Pemohon tidak dapat mengajukan

alasan Pemohon mengenai objek

Kebumen yang diajukan oleh pasangan

kembali Permohonan Perselisihan

yang disengketakan yakni masalah

calon Bupati dan Wakil Bupati, H

tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala

money politics (politik uang) bukanlah

Poniman Kasturo dan Nur Afifatul

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

kewenangan MK. (RN Bayu Aji)
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menarik

kembali
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ruang sidang

PHPU Kepala Daerah Kota Semarang

MK Putuskan Tolak Permohonan

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pengucapan
putusan atas permohonan
perselisihan hasil pemilu (PHPU)
kepala daerah dan wakil kepala daerah
Kota Semarang dengan Nomor 3-4/
PHPU.D-VIII/2010. Pemohon adalah
pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Mahfudz Ali dan Anis
Nugroho Widharto, serta pasangan
calon Bambang Raya Saputra dan
Kristanto. Permohonan ini ditolak
seluruhnya oleh MK, Selasa (18/05)
sore. Pembacaan putusan berlangsung
di ruang sidang Pleno Gedung MKRI.
Pembacaan putusan dihadiri oleh
para Pemohon dan juga Termohon beserta
kuasa hukumnya. Pada kesempatan kali
ini Termohon didampingi oleh Prof.
Syamsul Bahri dari KPU Pusat. Hadir
pula Pihak Terkait yang diwakili oleh
kuasa hukumnya, yakni Agus Nurdi
dan Azi Widianingrum. Pihak Terkait
adalah pasangan calon terpilih, yakni
Pasangan Soemarmo Hadi Saputro dan
Hendrar Prihadi.
Putusan dibacakan secara bergilir
oleh Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi,
Maria Farida Indrati, Muhammad Alim
serta diakhiri dengan Mahfud MD
selaku Ketua Majelis Sidang Pleno,
yang sekaligus membacakan konklusi
dan amar dari putusan. “Menyatakan
menolak permohonan para pemohon
untuk seluruhnya,” ucap Mahfud.
Dalam putusannya, Majelis
berpendapat seluruh dalil para Pemohon
tidak berdasarkan pada pertimbangan
yuridis dan tidak dapat dibuktikan
dalam persidangan. “Dalil-dalil para
Pemohon tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum,” ungkap Alim.
Terkait dengan dalil Pemohon
yang mengungkapkan bahwa tidak
diterimanya berkas pendaftaran dari
para pasangan calon perseorangan
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Foto: Humas MK/Gani
Panitera MK Zainal Arifin Hoesein sedang menyerahkan salinan putusan Sengketa Pemilukada Kota Semarang
kepada wakil dari KPU Prof. Dr. Syamsul Bahri, Selasa (18/05)di Ruang Sidang Pleno MK.

telah mempengaruhi perolehan suara
Pemohon, Majelis berpendapat, tidak
ada relevansinya antara jumlah suara
yang didapat oleh Pemohon dengan hal
tersebut. “Terkait hitung-hitungan suara
yang dicantumkan oleh Pemohon dalam
permohonan, tidak dapat diterima
secara logika matematis maupun logika
hukum. Bahkan hal tersebut telah
menegasikan penyelenggaraan Pemilu
itu sendiri,” tutur Maria.
Selanjutnya, berkaitan dengan
dalil terjadinya pelanggaran pidana
selama pelaksanaan pemilukada,
mahkamah berpendapat hal tersebut
bukanlah kewenangan MK, tapi jika hal
tersebut memang benar-benar terjadi,
maka disarankan untuk diselesaikan
melalui mekanisme hukum yang telah
ditentukan.
“Seandainya pun terjadi
pelanggaran pidana Pemilu seperti

yang didalilkan Pemohon I, menurut
Mahkamah pelanggaran pidana
dimaksud belumlah sampai dilakukan
secara massif, sistematis, dan
terstruktur yang melanggar prinsipprinsip demokrasi dan pelanggaran
asas Pemilu serta masih dalam
ruang lingkup kewenangan Panwaslu,
Kepolisian, dan Peradilan Umum.
Oleh karena itu, Mahkamah tidak
cukup menemukan alasan hukum
untuk memerintahkan KPU Kota
Semarang melakukan penghitungan
ulang ataupun Pemilukada ulang,”
lanjutnya.
Menanggapi eksepsi dari Termohon,
Mahkamah menyatakan eksepsi
Termohon tidak dapat diterima.
“Eksepsi Termohon tidak tepat dan
tidak beralasan,” ungkap Mahfud.
(Dodi H.)
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ruang sidang

PHPU Kepala Daerah Kota Ternate

Tidak Beralasan Hukum, MK Tolak
Permohonan PHPU Kepala Daerah Ternate

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Para Hakim Majelis secara bergantian membacakan Putusan Sengketa Pemilukada Kota Ternate, di ruang Sidang Pleno MK, Selasa (18/5).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak permohonan
Persesilisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah Kota
Ternate yang dimohonkan oleh Iqbal
Ruray-Vaya Armaiyn (Alva), Selasa
(18/05) di ruang sidang pleno MK.
Pembacaan putusan tersebut dibacakan
oleh sembilan hakim MK.
Dalam memutus perselisihan ini,
MK berpendapat bahwa terhadap
keberatan Pemohon tentang telah terjadinya penghilangan sisa surat suara
sebanyak 49.315, MK berpendapat berdasarkan Saksi Termohon, yaitu Sultan
Alwan (Ketua Panwas Kota Ternate)
yang menerangkan tidak ditemukan
unsur pelanggaran Pemilu dalam kasus
tersebut. Keterangan itu dikuatkan
pula dengan Bukti T-11 berupa Berita
Acara Kajian Laporan Panwaslukada
Kota Ternate.
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“Di samping itu, sesuai dengan
keterangan delapan orang PPK yang
diajukan Termohon dan saksi-saksi
yang diajukan Pihak Terkait, yang
semuanya menerangkan tidak ada
sama sekali pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Ternate.
Selanjutnya, semua saksi-saksi pasangan calon telah membubuhkan tanda
tangan dalam Model DB-KWK Berita
Acara Hasil Perolehan Suara Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota di
Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Ternate Tahun
2010, sehingga dalil-dalil Pemohon
tidak terbukti menurut hukum,” kata
Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.
Sepanjang dalil Pemohon yang
menyatakan telah terjadi pelanggaran
karena pemajuan tanggal rapat pleno
Pemilukada yang seharusnya tanggal

30 April 2010 dipercepat menjadi
tanggal 26 April 2010, menurut Mahkamah pemajuan tanggal tersebut
dibenarkan menurut hukum sesuai
dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
yang menyatakan, “Rapat Pleno KPU
sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 5 (lima) orang anggota”.
Pemajuan tersebut diputuskan dalam
rapat pleno KPU Kota Ternate yang sah
yang juga dihadiri oleh saksi pasangan
calon dan tidak ada yang mengajukan
keberatan.
Dengan
demikian,
MK
berkesimpulan bahwa pokok
permohonan Pemohon tidak beralasan
hukum. “MK menyatakan menolak
permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” tegas Ketua MK, Mahfud
MD saat membacakan amar putusan.
(RN Bayu Aji)

majalah KONSTITUSI - No. 40

ruang sidang

PHPU Kepala Daerah Kab. Sumbawa Barat

Melewati Tenggat Waktu, MK Putuskan
Permohonan PHPU Kepala Daerah
Tidak Diterima

Foto: Humas MK/Yogi Dj
(Ki-Ka) Indra, SH., Nasrullah Nasution, SH., dan Ahmar Ihsan, SH. selaku Kuasa Hukum dari Pemohon sedang
mendengarkan pembacaan Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Sumbawa Barat, di ruang Sidang Pleno
MK, Senin (24/5).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan permohonan Andy
Azisi Amin-Dirmawan tidak
dapat diterima. Demikian bunyi amar
putusan perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah
Sumbawa Barat, Senin (24/5/10)
bertempat ruang pleno lantai. 2 gedung
MK.
Sidang Pleno pengucapan putusan
terbuka untuk umum ini dilaksanakan
oleh tujuh hakim konstitusi yaitu Moh.
Mahfud MD selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil
Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad
Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan
M. Arsyad Sanusi, masing-masing
sebagai Anggota. Sidang pembacaan
putusan juga dihadiri kuasa Pemohon,
Termohon Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Sumbawa Barat dan
kuasanya.
Dalam pertimbangan hukum
yang dibacakan Hakim Konstitusi
Muhammad Alim, Mahkamah
menyatakan permohonan Andy Azisi
Amin-Dirmawan adalah sengketa
hasil penghitungan suara Pemilukada.
Pemohon keberatan atas keputusan
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KPU Kab. Sumbawa Barat No. 29
Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2010 tanggal 30 April 2010.
“Maka Mahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan,” kata Alim.
Sementara itu, mengenai kedudukan
hukum Andy Azisi Amin-Dirmawan
(legal standing) yang dibacakan Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva, Mahkamah
menyatakan, berdasarkan Pasal 106 ayat
(1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan
Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan MK
15/2008 tentang Pedoman Beracara
dalam Perselisihan Hasil Pemilukada,
Pemohon adalah Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah peserta Pemilukada.
Hal ini juga diperkuat dengan
Keputusan KPU Kab. Sumbawa Barat
No. 14/2010 tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati menjadi Peserta Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun
2010, tanggal 2 Maret 2010, Pemohon

Andy Azisi Amin-Dirmawan adalah
Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1.
”Dengan demikian Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan,” kata
Hamdan.
Lewati Tenggat Waktu
Akan tetapi meski demikian, mengenai
tenggat waktu pengajuan permohonan
ke MK, bahwa berdasarkan Pasal 106
ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat
(1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk
mengajukan permohonan pembatalan
penetapan hasil penghitungan suara
Pemilukada ke MK paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah KPU menetapkan hasil
penghitungan suara Pemilukada.
Sementara itu, Keputusan KPU Kab.
Sumbawa Barat No. 29/2010 tentang
Pengesahan Hasil Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun
2010 terbit pada hari Jumat, 30 April
2010. Sehingga batas waktu pengajuan
permohonan ke MK adalah pada 5
Mei 2010 (hari Sabtu-Minggu, 01-02
Mei 2010 bukan hari kerja). Namun
faktanya permohonan ini diajukan
dan diterima di Kepaniteraan MK pada
hari Kamis, 06 Mei 2010 pukul 16.50
WIB. ”Dengan demikian, permohonan
Pemohon diajukan melewati tenggang
waktu yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan,” tegas Hamdan.
Oleh karena itu, meskipun
Mahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan dan Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing),
namun karena permohonan Pemohon
diajukan melewati tenggang waktu
yang ditentukan peraturan perundangundangan, maka Mahkamah tidak dapat
memeriksa pokok permohonan ini.
Alhasil, dalam amar putusan yang
dibacakan Ketua Majelis Hakim Moh.
Mafud MD, Mahkamah menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima. (Nur Rosihin Ana)

15

ruang sidang

PHPU Kepala Daerah Kab. Tapanuli Selatan

MK Kabulkan Pencabutan Perkara PHPU
Tapanuli Selatan

Foto: Humas MK/Gani
Majelis Panel Hakim M. Akil Mochtar sebagai Ketua Panel, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai anggota saat menyatakan Sengketa Pemilukada
Kabupaten Tapanuli Selatan selesai dan dianggap tidak ada sengketa di ruang Sidang MK, Rabu (26/5).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya menerbitkan
surat ketetapan terkait
pencabutan permohonan Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kab.
Tapanuli Selatan yang dimohonkan
oleh pasangan calon Andar Amin
Harahap-Badjora M. Siregar, Senin
(31/05) diruang sidang pleno MK.
Melalui pembicaraan via telepon dari
Pemohon kepada Panitera MK, Pemohon
menyatakan bahwa Pemohon dalam
perkara ini mencabut permohonannya.
“Pada 26 Mei 2010 Pemohon melalui
telepon menyampaikan menarik
permohonannya, yang kemudian
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ditindaklanjuti dengan Surat Penarikan
Permohonan Nomor 023/TIM-ADAB/
V/2010 bertanggal 27 Mei 2010
perihal Pencabutan Gugatan Sengketa
Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2010,” kata Hakim Konstitusi
Akil Mochtar.
Menanggapi penarikan permohonan
tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim
tanggal 31 Mei 2010 menetapkan,
penarikan kembali permohonan
Perkara Nomor 14/PHPU.DVIII/2010
beralasan dan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang, oleh karena
itu, penarikan kembali permohonan
tersebut dapat dikabulkan.

“Oleh karena permohonan ditarik,
maka MK menyatakan Pemohon tidak
dapat mengajukan kembali Permohonan
Perselisihan tentang Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2010. Selanjutnya,
MK memerintahkan kepada Panitera
untuk mencatat penarikan kembali
perkara nomor 14/PHPU.D-VIII/2010
a quo dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi,” tegas Mahfud MD dalam
ruang sidang. (RN Bayu Aji)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Buton Utara

Permohonan PHPU Kepala Daerah Buton Utara
Tidak Diterima

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang putusan
terhadap perkara nomor 8/
PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Buton
Utara, Senin (31/05) sore. Sidang
Pleno yang bertempat di ruang sidang
pleno MKRI ini diketuai oleh Hakim
Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Pemohon adalah pasangan calon
nomor urut 4 (empat), Hj. Sumarni
dan Abu Hassan. Pada persidangan
kali ini hadir beberapa kuasa hukum
mereka, yakni Victor Nadapdap,
Purwoko J. Sumantri, dan Heru Widodo.
Sedangkan dari pihak Termohon
dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Buton Utara, Suhuzu,
yang didampingi oleh kuasa hukumnya,
Afirudin Mathara.
Dalam hal ini Pemohon keberatan
terhadap hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Pemilukada) Kabupaten Buton
Utara 2010 berdasarkan Keputusan
KPU Kabupaten Buton Utara Nomor
23 Tahun 2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara
Tahun 2010 tertanggal 9 Mei 2010
jo Keputusan KPU Kabupaten Buton
Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Pengesahan dan Penetapan Hasil
Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap
Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun
2010 tertanggal 6 Mei 2010.
Menurut Pemohon, telah terjadi
pelanggaran dan kekeliruan yang telah
dilakukan oleh Termohon, sehingga
mengakibatkan pasangan calon nomor
urut 1 (satu), Muh. Ridwan ZakariahHarmin Hari telah diuntungkan, sehingga
mereka memenangi Pemilukada Buton
Utara.

Edisi Mei 2010

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Saksi Pemohon Perkara PHPU Buton Utara sedang memberikan kesaksiannya, Selasa (25/05) di ruang sidang
panel MK.

Terhadap permohonan tersebut,
Mahkamah memutuskan permohonan
Pemohon ti da k da pa t di te r i m a .
“Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima” ucap Mahfud
ketika membacakan amar putusan
perkara tersebut.
Hal itu dikarenakan permohonan
Pemohon telah diajukan melebihi
tenggang waktu yang diberikan.
Permohonan perkara ini diajukan ke
MK pada Rabu 12 Mei 2010, sedangkan
tenggat waktu sesuai ketentuan adalah
3 (tiga) hari kerja setelah penetapan
oleh KPU, yakni dari tanggal 7 hingga
11 Mei 2010.
“Menimbang bahwa Pemohon
mengajukan permohonan perkara a
quo ke Mahkamah pada hari Rabu
tanggal 12 Mei 2010 pukul 15.50 WIB
berdasarkan akta penerimaan berkas

permohonan nomor 82/PAN.MK/2010
yang dibuat dan ditandatangani oleh
Panitera Mahkamah Konstitusi, yaitu 4
(empat) hari kerja setelah Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara,” ucap Akil Mochtar ketika
membacakan pertimbangan hukum.
“Oleh karena itu, dalil Pemohon
yang mendasarkan permohonannya
pada penetapan calon terpilih Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010
tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Buton Utara Tahun
2010 tanggal 9 Mei 2010 (vide Bukti
P-1)], adalah tidak berdasar dan harus
dikesampingkan,” tegasnya. (Dodi H.)
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ruang sidang

PHPU Kepala Daerah Kab. Tabanan

Dugaan Politik Uang Melalui Bansos Pemda
Kab. Tabanan

Foto: Humas MK/Gani
Dewa Made Tinggal salah satu saksi dari Pemohon sedang menerangkan mengenai Bantuan Sosial (Bansos)
dalam sidang Permohonan Keberatan atas Penetapan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan, Senin (24/05)
di Ruang Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang
lanjutan perselisihan hasil
pemilu (PHPU) kepala daerah dan wakil
kepala daerah Kabupaten Tabanan,
Bali, Senin (24/5), di Gedung MK.
Perkara yang diregistrasi Kepaniteraan
MK dengan No. 7/PHPU.D-VIII/2010
ini diajukan oleh Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati (Cabup dan
Cawabup) Kabupaten Tabanan Nomor
Urut 2, yakni I Wayan Sukaja dan I
Gusti Ngurah Anom dengan Termohon
KPUD Kabupaten Tabanan, Bali.
Dalam sidang lanjutan ini,
baik Pemohon maupun Termohon
mengajukan saksi. Pihak Pemohon
mengajukan 14 orang saksi yang
menerangkan tentang adanya
kecurangan dalam Pemilukada
K a b u paten Tab an an , B al i , y an g
diselenggarakan pada 4 Mei 2010
lalu. Tiga orang saksi yang diajukan
Pemohon memaparkan adanya
penggunaan Bantuan Sosial (Bansos)
dari Pemerintah Daerah Kabupaten
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Tabanan sebagai politik uang (money
politics) yang dilakukan oleh Pasangan
Cabup dan Cawabup Nomor Urut 1,
yakni Ni Putu Eka Wiryastuti dan I
Komang Gede Sanjaya (Eka-Jaya). Hal
ini ditegaskan oleh Saksi Pemohon, I
Nengah dan Ni Nyoman Susun. “Tim
Eka-Jaya memberikan Bansos sebesar
Rp 50 juta ke banjar (desa, red.) kami
pada 7 April 2010 dengan pesan
harus memenangkan Eka-Jaya dengan
perolehan 85%,” terang I Nengah.
Hal serupa juga dialami oleh I
Dewa Made yang mengaku diberikan
uang Rp 25 juta oleh Tim Kampanye
Pasangan Nomor Urut 1 pada 1 mei
2010. “Akan tetapi, kami langsung
melaporkan hal tersebut pada Polres
setempat,” jelasnya.
Sementara itu, Termohon
mengajukan tiga orang saksi, di
antaranya Sekda Kabupaten Tabanan I
Nengah Judiana. Dalam kesaksiannya,
Judiana menyatakan bahwa Pemilukada
Tabanan berlangsung lancar dan tidak
ada yang keberatan dengan hasil

Pemilukada yang diumumkan pada
10 Mei 2010 oleh KPUD Kabupaten
Tabanan Bali. “Panwaslu memang
menemukan kecuarangan di Desa
Temacun sehingga meminta Pemilukada
ulang. Dan KPUD Kabupaten Tabanan
telah melakukan Pemilukada ulang di
Desa Temacun tersebut,” paparnya.
Ketua Majelis Hakim Panel M. Akil
Mochtar menyinggung mengenai Bansos
yang disebut para saksi Pemohon
merupakan bagian kecurangan yang
dilakukan oleh Ni Putu Eka Wiryastuti
yang diketahui adalah putri Bupati
incumbent. “Kapan Kabupaten Tabanan
mengeluarkan program Bansos? Dan
sudah berapa persen dana Bansos
keluar dari dana yang dianggarkan?”
tanya Akil.
Menanggapi pertanyaan dari Majelis
Hakim, Judiana menjelaskan bahwa
Bansos keluar pada sekitar bulan Maret
hingga April 2010. “Dana untuk Bansos
dalam APBD tahun 2010 sekitar Rp 4,7
miliar dan sudah dikeluarkan sekitar
50 – 55%,” jelasnya.
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
mempertanyakan mengenai Surat
Mendagri mengenai pelarangan
pencairan Bansos selama Pemilukada.
“Apakah Saudara sebagai Sekda tidak
menerima surat tersebut sehingga
masih mengeluarkan dana Bansos
saat Pemilukada berlangsung hingga
muncul dugaan Bansos digunakan
untuk kepentingan salah satu calon
pasangan?” tanyanya.
Judiana pun menjawab pihaknya
sudah menerima Surat Keputusan
Mendagri tersebut. “Akan tetapi,
karena pengajuan dilakukan oleh
masyarakat, bukan oleh pasangan
cabup dan cawabup, maka kami
masih mengeluarkan dana Bansos
tersebut hingga bulan April kemarin,”
paparnya.
Selain masalah Bansos, kecurangan
yang terjadi juga berkaitan dengan
adanya pencoblosan beberapa surat
suara oleh satu orang pemilih dan
pemalsuan tanda tangan pada
rekapitulasi hasil suara di tingkat PPK.
(Lulu Anjarsari)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Bangli

Panwaslukada Kabupaten Bangli
Merasa Ditekan

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang lanjutan
atas permohonan perkara
Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bangli, Selasa
(25/05). Agenda sidang kali ini
adalah
mendengarkan
jawaban/
tanggapan Termohon, Pihak Terkait
dan mendengar keterangan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)
Kabupaten Bangli, saksi dari para pihak
serta Pembuktian. Sidang dilakukan
di Ruang Sidang Pleno Gedung MKRI.
Panel Hakim pada persidangan itu
adalah Moh. Mahfud MD, selaku Ketua
Panel, beserta Ahmad Fadlil Sumadi
dan M. Arsyad Sanusi masing-masing
sebagai hakim anggota. Pemohon
adalah Pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Bangli, yakni
pasangan I.B.M Brahmaputra dan I
Wayan Winurjaya, dengan tim kuasa
hukumnya yang menamakan diri tim
Advokasi Brawijaya. Sedangkan, dari
pihak Termohon hadir Ketua KPU
Kabupaten Bangli Dewa Agung Gede
Lidartawan beserta beberapa anggota
KPU lainnya, dan Ketua KPU Provinsi
Bali Ketut Lanang Sukawati Prabawa.
Mereka didampingi kuasa hukum, Agus
Samijaya dan Putu Bagus Budi Arsawan.
Dari Pihak Panwaslu Kabupaten
Bangli, dihadiri langsung oleh Ketua
Panwaslu Kabupaten Bangli, yakni I
Nengah Widiana, beserta dua orang
anggotanya, Dewa Ketut Bukian dan
I Gede Wiratmaja Karang. Dalam
keterangannya, I Nengah Widiana,
menerangkan
bahwa
memang
benar telah ada pengaduan dari
para pihak pasangan calon melalui
tim kampanyenya terkait adanya
beberapa pelanggaran yang terjadi
pada Pemilukada di Kabupaten Bangli.
Namun, beberapa pengaduan itu
kurang jelas dan lengkap sehingga
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Foto: Humas MK/Gani
Para Saksi dari Pihak Pemohon, Termohon, dan Terkait saat diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian
dalam persidangan atas penetapan Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Bangli, Selasa (25/05) di Ruang Sidang
Pleno MK.

pihaknya kesulitan dalam melakukan
pengkajian
atas
pengaduan
itu.
Tapi,
meskipun
begitu,
pihak
Panwaslu
tetap
memprosesnya.
“Ada 151 TPS yang dilaporkan.
Tapi, laporan kurang jelas dan kurang
tegas.
Khususnya
terkait
saksisaksi. Panwas kewalahan dengan
laporan tersebut. Tapi kami tetap
melakukan kajian atas pengaduan.
Akhirnya Panwas bekerjasama dengan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
dan para Panwas se-Bali,” ujarnya.
Beberapa pengaduan tersebut
adalah berkaitan dengan dugaan
sejumlah Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak
menyerahkan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) pada saksi dari pasangan
calon, serta membiarkan pemilih
mewakili pemilih lain yang tidak
datang, dan adanya pemilih yang
memilih
lebih
dari
satu
kali.
Berdasarkan beberapa temuan
dari hasil pengkajian di lapangan,
Pihak Panwas mengeluarkan beberapa

rekomendasi. “Rekomendasi kami
adalah kepada KPU untuk melaksanakan
pemungutan ulang di 9 TPS, (kemudian)
pada tindak pidana belum kami ajukan
karena belum cukup bukti, (dan) pada
Bawaslu untuk mengambil tindakan
tegas pada petugas KPU atau KPPS yang
menyalahi aturan tersebut,” terangnya.
Selain itu, dalam persidangan,
para saksi yang dihadirkan oleh
Pemohon lebih banyak menyinggung
dan mengungkakpkan tentang adanya
pemilih yang memilih lebih dari satu
kali, serta adanya praktik pemilihan
dengan cara perwakilan. Bahkan,
memilih melalui perwakilan itu pada
beberapa TPS adalah berdasarkan
pada
kesepakatan
antar
warga
sendiri, atau malah diumumkan oleh
pihak KPPS untuk diperbolehkan.
Sebaliknya para saksi dari pihak
Termohon mengungkapkan bahwa
tidak terjadi pelanggaran selama
penyelenggaraan
Pemilukada.
Dalam
persidangan
juga
terungkap bahwa surat rekomendasi
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ruang sidang
yang menjadi salah satu dasar
permohonan Pemohon dinyatakan
telah dicabut oleh pihak Panwaslu.
Hal
tersebut
dikarenakan
surat
rekomendasi itu dibuat berdasarkan
intimidasi
dari
pihak
Pemohon
melalui pengerahan massa kekantor
Panwaslukada Kabupaten Bangli. “Kami
menarik rekomendasi itu karena cacat
prosedur dan cacat isi,” tegas Ketua
Panwaslu Bangli, I Nengah Widiana.
Selanjutnya, ia pun menambahkan
bahwa karena kejadian tersebut dua
anggota Panwaslu Kabupaten Bangli
harus mendapat pengawalan melekat
dari pihak kepolisian dan mengalami
tekanan psikologis. Akhirnya, Dewa
Ketut Bukian, salah satu dari dua
Panwas yang dimaksud itu, angkat
bicara berkenaan dengan hal ini. Ia
lalu menjelaskan kronologis kejadian
pada saat itu hingga keluar surat
rekomendasi
untuk
melakukan
pemilihan ulang di 4 (empat) Kecamatan
pada 132 (seratus tigapuluh dua) TPS.
“Saya was-was dengan keselamatan

KLIK

kami. Secara psikologis saya tertekan
dan
merasa
terintimidasi.
Pada
saat itu, pimpinan demonstran dan
beberapa demonstran mengatakan
jika Panwaslu tidak mengeluarkan
rekomendasi, maka mereka akan
anarkis dan membubarkan Panwaslu
untuk diganti oleh mereka,” tuturnya.

closing statement, Mahfud, meminta
para pihak untuk membuat kesimpulan
tertulis yang merangkum semua
tangggapan dan bantahan atas segala
hal yang muncul di persidangan.
“Sampaikan dalam kesimpulan tertulis,
ditunggu paling lambat kamis jam 16.00
wib,” ungkapnya seraya menutup sidang.

Tepis Melakukan Tekanan

Ajukan Eksepsi

Berkaitan
dengan
keterangan
tersebut, salah satu saksi dari pihak
Pemohon
membantahnya.
“Tidak
ada itu kami menekan Panwas.
Yang ada malah (salah seorang dari)
Panwaslu membisiki saya bahwa
mereka mendapat tekanan. Dan,
karena ada pernyataan itu, saya
mengatakan (kepada Panwaslu), demi
menegakkan demokrasi kita harus
berani. Sedangkan dengan adanya
angka 132 itu kami tidak tahu,” kata
pimpinan demonstran pada saat
kejadian itu, Ida Bagus Made Santosa.
Setelah memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk memberikan

Kemudian,
dalam
jawaban/
tanggapannya, pihak Termohon dan
Pihak Terkait mengajukan eksepsi. Pada
intinya menurut mereka, permohonan
Pemohon telah error in objectum litis
(kesalahan dalam menentukan objek
perkara), serta obscuur libel (tidak
jelas dalam menjabarkan alasan-alasan
permohonannya). “Pemohon tidak
merinci jumlah suaranya serta tidak
berdasar dan mengada-ada. Karena
menurut kami proses sudah berjalan
sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar
salah satu kuasa hukum pihak Terkait.
(Dodi H.)

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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PHPU Kepala Daerah Kota Cilegon

Termohon dan Pihak Terkait Tolak Dalil DPT
Bermasalah

Foto: Humas MK/Andhini SF
Beberapa pengunjung sedang menonton jalannya persidangan Sengketa Pemilu Kada Kota Cilegon melalui
Televisi di luar ruang Sidang Pleno MK, Rabu (26/5). (Humas MK/Andhini)

S

idang pembuktian Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Kepala Daerah Kota Cilegon
digelar Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (26/5/2010) pukul 09.00 WIB.
Perkara Pemilukada Kota Cilegon
diajukan oleh empat pasangan calon
walikota dengan nomor perkara
yang berbeda. Agenda kali ini adalah
pemeriksaan saksi dan bukti-bukti.
Pertama, Perkara 10/PHPU.D-VIII/2010
diajukan Ali Mujahidin dan Sihabudin
Syibli. Kedua, Perkara 11/PHPU.DVIII/2010 diajukan oleh pasangan
Humaidi Husein dan Faridatul Faujiah,
Helldy Agustian dan Djuher Arief, serta
Ahyadi Yusuf dan Irvin Andalusiyanto.
Panel Hakim yang melakukan
pemeriksaan
lanjutan
dalam
pembuktian
persidangan
adalah
Moh. Mahfud MD sebagai Ketua Panel
didampingi Ahmad Fadlil Sumadi
dan Arsyad Sanusi sebagai anggota.
Dalam persidangan, Pemohon
menghadirkan para saksi. Saksi
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Pemohon I adalah Husaini, Mujtahidudin,
Rifatullah,
Taufikurrahman,
Budi
Purnomo, Ruslan, Untung, Herman,
Arif Irvanos, A. Suhandi, Husni, dan
Ade Solihin, Teguh, Cahyadi, Zubaidi,
Ali Rahmat, Amsari, Ali Rohman,
Ahmad Supendi, Rusai, dan Munir.
Sementara para saksi Pemohon II
adalah Nur Kasiyat, Marjanah, Sayuti,
Toyib Irawan, Rusli, Ahmad Suro, Helne
Noviyana, Reza Mardiansyah, Sayuri,
dan Ari Gunawan. Para saksi ini diambil
sumpahnya terlebih dulu oleh anggota
Hakim Panel Ahmad Fadlil Sumadi
sebelum
memberikan
keterangan.
Setelah
itu,
Majelis
Hakim
memberikan kesempatan pada para
pihak untuk menjelaskan secara
singkat pokok permohonan maupun
jawaban
yang
perlu
diberikan.
Pemohon merasa sudah cukup jelas
pokok permohonannya dalam sidang
pendahuuan yang digelar sebelumnya.
Sementara itu, terhadap pokok
permohonan
Pemohon,
terutama

mengenai persoalan DPT, Termohon
menolak argumentasi Pemohon. “Proses
penyusunan dan pengesahan DPT
telah disusun sistematis menggunakan
prosedur yang berlaku, tidak seperti
tuduhan Pemohon. Untuk jawaban
terhadap Pemohon perkara No.11,
kami meyakini seluruh uraian tidak
substantif. Seluruh substansi pokok
perkara berkaitan dengan tahapan
dan menjadi kewenangan Panwaslu,”
kata Termohon yang mewakili KPU.
Di sisi lain, Pihak Terkait pun
menghendaki agar pasangan nomor
urut dua disahkan sebagai pasangan
terpilih. “Kami mencoba membatasi
hal-hal yang dikaitkan dengan pasangan
nomor dua sebagai pasangan terpilih.
Suara yang diklaim dan DPT yang
bermasalah tidak bisa diasumsikan
masuk semua menjadi suara Pemohon.
Lalu, berkaitan dengan perlakuan
khusus terhadap kami, itu tidak ada
sama sekali baik formal maupun
nonformal. Jadi petitum kami meminta
Pihak Terkait dikabulkan sebagai
pasangan terpilih,” urai kuasa hukum
Pihak Terkait.
Coblos Ganda
Persidangan pembuktian ini juga
mengungkap
adanya
pencoblosan
ganda di dua TPS. Husaini, saksi
Pemohon Ali Mujahidin-Sihabudin
Syibli menerangkan adanya DPT ganda
di TPS yang dia pantau. “Saya tinggal
di Kelurahan Raung Kecamatan Grogol.
Sehari sebelum pelaksanaan pilkada,
ada 40 DPT ganda. Pada pencoblosan 9
Mei 2010, di TPS 23 dan 25, kami kenali
Mawardi dan istrinya, mencoblos di dua
TPS tersebut. Mereka termasuk dalam
DPT ganda ya
ng kami temukan,”
ujar Husaini. (Yazid)
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ruang sidang

PHPU Kepala Daerah Toba Samosir

Sebagian Besar Saksi Ungkap Dugaan Terjadi
Money Politic

M

ahkamah
Konstitusi
(MK)
kembali menggelar sidang
Perselisihan
Hasil
Pemilu
Kepala
Daerah
Kabupaten
Toba
Samosir,
perkara
No.13/PHPU.DVIII/2010, pada Kamis (27/5) siang di
gedung MK. Dalam kesempatan itu, MK
mengagendakan sidang pembuktian
melalui keterangan para saksi yang
berasal dari pihak Pemohon maupun
pihak Termohon. Majelis Hakim terdiri
atas Hakim Konstitusi Akil Mochtar,
Hamdan Zoelva dan M. Alim.
Hampir sebagian besar saksi
mengungkapkan persoalan dugaan
money politic yang dilakukan salah
satu calon bupati dan wakil bupati
Toba Samosir, dalam hal ini pasangan
urut nomor 5 yakni Padapotan Kasmin
Simanjuntak dan Liberty Pasaribu. Saksi
Pemohon yang pertama menyampaikan
keterangan adalah Manarsar Silaen,
bekerja sebagai Korwil Kecamatan
Silaen, sekaligus anggota tim sukses
pasangan urut nomor 5.
“Sebelum pemilukada di Toba
Samosir, saya disuruh membagibagikan uang untuk 62 orang sebanyak
dua kali. Pertama saya berikan uang
Rp 30.000, sedangkan yang kedua saya
berikan uang sebesar Rp 70.000,” tutur
Manarsar.
Kenyataannya, ungkap
Manarsar, hasil Pemilukada di Toba
Samosir yang berlangsung 12 Mei lalu,
justru dimenangkan oleh pasangan
urut nomor tiga yakni Monang Sitorus
dan Mangatas Silaen atau dikenal
dengan istilah ‘Monas’.
Saksi dari Pemohon lainnya, Juner
Sitorus yang merupakan anggota
tim KPPS Toba Samosir, menemukan
fakta dan bukti bahwa terdapat 100
kartu undangan untuk melaksanakan
Pemilukada yang belum dibagi-bagikan
kepada para calon pemilih. Sedangkan
Fernando Marpaung yang juga sebagai
saksi dari Pemohon, menemukan fakta
berdasarkan laporan 4 orang, ada
indikasi terjadinya money politic dari
calon bupati dan wakil bupati pasangan
urut nomor 5.
“Kami temukan bukti amplop
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Foto: Humas MK/Andhini SF
(Ki - Ka) Calon Terpilih Kepala Daerah Pandapotan Kasim Simanjutak dan Wakil Kepala Daerah Ir. Gustav Manurung
yang menjadi Pihak Terkait beserta Kuasanya sedang mendengarkan keterangan Saksi dari Pemohon dalam
Sidang Pembuktian Sengketa PemiluKada Kabupaten Toba Samosir, di ruang Sidang Pleno MK, Kamis (27/5).

putih yang berisi uang Rp 30.000
dengan simbol huruf X,” ujar Fernando
yang menyayangkan kejadian itu
tidak ditindaklanjuti pihak Panwaslu
Kabupaten Toba Samosir.
Sementara itu saksi Pemohon
lainnya, Hakim Silaen mengamati
selama Pemilukada berlangsung di
Kabupaten Toba Samosir telah terjadi
kecurangan-kecurangan di salah satu
TPS, misalnya ada satu orang pemilih
yang memilih lebih dari satu kali. Selain
itu, disinyalir sebanyak 10.000 suara
dianggap tidak sah. Oleh sebab itu di
TPS tersebut, pemilukada dibatalkan
dan siap diadakan pemilukada ulang.
Saksi berikutnya dari Pemohon
adalah Marlon Sihombing menjelaskan
telah terjadi praktik ‘politik uang’ oleh
pasangan calon bupati dan wakil bupati
nomor urut 5, berdasarkan laporan
16 kecamatan di Kabupaten Toba
Samosir. Lain lagi dengan keterangan
saksi Pemohon, Sehat Sintong Pardosi
yang menemukan fakta persoalan
persyaratan formal salah satu calon
bupati dan wakil bupati Toba Samosir.
“Mengenai keabsahan ijasah dari
pasangan ‘Kaliber’ (Kasmin-Liberty).
Pihak LSM telah melakukan verifikasi
dan mengadukan masalah itu kepada
polisi dan KPU,” tegas Sehat Sintong.

