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ingar bingar dan suasana hangat terus menggelayuti Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Juni ini. Hampir setiap hari sidang
perselisihan pemilukada digelar, berbagai hal dipermasalahkan
dalam ’pesta ’ pemilihan kepala daerah itu. Sebagian besar sengketa
Pemilukada dipicu dari hasil penghitungan suara akhir. Sedangkan
sisanya menyoal peserta pemilukada yang dianggap tidak credible,
dugaan ijasah palsu, adanya nepotisme pihak penyelenggara pemilu,
dan sebagainya.
Namun itulah fakta yang ada di negeri zamrud khatulistiwa ini.
Setiap Pemilukada digelar, selalu saja beragam persoalan muncul
didalamnya. Entah sebagai ’tradisi’ atau karakter bangsa yang kadang
mempermasalahkan jabatan, kedudukan dan uang secara berlebihan.
Belum pernah rasanya kita mendengar penyelenggaraan Pemilukada di
negara lain, sedemikian kompleks dan penuh dinamika seperti di negeri
kita ini.
Selain masalah Pemilukada, kesibukan Tim Publikasi MK terus
mengalir, mulai dari rutinitas peliputan untuk mengisi halaman berita
laman MK, mendesain spanduk untuk acara-acara yang berlangsung
di MK, penggarapan buku-buku seputar konstitusi, penyempurnaan
naskah komprehensif UUD 1945, hingga yang harus diterbitkan setiap
bulan di MK yakni Majalah KONSTITUSI.
Seperti biasa kami dari Tim Majalah KONSTITUSI menghadirkan
rubrik-rubrik khas dan senantiasa memunculkan artikel-artikel menarik,
informatif yang diharapkan menjadi bacaan bermakna dan penting bagi
pembaca. Terbitan Juni, Majalah KONSTITUSI mengetengahkan ’Laporan
Utama’ dari ruang sidang MK. Disamping itu berita-berita non-sidang
tetap memenuhi halaman rubrik ’Aksi’.
Sementara rubrik-rubrik lainnya tetap tampil dengan hal-hal baru,
seperti ’Editorial’, ’Opini’, ’Cakrawala’, ’Konstitusi Maya’ dan hadirnya
rubrik baru ’Jejak Konstitusi’ yang melanjutkan eksistensi rubrik ’Profil’.
Pada dasarnya, rubrik ’Jejak Konstitusi’ menampilkan tokoh-tokoh yang
memiliki kontribusi besar dalam perkembangan konstitusi di Indonesia.
Lainnya, masih ada rubrik ’Pustaka’, ’Pustaka Klasik’, ’Ikhtisar Putusan’
dan lainnya.
Kemudian hal yang tak kalah penting, persiapan MK sebagai
tuan rumah Konferensi Mahkamah Konstitusi Asia ke-7 yang akan
berlangsung sejak 12 s.d. 15 Juli mendatang. Itulah sekilas pengantar
kami melalui ’Salam Redaksi’. Semoga Majalah KONSTITUSI terus eksis
dan makin berkualitas. Berbagai kritik, masukan dan info yang bersifat
membangun selalu kami tunggu dari para pembaca.
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Editorial
Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif Masih Terjadi

S

ampai dengan akhir Juni ini, MK
telah menerima dan meregistrasi
64 perkara Perselisihan Hasil
Pemilu (PHPU) Kepala Daerah.
Tercatat permohonan terakhir diterima
oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu
keberatan pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Muna
Prov. Sulawesi Tenggara LM Rusman
Emba-P. Haridan. Dari perkara yang
ditangani dengan 14 hari kerja, MK
telah memutus sebanyak 32 perkara.
Penyelesaian
perkara
PHPU
Kepala Daerah dilakukan
dengan
sebaik-baiknya. Hal ini merupakan
prestasi, akan tetapi juga merupakan
tantangan MK meningkatkan kinerja
dan pelayanannya terhadap pencari
keadilan dan masyarakat luas.
Di awal bulan ini, pertama
kalinya MK membuat putusan, yaitu
1 permohonan dikabulkan pada 3
Juni 2010. Selain itu juga sebanyak 2
perkara ditolak, 1 tidak diterima dan
2 permohonan gugur pada hari itu.
Kemudian tidak selang berapa hari,
pada 9 Juni 2010 sebanyak 1 perkara
dikabulkan dan menolak 1 perkara,
dan
putusan-putusan
seterusnya
sampai sebanyak 32 perkara. Jika
dikumulasikan, maka permohonan
yang diterima MK dalam bulan ini
mayoritas ditolak karena permohonan
tidak terbukti secara hukum. Namun
jika dibandingkan tahun-tahun lalu,
angka permohonan dikabulkan saat ini
tergolong cukup tinggi.
Dapat dicatat, permohonan-per
mohonan yang tergolong dikabulkan,
termasuk
dengan
putusan
sela,
menunjukkan bahwa pada dasarnya MK
telah membuat pertimbangan yang taat
asas. Kesinambungan antar putusan
selalu dijaga dan mempertahankan
yurisprudensi putusan yang sama. Jika
terjadi pelanggaran yang sistematis,
terstruktur dan masif dan signifikan
yang otomatis melanggar asas-asas
Pemilukada
seperti
diamanatkan
UUD 1945, MK menetapkan sebuah
putusan sela. Sebut saja, misalkan di
Bangli, terjadi pencoblosan lebih satu
kali dan diwakilinya hak pilih oleh
orang lain, meskipun Panwaslu telah
merekomendasikan pemungutan suara
ulang. Dalam hal ini MK menganggap
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terjadi pelanggaran asas langsung,
bebas dan rahasia oleh warga dan
penyelenggara Pemilukada.
Kemudian di Konawe Selatan,
terjadi praktik politik uang (money
politics), mobilisasi PNS, pemberhentian
kepala sekolah karena suaminya
tidak mendukung calon incumbent,
pengangkatan pegawai tidak tetap
untuk pemenangan Pemilukada dan
pelanggaran-pelanggaran
berat lain
yang melibatkan PNS, aparat desa,
penyelenggara Pemilukada, sehingga
tiada cara lain selain menetapkan
putusan sela untuk pemungutan suara
ulang seluruh TPS di Konawe Selatan.
Begitu pula di Kab. Lamongan,
meskipun KPU tidak melanggar, akan
tetapi terjadi inkonsistensi dalam
menetapkan keabsahan surat suara dan
interpretasi berbeda surat suara coblos
tembus di berbagai TPS. Sehingga
demi validitas perolehan masingmasing calon, MK memerintahkan
penghitungan suara ulang setiap
kotak suara. Model yang sama dalam
Pemilukada Kota Surabaya, yakni
terjadi inkonsistensi ”coblos tembus”,
sehingga
dilakukan
penghitungan
suara ulang seluruh kecamatan kecuali
di 4 kecamatan dan 2 kelurahan,
dimana di kecamatan dan kelurahan
ini juga terbukti adanya ”kampanye
terselubung”, money politics, mobilisasi
PNS, dan penyalahgunaan wewenang
(abuse of power).
Pada hari yang sama dengan
putusan Lamongan, di Kab. Sintang
juga terjadi pelanggaran-pelanggaran
cukup serius dan sifatnya sudah
sistematis, terstruktur, dan masif.
Sehingga diputuskan pemungutan
suara ulang di seluruh TPS di 3
kecamatan, dan TPS-TPS di 4 desa, serta
rekapitulasi ulang di TPS-TPS tertentu
di 6 kecamatan. Sedangkan untuk

pelanggaran Pemilukada Kab. Gresik
yang terjadi tidak hanya selama masa
pemungutan suara, akan tetapi juga
sebelum dilaksanakannya pemungutan
suara, sehingga oleh MK dianggap
diperlukan pemungutan suara ulang di
9 kecamatan.
Lain lagi untuk Tebing Tinggi, di
kota ini, calon walikota terpilih ternyata
sedang menjalani masa percobaannya
mulai 11 November 2009 sampai
dengan 11 Mei 2011, sesuai putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga
yang bersangkutan tidak memenuhi
salah satu syarat hukum menjadi
pasangan calon dalam Pemilukada.
Selain itu dalam Pemilukada di Tebing
Tinggi terjadi kesalahan KPU membuat
formulir yang isinya, “... tidak sedang
menjalani pidana penjara ...”, padahal
seharusnya berisi, “... tidak pernah
dijatuhi pidana penjara...”.
Dari uraian ini, pelanggaranpelanggaran yang terjadi dan terbukti
di MK tergolong dalam pelanggaran
sistematis, terstruktur, dan massif, se
hingga harus dijatuhkan putusan sela.
Semua pihak terkait semestinya belajar
dari catatan buruk dalam Pemilukada
kali ini dengan melaksanakan putusan
sela sesuai asas-asas Pemilu. Potensi
pelanggaran masih terbuka saat
pelaksanaan putusan sela tersebut.
Sangat dibutuhkan komitmen sikap
jujur dan bersih disertai pengawasan
berbagai pihak, serta peran serta
masyarakat
mengawal
proses
demokrasi lokal tersebut.
Kita perlu berkaca dari para
pemimpin bangsa. Politik dipahami
sebagai panggilan, pengabdian, per
juangan, tanggung jawab, dan juga
siap menderita. Pemimpin sebenarnya
tidak
menang
dengan
cara-cara
curang. Pemimpin dengan politik
menghalalkan segala cara, bukan
pemimpin sebenarnya, meski tercatat
menyandang
pemimpin
formal
nantinya. Pemimpin sejati siap kalah
dan mundur, karena tanpa embelembel jabatan sekalipun, mereka tetap
pemimpin yang melayani masyarakat.
***
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Suara