Temuan Panwaslu
Kemudian dari Saksi Termohon,
hadir Rosida Panjaitan S.H. selaku Ketua
Panwaslu Kabupaten Toba Samosir
yang mengungkapkan sejumlah temuan
dan laporan terkait penyelenggaraan
Pemilukada
di
Toba
Samosir.
Diantaranya, indikasi terjadinya money
politic, adanya pemilih yang memilih
dari satu kali, pelanggaran kampanye
yang melakukan rapat (dari salah satu
calon bupati dan wakil bupati) melebihi
waktu yang ditentukan. “Selain itu, ada
1 TPS yang harus dilakukan Pemilukada
ulang. Kami telah menindaklanjuti
masalah itu dengan merekomendasi ke
KPU,” ungkap Rosida.
Usai sidang pembuktian dari para
saksi, Majelis Hakim yang dipimpin
oleh H.M. Akil Mochtar melakukan
pengesahan bukti-bukti surat dari
pihak Pemohon, Termohon dan Pihak
Terkait. Setelah itu, Majelis memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk
menyerahkan kesimpulan ke Panitera
MK pada hari Senin (31/5). “Mulai
pukul 11.00, selambat-lambatnya kami
tunggu sampai pukul 17.00,” tandas
Akil. (Nano Tresna A.)
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Pengujian UU MD3 dan UU Hak Angket

Hak Angket DPR terhadap Pemerintah
Periode Sama

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyidangkan pengujian
dua UU sekaligus pada Rabu
(5/5/2010) pukul 10 WIB. Pertama,
UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD (MD3), terutama pada
pasal mengenai hak angket. Kedua,
UU 6/1954 tentang Penetapan Hak
Angket DPR. Agenda sidang adalah
mendengarkan keterangan Pemerintah,
DPR, dan saksi/ahli dari Pemohon.
Perkara pertama teregistrasi
dengan No.7/PUU-VIII/2010, sementara
yang kedua nomor 8/PUU-VIII/2010.
Namun, Pemohon keduanya sama,
yakni Bambang Supriyanto, Aryanti
Artisari, Jose Dima Satria, dan Aristya
Agung Setiawan. Persidangan dilakukan
oleh sembilan anggota Majelis Hakim
yang diketuai Mahfud MD.
Dalam UU MD3, norma materiil
yang dipersoalkan adalah Pasal 77
ayat (3) yang berbunyi “hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah hak DPR untuk
melakukan penyelidikan terhadap
pelaksanaan suatu undang-undang
dan/atau kebijakan Pemerintah yang
berkaitan dengan hal penting, strategis,
dan berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang diduga bertentangan
dengan peraturan perundangundangan”. Sementara itu, dalam UU
6/1954 tentang Penetapan Hak Angket
DPR, yang dipersoalkan adalah seluruh
norma.
Pemohon menganggap UU yang
diujikan bermasalah “Petitum kami
bersifat kondisional, sebab kami tidak
bermaksud menggagalkan UU hak
angket DPR ini. Petitum kami adalah
agar Pasal 77 ayat (3) berlaku secara
konstitusional dengan syarat sepanjang
hak angket dilaksanakan terhadap
pemerintah dalam periode yang sama
dengan DPR yang bersangkutan,” terang
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Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Staf Ahli Mendagri Agung Mulyana (tengah), sedang memberikan keterangan mengenai uji materi UU MPR,
DPR, DPD dan DPRD terkait Hak Angket, Rabu (5/05) di ruang sidang Pleno MK.

Pemohon. Sementara untuk UU 6/1954,
Pemohon meminta MK memutuskan UU
secara keseluruhan ini tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.
Sudah Jelas
Dalam persidangan, pemerintah
berpendapat hak angket dalam UU
yang diujikan adalah hak DPR yang
perwujudannya dilaksanakan oleh
anggota DPR sendiri. “Memang UU
tentang hak DPR baru diatur sebagian
saja dalam UU MPR, DPR, DPD,
dan DPRD, tapi untuk hak angket,
pengaturannya sudah jelas,” jelas wakil
dari pemerintah.
Sementara itu, menyinggung
pemakzulan, Hakim Arsyad Sanusi
menanyakan tentang alasan-alasan
yang melatarbelakanginya. Lalu,
Pemohon menjelaskan bahwa alasanalasan pemakzulan adalah justifikasi
sebagai konsekuensi terganggunya

hak konstitusional Pemohon. Sebagai
simpatisan Partai Demokrat, Pemohon
merasa dirugikan jika pemakzulan
terjadi dan melihat pelaksanaan hak
angket DPR sebagaimana yang telah
terjadi, hanya menghabiskan anggaran
negara yang besar.
“Selain itu, secara logika dan
analogi DPR periode 2009-2014 pun
akan dapat melakukan hak angket
sehubungan dengan kebijakan
pemerintah pada periode 2001-2004
jika UU tentang hak angket DPR
diberlakukan, meskipun kita tidak
meminta agar angket dinyatakan tidak
sah,” kata Pemohon.
Pemohon pada prinsipnya
menggarisbawahi agar di masa datang,
tidak lagi terjadi pelaksanaan hak
angket sebagaimana yang terjadi
kemarin, yang memberi potensi dan
mengarah pada pemakzulan. (Yazid)
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ruang sidang
Pengujian UU MD 3

Pemohon Uji Kuorum Hak Menyatakan
Pendapat Perbaiki Permohonan

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar pengujian terhadap
Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(UU MD3), Rabu (12/5), di Gedung MK.
Perkara yang diregistrasi dengan Nomor
26/PUU-VIII/2010 ini diajukan oleh
19 Pemohon yang terbagi dalam dua
Pemohon, yakni Pemohon I yang berasal
dari Anggota DPR, yakni Lily Wahid,
Bambang Soesatyo dan Akbar Faisal. Serta
Pemohon II dari kalangan masyarakat
yang merupakan para konstituen Anggota
DPR.
Melalui kuasa hukumnya,
Maqdir Ismail, Pemohon mengubah
permohonannya secara keseluruhan sesuai
dengan saran Majelis Hakim Panel yang
diketuai oleh Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva pada sidang sebelumnya. Pemohon
memperjelas kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon I yang semula adalah
Anggota DPR menjadi warga negara
atau perseorangan. “Pemohon I selaku
anggota DPR potensial akan mengalami
kerugian hak-hak konstitusionalnya
dengan berlakunya pasal 184 ayat (4) UU
Nomor 27/2009, karena kesulitan untuk
menggunakan haknya dalam menyatakan
pendapat, sehingga prinsip-prinsip check
and balances dalam sistem pemerintahan
Republik Indonesia menurut UUD Tahun
1945 tidak dapat diwujudkan dengan
optimal,” jelasnya.
Pemohon menilai Pasal 184 ayat (4)
UU Nomor 27/2009 bertentangan dengan
ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD Tahun
1945. Maqdir menjelaskan bahwa dalam
Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 untuk menguji
kebenaran “pernyataan pendapat” dari
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut,
maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
harus terlebih dahulu mengajukan
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi
(MK) untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus “pernyataan pendapat” Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa penghianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan/atau “pendapat”
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
”Ketentuan usul menyatakan pendapat
sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat
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Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Kuasa Hukum Pemohon, Maqdir Ismail, menjelaskan perubahan Permohonan mengenai Uji Materi UU Hak
Menyatakan Pendapat di Ruang sidang Panel MK, Rabu (12/5).

(4) UU No. 27/2009 tersebut, nyata-nyata
bertentangan dengan ketentuan Pasal 7B
ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun
1945, karena terminologi atau mekanisme
usul menyatakan pendapat tersebut tidak
dikenal dalam Pasal 7B UUD Tahun 1945.
Ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No. 27
Tahun 2009 nyata-nyata bertentangan
secara hierarki dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
sebagaimana ditentukan dalam UU No.
10 Tahun 2004,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Pemohon,
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
menjelaskan bahwa ada perbedaan makna
antara kata ’pendapat’ dalam Pasal 184
ayat (4) UU Nomor 27/2009 dengan Pasal
7B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD
1945 yang menjadi alat uji Pemohon.
Pada Pasal 7B UUD 1945, lanjut Hamdan,
kata ’pendapat’ merujuk pada pendapat
DPR kepada MK mengenai Presiden
atau Wakil Presiden yang melakukan
pelanggaran. ”Sedangkan dalam Pasal
184 ayat (4) UU Nomor 27/2009, kata
’pendapat’ yang dimaksud merupakan
hak menyatakan pendapat oleh DPR.
Pemohon harus mendalami keterkaitan
makna kata ’pendapat’ antara Pasal 184
ayat (4) UU nomor 27/2009 dengan Pasal
7B UUD 1945,” ujarnya.
Legislative Review
Sedangkan, Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar menyarankan agar

Pemohon mempertimbangkan melakukan
legislative review ke DPR. Menurut Akil,
permohonan Pemohon lebih berkaitan
dengan kesalahan dalam membuat
Undang-undang dibanding dengan
konstitusionalitas pasal. ”Pemohon perlu
mempertimbangkan mana yang lebih
strategis antara mengajukan judicial
review ke MK atau legislative review ke
DPR? Tapi terserah kepada Pemohon,”
katanya.
Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan bahwa Pasal 184 ayat (4)
UU MD3 melanggar hak konstitusional
Pemohon baik sebagai anggota DPR
maupun warga negara. Pasal 184 ayat (4)
menyatakan bahwa “Usul sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
menyatakan pendapat DPR apabila
mendapat persetujuan dari Rapat
paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit
¾ (tiga perempat) dengan persetujuan
paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari
jumlah anggota DPR yang hadir”. Maqdir
menjelaskan bahwa secara yuridis,
UUD 1945 memberikan jaminan yang
sangat kuat bagi kedudukan DPR dalam
mengunakan fungsi pengawasan terhadap
jalannya roda pemerintahan, di antaranya
adanya Hak Menyatakan Pendapat. Pada
kenyataannya, ketentuan tentang Hak
Menyatakan Pendapat oleh DPR dalam
pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009
bertentangan dengan ketentuan Pasal 7B
ayat (3) UUD 1945. (Lulu Anjarsari)
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Pengujian UU Pemda

Menguji Konstitusionalitas Dua Kali Masa
Jabatan yang Sama Kepala Daerah

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
(KI-KA) Majelis Hakim Panel Harjono (Anggota), Hakim Achmad Sodiki (Ketua), sedang mengoreksi Permohonan Pemohon uji materi UU Pemda mengenai ”Masa
Jabatan Kepala Daerah”, Selasa (11/05) di ruang Sidang Panel MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang uji materi
Pasal 58 huruf o UU 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda) terkait masalah jabatan kepala
daerah selama kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama, Selasa (11/05) di
ruang sidang panel MK. Perkara yang
teregistrasi dengan No.29/PUU-VIII/2010
ini dimohonkan oleh Dadang Muchtar,
calon kepala daerah Kab. Karawang.
Pemohon melalui kuasa hukumnya
mendalilkan bahwa rumusan belum
pernah menjabat selama dua kali
masa jabatan berpotensi merugikan
hak konstitusionalnya. “Terdapat
ketidakjelasan penafsiran makna dari
kalimat pasal a quo. Apakah dalam
artian dua kali berturut-turut atau tidak,”
terang Chudry Sitompul kepada Majelis
Sidang Panel.

Edisi Mei 2010

Pemohon selanjutnya juga
mendalilkan dalam UU Pemda tidak ada
kejelasan tentang ketentuan masa jabatan
tersebut sehingga bertentangan dengan
UUD 1945 terutama Pasal 28D tentang
pengakuan dan kepastian hukum yang
sama serta kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.
Oleh sebab itu, Pemohon
menginginkan agar ketentuan dua kali
masa jabatan yang sama diartikan sesuai
dengan Pasal 7 UUD 1945 (jabatan
presiden), yakni dua kali jabatan dalam
masa yang sama secara berturut-turut.
Kerugian Pemohon
Sementara itu, Majelis Sidang Panel
memberikan nasehat agar Pemohon
menguraikan lebih dalam lagi apakah
kerugian Pemohon adalah potensi
atau sudah dirugikan langsung atas
pemberlakuan UU Pemda tersebut.

“Kalau kerugian masih potensi
harus diuraikan secara jelas di mana
kerugiannya. Pasal ini pernah diujikan
di MK dan apabila permohonan ini lain
maka alasan serta argumentasinya harus
berbeda. Selain itu, mengapa uji materi UU
Pemda ini harus diartikan dengan Pasal
7 UUD 1945 yang berbeda domainnya
yakni kepala daerah dan presiden,” terang
Hakim Konstitusi Harjono
Majelis Sidang Panel MK memberikan
waktu 14 hari untuk memperbaiki
permohonan kepada Pemohon.
Dadang Muchtar, Pemohon uji materi
ini merupakan calon kepala daerah Kab.
Karawang yang telah menjabat menjadi
kepala daerah di tahun 1995-1999 (era
pemilihan tidak langsung), kemudian di
tahun 1999-2005 tidak menjabat dan
di tahun 2005-2010 menjabat kepala
daerah setelah ada pemilihan langsung.
(RN Bayu Aji)
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ruang sidang

Pengujian UU Pemda

Menguji Syarat Sehat Jasmani
Calon Kepala Daerah

Foto: Humas MK/Ardli Nuryadi
(Ki-Ka) M.A Iskandar Z, Havis Akbar sebagai Kuasa Pemohon sedang memaparkan keterangan permohonan kepada Majelis Hakim Panel mengenai uji materi UU
Pemda, Senin (17/05) di Ruang Sidang Panel MK.

T

olak ukur persyaratan calon kepala
daerah terkait kesehatan jasmani
memiliki banyak penafsiran. Drs.
Erwadi selaku calon kepala daerah
kab. Belitung Timur berdasarkan
Direktorat Kesehatan Angkatan Darat
RSPAD Gatot Subroto dinyatakan tidak
ditemukan disabilitas pada kesehatan
kejiwaan, namun pada kesehatan
jasmani ditemukan disabilitas yakni
lapang pandang penglihatan kedua
mata sangat sempit. Oleh sebab itu,
Drs. Erwadi dinyatakan oleh KPU
Belitung Timur tidak memenuhi syarat
sebagai calon bupati 2010.
Demikianlah yang diucapkan oleh
Khairul Efendi selaku kuasa hukum
Drs. Erwadi, Pemohon uji materi
Pasal 58 Huruf e UU 12/2008 tentang
perubahan kedua atas UU 32/2004
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tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda), terkait persyaratan sehat
jasmani bagi calon kepala daerah, Senin
(17/05) di ruang sidang penel MK.
“Banyak tafsir inilah yang kemudian
bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) terkait jaminan, pengakuan dan
kepastian hukum serta Pasal 28D ayat
(3) terkait hak dan kesempatan yang
sama dalam pemerintahan,” tutur
Khairul Efendi.
Ketika melihat kenyataan di
lapangan, lanjut Efendi, Pemohon
pada masa jabatan 2005-2010 ternyata
cakap dan mampu dalam menjalankan
tugas selaku Bupati Belitung Timur
hingga akhir masa jabatan. “Hal
itu membuktikan bahwa kesehatan
jasmani tidak menjadi penghalang
dalam menjalankan tugas menjadi

calon Bupati Belitung Timur tahun
2010-2015,” lanjutnya.
Tidak Lazim
Sementara itu, Majelis Hakim
Panel memberikan nasehat bahwa
permohonan ini hampir sama dengan
yang diajukan oleh Abdurrahman
Wahid tentang syarat kesehatan calon
presiden. “Oleh sebab itu Pemohon
hendaknya melihat putusan MK
tersebut. Selanjutnya permohonan ini
menginginkan adanya putusan sela,
namun MK tidak lazim memutuskan
itu dan hal ini harap dipikirkan lagi
sekaligus dengan argumentasi pokok
perkara,” nasihat Hakim Konstitusi
Achmad Sodiki. (RN Bayu Aji)
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Pengujian UU Pemilu Legislatif

Permohonan “Daftar Calon Tetap”
Diminta Diperbaiki Kembali

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang permohonan
pengujian undang-undang
(UU) dengan Nomor 27/PUU-VIII/2010,
dengan agenda sidang pemeriksaan
perbaikan permohonan, Rabu (19/05).
Panel Hakim diketuai oleh Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, dan
selaku hakim anggota yaitu M. Akil
Mochtar dan Hamdan Zoelva. Sidang
bertempat di Ruang Sidang Panel
Gedung MKRI.
Pada kesempatan itu, Pemohon,
Sefriths E. D. Nau, hadir tanpa
didampingi oleh para kuasa
hukumnya. Ketiga kuasa hukumnya,
yakni Melkisedek Constantinus Talan,
Nikolaus Toislaka, dan Bill Nope,
sedang berhalangan hadir dikarenakan
salah satu orang tua dari mereka
ada yang meninggal dunia, yang
mengakibatkan mereka tidak dapat
mendampingi Pemohon. “Yang satu
tidak bisa hadir karena berkeluarga
dekat, dan yang satu lagi tidak dapat
saya hubungi,” ujarnya memberi
penjelasan kepada Majelis Hakim.
Atas hal ini, Majelis meminta kepada
Pemohon untuk membuat surat yang
menerangkan ketidakhadiran kuasa
hukum tersebut. “Mestinya ada surat
kenapa tidak hadir,” tegas Fadlil.
Kemudian, Pemohon pun
melanjutkan pemaparannya dengan
mengatakan bahwa perbaikan sudah
dilakukan berdasarkan saran-saran
Majelis pada persidangan sebelumnya,
meskipun mungkin masih ada beberapa
kekurangan. “Kami sudah perbaiki,
namun kemarin karena cepat-cepat
memperbaikinya, mungkin masih
ada beberapa kesalahan,” ujarnya
beralasan.
Dalam penjelasannya di
persidangan, Pemohon mengungkapkan
bahwa frasa “Daftar Calon Tetap”
dalam Pasal 218 ayat (3) UU 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
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Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Pemohon Sefriths E. D. Nau hadir tanpa didampingi oleh para kuasa hukumnya sedang membacakan perbaikan
Permohonan mengenai UU Pemilu di ruang sidang Panel MK, Rabu (19/5).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu),
telah menjadikan dirinya beserta
masyarakat adat di Kabupaten Timor
Tengah Selatan (TTS) dirugikan.
Adapun bunyi Pasal 218 ayat (3) UU
Pemilu tersebut adalah “Calon terpilih
anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diganti dengan
calon dari daftar calon tetap Partai
Politik Peserta Pemilu pada daerah
pemilihan yang sama berdasarkan surat
keputusan pimpinan partai politik yang
bersangkutan.”
Kerugian dikarenakan frasa tersebut
menjadikan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten TTS sampai sekarang
tidak menetapkan 1 kursi Anggota
DPRD Kabupaten TTS, yang semestinya
berjumlah 40 kursi, hanya menjadi 39
kursi. Satu kursi tersebut berasal dari
partai Pemohon, yakni Partai Penegak
Demokrasi Indonesia (PPDI). “Pada saat
penetapan, tidak ditetapkan calon terpilih

dari PPDI. Kemudian, KPU meminta calon
pengganti, terus kami sudah berikan. Tapi,
karena calon pengganti yang diberikan
partai tidak berasal dari DCT (Daftar
Calon Tetap) maka tidak ditetapkan
oleh KPU Kabupaten TTS,” ungkapnya.
Calon pengganti tersebut adalah dirinya
sendiri.
Hal tersebut terjadi dikarenakan
ada dua kepemimpinan dalam
tubuh PPDI Kabupaten TTS yang
masih bersengketa. Namun, menurut
Pemohon, telah ada kejelasan pengurus
PPDI yang sah, berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung yang menyatakan
kepengurusan PPDI yang sah adalah
di bawah pimpinan Mentik Budiono.
Karena Pemohon merupakan calon
pengganti yang diajukan oleh PPDI di
bawah kepemimpinan Mentik Budiono,
maka menurutnya, seharusnya dirinya
dapat ditetapkan sebagai Anggota
DPRD Kabupaten TTS dari PPDI oleh
KPU Kabupaten TTS.
“ K PU K a b u pa ten TTS b i l a n g
menunggu petunjuk KPU Provinsi, terus
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ruang sidang
KPU Provinsi bilang menunggu petunjuk
dari KPU Pusat. Dan, sampai hari ini
Keputusan dari KPU terkait pengaduan
saya belum ada kejelasannya,” kata
Pemohon, ketika menjawab pertanyaan
Hakim Konstitusi Akil Mochtar yang
menyakan apakah Pemohon telah
menjelaskan kepada KPU terkait
adanya keputusan MA tersebut.

Setelah mendengar paparan
Pemohon, Panel Hakim berpandangan,
permohonan Pemohon masih banyak
kesalahan, jadi harus diperbaiki.
Pemohon hanya diberi waktu hari
ini untuk menyelesaikan seluruh
perbaikan. “Metode perbaikannya renvoi
saja. Coret yang salah, diperbaiki,
terus diparaf. Tidak boleh lebih dari

jam 17.00 wib hari ini,” ujar Fadlil
menegaskan.
Sebelum menutup sidang, Fadlil
melakukan pengesahan alat bukti yang
diajukan oleh Pemohon. Adapun alat
bukti tersebut berjumlah 40 buah.
“Dengan ini saya sahkan 40 alat bukti.
Sidang berikutnya akan diberitahukan,”
ucapnya. (Dodi H.)

Pengujian UU ITE

Tidak Bisa Hadirkan Ahli,
Persidangan Uji UU ITE Ditunda

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang uji materi
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE), Selasa
(4/5/10). Setelah membuka persidangan
pukul 10.00 WIB, Majelis Hakim MK
memberi kesempatan hadirin untuk
memperkenalkan diri.
Sidang dengan agenda
mendengarkan keterangan Ahli dari
Pemohon dan Pemerintah ini dihadiri
oleh Pemohon Supriyadi Widodo
Eddyono, Wahyu Wagiman dan Totok
Yulianto, sebagai kuasa Pemohon. Dari
Pemerintah hadir Aswin Sasongko
(Dirjen Aptel Depkominfo) beserta
jajarannya, dan dari Depkumham hadir
Mualimin Abdi dan Cholilah.  
Di hadapan Sidang Pleno, Mualimin
Abdi menyatakan Ahli Pemerintah,
Edmon Makarim, tidak bisa hadir untuk
didengar keterangannya di persidangan
dikarenakan pemberitahuan yang
mendadak. “Kemarin Pemerintah
memberitahukan beliau (Edmon
Makarim) agak mendadak, jadi tidak
pas waktunya,” kata Mualimin memberi
alasan.
Selanjutnya Mualimin mengajukan
izin kepada majelis hakim untuk
menghadirkan Ahli pada persidangan
berikutnya. “Pada persidangan
berikutnya Pemerintah akan
menghadirkan Ahli, yang Mulia,” janji
Mualimin.
Begitu juga dengan Ahli dari
Pemohon, Ifdal Kasim dan M. Fajrul
Falaakh. Hingga waktu menunjukkan
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Foto: Humas MK/Annisa

Kuasa dari Pemohon, Wahyu Wagiman dan Totok Yulianto saat sidang Uji Materi UU tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE), Selasa (4/5) di ruang sidang Pleno MK.

pukul 10.14 WIB, kedua Ahli
Pemohon tersebut belum terlihat
hadir di persidangan. Menurut kuasa
Pemohon, Wahyu Wagiman, Ifdal Kasim
berhalangan hadir di persidangan kali
ini, sehingga direncanakan didengar
keterangannya sebagai Ahli pada
persidangan berikutnya. Sedangkan
Ahli Pemohon M. Fajrul Falaakh sedang
dalam perjalanan menuju MK. “Bapak
Fajrul Falaakh lagi di perjalanan,
mungkin sebelas menit akan sampai
sini,” kata Wahyu.
Terikat Waktu
Ketua Majelis Hakim Pleno Achmad
Sodiki menyatakan bahwa persidangan
di MK terikat dengan waktu yang
ketat. Di samping itu, demi menjaga
kredibilitas Mahkamah, persidangan
tidak bisa menunggu kehadiran Ahli.

”Jadi dengan menyesal kami tidak bisa
menunggu,” kata Sodiki.
Sodiki juga berpesan kepada
Pemohon agar terus memonitor
kehadiran Ahli sehingga tidak
menggangu jadwal persidangan yang
lain. Sebab, kata Sodiki, perkara yang
masuk ke MK semakin banyak dan harus
segera ditangani. Sebelum menutup
persidangan, Sodiki menyatakan
persidangan ditunda.
Sidang Pleno perkara Nomor 5/
PUU-VIII/2010 dilaksanakan oleh Hakim
Konstitusi Achmad Sodiki sebagai
Ketua Majelis Hakim, M. Akil Mochtar,
Maria Farida Indrati, Muhammad Alim,
Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi,
dan Hamdan Zoelva, masing-masing
sebagai anggota. (Nur Rosihin Ana)
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ruang sidang

Pengujian UU Kesehatan

Pemerintah:

UU Kesehatan Melindungi Pasien

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
ketua umum IDI, Prijo Sidipratomo selaku Pihak Terkait saat memberikan keterangan terkait Uji Materi
UU Kesehatan, Kamis (6/5), di Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang
uji materi Pasal 108 ayat (1)
beserta penjelasan Pasal 108 ayat
(1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, yang dimohonkan oleh
Misran selaku perawat di puskesmas
pembantu daerah Kutai Kartanegara,
Kamis (06/05) di ruang sidang pleno
MK. Agenda sidang kali ini adalah
mendengarkan keterangan Pemerintah,
Pihak Terkait dan Saksi.
Pemerintah dalam hal ini menilai
tidak ada kontradiksi antara pasal
yang diajukan uji materi terhadap UUD
1945. ”Pemberian obat sebagai salah satu
praktek kefarmasian harus diberikan
oleh tenaga kesehatan ahli yang memiliki
kewenangan agar tidak terjadi kesalahan
dalam pemberian obat. Apabila terjadi
kesalahan, maka dampaknya akan fatal
yakni berupa kecacatan dan bahkan
sampai kematian terhadap pasien,” terang
Sri Indrawati, Dirjen Bina Kefarmasian
Kementrian Kesehatan.
Ketentuan yang termuat dalam
pasal yang diujikan menurut Indrawati
merupakan salah satu syarat sebagai
pertimbangan kehati-hatian agar tidak
ada penyalahgunaan obat. Oleh sebab itu
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Pemohon dalam hal ini salah alamat dan
tidak relevan apabila ingin mengujikan
UU Kesehatan ini karena sebenarnya
pasal ini justru melindungi pasien.
Perlindungan Bidan dan Perawat
Selanjutnya, pihak terkait
yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
memberikan keterangan bahwa Pasal
108 ayat (1) memang hanya dokter,
dokter gigi, tenaga farmasi yakni
apoteker yang seharusnya berhak
menyimpan dan mendistribusikan
obat tertentu semisal obat keras atau
obat daftar G (anti biotik, obat bius
red). ”Apabila bukan dilakukan tenaga
ahli maka ada efek samping. Artinya,
obat yang berkhasiat menyembuhkan
justru bisa membahayakan,” kata Prijo
Sidipratomo selaku ketua umum IDI.
Namun demikian, bidan dan
juga perawat harus mendapatkan
perlindungan di daerah agar dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik.
”Jadi untuk itu, penjelasan dari Pasal
108 ayat (1) harus diperjelas dan
direvisi agar pelayanan kesehatan
juga menjadi jelas siapa saja yang
berwenang dalam pemberian obat
bebas, obat bebas terbatas serta obat
keras atau daftar G,” terangnya.

Sementara itu pihak Persatuan
Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
memberikan keterangan bahwa Pasal
108 merugikan Perawat terutama
Pemohon. Kondisi di daerah terpencil
yang tidak ada dokter atau tenaga
apoteker merupakan permasalahan
tersendiri dalam pelayanan kesehatan
di Indonesia.
”Perawat juga ikut dalam proses
pelayanan kesehatan yang dalam
situasi darurat harus secara tepat
dan cepat memberikan bantuan.
Apabila tidak ada dokter dan apoteker
ketika ada kondisi darurat di daerah
terpencil dan harus memberikan obat
daftar G kepada pasien, apakah harus
menunggu dokter yang membutuhkan
jangka waktu berjam-jam karena
kondisi geografis,” terang Achriyani S.
Hamid selaku ketua PPNI.
Maka dari itu, menurut Achriyani
perlu adanya peninjauan atas Pasal
108 ayat (1) UU Kesehatan ini sehingga
perawat yang berada di garis depan
tidak takut memberikan pelayanan dan
juga tidak menjadi korban.
Dalam sidang ini, Saksi juga
didatangkan oleh Pemohon yang
kemudian memberikan keterangan
bahwa terdapat kasus pasien yang
meninggal karena tidak diberi pelayanan
akibat dari ditangkapnya Misran selaku
Pemohon uji materi ini. ”Perawat yang
mulai tahun 1980 hingga 2008 selalu
bisa dipanggil setiap saat dan 24 jam,
saat ini menjadi takut salah dan takut
dipenjarakan,” kata Andi Baharuddin.
Selama ini, menurut Andi,
masyarakat sudah biasa meminta
pertolongan kepada perawat karena
tidak ada dokter. ”Aneh juga apabila
polisi yang sering berobat dan
mendapat pelayanan kesehatan dari
perawat akhirnya menangkap perawat.
Ini seperti iklan saja yang mengatakan
jeruk makan jeruk,” cetusnya.
Misran sebagai Pemohon uji
materi ini merupakan seorang perawat
di puskesmas pembantu di Kutai
Kartanegara, saat ini diancam pidana
karena memberikan obat daftar G kepada
pasien. Sementara itu, tidak ada kesalahan
atau penanganan yang salah saat Misran
memberikan pertolongan pengobatan
kepada pasien. (RN Bayu Aji)
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Pengujian UU SBSN

Tidak Beralasan Hukum, MK Tolak Uji UU SBSN

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Panitera MK Zainal Arifin Hoesein sedang menyerahkan salinan putusan kepada Pemohon Bastian Lubis.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
m e m u tu s k a n m e n o l a k u j i
materi UU No. 19 Tahun 2008
tentang Surat Berharga Syariah Negara
(UU SBSN), Jum’at (07/05), di ruang sidang
pleno MK. Permohonan yang teregistrasi
dengan Nomor 143/PUU-VII/2009 ini
dimohonkan oleh Bastian Lubis karena
merasa hak konstitusionalnya dirugikan
terkait penggunaan barang milik negara
sebagai dasar penerbitan serta aset
SBSN.
Setelah memerikasa permohonan, MK
memiliki pendapat bahwa apabila dalam
jangka waktu dijaminkannya aset SBSN
berupa tanah dan/atau bangunan dan
selain tanah dan/atau bangunan oleh
Pemerintah kepada pihak tertentu gagal
bayar (default), berarti objek tersebut akan
dikuasai oleh pihak ketiga (pemegang
gadai) objek jaminan Pemerintah. Dengan
beralihnya objek jaminan tersebut, pada
saat itulah timbul kerugian yang nyata
bagi Pemohon karena tidak dapat lagi
memanfaatkan fasilitas umum berupa
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tanah dan/atau bangunan dan selain
tanah dan/atau bangunan tersebut.
“Alasan bahwa kerugian yaitu tidak
dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum
berupa tanah, dan lain-lain, tidak tepat
menurut hukum karena tidak terjadi
peralihan hak atas aset yang dijaminkan.
Eksistensi dan penerapan Undang-Undang
a quo justru memberi manfaat bagi
masyarakat secara keseluruhan termasuk
Pemohon, terutama karena menjadi salah
satu sumber Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN),” terang Hakim
Konstitusi Arsyad Sanusi.
Selanjutnya, terkait dengan kerugian
yang didalilkan Pemohon bahwa sebagai
perorangan warga negara kehilangan hak
konstitusionalnya atas tanah dan/atau
bangunan dan selain tanah dan/atau
bangunan sebagai akibat diterbitkannya
SBSN, MK menilai tidak terdapat
hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara kerugian yang didalilkan dengan
pasal yang dimohonkan pengujian. Pasal
yang dimohonkan pengujian hanya

berupa pengaturan penggunaan Barang
Milik Negara dalam rangka penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara yang
merupakan pilihan kebijakan yang
bersifat terbuka (opened legal policy)
dalam rangka pengelolaan keuangan
negara untuk meningkatkan daya dukung
APBN dengan menggunakan instrumen
keuangan berbasis syariah yang oleh
pembentuk undang-undang dipandang
memiliki peluang besar yang belum
dimanfaatkan secara optimal untuk
membiayai pembangunan nasional.
“Dengan demikian, terhadap
konstruksi hukum para Pemohon bahwa
telah terjadi kerugian konstitusional
dengan dasar Pasal 28H ayat (2) UUD
1945 sebagai batu ujinya, menurut
Mahkamah adalah tidak berdasar dan
tidak beralasan hukum,” lanjut Arsyad
dalam pembacaan putusannya.
MK kemudian juga sependapat
dengan keterangan enam orang ahli
dari Pemerintah, masing-masing KH
Ma’ruf Amin, H. Adiwarman A Karim,
Gahet Ascobat, Farouk Abdullah Alwyni,
Muhammad Syakir Sula, dan Ary
Zulfikar, bahwa pada pokoknya SBSN
tidak merugikan negara tetapi justru
menguntungkan negara khususnya dalam
membiayai APBN, dan barang milik
negara yang dijadikan underlying asset
tetap dapat digunakan oleh instansi yang
bersangkutan karena hanya hak atas
manfaat yang dijadikan underlying asset,
tidak ada pemindahan hak milik (legal
title) dan tidak dilakukan pengalihan fisik
barang, sehingga tidak mengganggu fungsi
penyelenggaraan tugas Pemerintah.
Oleh sebab itu dalam kesimpulannya,
MK menilai keseluruhan permohonan
dan juga dalil-dalil yang diajukan oleh
Pemohon tidak beralasan hukum. “MK
menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” tegas
Mahfud MD dalam pembacaan amar
putusan. (RN Bayu Aji)
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ruang sidang
Pengujian UU Barang Cetakan

Anggap Pelarangan Buku Tindakan Antisipatif,
Pemerintah Minta Permohonan Ditolak

K

onstitusi tidak memutlakkan
HAM dan Kejaksaan memiliki
kewenangan melarang buku.
Pengawasan dan pelarangan tersebut
merupakan satu bagian dari pembatasan
yang diatur oleh peraturan perundangundangan.
Hal tersebut diutarakan oleh Dr.
Fachmi, Direktur pada Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)
mewakili Pemerintah dalam sidang uji
materi UU No. 4/PNPS/1963 tentang
Pengamanan terhadap Barang-barang
Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu
Ketertiban Umum (UU Barang Cetakan)
dan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU No. 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU
Kejaksaan), di ruang sidang pleno MK,
Jakarta, Senin Siang (10/05).
”Anggapan para Pemohon yang
mendalilkan bahwa pelarangan buku
melalui clearing house tidak sesuai
dengan proses hukum yang benar adalah
tidak tepat. Kejaksaan Agung hanya
melaksanakan tugas sesuai dengan
undang-undang yang ada. Selain itu,
langkah preventif Kejaksaan sudah
legal melalui clearing house agar barang
cetakan bisa diawasi keobyektifannya,”
terangnya kepada Majelis Hakim Sidang
Pleno MK.
Selanjutnya, pihak Kejaksaan Agung
yang juga menjadi pihak Terkait dalam
persidangan menyatakan bahwa UUD
1945 secara tegas menyatakan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Maka
dari itu harus diakui dan ditegakkan
supremasi hukum. Penegakan hukum
tersebut salah satunya dilakukan oleh
Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak
hukum.
”Kewenangan yang diberikan kepada
Kejaksaan Agung melalui undangundang telah melalui proses di DPR
dan persetujuan Presidan sehingga tidak
boleh dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945,” tutur Amari Jaksa Agung
Muda Intelejen (Jamintel).
Amari melanjutkan keterangannya
bahwa secara sosiologis peran negara
yang diberikan kepada Kejaksaan Agung
dengan kewenangannya mengawasi
barang cetakan harus dijalankan. Tafsir
bahwa itu akan menjadikan negara
represif, menurut Jamintel ini tidaklah
benar.
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Foto: Humas MK/ Gani
Pakar hukum pidana Prof. Dr. Andi Hamzah, Ahli dari Pemerintah sedang memaparkan keahliannya mengenai
UU PNPS tentang pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan, Senin (10/05) di ruang Sidang Pleno MK.