Pembaca

Selamat kepada Mahkamah Konstitusi yang akan mengadakan Konferensi
Hakim Konstitusi se-Asia ke-7 (CACCJ 2010). Semoga dengan adanya
momentum ini, semakin membuat MK menjadi institusi negara yang diakui
kredibilitasnya, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di Asia bahkan Dunia.
Selain itu, digelarnya CACCJ di Indonesia menjadi penting karena
konferensi ini terselenggara di sela-sela begitu banyaknya persoalan
kebangsaan yang belum tertangani dengan baik, khususnya korupsi dan
terorisme. Dengan adanya kedua isu ini, Indonesia dapat dikatakan telah
menjadi salah satu “ikon” lemahnya penegakan hukum di Asia maupun
negara-negara berkembang.
Maya Amalia
Sekali lagi saya berharap, semoga MKRI mampu memaksimalkan
momentum ini sebagai usaha menegakkan prinsip demokrasi dan negara
hukum, serta membangun citra Indonesia yang “buram” menjadi lebih “cerah”. Meskipun di satu sisi, MK harus
selalu tetap mengevaluasi dan mengintrospeksi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena, “semakin tinggi pohon,
semakin besar pula angin yang menerpanya”. Selamat menggelar konferensi!.

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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http://www.lbh-apik.or.id/
Mengawal Perempuan yang Lemah Secara Hukum dan Poleksosbud
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)
adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis,
serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek
kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.
Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif
perempuan. Yaitu, sistem hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam
masyarakat, —khususnya hubungan perempuan-laki-laki— , dengan terus menerus berupaya
menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender dalam berbagai bentuknya.
Perjuangan LBH APIK didasarkan atas nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan,
kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sektarian dan menolak kekerasan
serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Lembaga yang berkantor pusat di
Jakarta ini berupaya memberikan bantuan hukum bagi perempuan. Konsep Bantuan Hukum
yang diterapkan adalah Bantuan Hukum Gender Struktural.
LBH APIK Jakarta dibentuk oleh APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan), yang
didirikan oleh tujuh orang perempuan pengacara pada tanggal 4 Agustus 1995. Sejak 21 Februari
2003 LBH APIK Jakarta secara resmi telah menjadi Yayasan LBH APIK Jakarta, berdasarkan Akte
Notaris Rusnaldy No.112/2003.
Bentuk Kegiatan
Selama ini, kerja-kerja LBH APIK adalah melakukan pembelaan hukum bagi perempuan
pencari keadilan yang lemah secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya di dalam dan
di luar pengadilan. Selain itu, pelatihan dan pemberdayaan kepada lapisan masyarakat dan
aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya juga
dilakukan.
Sementara itu, bidang kegiatan LBH APIK adalah di wilayah Hukum, Gender, Hak
Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan / Hak
Reproduksi, Perdagangan Perempuan, Buruh / Pekerja Migran. Lalu, program kerja lembaga
ini tercermin dalam 4 divisi, yaitu: Divisi Pelayanan Hukum; Divisi Pelatihan dan Pemberdayaan
Masyarakat; Divisi Perubahan Kebijakan; serta Divisi Kajian, Publikasi, Dokumentasi dan
Informasi.

Untuk
Divisi
Pelayanan
Hukum,
kegiatannya adalah memberikan konsultasi
hukum, pendampingan dan pembelaan baik
di luar maupun di dalam pengadilan bagi
perempuan pencari keadilan (yang kami
sebut Mitra), terutama perempuan yang
mengalami ketidakadilan dan lemah secara
politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Di Indonesia cukup banyak lembaga
perempuan yang concern terhadap isu-isu
hukum. Nah, LBH APIK adalah salah satu
motor penggerak yang bisa menjadi lembaga
partner bagi kita untuk terus mengawal isuisu hukum dan perempuan (Yazid).

http://www.ylbhi.or.id/

Mengaplikasikan Visi-Misi dengan Lima Program Prioritas
Sebagai dedengkot lembaga hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) patut kita acungi jempol. Sebab, lembaga ini diakui atau tidak telah melahirkan
orang-orang besar yang bersliweran setiap hari di media cetak, televisi, dan pentas nasional.
Jika anda melihat susunan Dewan Pembina lembaga ini, maka nama-nama seperti Abdul
Rahman Saleh, Adnan Buyung Nasution, Ali Sadikin, Aristides Katoppo, Frans Hendra Winarta,
Fauzi Bowo, Mas Achmad Santosa, dan masih banyak lagi, adalah nama-nama yang tidak
asing bagi kita. Badan pengurus YLBHI saat ini adalah diketuai oleh A. Patra M. Zen. Lalu Erna
Ratnaningsih, S.H. sebagai Wakil Ketua I Jaringan dan Penggalangan Dana, Tabrani Abby, S.H.,
M.Hum sebagai Wakil Ketua II Bidang Internal, dan Alvi Dwiputri Harahap sebagai Bendahara.
Sejauh ini, sudah banyak buku yang diterbitkan lembaga ini. Beberapa judul buku seperti
“Pemberdayaan Hukum Bagi Masyarakat Miskin” (2007), “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia,
Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum (2006), “Tak Ada Hak Asasi Yang
Diberi” (2006), dll bisa dengan mudah anda temukan di toko-toko buku.
Jika menengok visi-misinya, YLBHI dengan tegas menyandarkannya pada nilai-nilai dasar
organisasi. Nilai-nilai tersebut seperti meyakini bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan
dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak,
harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem
masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusian secara demokratis, dan di lain pihak,
setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan.
Untuk mengaplikasikan gagasan dan nilai-nilai tersebut, secara garis besar YLBHI
melakukan lima program prioritas. Pertama, advokasi kasus (litigasi dan non litigasi). Kedua,
pendidikan dan pengembangan sumber daya hukum masyarakat. Ketiga, riset/studi kebijakan
(legal reform). Keempat, pengembangan jaringan kerja (lokal-nasional-internasional). Dan
kelima, kampanye dan publikasi.
Belajar dari kebesaran YLBHI dan prestasi-prestasi yang dicapainya, marilah lembagalembaga hukum lainnya bersinergi bahu-membahu saling menguatkan menuju hukum yang
benar-benar memihak rakyat kecil (Yazid).
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OPINI

Mencari Rumah
Pengadilan Pemilukada
Oleh Yance Arizona
Mahasiswa Magister Hukum
Kenegaraan Program Pasca
Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

P

engadilan Pemilu (electoral
court) atau yang lebih khusus
pengadilan Pemilukada di
Indonesia merupakan suatu
barang baru. Ia baru lahir setelah
reformasi. Keberadaan institusi ini
tidak bisa dilepaskan dari proses
transisi demokrasi agar persoalanpersoalan politik bisa diselesaikan
melalui mekanisme hukum. Hal
ini merupakan fenomena dibanyak
negara transisi disebut judicialization
of politic.
Perkara Pemilu presiden dan
legislatif diselesaikan oleh MK
berdasarkan UUD 1945 dan juga UU
MK. Kemudian perkara Pemilukada
berdasarkan UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
ditangani oleh MA. Pemilukada
memiliki posisi yang dilematis
karena berada diantara rezim Pemilu
dengan rezim pemerintahan daerah.
Posisi Pemilukada yang dilematis
ini dibuat terang oleh Putusan MK
No. 73/PUU-II/2004 dalam pengujian
Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun
2004.
MK
pada
substansinya
menegaskan
bahwa
Pemilukada
masuk
dalam
rezim
pemilu.
Kemudian pemerintah dan DPR
menindaklanjuti putusan tersebut
dengan mengalihkan kewenangan
mengadili sengketa hasil Pemilukada
dari MA kepada MK.
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Kewenangan MK untuk mengadili
sengketa
Pemilukada
masuk
belakangan. Hal ini merupakan
kewenangan tambahan, semacam
“anak angkat” MK. Berbeda dengan
lima kewenangan “kandung” MK yang
ada sejak MK berdiri, kewenangan
mengadili sengketa hasil Pemilukada
baru masuk belakangan setelah
lahirnya UU No. 12 Tahun 2008
sebagai revisi Pasal 106 ayat (2) UU
No. 32 Tahun 2004.
Namun tetap saja masih bergulir
sejumlah pertanyaan tentang dimana
sebaiknya pengadilan Pemilukada
ini dirumahkan. DPR dan Menteri
Dalam Negeri menggulirkan wacana
untuk mengembalikan kewenangan
mengadili Pemilukada dari MK kepada
MA. Tulisan ini menanggapi gagasan
untuk
“mempulangkampungkan”
kewenangan
tersebut
sebagai
sebuah pengayaan dan catatan yang
perlu didiskusikan dalam proses
pembaruan hukum Pemilu yang
sedang berlansung.
MK lebih baik
Tulisan ini pada intinya ingin
menyampaikan
bahwa
untuk
sementara
waktu
kewenangan
mengadili sengketa hasil Pemilukada
agar tetap dijalankan oleh MK, tidak
dipulangkan kepada MA. Sejumlah
argumentasi yang ingin disampaikan
antara lain:

Pertama,
karakter
sengketa
Pemilukada
membutuhkan
penyelesaian judec factie. Perkara
diselesaikan dengan menghadirkan
bukti dan saksi di dalam persidangan
terbuka. Hal ini berbeda dengan
karakter penyelesaian perkara di
MA yang bersifat judec juris. Yang
diadili di MA bukanlah fakta-fakta
melainkan kesahihan putusan hakim
pengadilan tinggi dan pengadilan
negeri dalam menerapkan hukum.
Perbedaan inilah yang membuat
sering putusan MA itu terkesan
“aneh” lepas dari fakta. Tidak
mengherankan bila Duncan Kennedy
seorang pelopor gerakan Critical Legal
Studies di Amerika menyebutkan
bahwa MA atau Supreme Court
bukanlah sebagai pengadilan yang
sebenarnya karena posisinya “jauh”
dari fakta-fakta.
Kedua, kapasitas MK dalam
menyelesaikan sengketa Pemilukada
selama tiga tahun ini sudah teruji
dapat dilakukan dengan baik.
Ukurannya dapat dilihat dari tidak
adanya komplain yang serius dari
para pihak berperkara. Meskipun
terkadang beberapa putusan MK
mengagetkan, namun putusan MK
masih dapat diterima oleh logika
publik atau common sense. Hal
ini tidak lain karena penggunaan
argumentasi hukum yang mumpuni
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Opini
oleh hakim konstitusi dalam memutus
perkara yang ditanganinya.
Apalagi berperkara di MK dilayani
dengan birokrasi peradilan modern
yang terdigitalisasi dan tervisualisasi
lewat penggunaan video conference,
pendaftaran online sampai dengan
pencatatan persidangan yang rapi.
Hal mana yang belum dapat ditemui
bila para pihak berperkara di MA.
Ketiga, persidangan perkara di MK
dilakukan secara terbuka sehingga
semua pihak dapat mengawasinya.
Hal ini bertalian dengan hukum
acara MK. Melalui keterbukaan ini
MK ingin mejadikan bahwa setiap
perkara yang ditanganinya adalah
perkara public yang menyangkut
hak asasi dan jalannya demokrasi
di negeri ini. Dengan keterbukaan
peradilan ini, MK menjadikan bahwa
ruang pengadilan itu bukanlah “kastil
nenek lampir” dimana perkara yang
masuk ke dalamnya bisa tersihir
secara ajaib.
Keempat,
keberanian
MK
melakukan
terobosan
hukum.
MK menolak menjadi kalkulator
dalam
menangani
sengketa
Pemilukada,
melainkan
lebih
substansial sehingga putusannya
sampai menjangkau perintah untuk
melakukan
penghitungan
suara
ulang, pemungutan suara ulang,
pemilu ulang dan bahkan terakhir
sampai
pada
mendiskualifikasi
pasangan calon kepala daerah
seperti putusannya pada Pemilukada
Kotawaringin Barat.
Terobosan hukum seperti ini
menunjukkan MK tidak berpikir
tekstual, melainkan selalu bergelut
dengan konteks dan tujuan untuk
menyelesaikan
persoalan
dan
membangun demokasi yang lebih
baik di Indonesia. Oleh karena itu,
meskipun kadang acap menimbulkan
kontroversi, terobosan hukum yang
dilakukan oleh MK menjadi dapat
diterima publik.
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Kelima, MA terbukti gagal menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada. Pengalaman penanganan kasus Pemilukada Depok tahun 2005
menjadi bukti nyata. Waktu itu MA
mendelegasikan kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilukada kepada Pengadilan Tinggi. Kewenangan
yang dijalankan malah menimbulkan
kekisruhan dan akhirnya MK malah
menjadi tempat mengadu oleh pihak
yang tidak tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi dan MA.
Sketsa kedepan
Dengan lima argumentasi di atas
maka perlu dipikirkan berulang kali
untuk mengembalikan kewenangan
mengadili
sengketa
Pemilukada
kepada MA. Malah jalan yang terbaik
kali ini adalah melakukan penataan
hukum bertalian dengan pelaksanaan
kewenangan MK dalam mengadili
sengketa Pemilukada. Setidaknya
ada dua hal pokok yang perlu
diperhatikan oleh pembuat undangundang yang sedang menyiapkan
perubahan UU Pemda yang bertalian
dengan Pemilukada.
Pertama, soal tenggat waktu
menangani perkara. Tenggat waktu
untuk menangani perkara sengketa
hasil Pemilukada paling lama 15 hari
dinilai terlalu singkat. Seharusnya
MK diberi kelonggaran, setidaknya
dengan mengganti tenggat waktu
paling lama 30 hari sebagaimana
tenggat
waktu
untuk
perkara
sengketa hasil Pemilu presiden dan
legislatif.
Persoalan tenggat waktu ini
penting karena bisa berpengaruh
terhadap kualitas putusan hakim.
Sebagai manusia, banyaknya perkara
yang ditangani oleh 9 orang hakim
tentu akan mempengaruhi kondisi
psikologis hakim. Apalagi kalau
dikejar oleh batas waktu yang sangat sempit. Bahkan para pendukung
aliran breakfast jurisprudence dalam
ilmu hukum menyatakan bahwa apa

yang dimakan hakim pada pagi hari
akan menentukan putusannya siang
hari. Artinya suasana psikologis hakim akan mempengaruhi putusannya.
Kedua, perlu mengatur aliran
perkara yang masuk ke MK. Hal ini
dapat dilakukan dengan membuat
jadwal
pelaksanaan
Pemilukada
serentak. Pemilukada serentak ini
dapat dilakukan secara serentak baik
secara nasional, regional (beberapa
provinsi) maupun serentak pada level
satu provinsi. Dengan Pemilukada
serentak ini maka dapat diprediksi
bahwa sengketa Pemilukada yang
kemungkinan masuk ke MK berada
pada waktu-waktu tertentu saja.
Namun
apabila
DPR
dan
Pemerintah
bersikukuh
untuk
mengembalikan
kewenangan
mengadili
sengketa
Pemilukada
kepada MA, maka harus dipastikan
bahwa penangananya bisa lebih
baik dari apa yang sudah dilakukan
oleh MK selama ini. Setidaknya
dengan kualitas yang sama. Namun
hal itu membutuhkan energi yang
tidak kecil sebab harus mampu
“mencangkokan” institusi dan kultur
yang sudah dibangun oleh MK selama
ini ke dalam tubuh MA.
Tentu saja soal pengembalian
wewenang mengadili Pemilukada
ini bukan persoalan bola sepak
yang bisa dioper sana-sini dari
satu institusi kepada institusi lain.
Persoalan kewenangan mengadili
Pemilukada harus dilihat dalam
konteks keberlanjutan demokrasi di
Indonesia.
Memang ada wacana untuk
membentuk
pengadilan
khusus
menangani sengketa Pemilu. Namun
membutuhkan waktu yang lama
mewujudkan
gagasan
tersebut.
Untuk sementara tentu lebih baik
memperkuat modal yang sudah ada
di MK. Sembari rekonstruksi regulasi
kepemiluan dijalankan.
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Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Calon walikota dan wakil walikota Cilegon terpilih bersama dengan Kuasanya sedang berdiri memberikan penghormatan kepada Majelis Hakim pada Sidang Panel
permohonan PHPU Kepala Daerah Kota Cilegon, Senin (24/5).

Kecurangan Masih Signifikan
dalam Pemilukada
Permohonan PHPU Kepala Daerah yang ditolak menduduki jumlah tertinggi. MK menilai dalil-dalil Pemohon tidak
terbukti dan tidak beralasan hukum. Bagaimana dengan permohonan yang dikabulkan?