”Menyampaikan pendapat
dan aspirasi di muka umum tetap
diperbolehkan dalam UUD 1945 Pasal
28. Namun perlu diperhatikan bahwa
ketika sudah dalam bentuk cetakan harus
menghargai kepentingan masyarakat lain
dan kepentingan umum. Oleh karena
itu menjaga ketertiban umum harus
diutamakan,” tambahnya.
Maka dari itu, pihak Pemerintah dan
Pihak Terkait, yakni Kejaksaan Agung
meminta agar permohonan ini ditolak
oleh MK.
Andi Hamzah yang hadir selaku
ahli yang didatangkan Pemerintah dalam
sidang ini juga memberikan keterangan
sesuai keahliannya bahwa selalu ada
pertentangan sampai kapan pun terkait
kepentingan umum dan individu. Akan
tetapi kepentingan individu tidak boleh
mengalahkan kepentingan umum.
”Proses pengawasan dan pelarangan
buku ini merupakan langkah antisipasi
negara untuk mencegah lebih jauh akibat
dari buku yang dapat melanggar prinsip
ketertiban umum,” katanya.
Berpotensi Disalahgunakan
Sementara itu, Pemohon uji materi
ini menyatakan sudah ada peraturan
atau UU tentang pelarangan pencemaran
nama baik, penodaan agama, pencabulan
serta hal yang berbau pornografi.

Apabila sebuah buku mengandung
muatan tersebut, maka dasar hukum
pelarangannya jelas. Mengapa masih
tetap saja ada pelarangan buku dan
kewenangan itu berada pada Kejaksaan
Agung yang prosesnya tidak sesuai
dengan proses peradilan yang benar.
”Hal itu berpotensi timbulnya
penyalahgunaan wewenang atau abuse of
power. Bagaimana bisa istilah pengawasan
dan pelarangan menjadi sama atau
istilah pengawasan diartikan menjadi
pelarangan,” kata Taufik Basari selaku
kuasa hukum Pemohon.
Menanggapi hal tersebut, pihak
Pemerintah dan Terkait yakni Kejaksaan
Agung akan memberikan jawaban tertulis
kepada MK.
Pemohon uji materi perkara Nomor
13-20/PUU-VIII/2010 ini adalah Muhidin
M. Dahlan dan Rhoma Dwi Aria selaku
penulis buku Lekra Tak Membakar
Buku, M Chozin selaku ketua umum
PB HMI-MPO, Eva Irma, Adhel Setiawan
dan Syafrimal selaku mahasiswa, 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. (RN
Bayu Aji)
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Pengujian UU Penertiban Perjudian

3 Alat Bukti Pemohon Disahkan

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Rakhmat Jaya, kuasa hukum Pemohon Uji Materi UU Penertiban Perjudian menjelaskan Perbaikan Permohonan di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (11/5).

S

idang perbaikan permohonan uji
UU 7/1974 tentang Penertiban
Perjudian digelar Mahkamah Konstitusi, Selasa (11/5/2010) pukul 14.00
WIB. Pemohon prinsipal, yakni Suyud dan
Liem Dat Kui, mestinya didampingi Farhat
Abbas sebagai kuasa hukumnya. Namun,
karena Farhat beralasan terjebak macet,
ia diganti Rakhmat Jaya, kuasa hukum
Pemohon yang lain.
Perkara No.21/PUU-VIII/2010 ini
mengujikan 14 norma yang berada dalam
KUHAP dan UU 7/1974. Dalam KUHAP,
norma yang diajukan adalah Pasal 303 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1),
dan Pasal 303 bis ayat (2). Sementara norma
dalam UU 7/1974 adalah Pasal 1, Pasal 2
ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3),
Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3

32

ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5.
Pasal-pasal di atas dianggap melanggar hak konstitusional Pemohon
sebagai warga keturunan Tionghoa yang
memiliki tradisi permainan judi secara
turun-temurun. Pemohon juga mendalilkan,
sebenarnya judi malah dapat meningkatkan popularitas, perekonomian, devisa,
pariwisata, dan membuka lapangan kerja
seperti halnya contoh di negara-negara
yang telah memperbolehkan judi.
“Saudara memasukkan perbaikan dua
kali, yakni pada 4 Mei dan 6 Mei. Karena
batas akhir perbaikan adalah 5 Mei, maka
secara hukum yang dianggap sah adalah
perbaikan pada 4 Mei. Tolong jelaskan
perbaikan saudara sebagaimana yang
kami sarankan,” pinta Hamdan Zoelva,
Ketua Hakim Panel persidangan.

Pemohon mengatakan perbaikan telah tertulis dalam materi yang diserahkan
ke MK. “Mohon maaf Farhat Abbas yang
mestinya memberikan penjelasan materi
perbaikan, belum hadir karena terjebak
macet, tapi kami telah melampirkan
13 alat bukti tertulis dalam perbaikan
ini,” tutur Rakhmat Jaya, kuasa hukum
Pemohon.
Majelis Hakim pun mengesahkan 13
alat bukti tersebut. “Sidang pendahuluan
telah digelar dua kali dan dianggap cukup.
Perkara ini akan dibawa ke rapat pleno.
Sidang selanjutnya akan diberitahukan
oleh Mahkamah. Pemohon dipersilahkan
mengajukan saksi dan ahli jika dianggap
perlu,” ujar Hamdan sebelum menutup
persidangan. (Yazid)
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Pengujian UU Minerba

MK Minta Pemohon Uji UU Minerba
Perbaiki Permohonan

Menengah) dalam posisi yang tidak
berdaya dan tidak adil” ungkapnya.
Dalam permohonannya, Pemohon
dianggap masih lemah dalam
mengargumentasikan kerugian
atau potensi kerugiannya. Hal ini
terkait logika yang dibangun oleh
Pemohon yang masih belum jelas
dan terstruktur. “Terkait logika yang
dibangun, kurang meyakinkan. Karena
kurang memunculkan uraian kenapa
Pasal itu bertentangan. Bunyi Pasalnya
apa? Implikasinya apa? Permohonan
kurang menukik kepada persoalan yang
sesungguhnya,” tegas Fadlil.

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Kuasa Hukum dari Pemohon, Dharma Sutomo Hattamarrasjid (Kiri) dan Gala Adhi Dharma (Kanan) saat
sidang pemeriksaan pendahuluan Uji Materi UU Pertambangan Mineral dan Batubara, Senin (17/5) di Ruang
Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar persidangan perkara
yang diregistrasi dengan nomor
30/PUU-VIII/2010 dalam sebuah Sidang
Panel, Senin pagi (17/05). Panel Hakim
diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar beserta Achmad Sodiki dan
Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing
sebagai anggota. Sidang yang bertempat
di Ruang Sidang Pleno Gedung MKRI
ini, mengagendakan pemeriksaan
pendahuluan. Dalam permohonannya,
Pemohon bermaksud menguji UU Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.
Permohonan pengujian tersebut
dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha
Timah Indonesia (APTI) dan Asosiasi
Pertambangan Rakyat Indonesia (Astrada)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam persidangan kali ini, Pemohon
diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni
Dharma Sutomo Hattamarrasjid, dan
Gala Adhi Dharma, serta Fahriansyah.
Pemohon mendalilkan sebelas norma
UU yang dianggap telah bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar (UUD)
1945. Sebelas norma tersebut adalah
Pasal 22 huruf f, Pasal 38, Pasal 51,
Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal
58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1),
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Pasal 75 ayat (4), Pasal 172, dan Pasal
173 ayat (2).
Pasal-pasal tersebut, dianggap oleh
Pemohon bertentangan dengan Pasal
28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) serta
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Namun
dalam paparannya, kuasa hukum
Pemohon juga mendalilkan pasal
tersebut bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1) UUD 1945, yang mana hal
tersebut belum dicantumkan dalam
permohonan tertulisnya. Atas kejadian
ini, Akil Mochtar mengingatkan bahwa
pasal yang dijadikan batu uji harus
tercantum jelas dalam permohonan
tertulis. “Jangan menambah-nambah di
tengah jalan,” ujarnya mengingatkan.
Pemohon menganggap dengan
adanya pasal tersebut, mereka telah
dirugikan atau setidak-tidaknya
berpotensi untuk dirugikan. Pemohon
menyoroti permasalahan kriteria yang
telah ditentukan dalam UU tersebut
yang menurutnya telah mempersulit
dalam melakukan penambangan timah,
khususnya bagi para pengusaha kecil dan
menengah. “Syarat yang tidak realistis
dan tidak lazim. Ini (merupakan) upaya
untuk menghalang-halangi penambang
timah. Karena pasal-pasal tersebut telah
memposisikan UKM (Usaha Kecil dan

Kekosongan Hukum
Kemudian, Hakim Konstitusi Sodiki
menjelaskan bahwa jika permohonan
nanti dikabulkan, maka kemungkinan
akan terjadi kekosongan hukum. Hal
ini terkait dengan Pasal 51 dan Pasal
60 UU tersebut. Di mana dalam Pasal
51 menyebutkan: “WIUP (Wilayah Izin
Usaha Pertambangan) Mineral Logam
diberikan kepada badan usaha, koperasi,
dan perseorangan dengan cara lelang.”
Jika dibatalkan, maka kemungkinan
muncul ketidakjelasan akan diberikan
kepada siapa WIUP tersebut. “Terkait
Pasal 51, jika dibatalkan nanti WIUP
diberikan kepada siapa? Tolong ini
dipikirkan juga oleh anda (Pemohon),
karena nanti akan terjadi kekosongan
hukum.” tuturnya.
Selain itu, Akil Mochtar
juga menasihati agar Pemohon
mempertimbangkan kedudukan hukum
dan hak gugat Pemohon (legal standing).
“Pemohon ini adalah asosiasi, bukan
badan hukum. Sebaiknya saudara
mengajukan legal standing sebagai
orang perorangan atau sekelompok
orang yang mempunyai kepentingan
sama. Tapi ini saran saja,” tukasnya.
Setelah Majelis memberikan beberapa
saran dan nasihat kepada Pemohon,
Ia pun menutup sidang. ”Saya kasih
waktu seminggu untuk perbaikan.
Jelaskan secara terstruktur, apakah
Pemohon ingin membatalkan UU-nya
atau pasal-nya, norma mana yang diuji,
atau hanya frasa tertentu saja yang
ingin dibatalkan, agar tidak terjadi
kekosongan hukum,” ucap Akil seraya
menutup sidang. (Dodi H)
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ruang sidang

Pengujian UU Kuhap

Pemohon Uji KUHAP Minta Norma Baru

U

ndang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) diuji di Mahkamah Konstitusi,
Selasa (18/05). Sidang Panel yang
diselenggarakan di ruang sidang Pleno
Gedung MKRI tersebut mengagendakan
Pemeriksaan Pendahuluan. Panel
Hakim diketuai oleh Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati, beserta Ahmad
Fadlil Sumadi dan Hamdan Zoelva
masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Permohonan ini diregistrasi dengan
nomor perkara 28/PUU-VIII/2010.
Para pemohon berjumlah delapan
belas orang, yang kesemuanya
berprofesi sebagai advokat. Namun
dalam persidangan kali ini, hanya
dihadiri oleh beberapa Pemohon
saja, di antaranya adalah Petrus Bala
Pattyona, Th. Ratna Dewi K, Dea
Tunggaesti, Adinda Utami Anindita,
Vincencius Tobing serta Muhammad
Heru Mahyudin.
Norma yang mereka ujikan
a d alah Pasal 65 KUHAP beserta
penjelasnnya. Bunyi dari pasal tersebut,
“Tersangka atau terdakwa berhak untuk
mengusahakan dan mengajukan saksi
dan atau seorang yang memiliki keahlian
khusus guna memberikan keterangan
yang menguntungkan bagi dirinya.”
Sedangkan dalam penjelasan Pasal
tersebut menyatakan “Cukup jelas.”
Pemohon mendalilkan bahwa
UU Nomor 8 Tahun 1981 tersebut
sudah tidak dapat diaktualisasikan
lagi. “KUHAP tidak mampu lagi
menampung aspirasi masyarakat yang
semakin kritis dan sadar akan hakhaknya,” ungkap para Pemohon dalam
permohonannya.
Selain
itu,
Pemohon
mengungkapkan dengan adanya
pasal tersebut telah atau setidaknya
berpotensi merugikan hak-hak
konstitusional mereka. Bunyi pasal
tersebut menurut mereka telah
membuka peluang bagi lembaga-
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Foto: Humas MK/Yogi Dj
(Ki - Ka) Hakim Hamdan Zoelva, Hakim Maria Farida Indrati, dan Hakim Ahmad Fadlil Sumadi saat membaca
berkas Permohonan Perkara UU KUHAP mengenai hak pengajuan Saksi atau Ahli oleh tersangka, di ruang
Sidang Pleno MK, Selasa (18/5).

lembaga penegak hukum untuk
melakukan penafsiran sesat dan
tidak berdasar, khususnya oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana
hal itu telah atau setidak-tidaknya akan
merugikan klien mereka dikemudian
hari. “Praktek ini terjadi dalam perkara
atas nama Syaukani Hassan Rais,
Naerthias dan Aulia Pohan,” ujarnya.
Semestinya, menurut mereka hal
itu tidak boleh dilakukan. “Penafsiran
hanya boleh dilakukan dalam hal
terdapat kekosongan hukum. Namun,
KPK telah melakukan penafsiran yang
tidak berdasarkan realitas hukum yang
berlaku di Indonesia, ius constitutum.
Sementara Pasal 65 KUHAP masih
berlaku sehingga seharusnya berlakulah
asas cessat in claris (kata-kata dalam UU
tidak dapat diinterpretasikan apabila
teksnya sudah jelas), dimana penyidik
KPK seharusnya tidak dapat atau tidak
perlu menginterpretasikan bunyi suatu
UU apabila teks UU tersebut sudah jelas
dan terang,” lanjutnya.
Oleh karena itu, mereka menyatakan
bahwa Pasal 65 KUHAP telah merugikan
hak-hak konstitusional mereka yang
telah dirumuskan pada Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945.

Perjelas Kerugian
Setelah pemaparan para Permohon
tersebut, Majelis menyarankan
beberapa perbaikan. Menurut Majelis,
Pemohon masih belum tepat dalam
mengargumentasikan permohonannya.
“Kerugiannya harus jelas. Uraian dalam
permohonan sebagian besar masih
merupakan fakta dari implementasi
pasal tersebut. Itu adalah aplication
of law bukan constitutional case,”
tutur Fadlil.
Selain itu, menanggapi permohonan
Pemohon yang dalam pokok
permohonannya menginginkan Majelis
mengubah norma pada Pasal 65
KUHAP dengan rumusan baru, Majelis
mengatakan bahwa MK adalah negatif
legislator, jadi tidak bisa melakukan
hal tersebut. “MK itu pasif, tidak
membentuk norma baru,” ungkap Maria
mengingatkan.
Setelah memberikan beberapa
saran dan nasihat, Panel Hakim pun
ditutup oleh Maria Farida. “Permohonan
mesti diperbaiki. Kami beri waktu 14
hari. Jika (perbaikan) tidak kami terima,
maka (permohonan) ini yang dianggap
hasil perbaikan,” ucapnya. (Dodi H.)
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b.

MENYOAL JUMLAH
KUORUM DALAM HAK
MENYATAKAN PENDAPAT

B

eberapa anggota DPR di antaranya
Lily Wahid, Bambang Soesatyo
dan Akbar Faisal beserta
Pemohon II dari kalangan masyarakat
yang merupakan para konstituen
Anggota DPR tercatat sebagai pemohon
Pengujian Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU MD3) kepada Mahkamah
Konstitusi (MK). Perkara ini diregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor 26/
PUU-VIII/2010 pada 20 April 2010.
Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan bahwa Pasal 184 UU
MD3 merugikan hak konstitusional
para pemohon karena bertentangan
dengan Pasal 7B Ayat (3) UUD 1945.
Pasal 184 UU MD3 Ayat (1), (20 dan
(4) menyatakan sebagai berikut:
•

Ayat (1) : “Hak menyatakan pendapat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 ayat (1) huruf c diusulkan oleh
paling sedikit 25 (dua puluh lima)
orang anggota DPR.

•

Ayat (2) : Pengusulan hak
menyatakan pendapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan dokumen yang memuat
sekurang-kurangnya:
a. materi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (4) huruf
a dan alasan pengajuan usul
pernyataan pendapat;
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c.

•

materi hasil pelaksanaan hak
interpelasi atau hak angket
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (4) huruf b;
atau
materi dan bukti yang sah
atas dugaan adanya tindakan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (4) huruf c atau
materi dan bukti yang sah
atas dugaan tidak dipenuhinya
syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (4) huruf c.

Ayat (4) :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.

Pemohon mendalilkan bahwa
ketentuan Pasal 184 UU MD3 yang
mengatur tentang usul menyatakan
pendapat dan Pasal 187 mengatur
mekanisme menyatakan pendapat,
padahal Pasal 7B UUD Tahun 1945 tidak
mengenal istilah/terminologi beserta
mekanisme usul menyatakan pendapat
sebagaimana dimaksud Pasal 184 UU
No. 27 Tahun 2009. Pasal 7B UUD
Tahun 1945 hanya mengenal istilah/
terminologi menyatakan pendapat.
Dengan demikian ketentuan Pasal
184 UU No. 27 Tahun 2009 tersebut
nyata-nyata bertentangan dengan
ketentuan pasal 7B UUD Tahun 1945,

Perkara

karenanya potensial merugikan hak
konstitusional Pemohon I. Terlebih lagi
Pasal 184 (4) UU No. 27 Tahun 2009
menentukan mekanisme dan quorum
Usul menyatakan pendapat untuk
menjadi hak menyatakan pendapat
itu, harus 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. Hal tersebut
semakin potensial merugikan hak
konstitusional Pemohon I, karena
Pasal 7B ayat (3) UUD Tahun 1945
hanya mengenal hak menyatakan
pendapat dengan ketentuan didukung
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
dari jumlah anggota DPR yang hadir
dalam sidang paripurna yang dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota DPR. Oleh
karena itu apabila ketentuan Pasal 184
(4) UU No. 27 Tahun 2009 dinyatakan
tetap berlaku, maka ketentuan tersebut
bertentangan dengan UUD Tahun 1945,
karenanya potensial merugikan hak-hak
konstitusional Pemohon I.
Selain itu, dengan adanya ketentuan
Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun
2009 tersebut, maka Dewan Perwakilan
Rakyat mengalami kesulitan dalam
menggunakan haknya menyatakan
pendapat, karena terganjal baik karena
adanya persyaratan mekanisme usul,
maupun karena persyaratan harus
memenuhi quorum dihadiri oleh
¾ (tiga perempat) anggota Dewan
Perwakilan Rakyat. Dengan demikian,
ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU No.
27 Tahun 2009 tersebut, potensial
menimbulkan “kerugian konstitusional”
bagi Pemohon I sebagai anggota DPR
dan Pemohon II sebagai Warga Negara
Indonesia.
Oleh karena itu, dalam petitumnya
Pemohon meminta agar MK menyatakan
bahwa Pasal 184 UU UU MD3
bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 7B
ayat (3) dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang memenuhi
syarat harus didukung sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
hadir dalam sidang paripurna yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 7B ayat (3) UUD
Tahun 1945. (Lulu A.)
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Catatan Perkara

PHPU KEPALA DAERAH
TABANAN: PEMOHON
KLAIM KEHILANGAN
10.250 SUARA

I

Wayan Sukaja dan I Gusti Ngurah
Anom
merupakan Pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati (Cabup – Cawabup) Nomor
Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten
Tabanan, Bali, yang mengajukan
perkara perselisihan hasil Pemilukada
ke Mahkamah Konstitusi. Perkara ini
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010 pada 17
Mei 2010.
Dalam perkara dengan Pihak
Termohon KPUD Kabupaten Tabanan,
Pemohon berkeberatan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 41/
KPU Kab. Tbn/2010 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Calon Terpilih
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala daerah Kabupaten

Tabanan. Dalam Surat Keputusan
KPUD Kabupaten Tabanan, Pemohon
memperoleh 116.153 suara, padahal
seharusnya pemohon memperoleh
suara sebanyak 126.403 suara. Menurut
perhitungan yang dilakukan Pemohon,
suara untuk Pemohon masuk ke dalam
suara yang diperoleh Pasangan Nomor
Urut 1, yakni pasangan Ni Putu Eka
Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya
yang ditetapkan terpilih dengan
jumlah suara sebanyak 134.441 suara.
Seharusnya Calon Pasangan Nomor
Urut 1 hanya memperoleh 124.191
suara. Hal itu berarti sekitar 10.250
suara milik Calon Pasangan Nomor
Urut 1 adalah milik pemohon.
Selain itu, Pemohon beralasan
bahwa Pleno yang dilaksanakan
oleh KPUD Tabanan pada 10 Mei
2010 cacat menurut hukum. Hal
tersebut dikarenakan Pleno tersebut
dilaksanakan atas dasar data hasil
Pleno kecamatan di masing-masing
kecamatan yang salah menurut
hukum. Hal ini dapat dilihat dari
surat keputusan pleno kecamatan

yang menetapkan surat suara cadangan
sebesar 2% (dua persen) dari DPT yang
seharusnya sebesar 2,5% (dua koma
lima Persen) dari DPT. Hasil Pleno PPK
Kecamatan juga tidak memperlihatkan
keseimbangan antara surat suara yang
diterima dengan surat suara yang
diplenokan. Terdapat kejanggalankejanggalan dalam penulisan hasil
dari Rekapitulasi di sebagian besar
TPS. Ditemukan tanda tulisan tangan
yang sama yang dibuat oleh petugas
Pemilukada sehingga membuktikan
adanya rekayasa terhadap perolehan
suara.
Oleh karena itu, dalam petitumnya,
Pemohon memohon kepada Majelis
Hakim MK menyatakan bahwa Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan
suara Pemilukada Kabupaten Tabanan
pada hari Senin, 10 Mei 2010 tidak sah
dan batal demi hukum. Selain itu, Majelis
Hakim MK juga diharap memutuskan
untuk diadakan pencoblosan ulang
di seluruh kecamatan se-Kabupaten
Tabanan, Bali. (Lulu A.)

Daftar Perkara Diperiksa MK (Mei 2010)

No
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Nomor
Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Registrasi

1

24/PUU-VII/2009

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

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

2 April 2009

2

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

3

105/PUU-VII/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)]

Sukriyanto

3 Juli 2009

4

115/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

SP Bank Central Asia Bersatu (Ronald Ebenhard)

10 Agustus 2009

5

117/PUU-VII/2009

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

Pemohon
Pemohon
Pua
Pemohon
Pemohon
Pemohon

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

6

121/PUU-VII/2009

Pokok Perkara

Pemohon

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

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

Tanggal
Registrasi
9 September 2009

Pemohon 2: PT. Pukuafu Indah
Pemohon 3:
PT. Bintang Purna Manggala 4. PT.
Lebong Tandai 5. PT. Meruks Ama
Coal 6. PT. Merukh Flores Coal
7

124/PUU-VII/2009

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

Para Calon Anggota Legislatif yang
tergabung dalam Forum Komunikasi
Calon Legislatif Lintas Partai untuk
DPRD Kota Tangerang Selatan
Tahun 2009

29 September 2009

8

127/PUU-VII/2009

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

Maurits Major, dkk

5 Oktober 2009

9

137/PUU-VII/2009

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

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

21 Oktober 2009

10

141/PUU-VII/2009

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

Muhammad Sholeh

28 Oktober 2009

11

144/PUU-VII/2009

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

12

149/PUU-VII/2009

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

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

8 Desember 2009

13

152/PUU-VII/2009

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

Achmad Dimyati Natakusuma

12 Desember 2009

14

153/PUU-VII/2009

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

Safrial

22 Desember 2009

15

1/PUU-VIII/2010

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

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

6 Januari 2010

Ruby Panjaitan dan Erwin Richard
Andersen

16 November 2009

www.infoinhil.com
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Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Registrasi

16

2/PUU-VIII/2010

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

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

6 Januari 2009

17

3/PUU-VIII/2010

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

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

18 Januari 2010

18

5/PUU-VIII/2010

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

1. Anggara
2. Supriyadi Widodo Eddyono
3. Wahyudi

29 Januari 2010

19

6/PUU-VIII/2010

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

Darmawan

1 Februari 2010

20

7/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap UUD 1945

1. Bambang Supriyanto; 2. Aryanti
Artisari; 3. Jose Dima Satria; 4.
Aristya Agung Setiawan.

1 Februari 2010

21

8/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1954 tentang
Penetapan Hak ANgket Dewan
Perwakilan Rakyat terhadap UUD
Tahun 1945

1. Bambang Supriyanto; 2. Aryanti
Artisari; 3. Jose Dima Satria; 4.
Aristya Agung Setiawan.

8 Februari 2010

22

10/PUU-VIII/2010

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

Muh. Burhanuddin dan Rachmat Jaya

23 Februari 2010

38
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23

12/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

Misran, dkk

1 Maret 2010

24

13/PUU-VIII/2010

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

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

2 Maret 2010

25

16/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
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 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Herry Wijaya

9 Maret 2010

26

17/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Muh. Burhanuddin dan Rachmat
Jaya

23 Maret 2010

27

19/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 113 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
terhadap UUD Tahun 1945

28

20/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil UndangUndang Nomor 4/PNPS/1963
tentang Pengamanan terhadap
Barang-Barang Cetakan yang
isinya dapat Mengganggu
Ketertiban Umum terhadap UUD
Tahun 1945

29

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)

1.
2.

30

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

31

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

32

25/PUU-VIII/2010

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

Edisi Mei 2010

Pokok Perkara

Pemohon

H.M. Bambang Sukarno

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

Suyud
Liem Dat Kui

1. Fatriansyah Aria 2. Fahrizan

Tanggal
Registrasi

29 Maret 2010

30 Maret 2010

5 April 2010

20 April 2010

39
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Nomor
Registrasi

33

26/PUU-VIII/2010

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

34

27/PUU-VIII/2010

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

35

28/PUU-VIII/2010

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

Purwaning M. Yanuar, dkk

28 April 2010

36

29/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 58 huruf
o Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah terhadap
UUD Tahun 1945

Dadang S. Muchtar

3 Mei 2010

37

30/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 22 huruf
a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38
huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat
(1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58
ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat
(1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172,
dan Pasal 173 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara terhadap UUD
Tahun 1945

1. Asosiasi Pengusaha Timah
Indonesia (APTI);
2. Asosiasi Pertambangan Rakyat
Indonesia (Astrada) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

6 Mei 2010

38

31/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 58 huruf
e Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah terhadap
UUD Tahun 1945

Khairul Efendi

6 Mei 2010

39

6/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Sumbawa Barat

H. Andy Azisi Amin dan Dirmawan

10 Mei 2010

40

Pokok Perkara

Pemohon
1. Lily Chadidjah Wahid; 2.
Bambang Soesatyo; 3. Akbar
Faizal; 4. Abdulrachim Kresno;
5. Agus Surotp; 6. Darwis
Darlis; 7. Dody Rudianto; 8. Dwi
Soebawanto; 9. Elong Suchlan;
10. Erfanto Sanaf; 11. Alwisman
Dahlan; 12. S. Indro Tjahyono;
13. Sayuti Asyathri; 14. Machmud
Madjid; 15. Mohammad Hatta
Taliwang; 16. Muchtar Effendy
Harahap; 17.Suluh Tjiptadi;
18. Tashudi Yanto; 19. Umar
Marasabessy
Sefriths E. D. Nau, dkk

Tanggal
Registrasi
20 April 2010

22 April 2010
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40

Tanggal
Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

32/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 6 ayat
(1) huruf e, Pasal 9 ayat (2),
Pasal 10 huruf b dan Pasal 162
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara terhadap
UUD Tahun 1945

1. Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI);
2. Perhimpunan Bantuan Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Indonesia (PBHI);
3. Yayasan Konsorsium
Pembaharuan Agraria (KPA);
4. Koalisi untuk Keadilan Perikanan
(KIARA);
5. Solidaritas Perempuan (SP);
dan lain-lain perorangan yang
mewakili Provinsinya masingmasing

12 Mei 2010

41

33/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 58 huruf
o Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah terhadap
UUD Tahun 1945

1. HB. Paliudju;
2. Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI);
3. J. Santoso

12 Mei 2010

42

7/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah,
Bupati/Wakil Bupati Kabupaten
Tabanan

I Wayan Sukaja dan I Gusti Ngurah
Anom

17 Mei 2010

43

8/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah,
Bupati/Wakil Bupati Kabupaten
Buton Utara

Hj. Sumarni dan Abu Hasan

17 Mei 2010

44

9/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah,
Bupati/Wakil Bupati Kabupaten
Bangli

I.B.M. Brahmaputra, dan I Wayan
Winurjaya

19 Mei 2010

45

10/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah,
Walikota/Wakil Walikota Kota
Cilegon

Ali Mujahidin dan Sihabudin Syibli

19 Mei 2010

46

11/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Walikota/Wakil
Walikota Terpilih Kota Cilegon

1. Humaidi Husein dan Hj.
Faridatul Faujiah
2. Helldy Agustian dan H.A. Djuher
Arief
3. Ahyadi Yusuf dan Irvin
Andalusiyanto

19 Mei 2010

47

12/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Walikota/Wakil
Walikota Terpilih Kota Tebing
Tinggi

H. Umar Zunaidi Hasibuan dan H.
Irham Taufik

20 Mei 2010

48

13/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Toba Samosir

Monang Sitorus dan Mangatas
Silaen

20 Mei 2010

Edisi Mei 2010
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49

14/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Tapanuli Selatan

Andar Amin Harahap dan H.
Badjora M. Siregar

24 Mei 2010

50

15/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Walikota/Wakil
Walikota Terpilih Kota Medan

M. Arif Nasution dan H. Supratikno

24 Mei 2010

51

16/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Walikota/Wakil
Walikota Terpilih Kota Binjai

H. Dhani Setiawan Isma dan Hj.
Meutya Viada Hafid

24 Mei 2010

52

17/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Walikota/Wakil
Walikota Terpilih Kota Sibolga

H. Afifi Lubis dan Haloman
Parlindungan Hutagalung

24 Mei 2010

53

18/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Serdang Bedagai

1. H. Idham dan Benhard Sihotang
2. H. Chairullah dan H. Helfizar
Purba
3. H. Aliman Saragih dan Syamsul
Bahri

24 Mei 2010

54

19/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Asahan

H. Bambang Wahyudi dan H. Anas
Fauzi Lubis

25 Mei 2010

55

20/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Serang

1. H. Andy Sujadi dan H. Sukeni
2. H. R.A. Syahbandar dan H. Jahidi
Sadiran

25 Mei 2010

56

21/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Pak-Pak Bharat

H. Oji Manik dan St. Lubis
Tumangger

25 Mei 2010

57

22/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Konawe Selatan

H. Surunuddin Dangga dan H.
Muchtar Silondae Kuasa Pemohon :
L.M. Bariun dkk

25 Mei 2010

58

23/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. Awang Dharma Bakti dan Saiful
Aduar Termohon : KPU Kab. Kutai
Kartanegara

25 Mei 2010

59

24/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. M. Edward dan H. Syahrani

25 Mei 2010

60

34/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan [Pasal
113 ayat (2), Pasal 114 beserta
penjelasannya, dan Pasal 199
ayat (1)]

Nurtanto Wisnu Brata; 2. Amin
Subarkah; 3. Abdul Hafidz Aziz H;
4. Thalabudin Muslim KH; 5. Moh.
Tafri H; 6. H. Parmuji; 7. Timbul;
8. H. Supriyadi; 9. Salim; 10.
Suparno; 11. Suryadi; 12. Hodri

31 Mei 2010

61

35/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan
Aceh [Pasal 256]

1. Tami Anshar Mohd Nur; 2.
Faurizal; 3. Zainuddin Salam; 4.
Hasbi Baday

31 Mei 2010

42

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Registrasi
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Catatan Perkara
Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang Mei 2010)

No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar
Putusan

1

143/PUU-VII/2009

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

Bastian Lubis

7 Mei 2010

2

15/PUU-VIII/2010

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

1.
2.
3.
4.
5.

7 Mei 2010

Tidak Dapat
Diterima

3

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

31 Mei 2010

Tidak Dapat
Diterima

Nanang Sukirman
H. Idris Rosyadi
H. Herman
Ruswandi
Sulaiman

Ditolak Seluruhnya

Daftar Putusan MK tentang Sengketa Pemilukada
(Sepanjang Mei 2010)
No
1

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

2/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan eberatan
Atas Penetapan
Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati
Terpilih Kabupaten
Kebumen

Poniman Kasturo dan
Nur Afifatul Khoeriyah

7 Mei 2010

Edisi Mei 2010

Amar
Putusan
Ketetapan

43

Catatan Perkara

2

3

44

5/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan
Keberatan Atas
Penetapan Walikota/
Wakil Walikota
Terpilih Kota Ternate

Muhammad Iqbal
Ruray dan Vaya Amelia
Armaiyn

18 Mei 2010

Ditolak
Seluruhnya

4/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan
Keberatan Atas
Penetapan Walikota/
Wakil Walikota
Terpilih Kota
Semarang

Bambang Raya Saputra
dan Kristanto

18 Mei 2010

Ditolak
Seluruhnya

3/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan
Keberatan Atas
Penetapan Walikota/
Wakil Walikota
Terpilih Kota
Semarang

H. Mahfudz Ali
dan Anis Nugroho
Widharto

18 Mei 2010

Ditolak
Seluruhnya

6/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan
Keberatan Atas
Penetapan Bupati
Kepala Daerah/
Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Sumbawa
Barat

H. Andy Azisi Amin
dan Dirmawan

24 Mei 2010

Tidak Dapat
Diterima

8/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan
Keberatan Atas
Penetapan Bupati
Kepala Daerah/
Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Buton
Utara

Hj. Sumarni dan Abu
Hasan

31 Mei 2010

Tidak Dapat
Diterima

14/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan
Perselisihan tentang
Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan
Tahun 2010

Andar Amin Harahap,
H. Badjora M. Siregar

31 Mei 2010

Ketetapan
Mengabulkan
Penarikan
Kembali
Permohonan
Pemohon

7/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan
Keberatan Atas
Penetapan Bupati
Kepala Daerah/
Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Tabanan

I Wayan Sukaja dan I
Gusti Ngurah Anom

31 Mei 2010

Ditolak
Seluruhnya

majalah KONSTITUSI - No. 40

JeJAK

KONSTITUSI

Drs. Mohammad Hatta
Jejak Perjuangan Politik
dan Bapak Koperasi Indonesia

Drs. Mohammad Hatta, karib dipanggil Bung Hatta, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPK), lahir di Bukittinggi, pada 12 Agustus 1902. Ayah dari Meutia Farida, Gemala Rabi’ah dan Halida Nuriah ini
dikenal sebagai tokoh yang memiliki andil besar dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jejak perjuangannya
dapat dicermati melalui berbagai kiprah politiknya dalam sidang-sidang BPUPK.
Selain itu, Bung Hatta dikenal sebagai pejuang yang memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.
Pilihan perjuangan tersebut diwujudkan secara nyata dengan mengikhtiarkan Koperasi sebagai bangun usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan dan diharapkan berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Rumusan Pasal
33 UUD 1945 merupakan sebentuk turunan idealisme yang pernah diperjuangkan Bung Hatta. Oleh sebab itu, sejarah
mencatat bahwa Bung Hatta dikenal sebagai
Bapak Koperasi Indonesia.

www.rosodaras.wordpress.com
Bung Hatta bersama Bung Karno dalam suatu acara PNI (Partai Nasional Indonesia).

Berjuang untuk bangsa
Pembentukan Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPK) secara historis tak dapat
dilepaskan dari penjajahan Jepang
atas Indonesia. Pada 7 September
1944, Perdana Menteri Jepang
Koiso atas keputusan Parlemen (Dai
Nippon Teikoku Gikai) menjanjikan
kemerdekaan bagi Indonesia. Pada
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29 April 1945 dikeluarkan Maklumat
Gunseiken Nomor 23 tentang
pembentukan Pembentukan Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan (Dokoritsu Zyunbi
Tyoosakai), beranggotakan 62 orang
bangsa Indonesia. Tercatat nama
Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta)
sebagai anggota, nomor urut 14. BPUPK
memiliki tiga seksi, di antaranya adalah
Seksi Ekonomi dan Keuangan yang

diketuai oleh Bung Hatta.
Jejak perjuangan Bung Hatta untuk
bangsa melalui BPUPK berjalan seiring
dengan pergerakan kemerdekaan dan
berhubungan erat dengan berbagai
isu mendasar dalam ketatanegaraan
Indonesia. Terkait dengan dasar negara
Pancasila, Bung Hatta berpendapat
bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945
dalam sidang BPUPK, sebagai intisari
pidato Bung Karno yang diucapkan
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sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua
BPUPK, Dr. Radjiman Wedyodiningrat:
“Negara Indonesia Merdeka yang akan
kita bentuk apa dasarnya?”
Untuk menampung dan
menyimpulkan berbagai pendapat para
anggota, BPUPK membentuk Panitia
Kecil yang terdiri atas 8 orang, yaitu
Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikoesoemo,
K.H. Wahid Hasyim, Mr. Muh. Yamin,
R. Soetardjo Kartohadikoesoemo, Mr.
A.A. Maramis, Otto Iskandardinata,
dan Drs. Mohammad Hatta. Dalam
perkembangan selanjutnya, mekanisme
pengambilan keputusan pada rapatrapat BPUPK senantiasa tak terlepas
dari peran Panitia Kecil ini yang
notabene Bung Hatta menjadi salah
satu anggotanya.
Salah satu tugas BPUPK
adalah menyiapkan rancangan UndangUndang Dasar (UUD) bagi Indonesia
merdeka. Namun hingga Proklamasi
Kemerdekaan dikumandangkan pada
17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta,
bangsa Indonesia belum memiliki UUD.
Sejarah mencatat pada 18 Agustus
1945 dalam sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) UUD
disahkan dan kepala negara diangkat.
Lalu jejak politik penting apakah yang
dapat ditunjukkan Bung Hatta dalam
sidang PPKI ini?
Dalam sidang PPKI pertama
pada 18 Agustus 1945, Bung Hatta
mengemukakan beberapa usul
perubahan prinsipil atas Rancangan

UUD hasil kerja BPUPK. Usul perubahan
tersebut antara lain mengenai:
a. Pembukaan diganti lagi oleh
Pembukaan/preambule hasil Panitia
Kecil (maksudnya Piagam Jakarta
22 Juli 1945).
b. N a m u n B u n g H a t t a ( s e t e l a h
mendengarkan aspirasi golongan
Protestan dan Katholik)
menghendaki agar menghapus
tujuh kata dalam Piagam Jakarta,
yaitu “... dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya”.
c. Ketentuan bahwa Presiden harus
orang Indonesia asli yang beragama
Islam diubah. Kata “yang beragama
Islam” dihapus.
d. Wakil Presiden hanya satu orang
e. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan diberitahukan kepada
DPR.
f. Mengubah Aturan Peralihan.
Tentang mengapa tujuh kata: “...
dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” perlu
dihapus, Bung Hatta memberikan
penjelasan sebagai berikut:
Pada sore harinya saya menerima
telepon dari tuan Nisidjima, Pembantu
Admiral Maeda menanyakan, dapatkah
saya menerima seorang opsir
Kaigun (Angkatan Laut), karena ia
mengemukakan suatu hal yang sangat
penting bagi Indonesia. Nisidjima sendiri
akan menjadi juru bahasanya. Saya
persilahkan mereka datang. Opsir itu

www.ksupointer.com
HUT Ke-70– Pada ulang tahun ke-70 BUng Hatta berdiri di depan kue bertingkat tujuh bersama keluarganya.
Dari kiri, Halida, Bung Hatta, Ny Rahmi, Gemala, dan Meutia.
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yang saya lupa namanya datang sebagai
utusan Kaigun untuk memberitahukan
dengan sungguh-sungguh, bahwa
wakil-wakil Protestan dan Katholik
dalam daerah yang dikuasai oleh
Angkatan Laut Jepang, berkeberatan
sangat terhadap bagian kalimat dari
Pembukaan Undang-Undang Dasar
yang berbunyi: “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya”. Mereka
mengakui bahwa bagian kalimat
itu tidak mengikat mereka, hanya
mengenai rakyat yang beragama Islam.
Tetapi tercantumnya ketetapan seperti
itu di dalam suatu dasar yang menjadi
pokok Undang-Undang Dasar berarti
mengadakan diskriminasi terhadap
mereka golongan minoritas. Jika
“diskriminasi” itu ditetapkan juga,
mereka lebih suka berdiri di luar
Republik Indonesia.
Selanjutnya Bung Hatta
menjelaskan:
Karena begitu serius rupanya, esok
paginya tanggal 18 Agustus 1945,
sebelum sidang Panitia Persiapan
bermula, saya ajak Ki Bagoes
Hadikoesoemo, Wahid Hasyim, Mr.
Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku
Hasan dari Sumatera mengadakan suatu
rapat pendahuluan untuk membicarakan
masalah itu. Supaya kita jangan pecah
sebagai bangsa, kami mufakat untuk
menghilangkan bagian kalimat yang
menusuk hati kaum Kristen itu dan
menggantinya dengan “Ketuhanan Yang
Maha Esa”. Apabila suatu masalah
yang serius dan bisa membahayakan
keutuhan negara dapat diatasi dalam
Sidang Kecil yang lamanya kurang
dari 15 menit, itu suatu tanda bahwa
pemimpin-pemimpin tersebut di waktu
itu benar-benar mementingkan nasib
dan persatuan negara.
Pada waktu itu kami dapat
menginsyafi, bahwa semangat
Piagam Jakarta tidak lenyap dengan
menghilangkan perkataan “Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan
menggantinya dengan “Ketuhanan Yang
Maha Esa”.
Dalam negara Indonesia yang
memakai kemudian semboyan Bhinneka
Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam
kerangka syariat Islam yang mengenai
orang Islam dapat dimajukan sebagai
rencana Undang-Undang ke DPR, yang
setelah diterima oleh DPR mengikat
umat Islam Indonesia.
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Dengan cara begitu lambat-laun
terdapat bagi Umat Islam Indonesia
suatu sistem syariat Islam yang teratur
dalam Undang-Undang, berdasarkan
Qur’an dan Hadits yang sesuai pula
dengan keperluan masyarakat Islam
sekarang.
Bung Hatta dan Koperasi
Koperasi diperkenalkan di
Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di
Purwokerto, Jawa Tengah pada 1896.
Ia mendirikan Koperasi kredit dengan
tujuan membantu rakyatnya yang
terjerat hutang dengan rentenir. R. Aria
Wiriatmadja atau Tirto Adisuryo, yang
kemudian dibantu pengembangannya
oleh pejabat Belanda dan akhirnya
menjadi program resmi pemerintah.
Seorang pejabat pemerintah Belanda,
Booke, juga menaruh perhatian terhadap
Koperasi. Atas dasar tesisnya, tentang
dualisme sosial budaya masyarakat
Indonesia antara sektor modern dan
sektor tradisional, ia berkesimpulan
bahwa sistem usaha Koperasi lebih
cocok bagi kaum pribumi daripada
bentuk badan-badan usaha kapitalis.
Pandangan ini agaknya disetujui oleh
pemerintah Hindia Belanda sehingga
pemerintah kolonial itu mengadopsi
kebijakan pembinaan Koperasi. Meski
Koperasi tersebut berkembang pesat
hingga tahun 1933-an, pemerintah
Kolonial Belanda khawatir Koperasi akan
dijadikan tempat pusat perlawanan,
namun Koperasi menjamur kembali
hingga pada masa pendudukan Jepang
dan kemerdekaan. Pada 12 Juli 1947,
pergerakan Koperasi di Indonesia
mengadakan Kongres Koperasi yang
pertama di Tasikmalaya. Hari ini
kemudian ditetapkan sebagai Hari
Koperasi Indonesia.
Perhatian Bung Hatta yang dalam
terhadap penderitaan rakyat kecil
mendorongnya untuk memelopori
Gerakan Koperasi yang pada prinsipnya
bertujuan memperbaiki nasib golongan
miskin dan kelompok ekonomi lemah.
Bung Hatta menginginkan agar koperasi
menjadi wadah ekonomi yang dapat
menolong masyarakat dari kemelaratan
dan keterbelakangan. Banyak jasa Bung
Hatta dalam perkembangan koperasi di
Indonesia. Hal ini jelas dari gagasan Bung
Hatta agar kekuatan-kekuatan ekonomi
ada di tangan rakyat. Agar kekuatan
ekonomi dikuasai oleh rakyat banyak
dan bukan dikuasai oleh perusahaan,
sehingga koperasi adalah satu-satunya
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wadah yang tepat untuk perekonomian
nasional. Untuk tujuan itu, Bung Hatta
bersama dengan tokoh lainnya ikut aktif
merintis Dewan Koperasi Indonesia (DKI),
Gerakan Koperasi Indonesia (GKI), dan
Kesatuan Koperasi Seluruh Indonesia
(KOKSI). Karena itu Bung Hatta diangkat
menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Gelar
ini diberikan pada saat Kongres Koperasi
Indonesia di Bandung pada tanggal 17
Juli 1953.
Satu hal yang pantas dicatat
adalah keyakinan Bung Hatta terhadap
Koperasi yang dianggapnya sebagai
bentuk usaha yang akan terbebas dari
praktek korupsi. Saat membuka Kongres
Koperasi Indonesia tahun 1956, Bung
Hata berpidato dengan membanggakan
kelembagaan koperasi yang terbebas
dari isu korupsi: “Manakala di masa
sekarang dimana setiap surat kabar
memuat berita tentang korupsi, kita
gembira melihat kalangan koperasi
hampir tidak ada korupsi”
Koperasi sebagai suatu sistem
ekonomi, mempunyai kedudukan
(politik) yang cukup kuat karena
memiliki dasar konstitusional, yaitu
berpegang pada Pasal 33 UUD 1945,
khususnya Ayat 1 yang menyebutkan
bahwa: Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Artinya bangun usaha
yang paling cocok dengan asas
kekeluargaan itu adalah koperasi.
Tafsiran itu sering dikemukakan
oleh Bung Hatta, yang sering disebut
sebagai perumus pasal tersebut.
Pada Penjelasan konstitusi tersebut
juga dikatakan, bahwa sistem
ekonomi Indonesia didasarkan pada
asas Demokrasi Ekonomi, di mana
produksi dilakukan oleh semua
dan untuk semua yang wujudnya
dapat ditafsirkan sebagai Koperasi.
Dalam wacana sistem ekonomi dunia,
Koperasi disebut juga sebagai the
third way, atau “jalan ketiga”, istilah
yang akhir-akhir ini dipopulerkan
oleh sosiolog Inggris, Anthony
Giddens, yaitu sebagai “jalan tengah”
antara kapitalisme dan sosialisme.
Ketertarikannya kepada sistem koperasi
agaknya adalah karena pengaruh
kunjungannya ke negara-negara
Skandinavia, khususnya Denmark, pada
akhir tahun 1930-an. Bagi Bung Hatta,
koperasi bukanlah sebuah lembaga
yang antipasar atau nonpasar dalam
masyarakat tradisional. Koperasi,
baginya adalah sebuah lembaga self-help

lapisan masyarakat yang lemah atau
rakyat kecil untuk bisa mengendalikan
pasar. Karena itu koperasi harus bisa
bekerja dalam sistem pasar, dengan
cara menerapkan prinsip efisiensi.
Koperasi juga bukan sebuah
komunitas tertutup, tetapi terbuka,
dengan melayani non-anggota,
walaupun dengan maksud untuk
menarik mereka menjadi anggota
koperasi, setelah merasakan manfaat
berhubungan dengan koperasi. Dengan
cara itulah sistem koperasi akan
mentransformasikan sistem ekonomi
kapitalis yang tidak ramah terhadap
pelaku ekonomi kecil melalui persaingan
bebas (kompetisi), menjadi sistem yang
lebih bersandar kepada kerja sama atau
koperasi, tanpa menghancurkan pasar
yang kompetitif itu sendiri.
Di Indonesia, Bung Hatta sendiri
menganjurkan didirikannya 3 macam
koperasi. Pertama, adalah koperasi
konsumsi yang terutama melayani
kebutuhan kaum buruh dan pegawai.
Kedua, adalah koperasi produksi
yang merupakan wadah kaum petani
(termasuk peternak atau nelayan). Ketiga,
adalah koperasi kredit yang melayani
pedagang kecil dan pengusaha kecil guna
memenuhi kebutuhan modal.
Bung Hatta juga menganjurkan
pengorganisasian industri kecil dan
koperasi produksi, guna memenuhi
kebutuhan bahan baku dan pemasaran
hasil. Menurut Bung Hatta, tujuan
koperasi bukanlah mencari laba yang
sebesar-besarnya, melainkan melayani
kebutuhan bersama dan wadah
partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.
Tapi, ini tidak berarti, bahwa koperasi
itu identik dengan usaha skala kecil.
Tetapi Koperasi menunjukkan sebagai
sebuah bangun usaha bersama yang
lebih berpihak kepada kepentingan
rakyat kecil. (WS. Koentjoro)
Sumber:
Bung Hatta, Bung Hatta Menjawab, PT.
Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Bung Hatta, Mengabdi pada tjita-tjita
perdjoangan bangsa, Panitia Peringatan
Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, Jakarta,
1972.
Mohammad Hatta, Memoir, Tintamas,
Jakarta, 1982.
Safiyudin Sastrawijaya, Sekitar
Pancasila, Proklamasi & Konstitusi,
Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
www. tokohindonesia.com
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Hamdan Zoelva:

MK Penjaga
Demokrasi

D

emokrasi tanpa aturan tidak akan berjalan, aturan
tanpa ditegakkan sama dengan tanpa aturan. Jadi
pemilu yang tanpa menjalankan dan berdasar pada
aturan menjadi tidak benar.
Hal itu diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva saat menghadiri seminar “Sosialisasi Mahkamah
Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada di
Daerah” yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Pemerintahan
Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (1/5), di Hotel Sahid
Jogjakarta. Hadir pula ketua KPU Daerah Istimewa Provinsi
Jogjakarta, Any Rohyati sebagai narasumber.
Ketika pemilu tidak dilaksanakan dengan benar, maka
Mahkamah Konstitusi (MK) di sini menjadi penjaga moral
demokrasi itu supaya berjalan sesuai dengan aturan.

Foto: Humas MK/Dedy
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) didampingi ketua KPU DIY Any
Rohyati (Kiri) saat seminar “Sosialisasi Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian
Sengketa Pemilukada di Daerah”, Sabtu (1/5), di hotel Sahid Jogjakarta.

“Dengan demikian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) terutama pemilukada menjadi bagian kewenangan
MK,” tegas Hamdan Zoelva.
Acara ini juga dihadiri oleh beberapa calon kepala
daerah dan tim sukses pemilu kepala daerah. (dedy)

Muhammad Alim:

Indonesia Negara
Demokrasi
Berdasar Hukum

I

ndonesia adalah negara demokrasi berdasarkan
hukum yang mengutamakan kepentingan umum.
Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan
“Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”
juga terdapat dua tempat lagi yang bermakna
demokrasi.
“Dua tempat itu adalah alinea keempat
Pembukaan UUD 1945 dan sila keempat dari Foto: Humas MK/Gani
Pancasila, yang dua-duanya menyinggung masalah Hakim Konstitusi Muhammad Alim (tampak berdiri) sedang memberikan materi mengenai
kedaulatan rakyat,” kata Hakim Konstitusi Dr. Hukum Acara MK, di depan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Selasa
Muhammad Alim, S.H., M.Hum saat memberikan (4/5), di gedung MK.
kuliah kepada 100 mahasiswa Fakultas Hukum
dengan kalimat ‘Untuk memajukan kesejahteraan umum ...’”
(FH) Universitas Pancasila, Jakarta, Selasa (4/5) siang di
dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
gedung MK.
UUD 1945,” imbuh Alim di hadapan para mahasiswa FH
Selain itu, jelas Alim, Pasal 1 UUD 1945 menyebutkan
Universitas Pancasila yang dikoordinir oleh Arif Abdilah
tentang sistem pemerintahan negara yang menentukan bahwa
Aldy selaku ketua senat FH Universitas Pancasila.
negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak
Oleh sebab itu, ungkap Alim, apabila melihat Indonesia
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Disamping
dari aspek demokrasi, hukum dan mengutamakan
itu, Indonesia mengutamakan kepentingan umum, negara
kepentingan umum, maka secara gamblang dapatlah
kesejahteraan (welfare state) yang menurut Moh. Hatta
dikatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi
disebut sebagai ‘negara pengurus’.
berdasarkan hukum yang mengutamakan kepentingan umum
“Tentang negara kesejahteraan, hal tersebut sejalan
maupun kesejahteraan rakyatnya. (Nano Tresna A.)
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Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Mahfud MD (Kedua dari Kanan) bersama 5 pimpinan lembaga-lembaga negara saat menghadiri pertemuan informal, Kamis
(6/05) di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

Moh. Mahfud MD:

Markus Lebih Berbahaya dari Preman

J

akarta, Pertemuan informal enam kepala lembaga
negara yang berlangsung Kamis (6/5) siang di Hotel
Dharmawangsa Jakarta, menghasilkan pemahaman
bersama tentang berbagai masalah sesuai posisi masingmasing kepala lembaga negara.
Ketua MK Mahfud MD berbicara menanggapi masalah
makelar kasus atau ‘markus’ yang hingga kini terus
menjadi sorotan masyarakat. Menurut Mahfud, markus itu
justru lebih berbahaya dari preman-preman yang sifatnya
insidental, yang lebih mudah untuk diredam dan dihentikan
ketimbang ‘markus’.
“Sesuai ucapan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
beberapa waktu lalu bahwa kita tidak boleh kalah dari
preman, perlu ada direction yang tegas dari Presiden untuk
menginstruksikan pihak polisi maupun pihak terkait lainnya
dalam memberantas ‘markus’ di Indonesia,” ujar Mahfud.
Menanggapi penyelenggaraan pemilukada di 246
daerah beberapa bulan lagi, Mahfud menyatakan, tidak
terjadi perubahan mendasar penyelenggaraan pemilukada.
Sedangkan mengenai adanya wacana mengenai masalah
prosedur perundang-undangan pemilukada, hal ini tidak
bisa dibahas dalam waktu yang singkat.
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“Bahkan perlu waktu yang cukup untuk membahas
prosedur perundang-undangan dalam menyelenggarakan
pemilukada,” imbuh Mahfud.
Dalam kesempatan itu pula, semua kepala lembaga
negara yang hadir, memberikan pandangan dan komentar
masing-masing mengenai berbagai masalah, mulai dari
persoalan Sri Mulyani, ‘markus’, pemilukada, kasus gugatan
tersangka judi Raymond terhadap 7 media, termasuk juga
penyelenggaraan ujian nasional yang sedang berlangsung.
“Berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini, antara
lain mengenai kontroversi ujian nasional tetap menjadi
sorotan kami. Bahkan ada indikasi menurunnya mutu
pendidikan nasional, dari hasil di sejumlah daerah,” kata
Ketua DPD Irman Gusman.
Terkait pemilukada, Irman juga menanggapi masalah
adanya wacana ke depan bahwa seorang walikota tidak
perlu ada wakilnya. Dalihnya, di negara besar seperti
Amerika Serikat dan Jepang, tidak ada yang namanya wakil
walikota. Kemudian mengenai masalah gubernur, menurut
Irman harus dipilih secara langsung.
“Kalau tidak dipilih langsung, maka legitimasi seorang
gubernur akan dipertanyakan dan posisinya menjadi lebih
sulit,” ucap Irman. (Nano Tresna A.)
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Moh. Mahfud MD:

Pancasila Sebagai Rambu
Politik Hukum Nasional

P

ancasila adalah nilai dasar yang menjadi ramburambu bagi politik hukum nasional. Nilai-nilai dasar
itu kemudian melahirkan empat kaidah penuntun
hukum yang harus dijadikan pedoman dalam pembangunan
hukum. Empat kaidah itu meliputi, pertama hukum Indonesia
harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa, baik secara
teritorial maupun ideologis.
“Hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang
berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi wilayah
maupun ideologi. Harus dicegah munculnya produk hukum
yang berpotensi memecah-belah keutuhan bangsa dan negara
Indonesia,” ungkap Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam
Ceramah ”Makna dan Implikasi Pancasila sebagai Cita Hukum
Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Kamis
(6/5) malam di Jakarta, yang diselenggarakan Institut Leimena
bekerjasama dengan Center for Indonesian Constitutional
Jurisprudence dan Hanns Seidel Foundation.
Kaidah lainnya, ujar Mahfud, hukum harus bersamaan
membangun demokrasi dan nomokrasi, hukum harus
membangun keadilan sosial dan hukum harus membangun
toleransi beragama serta berkeadaban. Dalam arti, hukum
tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan
kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk
agama.
“Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan pada
satu agama tertentu. Indonesia juga bukan negara sekuler
yang tak peduli atau hampa spirit keagamaan. Hukum
negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama.
Tetapi negara harus menfasilitasi, melindungi dan menjamin
keamanan jika warganya akan melaksanakan ajaran agama
karena keyakinan dan kesadarannya sendiri,” papar Mahfud
panjang lebar.
Dalam kesempatan itu Mahfud juga menerangkan
bahwa Pancasila sebagai rechtsidee atau cita hukum
berarti melihat Pancasila dari perspektif hukum, yakni
sebagai dasar dan tujuan setiap hukum. Dalam dinamika
kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu dipahami dalam
fungsinya sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita
masyarakat.
“Meski hampir pasti diketahui bahwa titik akhir citacita tak mungkin dicapai sepenuhnya, namun cita hukum
memberi fungsi dan manfaat positif. Cita hukum menjadi
tolok ukur yang bersifat regulatif dan berfungsi sebagai
dasar yang bersifat konstitutif yaitu menentukan bahwa
tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan makna,”
tegas Mahfud.

50

Foto: Humas MK/Gani
(Ki -Ka) Presiden Institut Leimena Jakob Tobing dan Ketua MK Mahfud MD
sebagai narasumber, serta Togu Manurung sebagai moderator dalam acara
Roundtable discussion, kamis (6/05) di Hotel Santika Jakarta.

Selain Mahfud MD, Presiden Institut Leimena Jakob
Tobing hadir memberikan ceramah berjudul “Memperkokoh
Sistem Hukum Nasional Melalui PerubahanUU No.10 Tahun
2004” yang dikupas secara gamblang dan lugas mengenai
berbagai persoalan di dalamnya. Di antaranya, Jakob
menyinggung penegasan UU No.10 Tahun 2004 bahwa
Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara dan
UUD 1945 adalah hukum tertinggi yang harus ditaati.
Acara yang dipandu oleh moderator Togu Manurung dari
Institut Pertanian Bogor (IPB) itu juga dihadiri sejumlah tokoh
di antaranya adalah Viveka Nanda Leimena selaku Chairman
Institut Leimena, Ulrich Klingshirn sebagai Direktur Hanns
Seidel Foundation dan mantan Hakim Konstitusi Maruarar
Siahaan yang kesemuanya ikut memberikan sambutan pada
acara tersebut. (Nano Tresna A.)
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Moh. Mahfud MD:

Menegakkan Hukum Tidak Cukup dengan Teori

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Mahfud MD menyerahkan SK kepada para Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dalam acara Pengukuhan Pengurus Forum Penegak Hukum Alumni
UII, Jumat (7/05) di hotel Kartika Chandra Jakarta.

S

udah habis teori di gudang. Kita semua ini sudah
sering dan banyak berteori. Semua teori sudah dipakai,
tapi hukum tidak tegak-tegak.
Demikianlah tutur Mahfud MD Pada acara Pengukuhan
Pengurus Forum Penegak Hukum Alumni UII yang mengangkat
tema “Pembenahan Penegakan Hukum Indonesia”. Acara ini
diadakan oleh Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia
(UII) Yogyakarta di Kirana Ballroom Hotel Kartika Chandra,
Jakarta, Jum’at (07/05) siang. Selain sebagai keynote speaker
pada acara itu, Mahfud juga melakukan pengukuhan terhadap
pengurus Forum Penegak Hukum Alumni UII.
“Pembentukan forum ini merupakan ikhtiar alumni UII
untuk semakin berperan membenahi penegakan hukum di
Indonesia”, ujar Ari Yusuf Amir, menjelaskan maksud dari
pembentukan forum tersebut. Yang mana forum itu akan
membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UII di beberapa
daerah. Para direktur LBH yang dikukuhkan berasal dari:
Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Tasikmalaya, Kota Bandung,
dan Banten.
Dalam paparannya, Mahfud mengungkapkan bahwa ilmu
pengetahuan dan teknologi sekarang telah begitu maju.
Namun, hal itu tidak menjadikan ilmu bersifat mutlak dan
netral. “Ilmu itu netral sebagai metodologi, tapi dalam
implementasi ia tidak netral, ia harus memenuhi kebutuhan
dan terutama rasa keadilan yang hidup di masyarakat,”
ujarnya.
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Kemudian Ia mengaitkan hal itu dengan penegakan
hukum. “hukum itu tidak di awang-awang, tetapi hukum
itu hidup dan bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu,
seharusnya acara kali ini bukan bicara tentang teori saja, atau
mengomentari saja, tapi menjawab kenapa melaksanakan
dan menegakkan hukum itu susah. Seharusnya ini inti
dari diskusi hari ini. Berteori gampang, tapi melaksanakan
itu susah,” lanjutnya, disambut dengan tawa dan tepuk
tangan hadirin.
Lebih lanjut Mahfud mengurai akar permasalahan
kenapa penegakan hukum masih sulit menemui idealitasnya.
Menurutnya, ada empat hal penyebab sulitnya membenahi
hukum di Indonesia.
“Pertama, akumulasi praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme masa lalu yang begitu kuat dan mengakar. Kedua,
terjadi penyanderaan oleh kesalahan-kesalahan masa lalu
yang pernah dilakukan. Ketiga, penyanderaan oleh politik
masa kini. Keempat, kejahatan yang koruptif tersebut sudah
sangat terorganisir dan sistematis,” urainya.
Akhirnya, Mahfud menutup pemaparannya dengan
mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa kebathilan
yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tidak
terorganisir. ”Hal itu jangan sampai terjadi,” pungkasnya.
(Dodi H)
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Maria Farida Indrati:

Pasca Pembatalan UU BHP
Harus Ada Alternatif Aturan Baru

H

akim Konstitusi Maria Farida Indrati tampil sebagai
narasumber dalam seminar “Kelanjutan Pendidikan
di Indonesia Pasca Dicabutnya UU BHP” yang
diselenggarakan BEM FH UI pada Jumat (7/5) sore di
kampus UI Depok. Dalam acara itu hadir pula narasumber
Rully Chairul Azwar Wakil Ketua Komisi X DPR, serta
Dekan FH UI Safri Nugraha dan Harman Setiawan dari
Kementerian Pendidikan Nasional.
Maria Farida Indrati memaparkan sejumlah alasan
MK membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP).
MK menilai UU BHP inkonstitusional karena tiga alasan.
Pertama, secara filosofis, UU BHP berisi pemaksaan dan
penyeragaman bentuk BHP, padahal MK memandang BHP
sebagai fungsi penyelenggara pendidikan, bukan bentuk
badan hukum tertentu. Secara sosiologis, UU BHP tidak
bisa diterapkan di masyarakat karena ada sekitar 1.600
PTS yang terancam tidak jalan karena harus menjadi
BHP.
“Secara yuridis, UU BHP dianggap bertentangan dengan
UU lain, dalam hal ini adalah UU Yayasan,” kata Maria yang
mengupas berbagai masalah yang menjadi latarbelakang
MK membatalkan UU BHP.
Lebih lanjut Maria menanggapi langkah dan alternatif
yang perlu dilakukan pasca pembatalan UU BHP. Menurut
Maria, dalam situasi darurat dan untuk mengisi kekosongan
hukum dengan dibatalkan UU BHP, bisa saja dibentuk
alternatif pengganti UU BHP, antara lain berupa Perppu,
UU baru atau PP baru. “Namun harus tetap dengan tata
kelola dan tata rencana yang diatur secara benar,” tegas
Maria di hadapan para peserta seminar.
Sementara itu, anggota DPR Rully Chairul Azwar
mengungkapkan, “Apapun bentuk aturan hukumnya,
yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita menyikapi
dan mengambil langkah-langkah berikutnya untuk
menghindari terjadinya ketidakpastian akibat adanya
kekosongan hukum, khususnya dalam tata kelola satuan
pendidikan.”
“Perlu dipertimbangkan untuk menetapkan skala
prioritas tingkat satuan pendidikan yang akan diatur tata
kelolanya dalam aturan hukum baru pengganti UU BHP.
Untuk satuan pendidikan setingkat SMA, SMP, SD dan
dibawahnya, pengelolaan bisa lebih fleksibel,” tambah
Rully.
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Foto: Humas MK/Ardli Nuryadi
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjadi narasumber pada seminar
“Kelanjutan Pendidikan di Indonesia pasca dicabutnya UU BHP”, Jumat (7/05)
di Fakultas Hukum UI Depok.

Rully menuturkan, tujuh PT BHMN dalam ‘Kesepakatan
Bogor’ 24 – 25 April 2010, antara lain mengusulkan
bahwa status 7 perguruan tinggi negeri sebagai badan
hukum milik negara harus tetap dipertahankan dan lebih
dikukuhkan. Juga, diperlukan PERPU untuk memperkuat
kedudukan PT BHMN dan dapat menjadi payung hukum
hingga keluarnya UU BHP yang baru sesuai perintah
Pasal 53 ayat 4 UU Sisdiknas.
Lebih jauh Rully mengatakan bahwa pendidikan
merupakan tanggungjawab negara dan tanggungjawab ini
tidak bisa dialihkan kepada masyarakat. Namun, bukan
berarti masyarakat tidak diperkenankan mendirikan
lembaga pendidikan formal berupa sekolah-sekolah swasta.
“Kalau masyarakat mau ikut menyelenggarakan kegiatan
pendidikan berupa sekolah-sekolah swasta, silahkan saja
dan tidak dilarang,” tandas Rully. (Nano Tresna A.)
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Moh. Mahfud MD:

Peran TNI Mencegah Disintegrasi
Ideologi dan Teritori

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Ketua MK Mahfud MD didampingi Wakasad Letjen TNI J.Suryo Prabowo saat membuka Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dengan TNI
AD di Hotel Gran Melia, Jumat (7/5).

D

alam rangka membangun budaya sadar konstitusi,
MK melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.
Dalam konteks ini, MK sering bekerjasama dengan
kalangan masyarakat sipil, namun tidak terlepas juga
kalangan militer. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya
Temu Wicara antara MK dengan Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat (TNI AD) yang diselenggarakan di Ballroom
Mutiara I Hotel Gran Melia, tanggal 7-8 Mei 2010.
Kegiatan yang dihadiri para perwira tinggi di jajaran
TNI AD dari seluruh Indonesia ini, dibuka oleh Ketua MK,
Mahfud MD. Dalam paparannya, Mahfud, mengungkapkan
bahwa TNI khususnya Angkatan Darat, harus selalu
berpegang teguh pada janji suci Sapta Marga yang pada
intinya adalah prajurit TNI harus setia kepada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dengan catatan
harus selalu diaktualisasikan.
“Kesetiaan TNI harus disesuaikan dengan konteks
perubahan UUD dan masalah yang berkembang saat ini,”
ungkapnya
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Berkaitan dengan peran TNI dalam menjaga keutuhan
NKRI, Ia mengatakan bahwa permasalahan Indonesia
sekarang sudah berbeda dengan dahulu. “Sekarang
ancaman bukan seperti dulu lagi, dari luar dan secara
fisik, tapi ancaman lebih cenderung dari dalam. Ancaman
terhadap disintegrasi bangsa bisa secara ideologi maupun
teritori,” ujarnya.
Ancaman disintegrasi secara ideologi maupun
teritori biasanya bermula dari penegakan hukum dan
ketidakadilan. Ia mencontohkan permasalahan yang
terjadi di Aceh. Dulunya masyarakat Aceh tidak pernah
berpikiran untuk memisahkan diri dari NKRI, tapi
karena ketidakadilan, muncul gerakan separatis seperti
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). “Semua itu berawal dari
ketidakadilan, oleh karena itu, tegakkan hukum dan
keadilan,” tegasnya.
“Potensi disintegrasi inilah yang menjadi peran dan
tanggung jawab TNI” lanjutnya. (Dodi H)
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M. Arsyad Sanusi:

MK Pengawal Konstitusi dan Demokrasi

S

egenap mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan kunjungan
ke MK pada Senin (10/5) pagi. “Harapan kami, melalui
kunjungan ini kami dapat memperoleh hal-hal bermanfaat
melalui kuliah Hakim Konstitusi dan dapat melihat langsung
pelaksanaan sidang di MK,” kata Charles Yorgan dosen
FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan selaku
koordinator para mahasiswa.
Dalam kuliah singkat yang dihadiri 25 mahasiswa itu,
Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi antara lain menerangkan
mengenai MK yang dikenal sebagai lembaga peradilan yang
modern dan terpercaya. Menurut Arsyad, pengertian lembaga
peradilan modern dan terpecaya, dapat diartikan bahwa MK
tidak memungut biaya perkara.
“MK memang berbeda dengan lembaga peradilan umum
yang memungut biaya bagi mereka yang berperkara,” jelas
Arsyad.
Di samping itu, sebagai lembaga peradilan modern
dan terpercaya, karena MK juga dikenal cepat dalam
menyebarluaskan kepada publik. Setelah 10 menit putusan
dibacakan oleh para hakim konstitusi, maka putusan itu bisa
diminta oleh pihak yang berperkara. Kemudian satu jam
setelah putusan dibacakan para Hakim Konstitusi, putusan
itu dapat diakses melalui situs resmi MK.
“Disamping itu, mereka yang berada di luar Jakarta
atau luar daerah dapat mengajukan permohonan berperkara
secara online dan menggunakan fasilitas video conference,”
tambah Arsyad.
Lebih lanjut Arsyad juga mengungkapkan bahwa
MK merupakan Pengawal Konstitusi, dalam arti bahwa

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi didampingi dosen FH Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta Charles Yorgan menerangkan mengenai Mahkamah
Konstitusi di hadapan mahasiswa Universitas tersebut, di gedung MK, senin
(10/5).

konstitusi yang telah ada kini harus dihormati, tidak
boleh dilanggar, diinjak-injak oleh siapa pun. Sedangkan
MK sebagai Penafsir Tunggal Konstitusi diartikan MK yang
berhak menginterpretasikan makna-makna yang ada dalam
UUD 1945.
“Selain itu juga MK disebut sebagai Pengawal Demokrasi,
dalam arti MK harus mampu melindungi hak-hak asasi dari
setiap warganegara,” imbuh Arsyad. (Nano Tresna A.)