P

eruntungan empat pasangan

PHPU.D-VIII/2010, sedangkan untuk

pemilih, lalu sebanyak 2.611 pemilih

calon

tiga pasangan calon lainnya dengan

yang tidak terdaftar, 452 orang pindah

No. 11/PHPU.D-VIII/2010.

domisili dan terdaftar di DPT, adanya

walikota

dan

calon

wakil

walakota

berakhir

sudah.

Harapan

pasangan

Pokok permohonan Ali Mujahidin

joki pencoblosan sebanyak 200 orang,

Ali Mujahidin dan Sihabudin Syibli,

dan Sihabudin Syibli adalah menyoal

pemilih di bawah umur 724 orang,

dan pasangan Humaidi Husein dan

KPU Kota Cilegon yang mestinya sudah

dan tidak mendapat kartu undangan

Faridatul

pasangan

menetapkan DPT pada 8 Pebruari 2010,

memilih

Helldy Agustian dan Djuher Arief dan

tetapi ternyata baru terlaksana 23 Maret

Total jumlah suara yang dianggap

Ahyadi Yusuf dan Irvin Andalusiyanto

2010. Lalu, Pemohon juga mendalilkan

memengaruhi suara Pemohon adalah

untuk menduduki kursi kepala daerah

ada kesalahan penghitungan suara,

19.910.

Kota Cilegon kandas. Sebab, Kamis,

kecurangan yang bersifat masif dan

3 Juni lalu, Mahkamah Konstitusi

sistematis,

(MK) menolak permohonan keberatan

DPT,

tidak

Helly Agustian dan Djuher Arief serta

mereka atas penetapan walikota dan

terdaftar dalam DPT, pemilih pindah

Ahyadi Yusuf dan Irvin Andalusiyanto

wakil walikota terpilih Kota Cilegon.

domisili, serta anak di bawah umur

mempersoalkan

turut memilih.  

simulasi

Faujiah,

serta

Permohanan pasangan calon Ali
Mujahidin dan Sihabudin Syibli ini
teregistrasi dengan perkara No.10/

10

kejahatan

banyak

pemilih

penggandaan
yang

sebanyak

720

orang.

Sementara itu, untuk Pemohon
Humaidi Husein dan Faridatul Faujiah,

surat

pemilukada

suara
Kota

untuk
Cilegon

menganggap

yang telah memuat foto pasangan

terdapat DPT ganda berjumlah 15.125

calon nomor urut 2, yakni pasangan

Pemohon

juga
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Tubagus Aman Aryadi dan Edi Iman

Meski demikian, Majelis Hakim

Kepala Daerah 2010 yang diputus

Ariadi secara berwarna, namun tidak

Konstitusi tidak menemukan adanya

bulan ini. Selain 2 perkara tersebut,

memuat foto pasangan lain secara

pelanggaran

permohonan

berwarna (dihitamkan). Surat suara

dan masif seperti didalilkan Pemohon.

dinyatakan ditolak, yaitu permohonan

simulasi juga telah mencantumkan

“Terstruktur berarti adanya kecurangan

untuk Kab. Toba Samosir, Kota Binjai,

nama pasangan calon nomor urut 2,

yang dilakukan oleh pejabat secara

Kota Sibolga, Kab. Serdang Bedagai,

sementara pasangan lain hanya ditulis

berjenjang, sistematis berarti adanya

Kab. Asahan, Kab. Pak-Pak Bharat, dan

Fulan. Karena alasan-alasan tersebut,

kecurangan yang telah direncanakan,

Kab. Ketapang. Jika dihitung sejak

Pemohon meminta MK membatalkan

dan masif berarti kecurangan yang

awal permohonan PHPU Kepala Daerah

hasil Berita Acara Rapat pleno KPU

melibatkan banyak orang. Meski ada

diregistrasi di MK, maka permohonan

Kota

60/KPU-

pelanggaran, tidak dapat dibuktikan

ditolak sudah mencapai 14 perkara.

tentang

pelanggarannya bersifat terstruktuf,

Selain itu, permohonan dinyatakan

sistematis, dan masif,” ujar Majelis

tidak diterima sebanyak 4 perkara.

Hakim.

Sehingga jika dihitung sejak awal

Cilegon

bernomor

CLG-015.436430/III/2010
penetapan

hasil

pemilukada

Kota

Cilegon yang dimenangkan pasangan

menemukan

adanya

pelanggaran

di

MK,

putusan

tidak

dapat

diterima

hukum. Sehingga dalam amar putusan

sebanyak 6 perkara.

permohonan Pemohon.

“Termohon

telah

turut

melakukan

pelanggaran, Termohon memberikan
soft copy DPT dalam bentuk PDF,
kecurangan yang dilakukan Termohon
juga mengakibatkan kerusuhan dan
perusakan kantor KPU,” kata Arsyad
Sanusi saat membacakan putusan.

Daerah

menyatakan

proses

Cilegon.

Kepala

permohonan

MK

Kota

PHPU

dan alasan Pemohon tidak beralasan

yang terjadi selama berlangsungnya
Pemilukada

sistematis,

Karena itu, MK menyimpulkan dalil

nomor urut 2.
Dalam persidangan, MK memang

terstruktuf,

menyatakan

menolak

seluruh

ditarik kembali sebanyak 1 perkara,
yakni

Mayoritas Ditolak
Pemohonan

keempat

pasangan

calon walikota dan wakil walikota
Cilegon
perkara

tersebut
dari

Perselisihan

Sedangkan untuk permohonan yang

merupakan
23

Hasil

dua

permohonan
Pemilu

(PHPU)

PHPU

Kepala

Daerah

Prov.

Kepulauan Riau dan 2 permohonan
dinyatakan gugur. Sebelumnya,

2

perkara ditarik kembali, yakni di Kab.
Kebumen dan Kab. Tapanuli.
Hingga 30 Juni 2010, terdapat
64 perkara PHPU yang diterima MK.

Foto: Humas MK/Gani
Reaksi pendukung Pemohon atas dikabulkannya Permohonan PHPU Kepala Daerah Kab. Konawe Selatan, Sultra.
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Dari 32 perkara yang telah diputus,

Perolehan

15 (46,87%) diantaranya dinyatakan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Suara

dalam

Pemilihan

Pemohon

ditolak. Namun angka tersebut tidak

Daerah Kabupaten Gresik 2010.

karena Termohon dan Pihak Terkait

Mahkamah

berpendapat,

cukup

beralasan

dalil
hukum

serta merta mengandung pengertian

Bagi Pemohon, penetapan tersebut

bahwa 53,13% permohonan dikabulkan.

tidak cocok dengan hasil penghitungan

Sebab, dari 32 permohonan yang telah

tim Pemohon. Selain itu, menurut

diputus tersebut, sebanyak 5 perkara

pemohon, hasil penghitungan tersebut

pasangan

(15,63%) dinyatakan tidak diterima.

juga

pelanggaran

Lalu, 3 perkara (9,38%) ditarik kembali

berbagai penyimpangan KPU dalam

terstruktur dan masif. Pelanggaran ini

dan 2 permohonan (6,25%) gugur.

proses tahapan pemilu kada yang

berupa ketidaknetralan Pegawai Negeri

Sebanyak 5 perkara (15,63%) dikabulkan

sangat berpengaruh langsung terhadap

Sipil (PNS) Kabupaten Gresik melalui

dinyatakan diputus dengan putusan

hasil perolehan suara.

Dinas

Pertanian

hingga

jajaran

sela, sedangkan 2 perkara (6,25%)

disinyalir

Dalam

merupakan

putusan

sela,

hasil

MK

tidak

memberikan

alat

bukti

dan

kesaksian bantahan apa pun.
Pemohon

juga

mendalilkan

Humas

melakukan

secara

sistematis,

Kabupaten
Penyuluh

Gresik

Pertanian

yang

memerintahkan kepada KPU Kabupaten

Lapangan. Mereka mengikutsertakan

final dan mengikat. Hanya 7 perkara

Gresik untuk melakukan pemungutan

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan),

(21,87%) yang benar-benar diterima

suara ulang di 9 kecamatan. Putusan

serta

atau dikabulkan.

tersebut didasarkan pada keterangan

Petrobio.

dikabulkan

dengan

putusan

Sistematis, Terstruktur dan Masif
Salah satu perkara yang diputus
sela adalah permohonan yang diajukan
oleh

Sambari

Halim

Radianto-Moh.

Qosim (SQ), pasangan calon bupati dan
wakil bupati Gresik. Calon nomor umut

saksi dan bukti-bukti di persidangan

melibatkan

Di

Produsen

persidangan

terbukti,

Pupuk
para

yang menguatkan dalil Pemohon soal

Pegawai

adanya praktik politik uang. Pemohon

secara tersirat maupun tersurat, sedang

juga mendalikan adanya pelanggaran

memberikan pengarahan kepada para

sistematis, terstruktur, dan terorganisir

peserta Gapoktan untuk mendukung

yang dilakukan KPU dan jajarannya,

pasangan Humas.
Putusan atas sengketa Pemilu Kada
di Kab. Gresik di atas menunjukkan

tanggal 1 Juni 2010 tentang Penetapan
Rekapitulasi

berakhir.

lebih besar untuk dikabulkan. Terlebih

Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010,
Hasil

Penghitungan

berpihak

tersebut,

pasangan Humas mengenai hasil
hitung cepat (quick count) pasangan
Humas yang dikeluarkan pada Pukul
11.15 WIB, sebelum pemungutan suara

KPU Kabupaten Gresik Nomor 80/

dianggap

Pertanian

kepada

3 itu keberatan atas hasil Keputusan

karena

Dinas

bahwa Pemohon yang melengkapi dalil
permohonannya

dengan

sejumlah

bukti dan saksi, memiliki peluang yang

Foto: Humas MK/Gani
Kuasa Hukum Sambari Halim Radianto - Moh. Qosim tampak tersenyum saat mendengarkan MK menjatuhkan putusan sela memerintahkan pemungutan
suara ulang di 19 kecamatan di Kabupaten Gresik, Kamis (24/6)
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lagi, pihak termohon maupun pihak
terkait dalam perkara tersebut tidak
dapat membantah, atau membuktikan
sebaliknya.
Sedangkan yang diputus sela selain
Kab. Gresik yaitu permohonan PHPU
Kota Tebing Tinggi, Kab. Lamongan,
Kab. Sintang, dan Kota Surabaya.
Untuk Kab. Konawe Selatan, MK
dalam putusan final dan mengikatnya
menyatakan

batal

dan

tidak

sah

Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan
tentang Pengesahan dan Penetapan
Hasil Perolehan Suara dalam Pemilukada
Konawe

Selatan

Tahun

2010

dan

Penetapan dan Pengumuman Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
Selain itu, MK juga memerintahkan
kepada KPU Kab. Konawe Selatan

Foto: Humas MK/Gani
KPU Kab. Bangli bersama kuasanya pada sidang pembacaan putusan PHPU Kepala Daerah Kab. Bangli di
gedung MK.

untuk melakukan pemungutan suara
ulang Pemilukada di seluruh TPS se-

hukum menjadi pasangan calon dalam

batal demi hukum (void ab initio).

Kabupaten Konawe Selatan.

Pemilukada. Calon walikota terpilih

Sehingga sering kali disitir Mahkamah,

ditemukan masih menjalani putusan

bahwa

terjadi praktik politik uang (money

pengadilan

kekuasaan

politic), mobilisasi PNS, pemberhentian

tetap yakni pidana percobaan dengan

berdiam diri menyaksikan pelanggaran

kepala

suaminya

tindak pidana ancaman pidana penjara

hukum

tidak mendukung calon incumbent,

paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.

demokrasi

pengangkatan

Di kabupaten tersebut terbukti

sekolah

karena

pegawai

tidak

tetap

berkekuatan

hukum

sebagai

salah

kehakiman

yang

merusak

dan

tidak

satu
tidak

pelaku
boleh

sendi-sendi
memberikan

Selain itu, hal yang menarik di Kab.

pendidikan politik yang sehat kepada

untuk memenangkan Pemilukada dan

Konawe

masyarakat.

pelanggaran berat lain yang melibatkan

KPU membuat formulir yang isinya, “...

Meski angka perkara dikabulkan

PNS, aparat desa, dan penyelenggara

tidak sedang menjalani pidana penjara

lebih kecil dari jenis putusan lainnya,

Pemilukada.

...”, padahal seharusnya berisi, “... tidak

akan tetapi tergolong tinggi dibanding-

pernah

”Mahkamah

memandang

peny-

Selatan,

terjadi

penjara...”

kan perkara-perkara sebelumnya. Den-

sesuai peraturan berlaku dan putusan

gan angka ditolak paling tinggi juga

ten Konawe Selatan diwarnai dengan

MK

menunjukkan sebagian besar permo-

pelanggaran-pelanggaran

Pemilukada.

elenggaraan

Pemilukada

Kabupayang

cu-

dijatuhi

mengenai

pidana

kesalahan

syarat

calon

dalam

honan tidak dilengkapi bukti dan saksi

kup serius, sehingga yang diperlukan

Prinsip yang digunakan MK antara

yang cukup. Akibatnya, dalil-dalil pe-

adalah pemungutan suara ulang. Hal

lain, ” seseorang tidak boleh mengambil

mohon tidak dapat dibuktikan di pen-

ini disebabkan karena pelanggaran-

keuntungan dari kesalahan orang lain”.

gadilan, sehingga MK menyatakan dalil

pelanggaran yang dapat dibuktikan

Sehingga dalam amar putusannya, MK

pemohon tidak beralasan hukum dan

di hadapan sidang Mahkamah sifat-

memerintahkan

berujung penolakan permohonan.

nya sudah sistematis, terstruktur, dan

ulang Pemilukada Kota Tebing Tinggi

masif yang dilakukan menjelang dan

yang diikuti seluruh pasangan calon

permohonan tidak diterima menempati

selama pencoblosan.” demikian tegas

tanpa diikuti calon walikota terpilih.

posisi terendah, tetapi jumlah tersebut

Hakim Konstitusi saat pembacaan putusan Kab. Konawe Selatan.
Hal yang berbeda dengan model
pelanggaran

yakni

uraian

Selain

itu,

dengan

angka

terbukti

cukup banyak. Hal-hal yang bersifat

pelanggaran yang sifatnya sistematis,

formalitas justru tidak terpenuhi oleh

terstruktur

Pemohon,

dan

diatas,

suara

masif.

Artinya

sebelum

masuk

kepada

untuk

kecurangan dalam Pemilukada masih

pokok permohonan.

Pemilukada Kota Bangli. Di kabupaten

signifikan. Khusus Kota Tebing Tinggi,

(Yazid, Nur Rosihin Ana, dan Nano

ini calon walikota terpilih terbukti di

sejak awal syarat hukum calon tidak

Tresna A dan Miftakhul Huda)

persidangan tidak memenuhi syarat

terpenuhi sehingga kemenangannya
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lainnya,

Dari

pemungutan
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Ruang

Sidang

PHPU Kepala Daerah Kab. Bangli

MK Perintahkan KPU Kabupaten Bangli
Laksanakan Pemungutan Suara Ulang di 12 TPS

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Pemohon Perkara PHPU Kab. Bangli dan kuasa hukumnya membacakan permohonannya kepada MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) perkara
Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010, Kamis (3/6)
sore. Permohonan ini terkait Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati, I.B.M Brahmaputra dan I
Wayan Winurjaya.
Mahkamah memerintahkan KPU
Kabupaten Bangli untuk melakukan
pemungutan suara ulang di 12
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di
tiga kecamatan, yakni Kecamatan
Kintamani, Kecamatan Bangli dan
Kecamatan Tembuku.
Rincian dari TPS tersebut adalah
sebagai berikut: Desa Serai TPS 01,
Desa Serai TPS 02, Desa Satra TPS 08,
Desa Selulung TPS 02, Desa Pengejaran
TPS 01, Desa Sukawana TPS 08, Desa
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Bantang TPS 01, Desa Bantang TPS 02,
Desa Binyan TPS 01, Desa Pengotan TPS
08, Desa Yang Api TPS 13, dan Desa
Yang Api TPS 14.
“Memerintahkan
kepada
KPU
Kabupaten Bangli untuk melakukan
pemungutan suara ulang dalam waktu
selambat-lambatnya 45 (empat puluh
lima) hari setelah hari pengucapan
putusan,” tegas Ketua MK, Mahfud MD,
ketika membacakan amar Putusan.
Selanjutnya
Mahkamah
juga
memerintahkan KPU Kabupaten Bangli
melaporkan hasil Pemilukada ulang
tersebut. “Memerintahkan kepada KPU
Kabupaten Bangli untuk melaporkan
hasil pemungutan suara ulang di 12
TPS tersebut dalam tenggat waktu
seperti yang disebutkan diatas kepada
Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.
Selain
itu,
Mahkamah
juga
menangguhkan
berlakunya
KPU
Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU

tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2010 dan Berita Acara
Rapat Pleno KPU Kabupaten Bangli
Nomor 270/391/KPU bertanggal 11 Mei
2010 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010.
Sedangkan
terhadap
eksepsi
Termohon dan Terkait, Mahkamah
memutuskan untuk menolak. “Eksepsi
Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat
menurut hukum karena isi eksepsi
berkaitan dengan pokok permohonan,
sehingga eksepsi Termohon harus
dikesampingkan,”
ucap
Hakim
Konstitusi Arsyad Sanusi.
Pengucapan
putusan
tersebut
dilakukan oleh sembilan Hakim
Konstitusi, dengan Ketua Pleno Hakim,
Moh. Mahfud MD. (Dodi H)
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PHPU Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang
Pemilukada Kota Tebing Tinggi