Para Tokoh Nagari
Magek Silaturahim
ke MK

P

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Ketua MK Mahfud MD menyalami beberapa tokoh Nagari Magek Kabupaten
Agam, Sumatera Barat di ruangannya, senin (10/5).
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ara tokoh Nagari Magek, Kabupaten Agam, Sumatera
Barat menemui Ketua MK, Moh. Mahfud MD, untuk
melaporkan secara keseluruhan perkembangan
pembangunan Nagari Magek sebagai nagari terbaik di
Kabupaten Agam dan kemudian berkeinginan melanjutkan
prestasi yang telah dicapai Nagari Magek menuju tingkat
provinsi.
“Alhamdulillah, pada 18 April lalu, Nagari Magek terpilih
menjadi nagari terbaik dari 82 nagari yang ada di Agam.
Kami berharap, prestasi yang telah dicapai Nagari Magek
dapat meningkat lagi, setidaknya menuju pada tingkat
provinsi,” ujar Wali Nagari Magek, Hizralias yang didampingi
tokoh adat lainnya, antara lain Nasrul Abbas dan B. Datuk
Pangulu Basa.
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Penilaian bagi nagari terbaik untuk tingkat Provinsi
Sumatera Barat, ungkap Hizralias, rencananya akan
diselenggarakan pada 2 Juni mendatang. Terkait dengan
rencana itulah, maka dalam kunjungan tersebut para
tokoh Nagari Magek itu meminta petunjuk dan melakukan
konsultasi kepada Ketua MK Mahfud MD yang didampingi
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.
“Kami membawa berkas keseluruhan laporan keuangan
dari Nagari Magek. Harapan kami, agar laporan keuangan
Nagari Magek bisa seperti laporan keuangan MK yang dikenal
terbaik dan profesional,” kata Hizralias.
Di samping perkembangan kepemerintahan, para
tokoh Nagari Magek juga memperlihatkan laporan berbagai
kegiatan yang telah diselenggarakan Nagari Magek selama
2007-2010. Hasilnya menunjukkan grafik yang cukup positif
dari 9 indikator, terutama dari aspek struktur organisasi
kepemerintahan di Nagari Magek. Oleh sebab itu, mereka
meminta petunjuk dan dukungan moril dari Ketua MK,
agar Nagari Magek dapat berprestasi di tingkat provinsi
Sumatera Barat.

Foto: Humas MK/Gani
Hakim Konstitusi Akil Mochtar (berdiri di podium), sedang memberikan materi
kepada mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Selasa (11/05) di Gedung
MK. Tampak sedang duduk di depan sebagai moderator, Ichsan Anwary, Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara FH Universitas Lambung Mangkurat.

M. Akil Mochtar:

Dari “Constitutional Complaint”
Hingga Latarbelakang MK

D

alam praktiknya, uji materi UU terhadap UUD 1945
yang dilakukan MK RI, cukup banyak yang merupakan
pengaduan konstitusional (constitutional complaint).
Namun demikian, saat ini MK RI memang belum memiliki
kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional.
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Tak kalah penting, Nagari Magek juga telah membuat
situs berita daerah yang bertujuan sebagai ajang silaturahim
bagi para perantau putra daerah Magek, lengkap dengan
program-program kerja dan potensi pembangunan yang
direncanakan Nagari Magek untuk sekarang dan tahuntahun mendatang. Paling tidak, para tokoh nagari Magek
berharap agar daerahnya dapat berkembang besar seperti
Koto Gadang yang telah go international.
“Tahun 2011 kami juga berencana menyelenggarakan
acara ‘Pulang Basamo’ untuk para perantau yang berasal
dari Magek,” tambah Hizralias.
Sementara itu Ketua MK, Moh. Mahfud MD menanggapi
keinginan para tokoh nagari Magek sebagai hal yang
positif dan bahkan menginginkan agar Magek dapat terus
berkembang dan berprestasi secara kontinyu, bahkan meraih
lebih dari apa yang telah dicapai saat ini.
“Harapan kami agar nagari Magek dapat mempertahankan
prestasi yang dicapai. Tidak hanya berprestasi di tingkat
provinsi, bahkan bisa lebih lagi hingga ke tingkat nasional,”
tandas Mahfud. (Nano Tresna A.)

Hal itu berbeda dengan di Thailand dan Jerman,
MK masing-masing negara tersebut banyak menangani
pengaduan konstitusional. Di Jerman, menangani pengaduan
konstitusional merupakan salah satu wewenang pokok
Mahkamah Konstitusi. Pengaduan konstitusional merupakan
bagian dari mekanisme untuk menjaga supremasi konstitusi
dan melindungi hak konstitusional warga negara.
“Di Jerman banyak sekali terjadi pengaduan konstitusional.
Contohnya, gugatan para pegawai toko di Munich yang
meminta hari minggu libur kerja, karena demi kepentingan
ibadah mereka,” jelas Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
yang memberikan kuliah kepada para mahasiswa Fakultas
Hukum (FH) Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,
pada Selasa (11/5) siang di gedung MK.
Lebih lanjut Akil menjelaskan pembentukan MK di suatu
negara yang dilatarbelakangi empat hal. Pertama adalah
paham konstitusionalisme, dalam pengertian kewibawaan
hukum harus mampu mengatasi permasalahan negara. Kalau
tak mampu mengatasi permasalahan negara, demokrasi akan
liar. Selain itu konsep-konsep hak sipil warga negara harus
dijamin oleh konstitusi.
“Hal yang kedua, pelaksanaan check and balance agar
tidak terjadi overlapping antara kewenangan lembaga
negara,” ungkap Akil Mochtar.
Hal ketiga sebagai latar belakang pembentukan MK,
lanjut Akil, penyelenggaraan negara yang bersih (clean
government). MK merupakan kekuasaan yang dapat
melakukan kontrol terhadap akuntabilitas pejabat publik
dalam melakukan tugas dan fungsinya agar tetap berpijak
pada nilai moralitas.
“Sedangkan hal yang keempat adalah perlindungan
terhadap hak asasi manusia (HAM). Artinya tetap berpijak pada
prinsip dan menghormati demokrasi maupun melindungi hak
asasi manusia,” tandas Akil. (Nano Tresna A.)
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Moh. Mahfud MD:

UU Penodaan Agama Tetap Berlaku

Foto: Humas MK/Gani
Ketua USCIRF Leonardo Leo (Kiri) sedang mengamati Pin cinderamata yang akan diserahkan kepada Ketua
MK Mahfud MD (Kanan) saat berkunjung ke MK, Rabu (12/5).

K

etua MK, Moh. Mahfud MD dan Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar menerima kunjungan United States
Commision on International Religious Freedom
(USCIRF) terkait permasalahan kebebasan beragama dan UU
1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama (UU Penodaan Agama), Rabu (12/03) di Ruang Tamu
Ketua MK.
USCIRF didirikan berdasarkan Undang-Undang Internasional Kebebasan Beragama Tahun 1998 untuk memantau
kebebasan berpikir, berpendapat, dan beragama atau kepercayaan lain, sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen internasional
terkait. Komisi ini juga memberikan rekomendasi kebijakan
independen untuk Presiden, Menteri Negara, dan Kongres.
Leonardo Leo selaku ketua USCIRF menyatakan bahwa
kedatangannya ke MK ingin meminta pandangan dari MK
mengapa tetap mempertahankan UU Penodaan Agama.
Belajar dari berbagai negara, UU Penodaan dan Penistaan
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Agama seringkali justru menciptakan kesenjangan toleransi
dan cenderung digunakan main hakim sendiri oleh salah
satu kelompok agama.
“Saya melihat perkembangan toleransi di Indonesia
berkembang baik ketika kami (USCIRF) memantau Indonesia
semenjak tahun 2003. Sedangkan secara pribadi Ketua MK
Mahfud MD juga tidak sepakat dengan pemberlakuan syariat
di Indonesia,” ujar Leonardo mengawali diskusi.
Menjawab pertanyaan itu, Moh. Mahfud MD menjelaskan
bahwa dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara
Indonesia menjamin seratus persen tentang kebebasan
beragama dan beribadah menurut agama masing-masing.
Memang pada dasarnya UU Penodaan Agama memiliki
kekurangan secara teknisnya, namun tidak berarti inkonstitusional.
“Dengan adanya UU Penodaan Agama justru diharapkan
dapat menciptakan situasi aman dan nyaman tidak ada
keributan. Ketika UU itu masih tetap berlaku maka tidak
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boleh salah satu kelompok agama main hakim sendiri dan
melakukan kekerasan terhadap kelompok agama yang lainnya,” terangnya.
Jadi, lanjut Mahfud, menyinggung dan menodai agama
lain itulah yang tidak boleh. Apabila terdapat penodaan
maka harus diproses sesuai dengan hukum dan aturan
yang berlaku.
Terkait syariat islam, mantan Menteri Pertahanan era
Gus Dur ini menjelaskan bahwa dirinya memang tidak setuju
diberlakukan di Indonesia. “Negara tidak boleh memberlakukan syariat karena tidak sesuai dengan asas perlakuan
hukum di Indonesia. Saya setuju negara menjamin orang
bebas menjalankan agama dan beribadah,” ucapnya.

Ia mencontohkan dengan perumpamaan ibadah haji.
“Negara tidak boleh mewajibkan seorang untuk melakukan
ibadah semisal pergi haji. Seumpamanya Hakim Konstitusi
Akil Mochtar hendak pergi haji, maka hak beliau untuk
melaksanakan itu yang dilindungi dan dijamin agar tidak
terhalang untuk melaksanakannya,” urai Mahfud.
Terkait permasalahan penekanan terhadap salah satu
kelompok agama terhadap kelompok yang lainnya melalui
pemerintah, Mahfud MD dan Leonardo sepakat hal itu
tidak boleh terjadi. Selanjutnya, perda ataupun peraturan
perundang-undangan yang lain juga tidak boleh bersifat
diskriminatif serta memarjinalkan perempuan. (RN Bayu
Aji)

Harjono Menerima Para Peserta
Pusdiklat Bps

P

ara peserta Pusdiklat Biro Pusat Statistik (BPS) yang
dipimpin Ichwan Ridwan Tanjung selaku ketua
rombongan, melakukan kunjungan ke MK pada Rabu
(12/5) siang. Hakim Konstitusi Harjono tampil sebagai pembicara
yang kemudian menjelaskan tema seputar latar belakang
terbentuknya MK serta wewenang MK.
Dijelaskan Harjono, latarbelakang terbentuknya MK
bermula dari perubahan ataupun amandemen UUD 1945 yang
memerhatikan fungsi baru yaitu peradilan tata negara. Fungsi
tersebut pada prinsipnya bertujuan agar hukum tata negara
dapat dijalankan dengan baik dan tidak dilanggar.
“Saat itu fungsi tersebut sempat ditawarkan ke Mahkamah
Agung, seperti halnya dilakukan di Amerika Serikat. Namun
demikian, ternyata Mahkamah Agung tidak bersedia menjalankan
fungsi baru tersebut. Alasannya, hakimnya masih kurang banyak,
kurang berpengalaman dan kasus-kasus di Mahkamah Agung pun
menumpuk, sehingga takut tidak tertangani,” papar Harjono.
Setelah melalui berbagai pemikiran dan pandangan para
pakar, perlu dibentuk lembaga peradilan ketatanegaraan seperti
dimiliki Austria, Jerman, Thailand, dan banyak negara lainnya.
Alhasil dibentuklah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(MKRI) yang lahir pada 13 Agustus 2003. Dalam sejarah
Mahkamah Konstitusi, Indonesia merupakan negara ke-77 yang
memiliki Mahkamah Konstitusi. Sedangkan negara pertama yang
mendirikan Mahkamah Konstitusi adalah Austria.
Itulah sekilas sejarah terbentuknya MKRI. Sesuai Pasal 10
UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, wewenang utama
MK adalah melakukan pengujian UU terhadap UUD (judicial
review). Wewenang lainnya adalah memutus sengketa yang
terjadi antara lembaga negara, membubarkan partai politik serta
memutus sengketa hasil pemilihan umum serta pemilukada.
“Selain itu, MK wajib memberikan putusan atas pendapat
DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden yang diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau
perbuatan tercela,” ujar Harjono. (Nano Tresna A.)
Edisi Mei 2010

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Hakim Konstitusi Hardjono memberikan materi mengenai “Latar Belakang
Terbentuknya MK”, kepada peserta Diklat Kepemimpinan BPS, Rabu (12/05)
di gedung MK.
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USU, UNAND, UNIB dan UNSRI Wakil Regional I
Dalam Lomba Debat Konstitusi 2010

Foto: Humas MK/Andhini SF
(Ki-Ka) Sekjen MK Janedjri M Gaffar, Pudek III FH Unand, Dekan FH Unand, pemenang Juara I Lomba Debat Konstitusi dari Universitas Bengkulu, Juara II
Universitas Sriwijaya, Rektor Unand, serta Purek II Unand saat berfoto bersama seusai penyerahan hadiah Lomba Debat Konstitusi tingkat Regional di Universitas
Andalas Padang, Rabu (12/5).

D

alam rangka menyambut HUT MK ke-7 Mahkamah
Konstitusi (MK) menyelenggarakan Lomba Debat
Konstitusi Perguruan Tinggi Tingkat Regional, kegiatan
Tahunan MK yang biasanya hanya terpusat di Jakarta kali ini
di perluas hingga tingkat regional yang terdiri dari:
- Regional I meliputi wilayah Sumatera dan sekitarnya
- Regional II meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten,
Kalimantan tengah dan Kalimantan Barat.
- Regional III meliputi wilayah Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta.
- Regional IV meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan
NTT
- Regional V meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara dan Papua
Dari 5 regional tersebut akan di ambil juara 1 dan juara 2,
yang akan mewakili masing-masing regional untuk bertanding
di tingkat nasional, di tambah dengan 4 juara lomba debat
konstitusi pada tahun 2009 yakni USU,UNAND, UGM dan Univ.
Khairun Ternate.
Regional I adalah regional yang pertama kali
menyelenggarakan lomba debat konstitusi tingkat regional
pada 10 Mei s.d 12 Mei 2010 bertempat di Fakultas Hukum
Universitas Andalas. Melibatkan 12 peserta dari Universitas
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Negeri dan Swasta di daerah Sumatera. Bertindak sebagai
dewan juri adalah Dr. M. Ali Safa’at, S.H.,M.H. (Dosen FH
Unibraw), Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Ketua Pusat Kajian
Antikorupsi UGM), Iwan Satriawan, S.H.,M.CL. (Dosen FH UMY),
Winarno Yudho S.H., M.A. (Dosen FH UI), Shinta Agustina, S.H.,
M.H. (Dosen FH Unand), Dr. Zen Zanibar (Dosen FH Unsri) dan
Dr. Mirza Nasution (Dosen FH USU).
Semifinal pertama mempertemukan antara tim Fakultas
Hukum (FH) Universitas Bengkulu (UNIB) dengan Fakultas Hukum
Universitas Jambi (UNJA) dengan tema yang diperdebatkan
adalah pro-kontra Status Perguruan Tinggi sebagai Badan
Hukum Pendidikan. Sedangkan semifinal kedua mempertemukan
antara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) dengan FH
Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, yang memperdebatkan
tema pro-kontra pengakuan bersyarat masyarakat hukum
adat.
Dua tim peserta lomba akhirnya berhak masuk final adalah
FH UNIB dengan FH UNSRI yang memperdebatkan tema pro dan
kontra pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Setelah dewan
juri menilai perlombaan ini, UNIB keluar sebagai pemenang,
sehingga terdapat 4 perwakilan Universitas dari regional I yakni
USU dan Unand (tahun 2009 menjadi juara 1 dan 2 ) beserta
UNIB dan UNSRI. (Andhini SF)
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Arsyad Sanusi:

K

Dari Konstitusi Sampai “Green Constitution”

onstitusi menurut Brian Thompson 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,” kata Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi
saat memberi kuliah kepada dosen dan para mahasiswa Program
Pasca Sarjana FH Universitas Darul Ulum, Ungaran pada Jumat
(14/5) di gedung MK.
Selanjutnya, dijelaskan Arsyad pula pengertian konstitusi
menurut Philip Hood & Jackson yakni suatu bangun aturanaturan, adat istiadat dan konvensi-konvensi yang menentukan
komposisi dan kekuasaan lembaga-lembaga negara yang
mengatur hubungan antara berbagai lembaga negara antara
satu dan lainnya, dan hubungannya dengan pribadi-pribadi
warga-negara. “Dengan demikian, konstitusi dapat berupa
aturan-aturan tertulis, adat istiadat atau konvensi-konvensi
ketatanegaraan,” tegas Arsyad.
Lebih lanjut Arsyad Sanusi mengungkapkan tujuan
konstitusi menurut para ahli. Misalnya, menurut Strong tujuan
konstitusi 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 lembagalembaga 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

Foto: Humas MK/Yogi Dj
Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi (Kiri) saat memberi kuliah kepada dosen dan
para mahasiswa Program Pasca Sarjana FH Universitas Darul Ulum, Ungaran
Jumat (14/5) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim Konstitusi Arsyad
Sanusi didampingi Endang Kusuma Astuti (Kanan) selaku pimpinan rombongan
para mahasiswa tersebut.

organisasi dan sikap tindak pemerintah,” pungkas Arsyad yang
didampingi Endang Kusuma Astuti selaku pimpinan rombongan
para mahasiswa FH Universitas Darul Ulum, Ungaran.
Saat ini, permasalahan konstitusi semakin berkembang di
antaranya adalah Konstitusi Ekonomi adalah konstitusi yang
memuat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi,
yakni kebijakan yang memayungi dan memberi arahan bagi
perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara.
“Hal ini berarti bahwa kebijakan ekonomi pemerintah
kita tidak boleh melanggar Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945
mengenai perekonomian nasional maupun kesejahteraan sosial,”
tuturnya.
Sedangkan Green Constitution, ungkap Arsyad, pada dasarnya
merupakan konstitusi yang memuat atau mengadopsikan
kebijakan-kebijakan lingkungan hidup ke dalam teks konstitusi.
Mengenai Green Constitution ini dirumuskan dalam Pasal 28H
Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Penjelasan Arsyad
mengenai Konstitusi Ekonomi dan Green Constitution tersebut
terkait judul buku yang ditulis mantan Hakim Konstitusi
Jimly Asshiddiqie, sebagai perkembangan pemikiran baru dari
konstitusi di Indonesia. (Nano Tresna 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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Ketua MK Luncurkan
Buku tentang Gus Dur

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Mahfud MD memberikan buku karyanya kepada Erwan Widyarto
Wartawan Jawa Pos, saat acara Launching Buku “Gusdur: Islam, Politik, dan
Kebangsaan”, Jumat (14/05) di Jogyakarta.

M

emperingati hari ulang tahunnya yang ke-53, Ketua
MK Moh. Mahfud MD meluncurkan buku tentang
K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sosok Gus
Dur bagi Mahfud merupakan Sang Guru yang memberikan
pencerahan serta tauladan.
Buku penghormatan untuk Sang Guru itu berjudul Gus
Dur: Islam, Politik, dan Kebangsaan yang menceritakan

kesederhanaan sosok Gus Dur sebagai presiden. Kedekatan
Mahfud MD saat menjadi Menteri Pertahanan di era
pemerintahan Gus Dur itulah yang dapat menggambarkan
bagaimana Gus Dur yang sebenarnya.
“Buku ini merupakan dedikasi saya kepada Gus
Dur karena banyak sekali membantu karir saya,” kata Mahfud
M.D., dalam sambutannya saat peluncuran buku di Restoran
Ayam Goreng Suharti, Jogjakarta, Jumat, 14 Mei 2010.
Sebagai contoh kesederhanaan Gus Dur, Mahfud
menceritakan, hal itu dapat dilihat dari cara Gus Dur
menyajikan menu makanan kepada tamunya yang hanya
disuguhi kacang rebus, jagung rebus, dan tempe goreng.
“Sikap Presiden haruslah sederhana, rileks dan santai
sehingga tidak terlihat angker. Bahkan Gus Dur dulu sering
menemui siapa saja tamunya yang berkunjung ke Istana baik
kalangan orang miskin maupun kaya, orang biasa maupun
orang berpangkat,” tutur Mahfud.
Buku ini merupakan kumpulan artikel serta tulisan
opini Mahfud MD di berbagai media massa di Indonesia
yang kemudian disatukan secara kronologis dan diterbitkan
oleh LKiS. (Dedy/RN Bayu Aji)

Sekjen MK: Demokrasi Bukanlah Segala-galanya

D

emokrasi bukanlah segala-galanya, karena pelaksanaan
demokrasi hanya mendasarkan pada ‘menangmenangan’ melalui suara terbanyak atau suara
mayoritas. Padahal dalam suatu negara, tetap saja ada
keadilan yang tersembunyi.
“Demokrasi tetap memiliki kelemahan atau ‘cacat
bawaan’. Oleh sebab itu, pelaksanaan demokrasi harus
diimbangi nomokrasi atau kedaulatan hukum. Dengan kata
lain, negara demokrasi berdasarkan hukum,” kata Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar selaku narasumber acara “Diklatpim
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan”
pada Selasa (18/5) siang di Hotel Sultan, Jakarta.
Dikatakan Janedjri, sejarah institusionalisasi MK bermula
dari Kasus Marbury vs Madison (1803) yang terjadi di
Amerika Serikat. Ternyata kasus itu pun menghasilkan dua
hal penting, yakni membatalkan ketentuan yang berkaitan
dengan pengangkatan hakim (Judiciary Act 1789) dan
menjadi dasar kewenangan judicial review Supreme Court
Amerika Serikat.
“Itulah awal mula lahirnya kewenangan menguji UU
terhadap UUD di Amerika Serikat,” imbuh Janedjri yang
didampingi moderator K.A. Badaruddin selaku Sekretaris
Ditjen Perbendaharaan.
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Foto: Humas MK/Gani
Sekjen MK Janedjri M Gaffar didampingi Sekertaris Ditjen Perbendaharaan
K.A. Badaruddin (Moderator), saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Selasa (18/05) di Hotel Sultan Jakarta.

Lebih lanjut, ungkap Janedjri, selang beberapa tahun
terjadi perkembangan pemikiran mengenai konstitusi. Adalah
pakar hukum Hans Kelsen dari Austria, yang memunculkan
gagasan agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi
dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang
menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau
tidak dengan konstitusi. “Sampai akhirnya tahun 1920
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Konstitusi Austria membentuk Verfassungsgerichtshoft
atau Mahkamah Konstitusi yang pertama di dunia,” ujar
Janedjri.
Bagaimana dengan sejarah institusionalisasi MK di
Indonesia? Janedjri menjelaskan secara sekilas bahwa
di masa perjuangan tokoh nasional Moh. Yamin dalam
rapat BPUPK mengusulkan perlunya Balai Agung (MA)
diberi wewenang untuk ‘membanding’ (menguji) undangundang. Namun Soepomo tidak setuju, dengan sejumlah
alasan, antara lain UUD tidak menganut prinsip pemisahan
kekuasaan dan pengujian undang-undang bertentangan
dengan supremasi MPR.
Namun bertahun-tahun kemudian, pada era reformasi
terjadilah amandemen atau perubahan UUD 1945 sebanyak

empat kali (1999, 2000. 2001, 2002). Sebelum perubahan
UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara, pelaksana
sepenuhnya kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh
rakyat.
“Sesudah perubahan UUD 1945 tidak ada lagi
pengelompokan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara,
kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi
dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD. Selain itu,
masing-masing lembaga saling mengawasi dan mengimbangi
(checks and balances),” tandas Janedjri.
Bertolak dari amandemen UUD 1945, terjadi
perkembangan baru konstitusi Indonesia hingga dibentuk
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada 13
Agustus 2003. (Nano Tresna A.)

Fpai Apresiasi Putusan MK
Tentang UU Advokat
jangka waktu dua tahun Organisasi
Advokat sebagaimana dimaksud Pasal
28 ayat (1) UU Advokat belum juga
terbentuk, maka perselisihan tentang
organisasi Advokat yang sah diselesaikan
melalui Peradilan Umum merupakan salah
satu cara agar para advokat bersatu.
Akan tetapi, tampaknya akan ada sedikit
kendala,” tutur Yan Apul kepada Ketua
MK.
Yan Apul menjelaskan baik pihak
PERADIN maupun KAI bersikukuh bahwa
masing-masing merupakan organisasi
advokat sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 28 ayat (2) UU Advokat. “Oleh
karena itu, FPAI sebagai gerakan moral
peduuli advokat ingin meminta saran
kepada Ketua MK dan Hakim Konstitusi,”
Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
jelasnya.
Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Hakim M. Akil Mocthar dan Hakim Hamdan Zoelva saat menemui
Ketua MK Moh. Mahfud MD memaparkan
Forum Peduli Advokat Indonesia (FPAI) yang berkunjung ke MK dalam rangka mengapresiasi putusan
MK mengenai UU advokat, Selasa (18/5), di Gedung MK.
harus adanya ‘pemaksaan’ untuk bersatu
di antara para advokat. “Diharapkan para
advokat dapat berkumpul dalam sebuah
alam rangka mencari solusi untuk menyatukan
forum
untuk
mencari
solusi bersama. Janganlah sampai ke
seluruh advokat se-Indonesia, Forum Peduli Advokat
pengadilan,”
imbau
Mahfud.
Indonesia (FPAI) mengunjungi Ketua MK Moh. Mahfud
Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
MD, Selasa (18/5), di Gedung MK. Ketua FPAI Yan Apul
menyarankan
agar dibentuk organisasi advokat yang bersifat
mengapresiasi putusan MK tentang UU Nomor 18 Tahun
federasi
sebagai
bentuk perwujudan dari Pasal 28 ayat (2)
2003 (UU advokat) yang dianggap FPAI membantu dalam
UU
Advokat.
“Kalau
pembentukan organisasi advokat ini
rangka penyatuan advokat se-Indonesia.
juga
tidak
ada
hasilnya,
jalan satu-satunya adalah melalui
“Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 mengenai
langkah
politik
dengan
mengajukan revisi terhadap UU
pengujian UU Advokat yang menyatakan apabila setelah
Advokat,” tandas Akil. (Lulu Anjarsari)
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M. Arsyad Sanusi: Putusan

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Hakim Konstitusi H.M. Arsyad Sanusi didampingi Endang S. Komara selaku
Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Pasundan, Bandung
memberikan kuliah mengenai ketatanegaraan kepada mahasiswa Fakultas
Hukum tersebut, di gedung MK, Rabu (19/5).

S

egenap mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas
Pasundan, Bandung mengunjungi MK pada Rabu (19/5)
pagi. Kedatangan mereka diterima langsung Hakim
Konstitusi M. Arsyad Sanusi. Kunjungan ini bertujuan untuk
menimba ilmu lebih jauh mengenai bidang ketatanegaraan
khususnya kinerja MK. Di samping itu, mahasiswa FH
Universitas Pasundan juga melihat langsung pelaksanaan
sidang yang berlangsung di MK.
Dalam kesempatan itu Arsyad Sanusi menjelaskan
perbedaan putusan MK dengan Mahkamah Agung (MA).

Mk Bersifat “Erga Omnes”
Dikatakan Arsyad, putusan MK bersifat erga omnes yang
berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga
negara. Selain itu putusan MK bersifat final, tidak ada lagi
upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Arsyad
mencontohkan beberapa putusan MK, antara lain putusan
terhadap UU Penodaan Agama dan UU BHP.
“Sedangkan putusan MA bersifat inter partes yang
hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkupnya
merupakan peradilan umum, diperkenankan melakukan
upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya,” jelas
Arsyad di hadapan para mahasiswa yang dipimpin oleh
Endang S. Komara selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata
Negara FH Universitas Pasundan, Bandung.
Perbedaan lainnya antara MK dengan MA, sambung
Arsyad, MK di antaranya memiliki wewenang menguji
UU terhadap UUD. Sedangkan MA antara lain berwenang
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang. Kemudian juga, para hakim MK terdiri atas 9 hakim
yang diajukan oleh Presiden, DPR dan MA. Kalau di MA
terdapat paling banyak 60 hakim agung. calon hakim agung
diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR, untuk kemudian
mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung
oleh Presiden.
Arsyad juga mengungkapkan bahwa MK merupakan
Pengawal Konstitusi, dalam arti bahwa konstitusi yang telah
ada kini harus dihormati, tidak boleh dilanggar, diinjak-injak
oleh siapa pun. Sedangkan MK sebagai Penafsir Tunggal
Konstitusi diartikan MK yang berhak menginterpretasikan
makna-makna yang ada dalam UUD 1945. Lainnya, MK
disebut sebagai Pengawal Demokrasi, dalam arti MK harus
mampu melindungi hak-hak asasi dari setiap warganegara.
(Nano Tresna A.)

Hamdan Zoelva:

Hukum Tak Selalu Menggunakan Logika Positif Legalistik

H

akim Konstitusi Hamdan Zoelva mengingatkan
pentingnya menegakkan keadilan substantif
ketimbang melaksanakan prosedur hukum acara
yang lebih bertujuan mewujudkan kepastian dan logika
hukum.
“Padahal hukum tak selalu menggunakan logika positif
legalistik dalam mencari kepastian hukum. Karena yang tak
kalah penting adalah kemanfaatan hukum itu sendiri, dengan
menegakkan keadilan substantif,” ungkap Hamdan saat
memberi kuliah singkat kepada para anggota Perhimpunan
Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada Rabu (19/5)
siang di gedung MK.
Hamdan mencontohkan kasus yang dialami mantan
Kabareskrim Polri, Susno Duadji, yang memang benar bahwa
secara prosedur formal hukum ia bisa saja dinyatakan
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Foto: Humas MK/Gani
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva didampingi Rini M. Dahliani (Penasehat
PERMAHI) Sebagai moderator, sedang memberikan materi kepada Perhimpunan
Mahasiswa Hukum Indonesia, Rabu (19/05) di Gedung MK.
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bersalah. Namun menurut Hamdan, amat disayangkan
seorang perwira semacam Susno ditahan, karena yang
bersangkutan bertujuan untuk membongkar mafia kasus
di lingkungan kepolisian.
“Tetapi secara keadilan substantif belum tentu,” imbuh
Hamdan Zoelva yang didampingi moderator Rini M. Dahliani
sebagai Penasehat Permahi.
Itulah sebabnya, ujar Hamdan, sepanjang tahun 2009
MK telah membuat sejumlah terobosan hukum antara lain
dengan mengeluarkan berbagai putusan yang hasilnya
dinilai berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku.
Contohnya, kasus perselisihan hasil pemilu legislatif yang
hasilnya adalah pemungutan suara ulang di Nias Selatan
dan Yahukimo, Papua.
Terobosan hukum lain yang mengutamakan keadilan
substantif, saat MK memperbolehkan penggunaan KTP,
KK ataupun paspor untuk warga negara Indonesia di luar
negeri saat pemilu, untuk warga yang tidak terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT). Paradigma keadilan substantif
bisa saja menyimpang dari UU kalau pelaksanaan UU itu

menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.
Lebih lanjut Hamdan mengungkapkan, sejak MK
RI dibentuk pada 2003 tercatat lembaga peradilan ini
sudah melakukan 278 pengujian UU terhadap UUD. Hasil
putusan MK menunjukkan prosentase sebagai berikut:
24% dikabulkan, 28% ditolak dan 24% tidak diterima.
“Kadang putusan MK membuat orang kaget dan suasana
jadi ramai. Sampai muncul anggapan miring kenapa 9
hakim konstitusi berani membatalkan UU yang dibentuk
500 lebih anggota DPR dan jajaran pemerintahan. Bahkan
ada orang yang keberatan bahwa MK dianggap sebagai
lembaga peradilan super power,” paparnya.
Namun demikian, semua anggapan maupun pro kontra
terhadap putusan yang dikeluarkan oleh MK, memang biasa
terjadi dalam sebuah lembaga peradilan. Bagaimanapun,
terobosan-terobosan hukum yang telah dilakukan MK tetap
saja dapat dilakukan demi menegakkan keadilan substantif.
(Nano Tresna A.)

Pentingnya Pembangunan Karakter Bangsa
Agar Mandiri dan Bermartabat

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Sekjen MK Janedjri M Gaffar memberikan amanat bertema “Dengan Semangat
Kebangkitan Nasional Kita Tingkatkan Ketahanan Masyarakat Dalam Kerangka
NKRI” kepada pegawai MK saat Upacara Peringatan 102 Tahun Hari Kebangkitan
Nasional di pelataran Gedung MK, Kamis (20/5).

S

ekjen MK Janedjri M. Gaffar mengatakan bahwa
ketahanan masyarakat pada dasarnya merupakan
prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan
bangsa, yang juga sangat ditentukan oleh karakter bangsa.
Hal tersebut diutarakannya ketika bertindak menjadi
Pembina Upacara Peringatan 102 Tahun Hari Kebangkitan
Nasional pada Kamis (20/5) pagi di halaman depan gedung
MK.
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“Namun kenyataannya, ketahanan bangsa saat ini sedang
menghadapi berbagai tantangan. Diantaranya, lemahnya
komitmen rasa kebangsaan nasional, lemahnya kejujuran
dan sikap amanah, semakin diabaikannya kekuatan hukum,
semakin langkanya tokoh panutan, serta menguatnya sikap
primordialisme atau pun rasa kedaerahan yang melemahkan
karakter bangsa,” papar Janedjri yang membacakan
Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI.
Selain itu, sambung Janedjri, perkembangan masyarakat
yang sangat dinamis dan pengaruh globalisasi belakangan
ini juga ikut mempengaruhi sikap maupun nilai-nilai sosial,
misalnya masyarakat jadi bersikap lebih individualistik,
materialistik, memudarnya semangat gotong royong dan
sebagainya. “Situasi kondisi semacam itu kalau tidak dikelola
dengan baik, maka dapat melemahkan karakter kebangsaan,”
kata Janedjri di hadapan segenap pejabat struktural dan
pegawai MK.
Dalam kesempatan itu Janedjri menekankan pentingnya
pembangunan karakter bangsa untuk membentuk bangsa
yang maju, mandiri, memiliki jati diri dan bermartabat.
Pelaksanaan pembangunan karakter bangsa antara lain
mencakup menjaga jati diri bangsa, keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, membentuk masyarakat yang
madani.
“Sedangkan lingkup pembangunan karakter bangsa
terdiri atas lingkup keluarga, pendidikan, masyarakat dan
pemerintahan,” ungkap Janedjri.
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Dalam kata sambutannya, Janedjri juga menuturkan
sekilas sejarah lahirnya Hari Kebangkitan Nasional.
Pembentukan organisasi kepemudaan Boedi Oetomo pada 20
Mei 1908 oleh Sutomo dan Wahidin Sudirohusodo, menjadi
tonggak bersejarah dan dijadikan sebagai Hari Kebangkitan
Nasional. Bertahun-tahun kemudian, ikatan kepemudaan dari
berbagai daerah Indoensia semakin kuat, hingga dilakukan
ikrar seluruh pemuda melalui Peringatan Sumpah Pemuda
pada 28 Oktober 1928.

Upacara Peringatan 102 Tahun Hari Kebangkitan
Nasional di lingkungan kepegawaian MK ini mengusung tema
“Dengan Semangat Kebangkitan Nasional Kita Tingkatkan
Ketahanan Masyarakat dalam kerangka NKRI”. Acara diawali
pengibaran bendera merah putih, dengan diiringi lagu
kebangsaan “Indonesia Raya”. Setelah itu dilakukan hening
cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, berlanjut
dengan pembacaan naskah Pancasila dan Pembukaan
UUD 1945, sambutan Pembina Upacara, ditutup dengan
pembacaan doa. (Nano Tresna A.)

Para Pejabat MK
Ikuti Diklat Pengendalian Intern

Foto: Humas MK/Ilham
Kepala Biro Umum MK Noor Sidharta menutup Diklat SPIP yang diselenggarakan
Pusdiklatwas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Sabtu
(22/5), Ciawi, Bogor.

S

istem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
merupakan proses integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan efektif dan efisien, kehandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap
peraturan perundang undangan.
Dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
SPIP, diharapkan para peserta dapat mengambil manfaat,
menimba ilmu dalam menghadapi berbagai permasalahan,
persoalan dan kesulitan yang terjadi pada kegiatan kerja
sehari-hari di lingkungan kerjanya.
”Mahkamah Konstitusi MK memiliki unit-unit yang
memerlukan pengendalian cukup ketat, meski selama 3
tahun berturut-turut MK meraih penghargaan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan,” kata
Kepala Biro Umum MK, Noor Sidharta, sebelum menutup
resmi Diklat SPIP yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP
(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pada Sabtu
(22/5) sore di Ciawi, Bogor.

64

Noor Sidharta yang mewakili Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar, mengungkapkan bahwa pengendalian dan
pengawasan kegiatan kerja secara efektif dan efisien adalah
penting agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
dalam pelaksanaan kerja, antara lain dalam pengamanan
aset negara dan pengelolaan keuangan.
Oleh karena itu, lanjut Noor Sidharta, SPIP merupakan
suatu alat (tool) yang berguna untuk mempertahankan
kinerja yang telah diraih MK selama ini, yang bahkan
mencapai sejumlah prestasi kerja memuaskan antara lain
dalam pengelolaan keuangan.
”Harapan kami, ke depan MK harus bisa meningkatkan
prestasi kerja, bukan hanya mempertahankan prestasi yang
ada,” tambah Noor Sidharta kepada para peserta yang
merupakan pejabat struktural MK.
Sementara itu, Edison selaku Kepala Bidang P3KT
(Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Kedinasan Teknis)
Pusdiklatwas BPKP menjelaskan, pengembangan Diklat SPIP
terus dilaksanakan BPKP kepada para pejabat dan pegawai
di wilayah pusat maupun daerah.
”Namun demikian, meskipun di sejumlah tempat
dan daerah kami melakukan Diklat SPIP, ternyata masih
saja belum cukup memadai dan sekitar 528 pemda
belum mengikuti kegiatan Diklat SPIP. Karena itu, kami
membutuhkan SDM yang cukup untuk pelaksanaannya,”
ujar Edison.
Dikatakan Edison, kenyataannya tetap ada lembaga
maupun instansi yang begitu antusias, pro aktif untuk
mengikuti kegiatan Diklat SPIP dari BPKP. Menurut Edison,
untuk lembaga dan instansi yang pro aktif, pihak BPKP
akan memberi prioritas agar lembaga itu dapat mengikuti
Diklat SPIP lebih cepat. Diantaranya adalah MK, termasuk
juga Komisi Yudisial (KY).
Kegiatan Diklat SPIP dari BPKP yang dilaksanakan
sejumlah pejabat MK ini berlangsung selama 5 hari, dengan
mengikuti berbagai materi penting yakni Unsur Lingkungan
Pengendalian, Unsur Penilaian Risiko, Unsur Aktivitas
Pengendalian, Unsur Informasi dan Komunikasi dan Unsur
Pemantauan Pengendalian Internal. (Nano Tresna A.)
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MK Akan “Launcing” Buku Naskah
Komprehensif Perubahan UUD 1945 Saat
Ulang Tahun Ke-7

Foto: Humas MK/Ardli Nuryadi
(Ka - Ki) Sekjen MK Janedjri M. Gaffar didampingi Ketua FK Harun Kamil dan Sekertaris FK Ahmad Zacky Siradj, saat memimpin rapat penyempurnaan
buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Minggu (23/05) di Jakarta.

D

alam rangka menyambut ulang tahunnya yang ke-7,
Mahkamah Konstitusi (MK) hendak memberikan
sumbangsih terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan bangsa Indonesia di masa mendatang.
Sumbangsih tersebut adalah menerbitkan penyempurnaan
buku ”Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002”.
“Selama ini MK sebagai lembaga tinggi negara turut serta
untuk memberikan pemahaman tentang UUD 1945 sebagai
konstitusi negara Indonesia dan turut bertanggung jawab
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD
1945 itu sendiri. Salah satunya adalah dengan meyusun
dan menerbitkan buku Naskah Komprehensif Perubahan
UUD 1945 ini,” tutur Janedjri M. Gaffar selaku Sekjen MK,
saat memimpin rapat penyelesaian buku ini di Jakarta,
Minggu (23/05).
Buku ini merupakan kumpulan risalah sidang dan
perdebatan yang terjadi selama proses perubahan UUD 1945
yang disusun secara tematik. Buku ini digarap oleh para
penulis MK bekerja sama dengan para pelaku perubahan UUD
1945 yang tergabung dalam wadah Forum Konstitusi.
Dalam proses perkembangan penyelesaian buku ini,
terjadi banyak diskusi mendalam dan juga bagaimana
menyusunnya secara kronologis sehingga isu dan wacana
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perubahan UUD 1945 di MPR dapat terlihat dengan jelas.
Sedangkan sumber utama untuk penulisan penyempurnaan
buku perubahan UUD 1945 ini berdasarkan buku ”Risalah
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (1999-2002)” yang merupakan risalah resmi
persidangan di MPR mulai dari Rapat Panitia Ad Hoc I dan
III Badan Pekerja MPR, Rapat Lobi, Rapat Tim Perumus,
Rapat Tim Kecil hingga Rapat Paripurna dalam rangka
amendemen UUD 1945.
Perkembangan proses penyusunan buku ini telah
mencapai 75% dan telah mencapai penyelesaian untuk editing
naskah. “sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, buku
ini akan segera dilaunching saat peringatan ulang tahun MK
yang ke-7 pada bulan Agustus 2010,” ujar Janedjri.
Buku ini terdiri dari 10 buku pokok pembahasan antara
lain, Buku I berjudul Latar Belakang, Proses, dan Hasil
Perubahan UUD 1945, Buku II Sendi-Sendi/Fundamen Negara,
Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan (terdiri
atas dua jilid), Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara
(terdiri atas dua jilid), Buku V Pemilihan Umum, Buku VI
Kekuasaan Kehakiman, Buku VII Keuangan, Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Buku VIII Warga Negara
dan Penduduk, HAM dan Agama, Buku IX Pendidikan dan
Kebudayaan, serta Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan,
dan Aturan Tambahan. (RN Bayu Aji)
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Studi Banding IT Komnas HAM ke IT MK

Foto: Humas MK/Gani
Rangga Priandono, staf IT MK sedang mempresentasikan teknologi informasi
yang dimiliki di MK kepada IT Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin
(24/05) di Ruang Server MK.

S

ejumlah staf Information Technology (IT) dari Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan
studi banding ke MK terkait penerapan IT yang ada
di MK, pada Senin (24/5) pagi. Dua staf IT MK, Rangga
Priandono dan Widi Hasto menerima kunjungan tersebut,
guna menjelaskan lebih detail mengenai penerapan dan
pemanfaatan IT di lingkungan kerja MK.
Pada kesempatan pertama Staf IT MK Rangga
menjelaskan mengenai website resmi MK, yakni www.
mahkamahkonstitusi.go.id. Dikatakan Rangga, pada
prinsipnya divisi IT MK hanya mengelola dan menyediakan
wadah IT. Sedangkan content-nya diisi oleh bagian-bagian
terkait lainnya yang bertanggungjawab untuk pengelolaan
situs.
“Di antaranya, divisi humas bertanggungjawab
untuk mengisi berita-berita di website MK, serta petugas

persidangan untuk pengadaan risalah sidang,” kata Rangga di
hadapan para tamu yang cukup aktif menanyakan berbagai
hal mengenai IT di lingkungan MK.
Rangga melanjutkan, materi dan rubrikasi yang ada
pada website MK tidak hanya menjadi tanggungjawab
humas, namun juga ada divisi perpustakaan yang mengisi
berbagai data dan informasi buku-buku di perpustakaan
MK. Tak kalah penting, dalam situs resmi MK terdapat
rubrik “Pusat Informasi Hukum (PIH)” yang berisi segala
hal mengenai undang-undang.
“Ide dibuatnya PIH berasal dari mantan Ketua MK Jimly
Asshiddiqie yang saat itu sangat sulit menemukan literatur
mengenai undang-undang. MK melakukan kerjasama dengan
39 fakultas hukum di seluruh Indonesia,” jelas Rangga yang
juga menjelaskan live streaming MK TV yang terdapat pada
website MK. Manfaatnya, live streaming dapat menampilkan
persidangan secara langsung melalui situs MK.
Dalam kesempatan itu, Rangga menerangkan masalah
penggunaan video conference dalam persidangan. Penerapan
alat canggih itu sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin
berperkara di MK, namun tinggal di luar Jakarta, khususnya
mereka yang berdomisili di luar Pulau Jawa. Paling tidak,
mereka dapat lebih menghemat biaya dan waktunya pun
relatif singkat.
Hal lain dan yang tak kalah penting, MK juga menerapkan
court recording system yang bertujuan untuk menunjang
persidangan. “Jadi, setiap perkataan yang terucap pada
persidangan akan kami rekam dan nantinya akan tercatat di
situs MK. Termasuk putusan-putusan sidang bisa diunduh
melalui website MK,” tandas Rangga.
Usai pertemuan singkat antara beberapa staf IT MK
dengan staf IT Komnas HAM, acara dilanjutkan dengan
melihat langsung jalannya sidang MK di lantai 2 dan 4,
mengunjungi ruang IT di lantai 5 serta ruang perpustakaan
di lantai 5 dan 6. (Nano Tresna A.)

Mahasiswa Fakultas Komunikasi UPN Veteran
Belajar Kehumasan MK

D

alam upaya menciptakan pencitraan positif sebuah
lembaga, utamanya sebuah lembaga harus bersih dan
senantiasa menyampaikan kebenaran, menghindari
informasi yang tidak berdasarkan fakta atau berita bohong.
Itulah yang disampaikan Plt. Kepala Bagian Humas MK,
Heru Setiawan kepada para mahasiswa UPN Veteran, Jakarta
Selatan, yang berkunjung ke MK pada Rabu (26/5) siang.
Terkait pentingnya pencitraan sebuah lembaga, ungkap
Heru, komponen kehumasan MK ikut berperan untuk
mewujudkannya melalui media center MK. Tugasnya media
center MK, antara lain melakukan peliputan berita sidang
dan non-sidang untuk majalah dan website MK, memonitor
media dan membuat hak jawab, melakukan pemuatan
putusan di media cetak.
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Foto: Humas MKGani
Plt Kepala Bagian Humas MK, Heru Setiawan sedang memberikan penjelasan
mengenai Website MK Kepada Mahasiswa FISP UPN Veteran Jakarta, Rabu
(26/05).
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“Tugas lainnya dari media center MK adalah mengadakan
konferensi pers, mendistribusikan media cetak di lingkungan
MK, membuat dokumentasi video dan foto sidang maupun
non-sidang, membuat iklan layanan masyarakat, dan
sebagainya,” jelas Heru kepada para mahasiswa UPN
Veteran yang dipimpin oleh Ibnu Soeprijo selaku dosen
UPN Veteran.
Selain mengoptimalkan kinerja media center, dalam
upaya menciptakan citra positif MK, menjalin hubungan
baik antara lembaga, mendirikan penerbitan melalui website,
majalah dan buku, termasuk juga membuat program televisi
dan radio MK, yang semua dilakukan melalui Standar
Operasional Prosedur Biro Humas dan Protokol MK.
“Tak kalah penting, MK juga menjalin kerjasama dengan

Pusat Kajian Konstitusi seluruh Indonesia serta 39 perguruan
tinggi, antara lain melakukan kegiatan debat konstitusi,
seminar, diskusi dan lainnya,” imbuh Heru.
Pada kesempatan itu, Heru Setiawan juga memaparkan
secara panjang lebar berbagai hal terkait dengan MK. Hal
yang tak boleh diabaikan, ujar Heru, adalah visi MK yang
bertujuan menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan
citra negara hukum dan demokrasi demi kehidupan
kebangsaaan dan kenegaraan yang bermartabat.
“Sedangkan misi MK adalah mewujudkan Mahkamah
Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang
terpercaya, dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan
budaya sadar berkonstitusi,” kata Heru. (Nano Tresna A.)

Generasi Muda Harus Meresapi
Nilai-nilai Pancasila

D

alam rangka lebih mengenal dan
menyelami seluk beluk MK, sekitar
120 orang siswa Sekolah Menengah
Atas (SMA) Islam Al Azhar 3 Jakarta
menyambangi gedung MK, Rabu (26/05).
Rombongan siswa yang masih kelas 10
(sepuluh) tersebut didampingi oleh tiga
orang guru, yakni Hasan Marzuki, selaku
Ketua rombongan, beserta Heri Herdianto
dan Irfan Fajarudin.
“Acara ini bertujuan untuk membuat
para siswa agar lebih memahami peran
dan fungsi MK, serta untuk meningkatkan
motivasi dan menambah pengetahuan
peserta didik supaya mendapatkan
gambaran ketika sudah lulus dari jenjang
Sekolah nantinya. Hal ini menjadi penting
dikarenakan MK merupakan lembaga
negara yang bisa dikatakan relatif baru,”
tutur Heri Herdianto, “biar gak teori di
Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
kelas aja,” tambahnya.
Kepala Bagian Administrasi Perkara MK, Wiryanto (Kanan) memaparkan berbagai
Rombongan itu diterima oleh Kepala hal mengenai Lembaga Negara MK kepada SMA Islam Al Azhar 3 Jakarta di
Bagian Administrasi Perkara MK, Wiryanto. ruang serbaguna MK, Rabu (26/05).
Dalam paparannya, Pak Wir (biasa ia
dipanggil) berpesan kepada para peserta, agar mampu
Lembaga-lembaga Negara pasca amandemen, Fungsi dan
menghayati Pancasila dan selalu berpegang teguh kepada
Wewenang MK, Asas dan Hukum Acara MK sampai kepada
konstitusi. “Kita, apalagi siswa sekalian, sebagai generasi
Prosedur beracara di MK.
muda ke depan harus bisa meresapi pancasila dan harus
Setelah mengunjungi MK, rombongan pun berniat
memahami konstitusi,” pesannya.
meneruskan kunjungannya ke institusi pemerintah lainnya.
Selanjutnya, ia pun mejabarkan beberapa pokok bahasan
“Untuk semakin memperkaya pengetahun peserta didik.
yang terkait dengan MK. Paparannya dimulai dengan
Setelah ini kami berencana ke Komnas HAM,” ungkap Heri.
mengurai tentang sejarah singkat pembentukan Undang(Dodi. H)
Undang Dasar, kemudian masuk kepada penjelasan terkait
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Undip Semarang Pemenang Debat
Konstitusi Regional III

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Sekjen MK Janedjri M Gaffar sedang berfoto bersama para pemenang Juara I lomba Debat Konstitusi Regional III Universitas Diponegoro Semarang dan Juara
II Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta Rektor UNS, di Solo, Rabu (26/5).

D

ebat Konstitusi Regional III yang diselenggarakan oleh
MK akhirnya dimenangkan Universitas Diponegoro
(Undip) Semarang dengan mengalahkan Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan score 3-2. Debat
Konstitusi 2010 kali ini merupakan agenda tahunan MK yang
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan konstitusi
dan hukum di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa yang
merupakan calon penerus bangsa.
Acara Debat Konstitusi Regional III ini diselenggarakan
di Universitas Sebelas Maret Surakarta (Solo) pada 14 sampai
dengan 26 Mei 2010 yang diikuti 12 Perguruan Tinggi di
sekitar Jawa Tengah. Acara ini merupakan bagian dari acara
Debat Konstitusi di masing-masing Regional di Indonesia
yang dibagi menjadi Regional I sampai V untuk seleksi
menuju tingkat nasional.
Debat ini diikuti Universitas Negeri Semarang (Unnes),
Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, Universitas Muhamadiyah Surakarta. Universitas
Kristen Satiya Wacana Salatiga, Universitas Diponogoro
(Undip) Semarang, Universitas Islam Kalijaga Jogjakarta,
Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Universitas Jend.
Soedirman Purwokerto, Universitas Muhamadiyah Jogjakarta,
dan Universitas Muhamadiyah Magelang.
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Kemenangan ini melalui kompetisi dan seleksi. Melalui
babak penyisihan dan semifinal yang ketat yang diadakan
di Gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum UNS Surakarta
dan memakai sistem pertandingan setengah kompetisi,
juga dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Guru Besar
berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Untuk
Regional III, dewan juri diketuai Prof. Dr. Yuliandri SH., MH.,
dari Universitas Andalas Padang yang kemudian memilih 2
finalis yang akan berdebat di babak final, yaitu Universitas
Sebelas Maret Surakarta dan Undip Semarang.
Pada hari ketiga yang merupakan hari penentuan, final
Debat Konstitusi Regional III digelar di Gedung Aula 3
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang disaksikan
dan dihadiri langsung Sekjen MK Janedjri M. Gaffar,
Rektor UNS, Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret,
perwakilan dari peserta finalis dan 32 Universitas Negeri
lainnya. Acara ini juga ditayangkan melalui siaran jarak
jauh (video conference) yang berjalan seru dan menegangkan
dan didukung Tim MKTV dan TV One.
Pemenang Debat Konstitusi Regional III diumumkan
oleh Prof. Dr. Saldi Isra SH, MPA sebagai anggota Dewan
Juri yang merangkap Ketua Tim Juri tingkat nasional.
(Edhoy)
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S

Sekjen MK Isi Acara Di TV Lokal Solo

etelah berakhirnya
kegiatan Lomba
Debat Konstitusi
Regional III yang merupakan
wujud kerjasama MK
dengan Universitas Sebelas
Maret Surakarta, Sekjen MK
menghadiri acara talk show
Obrolan Konstitusi di Terang
Abadi TV, Rabu, 26 Mei 2010.
Sekjen Janedjri M.
Gaffar dalam acara tersebut
didampingi oleh Ketua Panitia
Lomba Debat Konstitusi
Regional III, Bambang Santoso,
S.H., M.Hum, dan Ketua Pusat
Kajian Konstitusi UNS, Sunarno
Danusastro, S.H., M.H.
“Program Lomba Debat
Konstitusi adalah salah satu
bentuk sosialisasi MK dan
Undang-undang Dasar 1945

umumnya dan mahasiswa pada
khususnya. Oleh sebab itu,
Debat konstitusi dalam setiap
tahunnya diselenggarakan oleh
MK,” papar Janedjri.
Selama acara talkshow
berlangsung, terdapat
pertanyaan interaktif dari
penelpon yang menanyakan
mengapa lomba debat konstitusi
regional III hanya untuk 12
Perguruan Tinggi di wilayah
Jawa Tengah dan DIY. Janedjri
menjelaskan bahwa tahun ini
anggaran yang dialokasikan
cukup untuk 12 Perguruan
tinggi tiap regional namun
untuk tahun yang akan datang
Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar didampingi oleh Ketua Panitia Lomba Debat
Konstitusi Regional III, Bambang Santoso, S.H., M.Hum, dan Ketua Pusat kuota peserta lomba Debat
Kajian Konstitusi UNS, Sunarno Danusastro, S.H., M.H. saat mengisi talk show Konstitusi akan ditambah
“Obrolan Konstitusi” di Terang Abadi TV, Rabu (26/5).
seiring dengan penambahan
kepada masyarakat pada
anggaran dalam kegiatan tersebut. (Yohana)
Foto: Humas MK/Yohana Citra P.

Mahfud MD:

Korupsi Kebiadaban Bukan Kebudayaan

M

asyarakat Indonesia tidak boleh percaya bahwa korupsi
merupakan budaya yang melekat dengan diri Bangsa
Indonesia. Hal ini tegas disampaikan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD ketika menerima kunjungan Mahasiswa
Berprestasi (Mapres) Universitas Indonesia (UI) Kamis (27/5),
di Gedung MK. Dalam kunjungan yang merupakan bagian
dari Program Indonesia Leadership Program (ILP) UI, Mahfud
mengurai tema “Mempimpin dengan Integritas”.
Korupsi, lanjut Mahfud, merupakan ciptaan kekuasaan yang
memerintah, bukan terbentuk dari budaya yang dianut Bangsa
Indonesia sejak zaman dahulu. “Budaya itu merupakan hasil
cipta, daya dan karsa yang tak putus zaman. Berbeda halnya
dengan korupsi yang pernah terhenti di satu era sekitar tahun
1960-1970. Ada saatnya Indonesia bersih dari korupsi, jadi
jangan mau percaya bahwa korupsi itu budaya bangsa kita
karena korupsi itu kebiadaban bukan kebudayaan,” ujarnya.
Untuk mengatasi korupsi, Mahfud menilai perlu adanya
kerjasama dari tingkat bawah hingga atas untuk memberantas
korupsi. “Sebenarnya yang terpenting adalah hidup lurus dan
jujur. Bersyukur dengan apa yang kita terima,” tuturnya.
Menurut Mahfud, kondisi Indonesia yang dilanda krisis
disebabkan dengan tingkat integritas pemegang kekuasaan
yang dinilainya rendah. Baginya, begitu banyak label pemimpin
berintegritas yang disematkan kepada dirinya justru membuatnya
malu. “Masa yang seperti saya ini sudah disebut berintegritas?
Padahal apa yang sudah saya perbuat terbilang biasa-biasa
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Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Moh. Mahfud MD menerima kunjungan Mahasiswa Berprestasi (Mapres)
Universitas Indonesia (UI) Kamis (27/5), di Gedung MK.

saja,” jelasnya.
Ketika ditanyakan mengenai adanya tekanan kepada dirinya
sebagai Ketua MK dari pihak luar, Mahfud menjelaskan bahwa
memang banyak tekanan yang datang baik kepadanya maupun
kepada Hakim Konstitusi lainnya. Mahfud menuturkan tekanan
yang datang bisa berupa penyuapan hingga teror. “Alhamdulillah
seluruh Hakim Konstitusi di MK ini kompak dalam menyikapi
setiap tekanan yang datang,” ungkapnya. (Lulu Anjarsari)
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Janedjri M. Gaffar:

MK “Concern” Terhadap Perkembangan Perpustakaan
Perpustakaan Daerah di Jawa Tengah, Kamis,
27 Mei 2010, di Hotel Dana, Solo.
Dalam kesempatan tersebut Sekjen
MK, Janedjri M. Gaffar memberikan
paparan mengenai Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
“MK merupakan The Guardian and sole
intrepreter of the Constitution. Namun MK juga
tidak melupakan bahwa MK memiliki tanggung
jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Oleh karenanya, MK juga concern terhadap
pengembangan perpustakaan sebagai tempat
untuk menimba ilmu,” papar Janedjri di
hadapan 75 Kepala Perpustakaan Daerah seJawaTengah,
Salah satu peserta dari Kabupaten
Foto: Humas MK/Yohana Citra P.
Karanganyar menanyakan apakah MK dapat
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi
menguji Peraturan Pemerintah, kemudian
Pengembangan Perpustakaan Daerah di Jawa Tengah, Kamis (27/5) di Hotel Dana, Solo.
dijelaskan oleh Janedjri bahwa MK tidak
memiliki kewenangan tersebut. MK hanya
ebagai kelanjutan penandatanganan nota kesepahaman
memiliki
kewenangan
untuk menguji undang-undang terhadap
antara Sekretariat Jenderal MK dengan Pemerintah
Undang-undang
Dasar
Negara republik Indonesia Tahun 1945.
Provinsi Jawa Tengah, Sekjen MK diundang sebagai
(Yohana/RN
Bayu
Aji)
narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan

S

Mahasiswa Fakultas Hukum
Janabadra Jogjakarta Kunjungi MK

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi didampingi Yusuf Slamet Murdomo selaku dosen saat memberi
kuliah singkat kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Jogjakarta, Senin (31/5) di
gedung MK.
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M

K sebagai peradilan
ketatanegaraan memiliki arti
penting dalam kehidupan
bernegara. Pengalaman sejarah bangsa
Indonesia mulai kemerdekaan hingga
saat ini, terkadang tak selalu sejalan
dengan apa yang telah digariskan
dalam UUD 1945.
“Tahun 1945 dapat dikatakan
sebagai masa konsolidasi, masa
revolusi. Namun seiring bergulirnya
waktu, kita sedikit mengalah. Dalam
situasi terpaksa, kita menerima dari
semula negara kesatuan menjadi
negara serikat pada 1949. Undangundangnya pun menjadi UUD RIS,”
tutur Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi saat memberi kuliah singkat
kepada para mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Janabadra,
Jogjakarta, Senin (31/5) pagi di
gedung MK.
Ahmad Fadlil Sumadi melanjutkan,
tahun 1950 bentuk negara Indonesia
kembali ke negara kesatuan, dengan
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UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950. Dikatakan
Ahmad Fadlil, meskipun susunan dan bentuk negara saat
itu terus mengalami perubahan, terjadi dinamika, namun ide
yang tidak pernah tergeser adalah Indonesia tetap menjadi
negara yang berdasarkan demokrasi dan hukum.
“Bahkan ketika itu UUD kita secara normatif makin
kokoh, karena pengertian demokrasi dan hukum semakin
rinci. Diantaranya, dengan memasukkan ketentuan-ketentuan
terkait hubungan warga negara dengan negara, menata
hubungan warga negara dengan negara,” imbuh Ahmad
Fadlil di hadapan para mahasiswa yang dipimpin oleh Yusuf
Slamet Murdomo selaku dosen di Universitas Janabadra.
Setelah berjalan beberapa waktu semenjak
diberlakukannya UUDS 1950, maka pada 1955 negara
Indonesia membentuk konstituante. Tetapi pada saat itu
situasi Indonesia dinyatakan “deadlock’, meskipun dalam
pengertian bahwa sebenarnya Indonesia tidak mengalami
deadlock. “Karena banyak pakar yang menyebutkan bahwa
situasi saat itu tidak deadlock. Penyebutan deadlock
dinyatakan secara sepihak oleh kepala negara,” ungkap
Ahmad Fadlil.
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Hingga akhirnya dikeluarkanlah Dekrit Presiden pada
5 Juli 1959 dan menyatakan negara Indonesia kembali
kepada UUD 1945. Namun demikian, lanjut Ahmad Fadlil,
dalam praktiknya pelaksanaan UUD 1945 tidak berjalan
semestinya. Presiden Soekarno dengan gaya kepemimpinan
otoritarianisme, menjadi tokoh sentral dengan alasan
sebagai “penutup’. “Alasan Soekarno, revolusi belum selesai.
Akibatnya, negara diselenggarakan tidak menurut hukum
dan demokrasi,” kata Ahmad Fadlil.
Selain itu, sambung Ahmad Fadlil, kekuasaan kehakiman
di Indonesia pada masa itu berada di bawah kekuasaan
pemerintahan, sehingga Presiden Indonesia dapat campur
tangan dan turut serta dalam urusan kehakiman. Alasan
Soekarno ketika itu, lagi-lagi demi kepentingan revolusi
yang katanya belum juga selesai.
“Tahun 1959 era itu berakhir dan menjadi era orde
lama hingga 1965. Kemudian mulai 1965 menjadi era orde
baru dan muncul semangat melaksanakan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen. Sampai akhirnya terjadi Reformasi
1998, lalu pada 1999-2002 dilakukan amandemen UUD
1945, hingga dibentuklah MK pada 2003,” tandas Ahmad
Fadlil. (Nano Tresna A.)
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Cakrawala
Constitutional Council
The Republic of
Kazakhstan

Beranggotakan Tujuh Hakim,
Kental Nuansa Rusia

Gedung Constitutional Court The Republic of Kazakhstan.

R

Tujuh Hakim Konstitusi Kazakhstan periode sekarang.

e p u b l i k
Kazakhstan adalah
negara pecahan Uni
Soviet yang terbesar kedua
setelah Rusia. Di negara ini
banyak terdapat etnis Rusia.
Tempat peluncuran roket
luar angkasa Rusia, Baikonur,
juga terletak di Kazakhstan.
Negara ini berbatasan dengan
Rusia, Republik Rakyat Cina,
Kirgizstan, Uzbekistan,
T u r k m e n i s t a n , d a n L a u t Anggota Hakim Konstitusi Kazakhstan sedang berfoto bersama.
Kaspia.
Kazakhstan memprokladi Asia Tengah, penduduk Kazakhstan
masikan kemerdekaannya pada 16
mengenal dan menganut agama Islam.
Desember 1991. Bangsa Kazakh adalah
Ketika revolusi komunis menang di Rusia
etnik terbesar yang menempati wilayah
dan Uni Soviet berdiri, sejak tahun 1920,
Kazakhstan dan merupakan keturunan
Kazakhstan dijadikan salah satu dari 15
dari kabilah Turki dan Mongol. Pada
negara yang tergabung dalam Uni Soviet.
awal abad XVIII, Kazakhstan dikuasai
Seiring dengan bubarnya Uni Soviet, KaRusia. Pada abad XIX, bersama kawasan
zakhstan pun memerdekakan diri dan
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menjadi negara berbentuk
Republik.

Constitutional Council
Kazakhstan
Kazakhstan tidak menyebut court untuk pengadilan konstitusinya. Sebutan
untuk Mahkamah Konstitusi
(Constitutional Court) Kazakhstan adalah Constitutional
Council (Dewan Konstitusi).
Kewenangannya pun menguji
undang-undang (judicial review). Menurut Jimly Asshiddiqie, Constitutional Council pun dapat
dikategorikan sebagai MK.
Dewan Konstitusi Kazakhstan saat
ini beranggotakan tujuh orang hakim.
Mereka adalah Rogov Igor Ivanovich
(Ketua), Bahtybaev Ilyas Zhakipbekovich,
Belorukov Nikolaj Vasilyevich, Zhail-
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Para Hakim Konstitusi Kazakhstan sedang memberikan ceramah dalam suatu pertemuan.

ganova Anar Nuralykyzy, Malinovskij
Victor Aleksandrovich, Nurmagambetov
Amanzhol Magzumovich, dan Stamkulov
Ubuydulla Myrzagaliyevich.

Konstitusi Kazakhstan
Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Kazakhstan terdiri dari 9 bab dan
98 pasal. Konstitusi ini memuat tentang
lembaga kepresidenan, parlemen, kewarganegaraan dan penduduk, pemerintahan,
Dewan Konstitusi, hukum dan keadilan,
dan administrasi. Dewan Konstitusi
sendiri termaktub dalam bab enam, mulai
Pasal 71 sampai Pasal 74.
Pasal 71 ayat (1) menyebutkan, anggota Dewan Konstitusi Kazakhstan terdiri
atas 7 orang hakim yang memangku
masa jabatan selama enam tahun. Lalu,
seorang mantan presiden Kazakhstan
memiliki hak untuk menjadi anggota
Dewan Konstitusi seumur hidup. Pasal 71
ayat (2) berbunyi “Ketua Dewan Konstitusi
ditunjuk oleh Presiden Kazakhstan”. Pasal
71 ayat (3) “dua orang hakim Dewan
Konstitusi ditunjuk oleh presiden, dua
orang ditunjuk oleh senat, dan dua orang
lagi oleh majlis”.
Di samping merujuk pada Konstitusi,
dalam memberikan putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Dewan
Konstitusi Kazakhstan juga merujuk pada
aturan lainnya, seperti Regulation of
Constitutional Council, Administration of
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the Constitutional Council, dan juga tidak
mengesampingkan Constitutional Production (produk putusan) yang telah lalu.
Dewan Konstitusi Kazakhstan memiliki aktivitas yang padat dan cukup aktif
dalam berkoordinasi serta menyosialisasikan isu-isu ketatanegaraan dengan
lembaga-lembaga hukum lainnya. Pada
22 April 2010 kemarin, Dewan Konstitusi
menyelenggarakan konferensi saintifik
bertema “the international scientifically-

practical conference: The Institute of the
Presidency in the Republic of Kazakhstan, History and the Presence”. Acara
diselenggarakan bekerjasama dengan
kampus-kampus yang memiliki concern
terhadap isu-isu saintifik dan ketatanegaraan Kazakhstan. Dewan Konstitusi
juga akan menghadiri World Congress IV
mengenai hukuman mati di Jenewa, Swiss
pada 24-26 Desember 2010 nanti.
Karena sejak awal negara ini banyak
diwarnai nuansa Rusia, maka putusanputusan Dewan Konstitusi Kazakhstan
juga diterjemahkan ke dalam Bahasa
Rusia. Pidato-pidato oleh Ketua Dewan
Konstitusi maupun naskah-naskah resmi
kelembagaan, banyak yang ditulis dalam
Bahasa Rusia. Karena itu, tidak perlu
heran jika sebagian besar nama warga
negaranya adalah serapan Bahasa Rusia.
(Yazid)
Address:
010000, c.Astana, street Tauelsizdik 39
(Supreme Court building)
tel.: +7 (7172) 74-79-58
fax: +7 (7172) 74-76-51
e-mail: liaison@constcouncil.kz
Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://www.constcouncil.kz/eng/main

Hakim Konstitusi Kazakhstan dalam suatu sesi pemotretan.
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Pidato Soekarno
untuk Indonesia
Judul
Pengarang
Penerbit
Tahun
Jumlah

:
:
:
:
:

Lahirnya Panca-Sila
Soekarno
U.D. & Penerbitan “Djawa Timur Press”
1961
32 halaman

Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

B

uku ini merupakan Pidato Ir.
Soekarno pada 1 Juni 1945
yang dikemukakan pada sidang
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau
dikenal dengan Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).
Pidato lain yang sangat penting selain
Soekarno, adalah yang dikemukakan
Mr. Moh. Yamin pada 29 Mei dan
Prof. Dr. Soepomo pada 31 Mei.
Pidato yang dikemukakan tanpa teks
yang mendapatkan sambutan hangat
dari peserta sidang dengan pidato
berapi-api yang berlangsung kira-kira
satu jam.
Moh Hattta dalam
pidato
penerimaan gelar Doctor Honoris Causa
dari UI pada 30 Agustus 1975 yang
berjudul ”Menuju Negara Hukum”,
menyatakan Pancasila lahir pada
tanggal 1 Juni 1945 sebagai intisari
pidato Bung Karno yang diucapkan
sebagai jawaban atas pertanyaan
Ketua BPUPK yaitu K.R.T. Radjiman
Wedioningrat: Negara Indonesia
Merdeka yang akan kita bentuk, apa
dasarnya?.
Buku” Lahirnya Pancasila”
dengan Kata Pengantar Dr. K.R.T.
Radjiman Wedyodiningrat (1947)
sebelum reformasi ini sempat menjadi
kontroversi. Orde Baru sempat
mengecilkan peran Soekarno dan
larangan memperingatinya. Perdebatan
mengenai ini bersumberkan Naskah
Persiapan Undang-Undang Dasar 1945
karya Yamin. Bung Karno bukanlah
orang pertama dan bukan satusatunya mengetengahkan dasar negara
Indonesia merdeka. Namun, pendapat
lain yang bersumberkan buku Yamin
pula dan dokumen terbaru, serta
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pelaku sejarah dalam ”Panitia Lima”
(Hatta, A. Subardjo, A.A. Maramis,
A.G. Pringgodigdo dan Sunario)
membantahnya dan menegaskan
kembali peran Soekarno mengenai
Pancasila, dan Soekarno satu-satunya
yang secara jelas menyebut Pancasila
dengan urutan berbeda sebagaimana
saat ini (UUD 1945 disahkan 18
Agustus 1945)
Pancasila yang disepakati bersama
oleh founding fathers yang ada saat
ini tidak dapat dilepaskan dari Pidato
1 Juni tersebut yang dirumuskan
Tim Sembilan dengan Piagam Jakarta,
ditetapkan 18 Agustus 1945, dan
kemudian diberlakukan dengan Dekrit
Presiden. Sama halnya sebuah fakta yang
mengemukakan cita negara Integralistik
atau Persatuan adalah gagasan Soepomo
saat memberikan jawaban apa dasar
negara kita yang berpengaruh atas
pasal-pasal batang tubuh. Selain tidak
dapat dipungkiri yang mengusulkan
pertama kali mengenai pasal perubahan
adalah Iwa Kusuma Sumantri, meskipun
rumusan yang disepakati bersama
sebagaimana Pasal 37 UUD 1945.
Sehingga meski karya bersama, akan
tetapi sejarah tidak dapat dihapuskan.
Terlepas dari itu, dari buku
ini Soekarno mengemukakan dasar
negara atau yang disebutnya sebagai
”philosofische grondslag”. Philosofische
grondslag adalah, ”itulah pundamen,
filsafat, pikiran jang sedalamdalamnya, jiwa, hasrat yang sedalamdalamnya untuk diatasnya didirikan
gedung Indonesia Merdeka yang
kekal dan abadi.”(hlm.7) Soekarno
menyebut dasar negara dengan dengan
”Weltanschauung”, seperti Hitler

mendirikan Djermania atas ”nationalsozialistische Weltanschauung ”, Nippon
mendirikan negara Dai Nippon diatas
satu ”Tennoo Koodoo Seishin”, dan
Saudi Arabia, Ibnu Saud mendirikan
negara diatas satu dasar agama, yaitu
Islam. Sedangkan Weltanschauung
kita apa?
Soekarno mengatakan pertama
kali Pancasila sebagai philosofische
grondslag dan Weltanschauung, bukan
”Pantja Dharma” yang menurutnya
tidak tepat, karena membicarakan
kewajiban, sedangkan saat tersebut
berbicara mengenai dasar negara. ”Sila
artinya asas atau dasar, dan diatas
kelima dasar itulah kita mendirikan
Negara Indonesia, kekal dan abadi.”
ujar Soekarno yang disambut tepuk
tangan riuh. (hlm. 28). Soekarno ingin
dasar negara disusun bukan seadanya,
akan tetapi yang sudah lama harus kita
bulatkan dalam hati dan pikiran kita,
sebelum Indonesia merdeka.