Foto: Humas MK/Yogi Dj
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, Kasianur Sidauruk memberikan salinan putusan PHPU Kota
Tebing Tinggi kepada pihak yang berperkara, Rabu (09/06).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya mengabulkan
sebagian permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah Kota
Tebing Tinggi yang diajukan oleh
pasangan calon Umar Junaidi Hasibuan
dan Irham Taufik. Demikianlah bunyi
vonis putusan MK yang dibacakan oleh
sembilan Hakim Konstitusi di ruang
sidang Pleno MK, Rabu (9/6).
Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan bahwa pasangan calon
pemenang di Pemilukada Tebing
Tinggi yakni Mohammad Syafri Chap
dan Hafas Fadillah seharusnya dianulir
dalam penetapan pasangan calon
kepala daerah oleh KPU karena masih
terkait dengan masalah pidana.
MK dalam menilai permohonan ini
memiliki pendapat bahwa berdasarkan
fakta hukum, putusan Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor
160/Pid.B/2006/PN TTD, tanggal 7
September 2006, Putusan Pengadilan
Tinggi Medan Nomor 40/Pid/2007/
PT MDN, tanggal 20 Maret 2007, dan
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
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356K/Pid.Sus/2008, tanggal 4 Juni
2008, antara lain telah menyatakan,
“Terdakwa-terdakwa: 1. Rasmayani
binti Rasmin, 2. Nizar Rangkuti, 3.
H.M. Syafri Chap terbukti secara sah
dan menyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana ‘korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama’ Menghukum
terdakwa-terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dengan
ketentuan bahwa hukuman tersebut
tidak perlu dijalankan kecuali apabila
di kemudian hari ada perintah lain
dalam keputusan hakim oleh karena
terdakwa-terdakwa sebelum lampau
masa percobaan selama 1 (satu) tahun
dan 6 (enam) bulan telah melakukan
perbuatan yang dapat dihukum.”
Bahwa
dengan
demikian
Mohammad Syafri Chap sebagai
Calon Walikota Tebing Tinggi yang
terpilih dalam Pemilukada Walikota/
Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun
2010, pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau lebih.
Menimbang
bahwa
ketentuan
Pasal 58 huruf f UU 32/2004 telah
pernah diuji dan telah diputus oleh
MK dengan Putusan Nomor 4/PUUVII/2009, tanggal 24 Maret 2009,
yang antara lain, “Menyatakan Pasal
58 huruf f tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak memenuhi syarat-syarat (i) tidak
berlaku untuk jabatan publik yang
dipilih (elected officials); (ii) berlaku
terbatas jangka waktunya hanya
selama 5 (lima) tahun, sejak terpidana
selesai menjalani hukumannya; (iii)
dikecualikan bagi mantan terpidana
yang secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana;
(iv) bukan sebagai pelaku kejahatan
yang berulang-ulang”;
”Merujuk kepada empat syarat
kumulatif yang berkenaan dengan
keberlakuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004
seperti yang ditetapkan dalam putusan
MK tersebut di atas, syarat, “Berlaku
terbatas jangka waktunya hanya
selama 5 (lima) tahun sejak terpidana
selesai menjalani hukumannya” tidak
dipenuhi oleh Mohammad Syafri Chap,
oleh karena jangankan sudah lima
tahun sejak terpidana selesai menjalani
hukumannya, justru masa percobaan
yang dijatuhkan oleh pengadilan masih
berlaku hingga 11 Mei 2011,” kata
Hakim Arsyad Sanusi.
Oleh sebab itu, MK menilai Calon
Walikota Mohammad Syafri Chap tidak
memenuhi salah satu syarat hukum
berdasarkan

ketentuan

perundang-undangan

peraturan
Pemilukada

untuk menjadi pasangan calon dalam
Pemilukada Walikota Tebing Tinggi.
”MK memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
untuk menyelenggarakan pemungutan
suara ulang Pemilihan Umum Kepala
Daerah Kota Tebing Tinggi yang diikuti
oleh seluruh Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota kecuali Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota
Mohammad Syafri Chap dan Hafas
Fadillah,” tegas Mahfud MD. (RN Bayu
Aji)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Konawe Selatan

Foto: Humas MK/Yogi Dj
Saksi yang didatangkan Pemohon PHPU Kab. Konawe Selatan sedang memberikan kesaksian dalam Ruang
Sidang Pleno MK, Selasa (08/06).

DPT Terbukti Bermasalah, Gugatan Pemilukada
Konawe Selatan Dikabulkan

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan
sebagian
permohonan
perkara
pemilukada Kabupaten
Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
MK menyatakan batal dan tidak
sah Keputusan KPU Konawe Selatan
Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/
V/2010 tentang Pengesahan dan
Penetapan Hasil Perolehan Suara yang
diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada
Konawe Selatan; dan Keputusan
Nomor 26/Kpts/KPUKAB.027.433563/
V/2010
tentang
Penetapan
dan
Pengumuman Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Terpilih. Karena itu,
MK memerintahkan pemungutan suara
ulang di TPS se-Kabupaten Konawe
Selatan.
Sidang putusan MK dibacakan
Senin (14/06/2010) pukul 16.00 WIB.
Putusan Perkara Nomor 22/PHPU.DVIII/2010 tersebut dimohonkan oleh
Surunuddin Dangga dan Muchtar
Silondae, pasangan calon bupati
(cabup) nomor urut 3. Pemohon
menyoal Daftar Pemilih tetap (DPT)
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bermasalah. Sebelum penetapan DPT,
Pemohon mengajukan bukti adanya
pemilih ganda, tidak punya Nomor
Induk Kependudukan (NIK), pemilih
di bawah umur, serta pemilih siluman
(bukan berdomisili di Konawe Selatan).
Menurut Pemohon, KPU sebagai
Termohon
dianggap
membiarkan
banyaknya kekeliruan DPT bermasalah
tersebut. Pemohon pun membuktikan
DPT bermasalah itu di beberapa
kecamatan, yakni Kecamatan Andolo,
Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Buke,
Kecamatan Angata, Kecamatan Mowila,
Kecamatan
Landono,
Kecamatan
Ranomeeto,
Kecamatan
Palangga,
Kecamatan Laeya, Kecamatan Konda,
Kecamatan Moramo dan Kecamatan
Kolono. Meski telah mengajukan
keberatan, ternyata KPU tidak bersedia
melakukan perbaikan seperti diatur
dalam Peraturan KPU No.67/2009.
Pelanggaran administratif, money
politics,
hingga
penggelembungan
suara juga tidak luput menjadi pokok
permohonan gugatan ini. Pelanggaran
administrasi
menurut
Pemohon
adalah adanya pembagian SPPT (surat

pemberitahuan pajak terutang), KTP,
hingga membentuk tim pemenangan
yang terdiri dari PNS di Kecamatan
Tinanggea
secara
terkoordinir.
Pemohon bahkan mengajukan 476
bukti (P1-P476) serta menghadirkan
enam orang saksi untuk menguatkan
permohonannya.
Sementara itu, dalam pertimbangan
hukumnya Mahkamah berpendapat,
sesuai fakta hukum, dalam proses
penyelenggaraan Pemilukada terjadi
pelanggaran serius, baik pelanggaran
administrasi maupun pelanggaran
pidana yang bersifat sistematis,
terstruktur, dan masif. Pelanggaran
tersebut
merusak
sendi-sendi
Pemilukada secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber
dan jurdil) sehingga memengaruhi
hasil Pemilukada.
“Di persidangan terdapat fakta
hukum yang diakui dan tidak dibantah
oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait,

karenanya

fakta

tersebut

menurut hukum telah menjadi hukum
bagi Pemohon dan Termohon serta
Pihak Terkait, karenanya tidak perlu
dibuktikan lagi,” ujar Arsyad Sanusi.
Mahkamah memandang penye
lenggaraan Pemilukada Kabupaten
Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah
pemungutan suara ulang. Hal ini di
sebabkan karena pelanggaran-pelanggar
an yang dapat dibuktikan di hadapan
sidang Mahkamah sifatnya sudah
sistematis, terstruktur, dan masif,
yang
dilakukan
menjelang
dan
selama pencoblosan. Penyelenggara
Pemilukada maupun institusi-institusi
terkait di Kabupaten Konawe Selatan
tidak berupaya dengan sungguhsungguh untuk menindaklanjuti temuan
pelanggaran dengan mengemukakan
alasan-alasan yang bersifat formalistik
belaka.
Karena itu, dalam konklusinya,
Mahkamah

berkesimpulan,

dalam

pokok permohonan terbukti adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur,
dan masif. MK pun mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menolak
selain dan selebihnya (Yazid).
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PHPU Kepala Daerah Kab. Lamongan

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Kartika selaku Pemohon PHPU Kab. Lamongan bersama kuasa hukumnya sedang mendengarkan pembacaan
Vonis putusan, Kamis (17/06).