Jembatan Emas
Sebelum mengemukakan dasar
negara tersebut, dikemukakan soal apa
yang disebut merdeka? Presiden pertama
RI ini dengan lantang menyatakan
merdeka adalah ”political independence”,
politieke onafhankelijkheid. Merdeka di
tiap negara berbeda isi dan derajatnya.
Soekarno ingin merdeka tidak harus siap
100 persen. Ia menyebut Saudi Arabia,
Sovyet Rusia, tidak harus rakyatnya
cerdas dan mengerti, dan mampu
baca. Cukup sesai dengan hukum
Internasional, yakni adanya rakyat, bumi
dan pemerintahnya. Oleh karenanya
sebagaimana dikemukakan Soekarno
dalam ”Mencapai Indonesia Merdeka”,
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kemerdekaan adalah ”satu jembatan,
satu jembatan emas”. Diseberang
jembatan itulah kita sempurnakan
masyarakat. Dengan Indonesia merdeka,
kita memerdekakan rakyat Indonesia,
kita leluasa menyusun masyarakat
Indonesia merdeka yang kata Soekarno:
gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.
(hlm. 7-13)
5 Prinsip yang dikemukakan
Soekarno yaitu: 1. Kebangsaan
Indonesia, 2. Internasionalisme atau
perikemanusiaan, 3. Mufakat atau
demokrasi, Kesejahteraan sosial,
dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hatta menyebutkan sila 1-4 adalah
fundamen politik, sedangkan sila 5
adalah fundamen moral. Rumusan ini
sebagaimana kita ketahui bersama,
dalam perkembangannya fundamen
moral diletakkan diatas, sedangkan
fundamen politik dibawahnya.
Pengubahan urutan ini dilakukan
oleh Panitia 9 bentukan Panitia Kecil.
Selain itu, Sila kebangsaan diganti
dengan sila ”Persatuan Indonesia”
yang menurut Hatta oleh karena
dihawatirkan pembesar-pembesar
Jepang akan memecah belah Indonesia
dalam berbagai negara, sekurangkurangnya tiga negara.
Selanjutnya, urutan dan rumusan
Pancasila saat ini sebagaimana termaktub
dalam Pembukaaan UUD 1945 yang
ditetapkan dalam Sidang Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) 18 Agustus dengan perubahanperubahan kecil berasal dari Mukaddimah
atau Jakarta Charter hasil Panitia 9.
Teks resmi UUD 1945 saat ini adalah
sebagaimana diberlakukan dengan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Lembaran
Negara No.75/1959). Pembukaan saat
amandemen berlangsung (1999-2002)
merupakan salah “kesepakatan dasar”
MPR yang dipertahankan tidak akan
diubah.
Selanjutnya uraian pertamanya
adalah mengenai kebangsaan. Kita
mendirikan negara ”semua buat semua”,
bukan untuk oleh dan untuk satu orang,
golongan, agama dan lain sebagainya.
Soekarno menekankan pentingnya
negara bangsa ini, sebuah nationale
state. Syarat bangsa dengan melengkapi
pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer,
dan pendapat Ki Bagoes Hadikoeoemo
atau Munandar, Soekarno menekankan
Edisi Mei 2010

”persatuan orang dan tempat”. Tidak
bisa dipisahkan rakyat dan bumi
dibawahnya. Sehingga Soekarno
menyinggung ”tanah tumpah darah
kita” atau ”tanah air kita”. Nationale
staat Indonesia seluruhnya, bukan
hanya kebangsan Jawa, Sumatera,
Sulawesi, Bali dan sebagainya.(hlm.
16-22) Peresensi buku ini melihat
bahwa ”The Three People’s Priciples”
Sun Yat Sen dan ajaran Gandhi Soal
kebangsaan: ”my nationalism is
humanity” sangat berpengaruh dan
meresap atas pandangan Soekarno
mengenai kebangsaan.
Kemudian, dikemukakan soal
”Internasionalisme” yang berakar pada
nasionalisme. Lalu, sila ketiga dan yang
keempat yaitu prinsip kesejahteraan
sosial, yaitu prinsip tidak akan ada
kemiskinan didalam Indonesia merdeka.
Tidak hanya politieke democratie saja,
akan tetapi ekonomische democratie.
Soekarno menggunakan bahasa rakyat
akan hal ini yaitu: ”Permusyawaratan
yang memberi hidup” atau ”Demokrasi
yang mendatangkan kesejahteraan
sosial”. Sila terakhir yang dikemukakan
sebagai lima prinsip adalah prinsip
Ketuhanan. Ketuhanan yang dimaksud
adalah ketuhanan yang berkebudayaan,
berbudi pekerti luhur, hormat
menghormati satu sama lain. Tiada
egoisme agama.

Menggerakkan Sejarah
Pancasila sebagai dasar
negara, juga dipahami sebagai
staatsfundamentalnorm atau
Grundnorm (teori Hans KelsenNawiasky), Rechtsidee (cita hukum)
dan penyebutan lain para pakar. Yang
pasti Proklamasi yang mengandung
prinsip yang berisi asas kerohanian
yang tidak dapat didekati teori yang
kurang tepat. Beberapa prinsip ini juga
harus dijabarkan dalam konstitusi dan
segala peraturan perundang-undangan,
dan menjadi cita-cita aparatur negara
dan masyarakat.
Selain itu, Pancasila yang
dipertahankan sejak 1945 dalam buku
ini merupakan perpaduan pandangan
golongan-golongan dalam masyarakat
yang mempersatukan bangsa Indonesia
dan sebuah kehendak yang ingin
diwujudkan. Dengan Pancasila
mudah ditafsirkan kekuasaan, dan
penyelewengan-penyelewengan seperti
sila keadilan sosial diganti kapitalisme
dan pemiskinan rakyat, buku ini
sebagai pengingat bersama. Harus ada
kesesuaian sila-sila dengan realitas.
Kuntowijoyo dalam ”Radikalisasi
Pancasila” perlu dikemukakan, agar
Pancasila diberi ruh baru, sehingga
mampu menjadi kekuatan yang
menggerakkan sejarah. Perjalanan
bangsa harus searah dengan Pancasila,
sehingga bangsa tidak kehilangan
arah.

Kunjungi Website baru Mahkamah Konstititusi

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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Pustaka
Reformasi Komprehensif Sistem
Pendidikan Hukum Indonesia
Oleh Luthfi Widagdo Eddyono

Staf Mahkamah Konstitusi, Alumni Legislative Fellows Program 2010 American Council of Young
Political Leader (ACYPL)
Judul Buku

:

Penulis

:

Tahun Terbit

:

Penerbit

:

Jumlah halaman:

B

Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan, Cetak Biru Pembaruan Pendidikan
Hukum Berbasis Keadilan Sosial
Uli Parulian Sihombing, dkk.

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang, Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin Makassar, dan The
Indonesian Legal Resource Center
Desember 2009

X + 180 halaman

uku ini tidaklah menyalahkan
segelintir orang atas kondisi
hukum terkini. Akan tetapi
bermaksud untuk mengkritisi peran
sistem yang terbentuk (dibentuk)
bagi manusia-manusia hukum terkini
yang hidup dalam realitas sosial yang
mengkerdilkan makna hukum yang
berkeadilan.
Pendidikan hukum, sebuah
“eksistensi” yang selalu menjadi
bagian perjalanan sejarah kebangsaan
Indonesia, tidaklah dapat dipisahkan
dengan kondisi ketatanegaraan dan
sistem hukum. “Pendidikan hukum
sangat memengaruhi wajah politik
ketatanegaraan suatu masa, dan di sisi
lain orientasi pendidikan hukum juga
sangat dipengaruhi oleh tatanan politik
yang berkembang” (hal. 4).
Dengan demikian dapatlah
dikatakan model pendidikan hukum
yang selama ini diterapkan bertanggung
jawab atas lulusan-lulusan yang
“tidak hanya berpikir legalistik dan
positivistik, melainkan juga sarjana
hukum yang setia menjaga hukum
yang serba kaku dan birokratis.
Mereka cenderung anti-perubahan,
bahkan melanggengkan status quo
dominasi hegemoni hukum formal”
(hal. 9). Lulusan-lulusan tersebut yang
kemudian menjadi hakim, jaksa, atau
penegak hukum lain yang menafikan
realitas sosial dan menjauhkan hukum
dari konsep kebenaran dan keadilan.
Karenanya dibutuhkan refleksi
menyeluruh terhadap penyelenggaraan
pendidikan hukum. Refleksi tersebut
akhirnya dapat dimaktubkan dalam
“cetak biru reformasi pendidikan tinggi
hukum” kerjasama Fakultas Hukum
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Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang,
Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin
Makassar, dan The Indonesian Legal
Resource Center dan dibukukan dengan
judul Mengajarkan Hukum yang
Berkeadilan, Cetak Biru Pembaruan
Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan
Sosial.
Paling tidak terdapat enam strategi
utama pembaruan pendidikan hukum
yang orisinal dalam buku ini, yaitu
pembaruan sistem pendidikan dan
pengajaran; penguatan sumber daya
manusia; revitalisasi kelembagaan;
penguatan informasi, jaringan, dan
kerjasama; penguatan kelembagaan
penjamin mutu; serta penegakan kode
etik. Khusus mengenai penegakan
kode etik yang pembahasan dimulai
sejak halaman 95 tidaklah selesai
penguraiannya karena halaman
selanjutnya (halaman 96) kosong.
Mungkin karena kesalahan cetak
semata.
Akan tetapi pemahaman atas
strategi itu terlengkapi dengan
penggambaran rencana aksi pada
bab selanjutnya yang berisi uraian
kebijakan dan program kegiatan.
Dengan demikian buku ini tidak
hanya sekedar tulisan, lebih dari
itu merupakan rekomendasi bagi
kemajuan sistem pendidikan hukum
di Indonesia.
Secara sistematis buku ini terdiri
atas enam bab. Bagian pertama adalah
Bab pendahuluan yang menjelaskan
latar belakang penyusunan cetak
biru. Bab kedua mengenai konsep
keadilan sosial. Dikutip dalam bab ini
pandangan Derrida yang menyatakan,

“the question of justice is not matter
of universal definition, but is rather
following question: How can we, in our
particular time and place, work toward
justice. Terdapat pula pendapat Leon
Petrazyscki bahwa sebenarnya keadilan
(sosial) bukan sesuatu yang abstrak,
yang hanya berada pada dunia nilainilai saja tanpa perwujudan konkret.
(hal. 17-18).
Bab ketiga mengenai visi pendidikan
hukum yang juga membahas mengenai
garis besar orientasi pendidikan
hukum. Visi pendidikan hukum
di Indonesia diarahkan kepada
perwujudan “Ahli hukum yang
bermoral dan memiliki visi tentang
keadilan”. Bab Keempat mengenai
strategi pembaruan pendidikan tinggi
hukum, Bab Kelima mengenai rencana
aksi , serta Bab Keenam penutup. Buku
ini juga dilengkapi Workplan Cetak Biru
2010-2014.
Sebagai penutup secara kuat
disebutkan bahwa rekomendasi utuh
dari penyusun buku ini pula adalah
agar masing-masing penyelenggara
pendidikan hukum perlu menentukan
prioritas di antara strategi yang
ada. Untuk itu diperlukan evaluasi
dan perencanaan secara reguler dari
pimpinan fakultas hukum.
Ke depan memang diharapkan
gerakan “pembaruan pendidikan
hukum” tidak lagi menjadi sekedar
gerakan yang labil dan tidak terarah,
melainkan menjadi suatu kebijakan
utuh para penyelenggara pendidikan
hukum untuk lebih serius mereformasi
sistem pendidikan hukum menjadi
lebih berkeadilan.
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Pustaka

Constitutional Question, Sebuah
Terobosan Hukum Atas Kewenangan
Mahkamah Konstitusi
Judul Buku

: CONSTITUTIONAL QUESTIONS “Alternatif Baru Pencarian Keadlian Konstitusional”

Penulis

: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. dkk.

Penerbit

: UB Press , Maret 2010

Tebal

: Xii hlm dan 84 hlm.

Oleh Mukhlish, SH., MH.
Dosen Fak Hukum Universitas Trunojoyo, Madura.

B

uku
yang
berjudul
CONSTITUTIONAL QUESTIONS:
ì Alternatif baru Pencarian
Keadilan Konstitusionalî ini diterbitkan
oleh UB Press (2010), sebagai wujud
penghargaan kepada Prof. A. Mukhtie
Fadjar, SH., MS. yang telah memasuki
masa purna tugas sebagai Hakim
Mahkamah Konstitusi RI. maupun
sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
Secara substanstif buku ini
menggagas persoalan yang fundamental
terkait dengan persoalan constitutional
question dan constitutional complain,
serta peran, fungsi, dan manfaatnya
bagi para pencari keadilan. Esensi
pembahasannya juga telah memberikan
tawaran alternatif baru bagi para
pencari keadilan konstitusional dalam
konteks bernegara bangsa.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi
(MK) di Indonesia telah menjadikannya
sebagai salah satu sentral dalam
diskursus hukum tata negara
Indonesia. Berdasarkan kewenangan
yang diberikan MK menjadi lembaga
penyeimbang sesuai dengan prinsip
check and balances. Sedangkan lewat
kewenangan menguji UU terhadap UUD,
MK menjadi penjamin terpenuhinya
hak konstitusional warganegara serta
melindungi warganegara dari UU buatan
legistator yang dapat menimbulkan
kerugian konstitusional. Kewenangan
demikian membuat MK sering disebut
sebagai penjaga konstitusi (the
guardian of constitution) sekaligus
melekat sebagai penafsir konstitusi
(the sole interpreter of constitution).
Keberadaan MK menjadi perwujudan
salah satu unsur dari doktrin Rule of
Law, yaitu adanya suatu peradilan tata
negara (constitutional court).
Gagasan mengadopsi mekanisme
constitutional question ke dalam sistem
peradilan konstitusi (constitutional
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adjudication) diulas dengan sangat
elegan dalam buku ini. Istilah
constitutional question maupun
constitutional complaint barangkali
hal tersebut merupakan suatu istilah
baru serta penting untuk diketahui dan
dikaji secara mendalam.
Secara leksikal pengertian
constitutional question dapat diartikan
sebagai persoalan konstitusional atau
pertanyaan konstitusional. Sedangkan
yang dimaksud dengan constitusional
complaint adalah pengaduan
konstitusional. Sebagaimana diketahui
pengakuan dan penghargaan terhadap
hak-hak konstitusional warga negara
merupakan sebuah keharusan yang
tidak bisa ditawar, serta wajib diatur
dan ditegakkan dalam konstitusi
oleh setiap negara di dunia. Terlebih
lagi bagi negara yang menjadikan
demokrasi sebagai cita-cita dan tujuan
yang ingin di capai. Tak terkecuali
Indonesia, yang masih mendambakan
demokrasi sebagai sebuah sistem
yang perlu dan harus terus dikawal
demi terwujudnya pemerintahan
yang diidealkan. Salah satunya
adalah dengan gagasan mengadopsi
mekanisme constitusional question
ke dalam sistem peradilan konstitusi
(constitutional adjudication). Urgensi
penerapan mekanisme constitutional
question di Indonesia wujud konkrit
dari upaya penghormatan dan
perlindungan maksimum terhadap hakhak konstitusional warga negara, selain
itu sebagai salah satu solusi alternatif
dalam memulihkan citra dan wajah
penegakan hukum yang selama ini
sudah tercabik-cabik oleh keserakahan
sistem yang sengaja “dikondisikan”.
Sajian komprehensif berbagai
diskursus tentang Constitutional
Question dan constitusional complaint
menjadikan para pembaca lebih mudah
memahaminya, sehingga masyarakat

(pembaca) bisa mencari solusi kemana
dan bagaimana penyelesaiannya di
kala ketidak-adilan konstitusionalnya
terusik atau dilanggar.
Ada beberapa bagian dalam
sistematika penulisan buku ini yang
dapat membuka cakrawala berfikir
kritis pembaca, Pertama, memaparkan
secara selintas tentang rambu pembatas
dan perluasan kewenangan MK. Bagian
kedua, mengelaborasikan dan menggali
sebab musabab terjadinya constitutional
question dan praktik di negara lain
serta kemungkinan penerapannya di
Indonesia. Bagian ketiga menelusuri
sisi politik maupun hukum dan
mempertanyakan serta memikirkan
kembali rethinking constitutional
question antara realitas politik dan
implementasi hukumnya, sehingga
dapat mengetahui, memahami secara
komprehensif, holistik, dan integral.
Pada bagian keempat menggagas
constitutional question di Indonesia.
Adapaun bagian terakhir membahas
constitutional question sebagai alternatif
baru pencarian keadilan konstitusional
yang ideal di negeri ini.
Walhasil, karya ini membantu
memecahkan kebuntuan problematis
ketatanegaraan dengan berbagai
dimensi pendekatan teori yang
dikemukakan, serta didukung dengan
realitas constitutional question dalam
praktik berperadilan di MK dewasa
ini (meskipun UU MK sendiri belum
mengaturnya). Artinya kehadiran
constitutional question merupakan
terobosan hukum hukum untuk
pembaruan ilmu hukum tatanagera.
Tentu kehadiran buku ini harus tetap
direspon secara kritis dan mendalam.
Selamat membaca dan mengembangkan
substansi dari buku ini dalam berbagai
diskursus lebih luas lagi.
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Lily Wahid

MK Bersih Dari Berbagai Kepentingan

S

alah satu inisiator hak angket Century yang juga Anggota DPR
Lily Chadijah Wahid mengungkapkan optimismenya bahwa
Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan permohonannya
dalam pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD (UU MD3) usai persidangan perbaikan permohonan, Rabu
(12/5), di Gedung MK.
“Saya optimis MK akan mengabulkan permohonan judicial review
ini karena MK merupakan lembaga yang tepat untuk mengatasi
permasalahan ketatanegaraan,” ujarnya.
Lily mengungkapkan bahwa syarat jumlah kuorum sebanyak
¾ Anggota Dewan dalam melakukan Hak Menyatakan Pendapat
memberatkan Anggota DPR dalam melakukan sistem check and

Foto: Humas MK/Prana Patra Yoga

balances kepada Pemerintah.
“Hak konstitusional Anggota DPR untuk melakukan pengawasan
jadi terhalangi dengan jumlah kuorum sebesar tiga perempat. Padahal
dalam Pasal 7B UUD 1945 saja hanya dibutuhkan jumlah kuorum
sebesar dua pertiga. Maka hal ini bertentangan,” papar putri dari K.H.
Wahid Hasyim ini.

Akan tetapi , Lily percaya Majelis Hakim MK akan memutus dengan seadil-adilnya. “Saya yakin Hakim MK
bersih dari berbagai kepentingan dan akan berpihak pada kebenaran,” tandasnya. (Lulu A.)

Meutya Hafidz

Pamitan Sementara Dari Dunia Jurnalis

M

asyarakat Indonesia yang gemar menonton program berita
pasti sudah tak asing dengan wajah perempuan ayu ini, Meutya
Viada Hafidz atau lebih akrab disapa dengan sebutan Meutya

Hafidz. Lama tak terdengar kabarnya, mantan anchor news salah satu
stasiun televisi swasta itu mengajukan perkara Pemilukada ke Mahkamah
Konstitusi, (24/5). Dalam perkara Nomor 16/PHPU.D-VIII/2010 tersebut,
Meutya bersama Dhani Setiawan Isma tercatat sebagai calon pasangan
Walikota dan Wakil Walikota Binjai.
Disinggung mengenai dunia baru yang ditekuninya, Meutya
menyatakan memiliki idealisme serta visi dan misi yang jelas dalam
dunia politik seperti dilansir dari kanalpemilu.net. “Saya tidak latah
ataupun ikut-ikutan terjun ke bidang ini,” tegas perempuan kelahiran
3 Mei 1978 ini.
Akan tetapi, sebagai konsekuensinya, Meutya sudah meninggalkan
dunia yang lama membesarkannya, dunia jurnalis. “Saya hanya
pamitan sementara dari dunia jurnalis. Semua ini untuk menghindari
conflict interest,” ujarnya. (Lulu A.)
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Konstitusiana
Tak Ada Konstitusi Sepenuhnya Tertulis
Atau Sepenuhnya Tak Tertulis

Sumber foto: http://www.flickr.com

T

ak ada konstitusi yang sepenuhnya tertulis atau
sepenuhnya tidak tertulis,” demikian menurut
pakar hukum C.F. Strong. Contohnya adalah
Inggris yang biasanya dianggap sebagai contoh paling
terkemuka untuk sebuah negara yang tak memiliki

konstitusi tertulis, ternyata juga memiliki hukum tertulis.
Misalnya, Bill of Rights (1689) dan Parliament Act
(1911) yang sudah mewakili eksistensi undang-undang
dasarnya.
Kebalikan dari Inggris adalah pelaksanaan konstitusi
yang berlaku di Amerika Serikat. Negeri Paman Sam yang
memiliki konstitusi tertulis paling lengkap di dunia ini,
ternyata tetap menggunakan konvensi-konvensi, aturanaturan tak tertulis atau adat istiadat untuk melengkapi
undang-undang dasarnya.
Dengan demikian, tidak satu pun negara di dunia
yang hidup 100 persen sesuai dengan dokumendokumen tertulisnya. Dalam praktiknya, hukum adat
tetap memainkan peranan besar dalam pelaksanaan
konstitusi di sebagian besar negara. Seperti dilansir dari
buku berjudul Amandemen UUD 1945: Antara Mitos
dan Pembongkaran” yang ditulis oleh Denny Indrayana,
yang menjabat sebagai staff khusus Presiden SBY. (Nano
Tresna A.)

Pengaduan Konstitusional Banyak Terjadi di Jerman

D

i antara negara-negara yang memiliki Mahkamah
Konstitusi, Jerman menjadi salah satu negara
yang banyak menangani masalah pengaduan
konstitusional (constitutional complaint). Di negeri yang
dihuni beragam etnis dan imigran asing ini, menangani
pengaduan konstitusional memang merupakan salah satu
wewenang pokok Mahkamah Konstitusi.
Pengaduan konstitusional merupakan bagian dari
mekanisme untuk menjaga supremasi konstitusi dan
melindungi hak konstitusional warga negara Jerman.
Kasus-kasusnya pun beragam. Beberapa waktu lalu
misalnya, ada sebuah kasusnya mengenai gugatan para
pegawai toko di Munich yang meminta hari minggu
libur kerja. Dalihnya, karena demi kepentingan ibadah
mereka.
Lantas bagaimana dengan di Indonesia? Dari
puluhan kali uji materi UU terhadap UUD 1945 yang
dilakukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak
dibentuk pada 2003, cukup banyak yang merupakan
pengaduan konstitusional (constitutional complaint).
Namun demikian, saat ini MK Republik Indonesia
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Sumber foto: http://www.flickr.com

memang belum memiliki kewenangan untuk menangani
pengaduan konstitusional. Seperti dilansir dari www.
mahkamahkonstitusi.go.id. (Nano Tresna A.)
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HUKUM

Coup d’Etat

C

oup d’Etat merupakan salah
satu cara perubahan di luar
konstitusi. Kudeta dan revolusi
menjadi konstitusional jika diterima
dan diakui oleh masyarakat. Dengan
demikian berlakulah sumber dari segala
sumber hukum baru sebagaimana
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945 yang meruntuhkan hukum
kolonial.
Jellinek
membedakan
Vervassungsanderung, yaitu perubahan
undang-undang dasar (UUD) yang
dilakukan dengan sengaja dengan
cara yang disebutkan dalam UUD itu
sendiri dan Vervassungwandlung yaitu
perubahan UUD dengan cara yang tidak
terdapat dalam UUD, tetapi melalui
cara-cara istimewa seperti revolusi,
coup d’etat, convention dan sebagainya
(Ismail Suny, 1986: 41-42)
Menurut sejarah perkataan Coup
d”Etat berasal dari perkataan Coup dan

Etat. Makna istilah itu menurut kamus
The Shorter Oxford English Dictionary
(1939, Jilid I, hlm. 409, arti Coup d’Etat
atau kudeta adalah: a sudden and
decisive stroke of state policy, spec a
change in the government carried out
violently or illegally by the ruling power.
(tindakan politik yang tiba-tiba dan
yang memberikan putusan, teristimewa
tidak menurut undang-undang oleh
kekuasaan yang memerintah).
Menurut Everyman, Encyclopedie
in 12 volumes, maka dalam jilid IV
(1932, hlm. 455) diterangkan: A Coup
d”Etat is an arbitrary stroke of policy,
carried out suddenly both violently
and illegally by the ruling power, with
entire disregard of the prerogarives
of other parts of the body politic.
(Perbuatan kekuasaan Coup d’Etat
ialah tindakan politik atas kekuasaan
sendiri, dilaksanakan dengan tibatiba secara kekerasan dan melanggar
undang-undang oleh kekuasaan yang
memerintah, dengan mengabaikan hakhak istimewa kepunyaan bagian-bagian
lain dalam badan politik)

Jadi syarat Coup d’Etat menurut
Muh Yamin sesuai pengertian tersebut
dalam bukunya “Sapta Dharma
(Patriotisme Indonesia)” adalah: 1.
Arbitrary stroke of policy (tindakan
politik atas kekuasaan sendiri. 2.
Bersifat: suddenly, violently dan illegally
(dengan tiba-tiba dengan kekerasan
dan melanggar undang-undang). 3.
Dilaksanakan oleh kekuasaan yang
berkuasa (the ruling power), 4.
Mengabaikan hak istimewa bagi badan
politik yang lain (the prerogatives of
other parts of the body politic).
Contoh Coup d’Etat yang sesuai
dengan uraian ini ialah perebutan
kekuasaan oleh Napoleon Bonaparte
tahun 1794 waktu memberhentikan
kekuasaan Directory dengan
menjalankan tindakan militer “whiff
of grapeshot”; dan contoh kedua ialah
waktu Louis Napoleon sebagai orang
berkuasa pada 1851 dengan kekerasan
membubarkan National Assembly
dan memproklamirkan diri menjadi
Emperor Perancis. (Miftakhul Huda)

Kunjungi

Perpustakaan Online
MKRI

ketik alamat websitenya:

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

Putusan

UU SBSN Konstitusional
Ikhtisar Putusan Nomor:
143/PUU-VII/2009
Pemohon:
Bastian Lubis
Pokok Perkara:
Pengujian UU 19/2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN)

Ikhtisar Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan menolak uji materi UU
No. 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (UU SBSN),
Jum’at (07/05), di ruang sidang pleno
MK. Permohonan yang teregistrasi
dengan Nomor 143/PUU-VII/2009
ini dimohonkan oleh Bastian Lubis
karena merasa hak konstitusionalnya
dirugikan terkait penggunaan barang
milik negara sebagai dasar penerbitan
serta aset SBSN.
Setelah memerikasa permohonan,
MK memiliki pendapat bahwa terhadap
dalil Pemohon yang menyatakan pasal
yang dimohonkan pengujian in casu
Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a
dan huruf b serta Pasal 11 UU 19/2008
menghilangkan hak konstitusional
Pemohon yang ditentukan dalam Pasal
28H ayat (2) UUD 1945, karena dengan
berlakunya kedua pasal UndangUndang a quo, nyata terlihat bahwa
kerugian yang dialami oleh Pemohon
secara konstitusional merujuk pada
potensi kerugian, yaitu apabila dalam
jangka waktu dijaminkannya aset SBSN
berupa tanah dan/atau bangunan dan
selain tanah dan/atau bangunan oleh
Pemerintah kepada pihak tertentu
gagal bayar (default), berarti objek
tersebut akan dikuasai oleh pihak
ketiga (pemegang gadai) objek jaminan
Pemerintah.
Dengan beralihnya objek jaminan
tersebut, pada saat itulah timbul
kerugian yang nyata bagi Pemohon
karena tidak dapat lagi memanfaatkan
fasilitas umum berupa tanah dan/
atau bangunan dan selain tanah
dan/atau bangunan tersebut. Alasan
bahwa kerugian yaitu tidak dapat
lagi memanfaatkan fasilitas umum
berupa tanah, dan lain-lain, tidak
tepat menurut hukum karena tidak
terjadi peralihan hak atas aset yang
dijaminkan. Eksistensi dan penerapan

Edisi Mei 2010

Norma yang diuji:
Pasal 10 ayat (1), (2) huruf a dan b,
serta Pasal 11 ayat (1)

Amar Putusan:
Menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya

Norma UUD 1945 sebagai alat uji:
Pasal 28H ayat (2)

Tanggal Putusan:
07 Mei 2010

Undang-Undang a quo justru memberi
manfaat bagi masyarakat secara
keseluruhan termasuk Pemohon,
terutama karena menjadi salah satu
sumber Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)
Selanjutnya, penggunaan Pasal
28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu
uji, menurut MK adalah tidak tepat
menurut hukum karena Pasal 28H
ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan
konstitusional terhadap mereka yang
mengalami peminggiran, ketertinggalan,
pengucilan, pembatasan, pembedaan,
kesenjangan partisipasi dalam politik
dan kehidupan publik yang bersumber
dari ketimpangan struktural dan
sosial-kultural masyarakat secara terus
menerus (diskriminasi), baik formal
maupun informal, dalam lingkup publik
maupun privat atau yang dikenal
dengan affirmative action, sehingga
diperlukan tindakan khusus sementara
dengan tujuan membuka peluang dan
kesempatan bagi mereka agar dapat
berpartisipasi aktif dalam kehidupan
publik secara adil dan seimbang;
Terkait dengan kerugian yang
didalilkan Pemohon bahwa sebagai
perorangan warga negara kehilangan
hak konstitusionalnya atas tanah
dan/atau bangunan dan selain tanah
dan/atau bangunan sebagai akibat
diterbitkannya SBSN, MK menilai
tidak terdapat hubungan sebab-akibat
(causal verband) antara kerugian
yang didalilkan dengan pasal yang
dimohonkan pengujian. Pasal yang
dimohonkan pengujian hanya berupa
pengaturan penggunaan Barang Milik
Negara dalam rangka penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara yang
merupakan pilihan kebijakan yang
bersifat terbuka (opened legal policy)
dalam rangka pengelolaan keuangan
negara untuk meningkatkan daya
dukung APBN dengan menggunakan
instrumen keuangan berbasis syariah

yang oleh pembentuk Undang-Undang
dipandang memiliki peluang besar yang
belum dimanfaatkan secara optimal
untuk membiayai pembangunan
nasional.
Sehubungan dengan dalil Pemohon
yang menyatakan tidak dapat
memanfaatkan barang milik negara
berupa tanah dan/atau bangunan
dan selain tanah dan/atau bangunan
karena dijadikan aset SBSN, menurut
MK dalil tersebut adalah tidak tepat,
karena Pemohon bukan selaku instansi
pengguna barang milik negara,
melainkan sebagai penyewa dari
barang milik negara yang digunakan
oleh instansi pengguna.
Apabila Pemohon sebagai instansi
Pemerintah selaku pengguna barang
milik negara maka Pemohon tetap dapat
menggunakan barang milik negara
tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam
Penjelasan Pasal 11 ayat (3) UU 19/2008
yang menyatakan, “Penggunaan Barang
Milik Negara sebagai Aset SBSN tidak
mengurangi kewenangan instansi
pengguna Barang Milik Negara untuk
tetap menggunakan Barang Milik
Negara dimaksud sesuai dengan
penggunaan awalnya ...”. Jika yang
dimaksud pemanfaatan barang tersebut
adalah sebagai penyewa, maka penyewa
tidak kehilangan haknya apabila BMN
tersebut dijadikan underlying asset atas
penerbitan SBSN.
Dalam kesimpulannya, MK
menyatakan bahwa MK berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo, Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan
a quo, Pokok permohonan tidak
beralasan hukum. Selanjutnya, vonis
MK menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya. (RN Bayu
Aji)
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Tidak Punya Legal Standing, Pengujian UU 10/2008
Tidak Dapat Diterima
Ikhtisar Putusan Nomor:
15/PUU-VIII/2010
Pemohon :
Nanang Sukirman, Idris Rosyadi,
Herman, Ruswandi, dan Sulaiman
Pokok Perkara :
Pengujian Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan

Ikhtisar Putusan
Para Pemohon adalah warga negara
Indonesia, anggota/kader, dan juga
fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) Partai Persatuan Pembangunan
Kota Tangerang Selatan yang telah
berbadan hukum dan memenuhi
syarat sebagai sebuah partai politik
sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (selanjutnya disebut UU
2/2008).
Pemohon merasa dirugikan dengan
adanya inkonsistensi, kontradiksi, dan
multi tafsir dalam muatan Pasal 29
ayat (4) dan (5) UU 10/2008. Menurut
Pemohon, selain tidak memenuhi
asas kepastian hukum sebagaimana
diamanatkan UUD 1945, pasal a
quo juga berpotensi menimbulkan
kerugian dan hak konstitusional para
Pemohon.
Bunyi Pasal 29 Ayat (4) dan (5)
UU 10/2008 tersebut adalah sebagai
berikut: (4) “Penataan daerah
pemilihan di kabupaten/kota induk
dan pembentukan daerah pemilihan di
kabupaten/kota baru dilakukan untuk
Pemilu berikutnya”; (5) ”Ketentuan
lebih lanjut mengenai alokasi kursi
dan daerah pemilihan anggota DPRD
kabupaten/kota ditetapkan dalam
peraturan KPU”.
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 10/2008. Sebelum
Kota Tangerang Selatan dimekarkan
dari Kabupaten Tangerang selaku
kabupaten induk, para Pemhon telah
ditetapkan sebelumnya sebagai Caleg
pada kabupaten induk yang terdiri
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Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(3), Pasal 28I ayat (2)

Norma Yang Diuji :
Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5)

Amar Putusan :
Menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima

Norma UUD 1945 Sebagai Alat uji :
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat

Tanggal Putusan :
7 Mei 2010

6 Dapil dan para Pemohon berada
padai Dapil 5 dan Dapil 6 Kabupaten
Tangerang.
Pemohon memandang Keputusan
KPU yang menetapkan Kota Tangerang
Selatan menjadi dua Dapil melanggar
Pasal 29 ayat (2) UU 10/2008, 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 Dapil
maka setiap Dapil 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”.
U n t u k
m e m p e r k u a t
permohonannya, Pemohon melampirkan
18 bukti, mulai P-1 sampai P-18.
Dalam petitumnya, Pemohon meminta
Majelis Hakim menyatakan pasal yang
dimohonkan di atas, bertentangan
dengan UUD 1945.
Majelis Hakim sendiri dalam
pertimbangan hukumnya melihat
permohonan a quo ternyata bukan
merupakan pengujian terhadap
Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU
10/2008, karena sesuai uraian dalam
pokok permohonannya, kerugian
hak konstitusional para Pemohon
secara nyata diakibatkan oleh adanya
Keputusan KPU 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, yang menetapkan Tangerang
Selatan Provinsi Banten menjadi dua
Dapil, yaitu Dapil Tangerang Selatan
1 meliputi Kecamatan Pondok Aren,
Serpong, Serpong Utara, dan Setu, serta
Dapil Tangerang 2 meliputi Kecamatan
Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang
(vide Bukti P-6).
Mahkamah berpendapat kerugian
hak konstitusional para Pemohon tidak
berkaitan langsung oleh berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian, namun kerugian hak
konstitusional para Pemohon
diakibatkan oleh adanya Keputusan
KPU Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009
sebagaimana telah diuraikan di atas.
Dengan demikian tidak ada hubungan
sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian konstitusional para Pemohon
dengan pasal-pasal yang dimohonkan
pengujian, sehingga para Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo.
Dalam konklusinya, Mahkamah
berkesimpulan Para Pemohon tidak
memenuhi syarat kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo. Karena itu,
Pokok permohonan pun tidak
dipertimbangkan. Amar putusan MK
menyatakan permohonan para Pemohon
tidak dapat diterima. (Yazid)
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Objek Permohonan Bukan Kewenangan MK, Pemohon Cabut
Permohonannya
Ikhtisar Putusan Nomor:
2/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
H. Poniman Kasturo dan Nur Afifatul
Khoeriyah
Termohon:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kebumen
Pokok perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kebumen

Ikhtisar Putusan
Pemohon adalah pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kebumen dengan nomor urut 4 (empat).
Dalam Sidang Panel Pemeriksaan
Pendahuluan tanggal 29 April 2010,
Panel Hakim telah memberikan nasihat
kepada Pemohon untuk memperbaiki
permohonannya.
Namun, dalam pada persidangan
selanjutnya 3 Mei 2010, Pemohon

Amar Ketetapan:
•
Mengabulkan penarikan kembali
permohonan Pemohon;
•
Menyatakan Perkara Nomor
2/PHPU.D-VIII/2010 perihal
Permohonan Perselisihan tentang
Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010
ditarik kembali;
•
Menyatakan Pemohon tidak
dapat mengajukan kembali

menyampaikan surat permohonanan
bertanggal 03 Mei 2010 perihal
permohonan pencabutan perkara
perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010,
dengan alasan objek permohonan dalam
perkara a quo merupakan pelanggaran
pidana berupa politik uang yang
bukan menjadi wewenang Mahkamah
Konstitusi untuk menyelesaikannya.

•

Permohonan Perselisihan tentang
Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun
2010;
Memerintahkan kepada Panitera
untuk mencatat penarikan
kembali Perkara Nomor 2/PHPU.DVIII/2010 a quo dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi.

Tanggal Putusan:
7 Mei 2010
Terhadap penarikan permohonan
tersebut, Rapat Permusyawaratan
Hakim menyatakan bahwa penarikan
kembali permohonan Perkara Nomor
2/PHPU.D-VIII/2010 beralasan dan
tidak bertentangan dengan UndangUndang, oleh karena itu, penarikan
kembali permohonan tersebut dapat
dikabulkan. (Dodi.H)

Tujuh Dalil Pemohon Seluruhnya Ditolak Mahkamah
Ikhtisar Putusan Nomor:
3-4/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010:
H. Mahfudz Ali dan Anis Nugroho
Widharto (Pemohon I)
Perkara Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010:
Bambang Raya Saputra dan
Kristanto (Pemohon II)

Terkait:
Soemarmo Hadi Saputro dan Hendrar
Prihadi
Pokok Perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kota Semarang.

Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan untuk menolak seluruh
permohonan para Pemohon terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Kota Semarang, pada Selasa

Edisi Mei 2010

Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Termohon
tidak dapat diterima
Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan menolak permohonan
para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan:
18 Mei 2010

Termohon:
Komisi Pemilihan Umum Kota
Semarang

Ikhtisar Putusan

Amar Putusan:

(18/05). Sidang Pleno pembacaan
putusan tersebut dihadiri oleh 9
(sembilan) Hakim Konstitusi.
Dalam permohonannya, Pemohon
I, mendalilkan 7 (tujuh) permasalahan
pokok, yakni terkait mekanisme
pengumuman laporan dana kampanye,

verifikasi calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah perseorangan,
pelanggaran pidana Pemilu berupa
praktik “politik uang” (money politics),
kesalahan dalam penulisan status
agama salah satu calon Wakil Walikota,
DPT yang bermasalah, adanya keberatan
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saksi dalam penghitungan tingkat PPK
dan tingkat Kota, dan terakhir terkait
dugaan pelanggaran hukum, tidak
profesional, tidak jujur dan tidak adil,
serta rekayasa yang dilakukan oleh
Termohon selama tahapan pendaftaran
calon peserta Pemilukada.
Sedangkan Pemohon II, dalam
pokok permohonannya menyatakan
bahwa telah terjadi kesalahan penulisan
identitas agama pada profil yang dibuat
oleh Termohon. Di mana calon Wakil
Walikota Kristanto yang seharusnya
beragama Katholik, tertulis di profil
beragama Islam.
Atas kejadian itu, Pemohon
II, mendalilkan bahwa perbuatan
Termohon merubah identitas agama
Pemohon dari yang sebenamya
beragama Katholik menjadi beragama
Islam jelas melanggar Pasal 263
KUHPidana dan selain itu merusak
strategi yang dibangun sejak awal oleh
Pemohon, yaitu untuk menarik para
pemilih umat Nasrani dan Masyarakat
Tiong Hoa Semarang, sehingga
berpengaruh sangat signifikan terhadap
hasil perolehan suara Pemohon karena
bukan hanya pemeluk Nasrani dan
masyarakat Tiong Hoa Semarang saja
yang menarik dukungannya, namun
juga umat Islam yang tertarik dengan
Visi Misi Pemohon, karena pemilih
akhirnya menilai kalau Pemohon II
sebagai orang yang mempermainkan
agama bahkan melakukan kebohongan
publik.
Terhadap Permohonan tersebut,
pihak Termohon mengajukan eksepsi.
Untuk permohonan nomor 3/PHPU.DVIII/2010, Termohon menganggap

Permohonan Pemohon kabur (obscuur
libel); dan Permohonan Pemohon tidak
termasuk objek perselisihan hasil
Pemilukada (error in objecto); sedangkan
untuk permohonan nomor 4/PHPU.DVIII/2010, Termohon, menyatakan bahwa
permohonan Pemohon kabur (obscuur
libel), perbaikan tidak sesuai saran
hakim, dan Pemohon salah menyebut
objek perkara (error in objecto).

Pendapat Mahkamah
Merujuk kepada dalil Pemohon I
tentang tidak diumumkannya laporan
dana kampanye para pasangan
calon oleh Termohon, Mahkamah
berpendapat, Termohon telah
melakukan kewajiban institusionalnya
dengan menyebarkan informasi
melalui wawancara di salah satu
radio lokal. Selain itu, Pemohon
juga telah menempelkan fotokopi
laporan itu di papan pengumuman
KPU Kota Semarang. Pada konteks
ini, pengumuman itu oleh Mahkamah
dianggap telah memenuhi asas
publisitas yang ditentukan oleh
Undang-Undang.
Kemudian terkait dengan tidak
diverifikasinya pasangan calon
perseorangan, yang menurut Pemohon
I telah mempengaruhi perolehan
suaranya, Mahkamah berpendapat
bahwa Pemohon hanya mampu
membuktikan secara administratif saja,
sebaliknya Termohon malah dapat
membantahnya dengan bukti-bukti
yang lebih jelas dan tegas. Sedangkan
terhadap perolehan suara versi Pemohon
I, Mahkamah menyatakan hal itu
hanyalah berdasarkan asumsi belaka.

Selanjutnya, tentang adanya praktik
politik uang, Mahkamah berpendapat
bahwa pelanggaran tersebut telah di
tindak lanjuti oleh Panwaslu namun
tidak ditemukan cukup bukti. Dan,
meskipun pelanggaran itu benar
terjadi, hal tersebut belumlah sampai
dilakukan secara massif, terstruktur
dan sistematis, sehingga dapat
dikatakan pelanggaran pidana berupa
‘politik uang’ (money politik) adalah
dalil yang tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum.
Terhadap dalil yang diungkapkan
oleh Pemohon I maupun Pemohon II,
tentang kesalahan penulisan agama
pada profil calon Wakil Walikota
Kristanto, Mahkamah berpendapat
tidak ada satu pihak pun yang dapat
membuktikan secara materiil bahwa
kesalahan tersebut mengakibatkan
berkurangnya atau justru meningkatnya
suara salah satu pasangan calon,
termasuk para Pemohon. Maka,
Mahkamah menyatakan dalil tersebut
tidak berdasar hukum sehingga harus
dikesampingkan.
Pada konklusinya, Mahkamah
menyimpulkan bahwa para pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dan permohonan telah
diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan. Oleh karena itu,
Mahkamah berkesimpulan berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara a quo. Dalam amar putusannya,
Mahkamah menolak permohonan
para Pemohon untuk seluruhnya dan
menyatakan eksepsi Termohon tidak
dapat diterima karena sangat terkait
dengan pokok permohonan. (Dodi. H)

PHPU Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Ternate:
MK Putuskan Tolak Seluruh Permohonan
Ikhtisar Putusan Nomor:
5/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
Muhammad Iqbal Ruray dan Vaya
Amelia Armaiyn
Termohon:
Komisi Pemilihan Umum Kota
Ternate
Terkait:
Burhan Abdurahman dan Arifin
Djafar
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Pokok Perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kota Ternate.
Amar Putusan:
• Dalam Eksepsi:
Menyatakan Eksepsi Termohon
tidak dapat diterima

• Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan:
18 Mei 2010
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Ikhtisar Putusan
Pemohon adalah pasangan calon
Walikota/Wakil Walikota Kota Ternate
dengan nomor urut 1 (satu) pada
Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Kota Ternate 2010.
Dalam permohonannya, pemohon
mendalilkan bahwa pelaksanaan
Pemilukada Walikota dan Wakil
Walikota Kota Ternate dilakukan
secara tidak imparsial (memihak),
tidak jujur, tidak adil, tidak memberi
kepastian hukum, menyimpang dari
tertib penyelenggara Pemilu, tidak
proporsional, tidak profesional, tidak
akuntabel, serta bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan.
Adapun alasan hukum dari
Pemohon adalah adanya pelanggaran
kampanye berupa pengerahan massa
pelajar dan mahasiswa Moti untuk
memilih kandidat tertentu pada masa
tenang tanggal 21 April 2010, hilangnya
hak memberikan suara sebanyak
49.135 pemilih, pencoblosan lebih
dari satu kali oleh pemilih, adanya
temuan Panwas Ternate Selatan dan
Pulau Ternate.
Selain itu juga, menurut Pemohon,
terjadi pelanggaran pasca pemilukada
berupa pemajuan tanggal rapat pleno
KPU Kota Ternate yang seharusnya
diselenggarakan 30 April 2010 menjadi
26 April 2010, pelanggaran terhadap
data Formulir C-1, dan pelanggaran tidak
diberikannya Berita Acara Penetapan
Calon Walikota/Wakil Walikota Kota
Ternate kepada Pemohon.

Pendapat Mahkamah
Ter ka i t da l i l Pemoh on y a n g
menyatakan bahwa terjadi pengerahan

massa pelajar dan mahasiswa Moti,
Mahkamah berpendapat permasalahan
tersebut telah dinyatakan selesai,
karena pada saat kejadian Panitia
Pengawas Pemilukada (Panwaslukada)
Kota Ternate telah mengambil tindakan
pembubaran berdasarkan Pasal 75 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004. Hal ini seperti diakui oleh Sultan
Alwan, Ketua Panwaslukada Ternate
dalam persidangan. Sehingga, Mahkamah
menyimpulkan tidak ada pelanggaran
dalam penyelenggaraan Pemilukada
Kota Ternate dan dengan demikian dalil
Pemohon tidak terbukti.
Selain itu, merujuk pada
pernyataan Sultan Alwan pula,
Mahkamah berpendapat bahwa dalil
Pemohon tentang hilangnya sisa surat
suara sebanyak 49.315 tidak terbukti
menurut hukum. Hal ini dibuktikan
juga dengan ditandatanganinya Berita
Acara Hasil Perolehan Suara Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota di
Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Ternate Tahun
2010 (Model DB-KWK) oleh seluruh
saksi pasangan calon.
Kemudian, sepanjang dalil
Pemohon yang menyatakan telah
terjadi pelanggaran dalam pengisian
Formulir C-1, tidak diberikannya Berita
Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil
Perolehan Suara oleh KPU Kota Ternate,
dan pencoblosan oleh pemilih lebih
dari satu kali, menurut Mahkamah, jika
merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat
(7), Pasal 98 ayat (3), dan Pasal 99 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, saksi pasangan calon harus
menyampaikan keberatan. Namun pada

kenyataannya, para saksi Pasangan
Calon semuanya membubuhkan tanda
tangan pada Berita Acara Penghitungan
Hasil Perolehan Suara tanpa memberikan
catatan keberatan. Oleh karena itu,
Mahkamah berpendapat bahwa dalil
pemohon tidak terbukti.
Selanjutnya, terkait dalil
Pemohon yang menyatakan telah
terjadi pelanggaran karena pemajuan
tanggal rapat pleno Pemilukada yang
seharusnya tanggal 30 April 2010
dipercepat menjadi tanggal 26 April
2010, menurut Mahkamah pemajuan
tanggal tersebut dibenarkan menurut
hukum sesuai dengan ketentuan Pasal
34 ayat (1) Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 yang menyatakan,
“Rapat Pleno KPU sah apabila dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 5 (lima)
orang anggota”. Pemajuan tersebut
diputuskan dalam rapat pleno KPU
Kota Ternate yang sah yang juga
dihadiri oleh saksi pasangan calon
dan tidak ada yang mengajukan
keberatan.
Dalam konklusinya, Mahkamah
menyatakan berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo, dikarenakan
Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan
permohonan dan Permohonan diajukan
dalam tenggang waktu yang ditentukan.
Sedangkan terhadap Eksepsi Termohon,
Mahkamah berpendapat tidak tepat
menurut hukum. Oleh karena itu,
dalam amar putusannya mahkamah
menyatakan eksepsi Termohon
tidak dapat diterima dan menolak
permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. (Dodi. H)

Permohonan Tidak Diterima Karena Melewati
Tenggang Waktu
Ikhtisar Putusan Nomor:
6/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
Andy Azisi Amin dan Dirmawan

Terkait:
Zulkifli Muhadli dan Mala Rahman

Termohon:
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Sumbawa Barat.

Pokok Perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat

Edisi Mei 2010

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima
Tanggal Putusan:
24 Mei 2010
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ikhtisar putusan
Ikhtisar Putusan
Pemohon Andy Azisi AminDirmawan adalah Pasangan Nomor
Urut 1 (satu) Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sumbawa Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemohon
keberatan terhadap Keputusan KPU
Kabupaten Sumbawa Barat No. 30/2010
tanggal 3 Mei 2010 yang menetapkan
Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas
nama Zulkifli Muhadli-Mala Rahman
sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam
Pemilukada Sumbawa Barat Tahun
2010.
Menurut Pemohon, perolehan
suara Pasangan Calon Nomor Urut
2 atas nama Zulkifli Muhadli dan
Mala Rahman dalam Pemilukada
Sumbawa Barat Tahun 2010 dengan
perolehan suara sah sebanyak 38.401
(tiga puluh delapan ribu empat ratus
satu), merupakan hasil rekayasa dalam
penyelenggaraan Pemilukada Sumbawa
Barat Tahun 2010 yang pelaksanaannya
tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak
transparan, dan sangat memihak.
Oleh sebab itu, Pemohon
mendalilkan Pemilukada di Sumbawa
Barat penuh dengan praktik kecurangan
yang sistematis, masif, terstruktur, dan
terencana. Di mana hal itu, menurutnya,
telah melanggar ketentuan Pasal 10
ayat (4) huruf b UU No. 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilu.
Dalam Permohonannya, Pemohon
mendalilkan beberapa pelanggaran
yang terjadi selama Pemilukada.
Baik itu dilakukan oleh Termohon
maupun pasangan calon Bupati/Wakil
Bupati lainnya. Beberapa dalil yang
dimohonkan oleh Pemohon adalah
penggunaan ijazah tidak sah oleh
Zulkifli Muhadli (Pihak terkait) pada

saat pendaftaran sebagai pasangan
calon, adanya pengerahan PNS dan
penggunaan fasilitas Negara saat
kampanye, terdapat Pemilih yang tidak
mendapat undangan atau adapula yang
memilih dua kali. Selain itu, menurut
Pemohon, juga terjadi praktik politik
uang yang dilakukan oleh pihak
Terkait.
Sementara itu, Termohon, dalam
eksepsinya menyatakan Permohonan
tidak menyangkut tentang hasil
penghitungan suara yang ditetapkan
oleh Termohon yang mempengaruhi
perolehan suara Pemohon, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 8
juncto Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2)
huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah. Sehingga, menurut
Termohon, permohonan sudah
seharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima.

Pendapat Mahkamah
Menimbang bahwa hasil
penghitungan suara Pemilukada
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010
ditetapkan oleh Termohon berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pengesahan
Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan
Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun
2010 tanggal 30 April 2010 pada hari
Jumat, tanggal 30 April 2010. Sehingga,
batas waktu pengajuan permohonan ke
Mahkamah adalah pada tanggal 5 Mei
2010 (tiga hari kerja setelah tanggal
penetapan 30 April 2010), karena hari
Sabtu, 01 Mei 2010, dan Ahad, 02 Mei

2010, bukan hari kerja.
Selain itu, Mahkamah berpandangan
bahwa dalam persidangan terungkap
fakta yang diakui dan tidak dibantah
baik oleh Pemohon, Termohon, maupun
Pihak Terkait bahwa pengesahan
hasil Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun
2010 ditetapkan oleh Termohon pada
tanggal 30 April 2010.
Berdasarkan bukti dan fakta
tersebut di atas, sesuai ketentuan
Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun
2004 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi (PMK) 15 Tahun
2008, seharusnya permohonan a quo
diajukan oleh Pemohon paling lambat
pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010.
Namun faktanya, permohonan Pemohon
diajukan dan diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 06
Mei 2010 pukul 16.50 WIB berdasarkan
Akta Penerimaan Berkas Permohonan
Nomor 74/PAN.MK/2010. Dengan
demikian, permohonan Pemohon
diajukan melewati tenggang waktu yang
ditentukan oleh peraturan perundangundangan.
Dengan demikian, dalam
konklusinya, Mahkamah menyatakan
berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan a quo dan
Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing), namun permohonan
Pemohon diajukan melewati
tenggang waktu yang ditentukan
peraturan perundang-undangan
sehingga permohonan Pemohon tidak
dipertimbangkan. Maka, dalam amar
putusannya, Mahkamah menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima. (Nur Rosihin Ana)

PERMOHONAN PENGUJIAN Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera
TIDAK DITERIMA
Ikhtisar Putusan Nomor:
24/PUU-VIII/2010
Pemohon:
Eddy Sadeli
Pokok Perkara:
Pengujian terhadap Surat Edaran
Presidium Kabinet Ampera Nomor
SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28
Juni 1967
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Norma yang diuji:
Seluruh norma dalam Surat Edaran
Presidium Kabinet Ampera Nomor
SE.06/Pres.Kab/6/1967
Norma UUD 1945 sebagai alat uji:
Pasal 26 Ayat (1), Pasal 28I ayat (2),
(3) dan (4)

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan:
31 Mei 2010
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ikhtisar putusan
Ikhtisar Putusan
Pemohon yang tercatat sebagai
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini,
menyatakan keberatan terhadap Surat
Edaran Presidium Kabinet Ampera
Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal
28 Juni 1967. Ia mendalilkan, dengan
diterbitkannya Surat Edaran tersebut
yang mengganti istilah Tionghoa
dengan kata Cina adalah tidak tepat
dan menyakiti hati orang Tionghoa,
karena dipengaruhi keadaan politik
saat itu dan penuh dengan unsur
diskriminatif. Penyebutan Cina
terhadap suku Tionghoa adalah tidak
lain dan tidak bukan hanya untuk
menganaktirikan suku Tionghoa,
karena istilah Cina tersebut lebih
dikonotasikan sebagai nama sebuah
negara, yaitu Negara Republik Rakyat
Cina, sehingga menyebabkan hilangnya
hak-hak konstitusional sebagai warga
negara Indonesia karena suku Tionghoa
dipersepsikan sebagai warga negara
asing.
Dalam pertimbangan hukum,
Mahkamah akan menilai apakah Surat
Edaran Presidium Kabinet Ampera
Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal
28 Juni 1967 termasuk kewenangan
Mahkamah untuk memeriksa,
mengadili, dan memutusnya. Dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal
10 ayat (1) huruf a UU MK juncto
Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, secara jelas

dan tegas menyebutkan kewenangan
Mahkamah adalah menguji UndangUndang terhadap UUD 1945. Yang
dimaksud dengan Undang-Undang
sebagaimana ditentukan dalam Bab
I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan menyatakan,
“Undang-Undang adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
persetujuan bersama Presiden”.
Pada konteks ini, objek
permohonan Pemohon adalah produk
hukum berupa Surat Edaran Presidium
Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.
Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967
yang dibuat oleh Presidium Kabinet
Ampera dan ditandatangani oleh
Sekretaris Presidium Kabinet Ampera.
Akan tetapi, berdasarkan Ketetapan
MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang
Peninjauan Kembali Produk-produk
Legislatif Negara Di Luar Produk MPRS
Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945,
ternyata tidak terdapat peninjauan
kembali terhadap produk Surat Edaran
Presidium Kabinet Ampera.
Berdasarkan uraian penilaian
hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah, Surat Edaran Presidium
Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.
Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tidak
termasuk kategori Undang-Undang
yang menjadi objek dari pengujian

Undang-Undang yang merupakan salah
satu kewenangan Mahkamah untuk
mengujinya. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, Mahkamah tidak berwenang
untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan a quo.
Selanjutnya, terlepas dari
ketidakberwenangan Mahkamah
memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan Pemohon tersebut,
Mahkamah perlu menyampaikan bahwa
produk-produk hukum yang dibuat
oleh lembaga eksekutif (Pemerintah)
pasca pemberlakuan kembali UUD
1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5
Juli 1959, perlu dilakukan harmonisasi
serta disesuaikan dengan perubahan
keadaan yang berkembang di
masyarakat maupun perubahan UUD
1945 melalui executive review, demi
terciptanya kepastian hukum. Hal ini
sesuai dengan prinsip hukum bahwa
untuk hal-hal yang di luar kewenangan
lembaga yudikatif maka pencabutannya
hanya dapat dilakukan oleh lembaga
pembentuknya.
Berdasarkan pertimbangan atas
fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan
bahwa Mahkamah tidak berwenang
untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan a quo; serta
kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon serta pokok permohonan
tidak dipertimbangkan. (Lulu A)

PERMOHONAN PHPU KEPALA DAERAH Kab. Tabanan tidak terbukti
Ikhtisar Putusan Nomor:
7/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
I wayan Sukaja dan I Gusti Ngurah
Anom
Termohon:		
KPU Kabupaten Tabanan
Terkait
Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang
Gede Sanjaya

Edisi Mei 2010

Pokok Perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Tabanan
Amar Putusan
• Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon

•

Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya

Tanggal Putusan
31 Mei 2010
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ikhtisar putusan
Ikhtisar Putusan
Pemohon merupakan Pasangan
Calon dengan Nomor Urut 2 berdasarkan
Keputusan KPU Kabupaten Tabanan
Nomor 26/KPU Kab.Tbn/2010 tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010.
Oleh karena itu, Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a
quo.
Dalam dalil permohonannya,
Pemohon mempermasalahkan
keputusan KPU berkaitan dengan
perolehan suaranya. Pemohon
menyatakan telah kehilangan perolehan
suaranya sebanyak 10.250 suara.
Terhadap dalil tersebut, Mahkamah
berpendapat berdasarkan bukti-bukti
yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan, Pemohon tidak dapat
menyebutkan di TPS mana perolehan
suara Pemohon hilang.
Sebaliknya bukti tertulis yang
diajukan oleh Termohon yaitu
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2010 di
tingkat PPK Kecamatan Tabanan (Bukti
T-3), Kecamatan Kerambitan (Bukti
T-4), Kecamatan Selemadeg Timur
(Bukti T-5), Kecamatan Selemadeg
(Bukti T-6), Kecamatan Selemadeg
Barat (Bukti T-7), Kecamatan Pupuan
(Bukti T-8), Kecamtan Penebel (Bukti
T-9), Kecamatan Baturiti (Bukti
T-10), Kecamatan Marga (Bukti T-11),
dan Kecamatan Kediri (Bukti T-12),
ternyata tidak terdapat keberatankeberatan yang diajukan oleh saksisaksi pasangan calon. Di samping itu,
seluruh saksi pasangan calon telah
menandatangani berita acara hasil
rekapitulasi penghitungan perolehan
suara tingkat kecamatan (Model DA),
dan bukti tersebut tidak dibantah oleh
Pemohon dalam persidangan. Dengan
demikian dalil Pemohon tidak terbukti
dan harus dikesampingkan.
Sedangkan mengenai dalil
Pemohon yang menyatakan Termohon
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belum berperan secara optimal
dalam menyikapi berbagai bentuk
kecurangan, menurut Mahkamah hal
tersebut bukan merupakan kewenangan
Mahkamah untuk menyelesaikannya,
karena sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan,
wewenang Mahkamah dalam mengadili
perselisihan Pemilukada pada intinya
adalah berkaitan dengan keberatan dari
Pasangan Calon Peserta Pemilukada
mengenai hasil penghitungan suara
Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang
mempengaruhi: a. penentuan Pasangan
Calon yang dapat mengikuti Putaran
Kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya
Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sesuai PMK
15 Tahun 2008.
Kemudian, mengenai berbagai
pelanggaran dalam proses Pemilukada,
baik pelanggaran administrasi maupun
pelanggaran pidana sebagaimana yang
didalilkan oleh Pemohon merupakan
wewenang Pengawas Pemilukada,
Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur
Penegak hukum yakni Kepolisian,
Kejaksaan, dan Peradilan Umum.
Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon
yang menyatakan adanya kecurangankecurangan atau pelangaranpelanggaran yang terjadi pada waktu
pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Kabupaten Tabanan, berdasarkan fakta
yang terungkap dalam persidangan,
kecurangan atau pelanggaran tersebut
telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu
Kabupaten Tabanan sebagaimana yang
diterangkan I Made Rumade, Ketua
Panwaslu Kabupaten Tabanan, bahwa
telah dilaksanakan pemungutan suara
ulang di TPS 05 Banjar Temacun,
Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti.
Demikian juga mengenai pelanggaran
administratif dan dugaan money politics,
telah diteruskan oleh Panwaslu kepada
pihak yang berwajib, sehingga menurut
Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti
dan harus dikesampingkan.
Selain itu, mengenai dalil Pemohon
yang terkait dengan masalah bantuan
sosial (Bansos), hibah, dan Kartu

Tanda Penduduk Musiman (KIPEM)
serta pengerahan PNS, berdasarkan
fakta yang terungkap di persidangan
sebagaimana keterangan Saksi
Termohon I Nengah Judiana, Sekretaris
Daerah Kabupaten Tabanan, bahwa
pemberian dana bansos dan hibah
dalam rangka memenuhi permintaan
masyarakat sebagaimana tahun-tahun
sebelumnya tidak ditujukan untuk
menguntungkan salah satu pasangan
calon Pemilukada. Kemudian mengenai
KIPEM, berdasarkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara
Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih
Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
memperbolehkan penggunaan KIPEM
selain KTP untuk memilih di TPS
selama orang yang bersangkutan telah
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
I Negah Judiana juga menjelaskan
tidak ada kegiatan ataupun usaha
untuk memobilisasi PNS ke TPS untuk
memilih salah satu pasangan calon,
adapun hadirnya para PNS di TPS itu
adalah kemauan dari mereka sendiri.
Dengan demikian dalil Pemohon
tersebut tidak terbukti dan menurut
Mahkamah harus dikesampingkan.
Di samping itu pelanggaranpelanggaran yang didalilkan oleh
Pemohon jikapun ada, quod non,
tidak terbukti bersifat massif,
sistematis, dan terstruktur, serta
tidak signifikan mempengaruhi
hasil Pemilukada yang menentukan
keterpilihan pasangan calon, sehingga
Mahkamah tidak berwenang untuk
memeriksa pelanggaran-pelanggaran
tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan
seluruh uraian pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat Pemohon tidak
dapat membuktikan dalil-dalil dan
alasan-alasan hukum permohonannya
dan memutuskan untuk menolak
seluruhnya permohonan Pemohon.
(Lulu. A)
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ikhtisar putusan

Melebihi Tenggang Waktu,
Permohonan Tidak Dapat Diterima
Ikhtisar Putusan Nomor:
8/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
Sumarni dan Abu Hassan

Hari

Bupati Kabupaten Buton Utara.

Termohon:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara

Pokok perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Buton Utara

Amar Putusan:
Tidak dapat Diterima

Terkait:
Muh. Ridwan Zakariah dan Harmin

Pokok Permohonan:
Keberatan Atas Penetapan Bupati/Wakil

Tanggal Putusan:
31 Mei 2010

Ikhtisar Putusan
Terkait dengan permohonan
keberatan atas Penetapan Bupati/
Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Buton
Utara, yang dimohonkan oleh pasangan
calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut
4 (empat), yakni Sumarni-Abu Hassan.
Mahkamah Konstitusi menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima. Hal ini seperti tertuang dalam
amar putusan yang telah dibacakan
oleh Pleno Hakim pada Senin (31/05),
di ruang sidang pleno gedung MKRI.
Dalam permohonannya, Pemohon,
keberatan terhadap Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Buton
Utara 2010 berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010
tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010
tertanggal 9 Mei 2010 jo Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010
tentang Pengesahan dan Penetapan
Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh
Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun
2010 tertanggal 6 Mei 2010.
Menurut Pemohon, pada hasil
rekapitulasi penghitungan suara
seperti termuat dalam surat keputusan
itu, telah terjadi kekeliruan dan
pelanggaran yang dilakukan oleh

Edisi Mei 2010

Termohon. Kekeliruan dan pelanggaran
tersebut adalah adanya Nomor Induk
(NIK) Ganda pada Daftar Pemilih Tetap
(DPT) di seluruh Kecamatan Buton
Utara. Sehingga, atas kejadian itu
Pemohon merasa telah dirugikan.
Selain itu, Pemohon juga
mendalilkan terjadi pelanggaran
secara sistematis terkait adanya politik
uang dalam proses penyelenggaraan
Pemilukada di Buton Utara oleh salah
satu pasangan calon.
Kemudian, berkaitan dengan
tenggang waktu pengajuan
permohonan, Pemohon mendalilkan
bahwa permohonan diajukan masih
dalam tenggang waktu yang ditentukan.
Di mana permohonan telah didaftarkan
kepaniteraan MK pada 12 Mei 2010
dengan merujuk pada keputusan KPU
tertanggal 9 Mei 2010.
Oleh karena itu, menurut
Pemohon, pengajuan permohonan
masih memenuhi tenggang waktu
yang ditentukan, yakni paling lambat
3 (tiga) hari kerja setelah Termohon
menetapkan Pasangan Calon Terpilih
Dalam Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Buton Utara Tahun 2010
berdasarkan hasil penghitungan suara
Pemilukada.

Pendapat Mahkamah
Terhadap permohonan pemohon,
Mahkamah berpendapat bahwa
Mahkamah berwenang untuk mengadili

perkara a quo. Begitu pula terhadap
legal standing Pemohon, Mahkamah
menyatakan bahwa Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan.
Namun, sebelum memeriksa
pokok perkara, Mahkamah pun perlu
mempertimbangkan tenggang waktu
pengajuan permohonan. Berkaitan
dengan hal ini, setelah Mahkamah
memperhatikan Pasal 106 ayat (1)
UU 32/2004 yang menentukan bahwa
keberatan terhadap penetapan hasil
pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan
dengan hasil penghitungan suara yang
mempengaruhi terpilihnya pasangan
calon. Sejalan dengan itu, PMK 15/2008
dalam Pasal 4 menentukan, “Objek
perselisihan Pemilukada adalah hasil
penghitungan suara yang ditetapkan
oleh Termohon yang mempengaruhi:
a.

penentuan Pasangan Calon yang
dapat mengikuti putaran kedua
Pemilukada; atau

b.

terpilihnya Pasangan Calon sebagai
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah”.

Berdasarkan ketentuan tersebut,
yang menjadi objek perkara adalah
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun
2010 tentang Pengesahan dan Penetapan
Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

89

ikhtisar putusan
dalam Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010
tertanggal 6 Mei 2010.
Kemudian, menimbang bahwa 3
(tiga) hari kerja setelah penetapan hasil
penghitungan suara oleh Termohon
dalam perkara a quo adalah Jumat,
7 Mei 2010; Senin, 10 Mei 2010; dan
Selasa, 11 Mei 2010, karena hari Sabtu,
8 Mei 2010 dan Ahad, 9 Mei 2010,
bukan hari kerja;

Selanjutnya bahwa Pemohon
mengajukan permohonan perkara a
quo ke Mahkamah pada hari Rabu
tanggal 12 Mei 2010 pukul 15.50
WIB berdasarkan AKTA PENERIMAAN
BERKAS PERMOHONAN NOMOR
82/PAN.MK/2010 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Panitera Mahkamah
Konstitusi, yaitu 4 (empat) hari kerja
setelah keputusan KPU dikeluarkan.

Oleh karena itu, Mahkamah
berpendapat bahwa berdasarkan
seluruh pertimbangan diatas, ternyata
permohonan Pemohon diajukan
melampaui tenggang waktu yang
ditentukan. Sehingga, dalam amar
putusannya, Mahkamah menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima. (Dodi. H)

Pemohon Cabut Permohonan Via Telepon
Ikhtisar Putusan Nomor:
14/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
Andar Amin Harahap dan Badjora
M. Siregar
Termohon:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tapanuli Selatan

Pokok Perkara:
Permohonan Keberatan Atas Penetapan
Bupati /Wakil Bupati Terpilih Kabupaten
Tapanuli Selatan
Tanggal Registrasi
24 Mei 2010

Amar Ketetapan:
Mengabulkan penarikan kembali
permohonan Pemohon
Tanggal Putusan:
31 Mei 2010

Ikhtisar Putusan
Andar Amin Harahap, SSTP., M.Si.,
dan Dr. H. Badjora M. Siregar adalah
pasangan nomor urut 3 Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2010. Pasangan ini
mengajukan permohonan bertanggal 19
Mei 2010 yang diterima dan terdaftar
di Kepaniteraan MK pada hari Senin,
24 Mei 2010, dengan registrasi Perkara
Nomor 14/PHPU.D-VIII/2010 perihal
Permohonan Perselisihan tentang
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2010.
Menanggapi permohonan perkara
nomor 14/PHPU.D-VIII/2010 tersebut,
MK menerbitkan Ketetapan Wakil
Ketua MK Nomor 123/TAP.MK/2010
bertanggal 24 Mei 2010 tentang
Penunjukan Panel Hakim untuk
memeriksa permohonan Nomor 14/
PHPU.DVIII/2010.
Di samping itu, MK juga menerbitkan
Ketetapan Ketua Panel Hakim MK
Nomor 141/TAP.MK/2010 bertanggal
24 Mei 2010 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama untuk Pemeriksaan
Pendahuluan.
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Selanjutnya,
pada
26
Mei 2010 Pemohon melalui
telepon menyampaikan menarik
permohonannya, yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Surat Penarikan
Permohonan Nomor 023/TIM-ADAB/
V/2010 bertanggal 27 Mei 2010
perihal Pencabutan Gugatan Sengketa
Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2010.
Menanggapi penarikan permohonan
tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim
tanggal 31 Mei 2010 menetapkan,
penarikan kembali permohonan
Perkara Nomor 14/PHPU.DVIII/2010
beralasan dan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang, oleh karena
itu, penarikan kembali permohonan
tersebut dapat dikabulkan.

MK Kabulkan Penarikan Permohonan
Dalam ketetapannya, Mahkamah
menyatakan mengabulkan penarikan
kembali permohonan Pemohon.
Mahkamah juga menyatakan Perkara
Nomor 14/PHPU.D-VIII/2010 perihal
Permohonan Perselisihan tentang
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2010 ditarik
kembali.
Di samping itu, Mahkamah
menyatakan Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali Permohonan
Perselisihan tentang Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2010. Terakhir, Mahkamah
memerintahkan kepada Panitera
untuk mencatat penarikan kembali
perkara nomor 14/PHPU.D-VIII/2010
a quo dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi.
Sidang pleno terbuka untuk umum
dengan agenda pengucapan ketetapan
perkara nomor 14/PHPU.D-VIII/2010
dilaksanakan oleh delapan Hakim
Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD
selaku Ketua merangkap Anggota,
M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva,
Muhammad Alim, Ahmad Fadlil
Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono,
dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing
sebagai Anggota. (Nur Rosihin Ana)

majalah KONSTITUSI - No. 40

Anda ingin mengetahui
berita-berita
Mahkamah Konstitusi?
Simak & Saksikan

Edisi Mei 2010
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