MK Perintahkan Penghitungan Suara Ulang di
Kabupaten Lamongan

P

utusan Sela dijatuhkan oleh
Mahkamah Konstitusi (MK)
terhadap perkara permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten
Lamongan yang dimohonkan oleh
pasangan Sehati (Suhandoyo-Kartika
Hidayati). Pasangan Sehati memohon
kan perkara ini dengan dalil banyaknya
suara Sehati yang tidak disahkan
akibat coblos tembus. Dalam Putusan
Sela tersebut, MK memerintahkan
KPU Kabupaten Lamongan untuk
melakukan penghitungan ulang.
“Penghitungan surat suara ulang
pada seluruh kotak suara di Kabupaten
Lamongan harus dilaksanakan dengan
menerapkan Surat Komisi Pemilihan
Umum
Nomor
313/KPU/V/2010
tanggal 25 Mei 2010,” tegas Ketua MK,
Mahfud MD, dalam pembacaan vonis
putusan MK, Kamis (17/6) di Ruang
Sidang Pleno MK.
Penghitungan suara ulang di
Kabupaten
Lamongan
itu
tidak
terlepas dari pertimbangan MK bahwa
sembilan orang Saksi dari Pemohon,
yang terdiri atas Ketua dan Anggota
KPPS, menerangkan dalam praktik
penghitungan suara, mereka bersepakat
dengan para Saksi bahwa suara coblos
tembus, sepanjang tidak menembus
kotak calon lain, adalah sah.
“Dengan
adanya
kesepakatan
tersebut maka setiap surat suara yang
coblos tembus dihitung sebagai suara
sah. Pihak KPU Kabupaten Lamongan
sebagai penyelenggara Pemilukada
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tidak mengetahui hal tersebut dan
tidak mempunyai data apakah seluruh
KPPS melakukan hal yang sama ataukah
terdapat KPPS yang tidak menghitung
surat suara coblos tembus sebagai
surat suara yang sah,” ujar Hakim
Konstitusi Akil Mochtar.
Menimbang
bahwa
dengan
adanya praktik penghitungan suara
bahwa surat coblos tembus dihitung
sebagai suara sah dan sementara
itu untuk menentukan sahnya surat
suara harus didasarkan pada Surat
Edaran KPU Kabupaten Lamongan
Nomor 164/KPU LMG.014.329744/
V/2010 yang menyatakan bahwa
surat coblos tembus adalah tidak sah,
maka penghitungan perolehan hasil
suara yang telah ditetapkan oleh KPU
Kabupaten Lamongan pada 30 Mei
2010 seharusnya tidak valid, karena di
dalam penghitungan tersebut terdapat
surat suara yang semestinya tidak sah
menurut petunjuk KPU Kabupaten
Lamongan, namun telah dihitung
sebagai surat suara sah.
Sejalan dengan hal tersebut, MK
juga menilai Pemilukada Lamongan
berakhir pada 29 Mei 2010, dan bukan
pada 23 Mei 2010 setelah rekapitulasi
di KPPS. Oleh karena itu, alasan
Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010
tanggal 25 Mei 2010 tidak berlaku
surut, karena rekapitulasi KPPS telah
selesai pada 23 Mei 2010 tidak tepat
dan tidak beralasan, karena proses
Pemilukada baru berakhir pada
rekapitulasi penghitungan suara di

tingkat Kabupaten untuk perolehan
seluruh pasangan calon, yaitu pada 29
Mei 2010.
“Pemberlakukan Surat KPU Nomor
313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei
2010 pada penghitungan perolehan
suara tanggal 29 Mei 2010 tidak
termasuk dalam pengertian sebagai
pemberlakuan surut,” lanjut Akil.
Jumlah suara tidak sah yang
terindikasi coblos tembus sebesar
51.561, menurut MK, sangat banyak
dan mempunyai arti yang signifikan
dalam Pemilukada Lamongan. Suara
tersebut lebih banyak dari perolehan
suara Pasangan Calon Ongki Wijaya
Ismail dan Basir Sutikno sebanyak
37.993 suara.
Dapat dipastikan bahwa dalam
jumlah yang banyak tersebut terdapat
suara yang berdasarkan Surat KPU
Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25
Mei 2010, dianggap sah karena coblos
tembus. Namun, kepastian jumlahnya
tidaklah dapat diidentifikasi
“MK berpendapat, demi validitas
perolehan
suara
masing-masing
pasangan calon yang akan meningkat
kan legitimasi perolehan calon dan
untuk melaksanakan prinsip demokrasi
yang menghargai setiap suara pemilih,
serta untuk menegakkan asas pemilihan
umum yang jujur dan adil, maka perlu
dilakukan penghitungan ulang dengan
menerapkan Surat KPU Nomor 313/
KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010,
pada setiap kotak suara Pemilukada
Lamongan,” lanjut Akil.
Dalam melakukan penghitungan
suara ulang ini, MK juga memerintahkan
kepada KPU Kabupaten Lamongan
untuk melaporkan kepada MK hasil
penghitungan surat suara ulang
tersebut
selambat-lambatnya
30
(tiga puluh) hari setelah putusan ini
dibacakan.
Seperti diketahui, dari hasil
rekapitulasi suara KPUD pada 30
Mei,
pasangan
Faham
berhasil
mengumpulkan 253.997 suara (40,91%),
pasangan Suhandoyo-Kartika Hidayati
(Sehati) yang berada di urutan kedua
dengan 238.816 suara (38,44%). Disusul
pasangan
Tsalits
Fahami-Subagyo
Rahmat (Sahabat) di peringkat ketiga
dengan 90.029 suara (14,5%). Sementara
pasangan Ongki Wijaya-Basyir Sutikno
(Obama) berada di urutan terakhir
dengan hanya mendapatkan 37.993
suara (6,12 %). (RN Bayu Aji)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Sintang

MK Jatuhkan Putusan Sela Permohonan
Pemilukada Kabupaten Sintang

Foto: Humas MK/Gani
Suasana sidang PHPU Kab. Sintang, Senin (21/06).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menjatuhkan putusan sela
terhadap perkara permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah
dan wakil kepala daerah di Kabupaten
Sintang 2010 yang dimohonkan oleh
pasangan Jarot Winarno dan Kartiyu.
Dalam Sidang Pleno MK yang berlangsung pada Senin (21/60), putusan sela
MK memerintahkan KPU Kabupaten
Sintang untuk melakukan penghitungan ulang.

membatalkan dan menyatakan tidak

Timbai: TPS 291, TPS 292, TPS 293, TPS

mengikat secara hukum Keputusan

294, TPS 295, dan TPS 296; Desa Sinar

KPU Kabupaten Sintang No. 43/2010

Pekayau: TPS 324, TPS 325, TPS 326,

tentang Penetapan dan Pengumuman

TPS 327, TPS 328, TPS 329; Desa Ber-

Hasil

nayau: TPS 314, TPS 315, TPS 316, TPS

“MK memerintahkan KPU Kabu-

hukum tersebut di atas, Majelis Hakim

paten Sintang untuk melaksanakan

yang dipimpin oleh Mahfud MD menilai,

Berdasarkan penghitungan Pemohon,

penghitungan suara ulang paling lama

dalam

seharusnya Pemohon memperoleh suara

30 hari sejak putusan MK diucapkan,

di

terbanyak,

Rekapitulasi

Perolehan
Kepala

Suara

Daerah

Penghitungan

Pemilihan
dan

Wakil

Umum

317, TPS 318, TPS 319, dan TPS 320;

Kepala

Desa Sungai Segak: TPS 337, TPS 338,

Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010

TPS 339, dan TPS 340, paling lama 60

yang ditetapkan oleh Termohon pada

hari sejak putusan MK diucapkan.

26 Mei 2010.

Berdasarkan

bukti

penyelenggaraan

dan

fakta

pemilukada

Kabupaten Sintang itu

terjadi

Sementara

untuk 21 TPS di Kecamatan Tepunak,

pelanggaran-pelanggaran yang cukup

Pasangan nomor urut 2, Drs. Milton

11 TPS di Kecamatan Sungai Tebelian,

serius dan sifatnya sudah sistematis,

Crosby,M.Si dan Drs. Ignasius Juan,

24 TPS di Kecamatan Dedai, 24 TPS di

terstruktur, dan masif.

MM mendapatkan 86.984 suara atau

Kecamatan Ketungau Tengah, 16 TPS

Hal tersebut merupakan pelang-

terbanyak kedua. Pemohon menilai,

di Kecamatan Ketungau Hulu, 1 TPS di

garan terhadap konstitusi, khususnya

pelaksanaan

hasil

Kecamatan Ketungau Hilir, seluruh TPS

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang meng-

penghitungan perolehan suara yang

di Kecamatan Kayan Hulu, seluruh TPS

haruskan pemilihan kepala daerah

dilaksanakan oleh Termohon (KPU

di Kecamatan Kayan Hilir,” tegas Ketua

dilakukan

Kabupaten

Majelis Hakim, Mahfud MD.

melanggar asas-asas pemilihan umum

88.776

suara.

rekapitulasi

Sintang)

bertentangan

Dalam amar putusannya, sebelum
menjatuhkan

18

putusan

akhir,

MK

demokratis,

dan

Selain itu memerintahkan pemun-

yang bersifat langsung, umum, bebas,

gutan suara ulang untuk seluruh TPS

rahasia, jujur, dan adil sebagaimana

di

yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat

dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

secara

Kecamatan

Serawai,

Kecamatan

Sepauk yang meliputi Desa Sekujam

(1) UUD 1945. (Nano Tresna A.)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Gresik

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Sembilan
Kecamatan di Kabupaten Gresik

Foto: Humas MK/Yogi Dj
Puluhan saksi pada sidang PHPU Gresik saat diambil sumpahnya oleh Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva, Selasa (15/06).

P

erselisihan

Hasil

Pemi-

Sidang perkara Nomor 28/PHPU.D-

lihan Umum (PHPU) Kepala

VIII/2010 ini dilaksanakan oleh delapan

Daerah

dan

Kepala

Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud

Daerah

(Pemilukada)

Kabu-

MD selaku Ketua merangkap Anggota,

Wakil

paten Gresik Tahun 2010 memasuki

Achmad

babak pengucapan putusan di Mah-

Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad

kamah Konstitusi (MK). Dalam pu-

Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad

tusan sela, MK memerintahkan ke-

Fadlil Sumadi masing-masing sebagai

pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Anggota, Kamis (24/6/2010), bertempat

Kabupaten Gresik untuk melakukan

di ruang Pleno Lantai 2 Gedung MK.
Permohonan sengketa pemilukada
ini diajukan oleh Sambari Halim
Radianto-Moh. Qosim (SQ), pasangan
nomor urut 3. Pemohon keberatan
terhadap
hasil
Keputusan
KPU

pemungutan suara ulang di Kecamatan Bungah, Driyorejo, Menganti,
Kedamean, Benjeng, Cerme, Duduksampeyan, Kebomas, dan Kecamatan
Balong Panggang.

Edisi Juni 2010

Sodiki,

M.

Akil

Mochtar,

Kabupaten Gresik Nomor 80/Kpts/
KPU-Gresik-014.329707/2010, tanggal
1 Juni 2010 tentang Penetapan
Rekapitulasi
Hasil
Penghitungan
Perolehan Suara dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Gresik
2010.
Pemohon merasa penetapan
hasil perolehan suara tersebut tidak
sesuai dengan hasil penghitungan
Tim dari Pemohon. Selain itu, hasil
penghitungan Termohon merupakan
hasil dari berbagai penyimpangan
dalam proses tahapan pemilukada
yang sangat berpengaruh langsung
terhadap hasil perolehan suara.
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Pemohon

mendalilkan

terjadi

praktik money politic yang dilakukan
Pihak Terkait pasangan nomor urut 5,

sebagaimana telah diatur dalam Pasal

oleh

22E ayat (1) UUD 1945.

terdapat

pelanggaran

nomokrasi

(prinsip-prinsip

Menurut

Mahkamah,

sengketa

dalamnya
terhadap
hukum)

yang terjadi di Desa Sungonlegowo

terjadi karena tahap perkembangan

pengadilan.

Kec.

Kec.

sosial politik dari masyarakat dan

Alhasil,

Mojotengah,

aparatur serta pelaksana pemilu yang

sebelum

Menganti.

dipandang belum bisa melepaskan

akhir,

Mahkamah bependapat, berdasarkan

diri dari kultur birokrasi masa lalu.

berlakunya Keputusan KPU Kabupaten

keterangan Saksi dan bukti-bukti di

Selain itu, karena adanya kelemahan

Gresik

persidangan, dalil Pemohon mengenai

ketentuan

perundang-

014.329707/2010, bertanggal 1 Juni

praktik money politic terbukti dan

undangan tentang wewenang lembaga

2010, tentang Penetapan Rekapitulasi

cukup beralasan hukum.

yang bertugas menyelesaikan sengketa

Hasil Penghitungan Perolehan Suara

yang timbul dalam proses Pemilukada.

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Lebih lanjut dalam pembacaan

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Driyorejo,
Desa

dan

Krikilan

Dusun

Mojotengah,

Kec.

Pemohon juga mendalilkan adanya
pelanggaran

sistematis,

terstruktur,

peraturan

dalam

amar

menjatuhkan
Mahkamah
No.

putusan
putusan

menangguhkan

80/Kpts/KPU-Gresik-

putusan,

Kabupaten

dalam UUD 1945, asas kedaulatan

Selanjutnya, MK memerintahkan

kepada

rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan

kepada KPU Kabupaten Gresik untuk

karena

dianggap

dan

jajarannya,

berpihak

memaparkan

yang bisa dibuktikan secara sah di

dan terorganisir yang dilakukan KPU
Gresik

Mahkamah

kerap

di

dalam

Desa

pemilukada

jika

Husnul Khuluq-Musyaffa’ Noer (Humas)
Bungan,

proses

pengadilan

Gresik Tahun 2010.

hasil

dengan asas negara hukum (nomokrasi)

melakukan pemungutan suara ulang

Quick Count pasangan Humas yang

sebagaimana diatur di dalam Pasal 1

Pemilukada Kabupaten Gresik Tahun

dikeluarkan pada pukul 11.15 WIB,

ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi

2010 di Kecamatan Bungah, Driyorejo,

sebelum pemungutan suara berakhir.

logisnya,

dapat

Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme,

Mahkamah berpendapat dalil Pemohon

dilakukan

pergulatan

Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas,

cukup

kekuatan-kekuatan

pasangan Humas mengenai

beralasan

hukum

karena

demokrasi

tidak

berdasarkan
politik

an

sich,

dan

Kecamatan

Balong

Panggang.

melaporkan

kepada

Termohon dan Pihak Terkait tidak

tetapi juga harus dapat dilaksanakan

Terakhir,

memberikan alat bukti dan kesaksian

sesuai dengan aturan hukum.

Mahkamah hasil pemungutan suara

Oleh sebab itu, keputusan yang

bantahan apa pun.
Disamping

itu,

Pemohon

mendalilkan

Humas

melakukan

pelanggaran

sistematis,

terstruktur

hanya

berdasar

kehendak

suara

terbanyak semata, dapat dibatalkan

ulang

tersebut

selambat-lambatnya

60 hari setelah putusan ini dibacakan.
(Nur Rosihin Ana)

dan masif. Pelanggaran ini berupa
ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil
(PNS)

Kab.

Gresik

melalui

Dinas

Pertanian Kabupaten Gresik hingga

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id

jajaran Penyuluh Pertanian Lapangan
dengan mengikutsertakan Gabungan
Kelompok

Tani

(Gapoktan)

serta

melibatkan Produsen Pupuk Petrobio
untuk mendukung pasangan Humas.
Berdasarkan

bukti,

Mahkamah

mencatat ucapan para Pegawai Dinas
Pertanian.
tersurat,

Secara
ucapan

tersirat
dalam

maupun

Manfaatkan
permohonan
perkara
di MK melalui
Permohonan
Online

campuran

bahasa Indonesia dan bahasa Jawa
ini sedang memberikan pengarahan
kepada

para

peserta

Gapoktan

untuk mendukung pasangan Humas.
Mahkamah berpendapat, Pihak Terkait
telah melakukan pelanggaran yang
sistematis dan masif yang menciderai
nilai-nilai “bebas” dan “jujur” dalam
pelaksanaan
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PHPU Kepala Daerah Kota Surabaya

MK Perintahkan Coblos Ulang dan Hitung Ulang di Surabaya

Foto: Humas MK/Annisa Lestari
Pemohon PHPU Kota Surabaya, Arif Affandi bersama kuasa hukumnya sedang mencermati tanggapan dari pihak Terkait (Risama dan Bambang DH), Rabu (16/06) di
Ruang Sidang Pleno MK.

P

ada Rabu (30/6), Mahkamah
Konstitusi (MK) menjatuhkan
putusan sela dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Surabaya 2010. Dalam
perkara
No.
31/PHPU.D-VIII/2010
tersebut, MK memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Surabaya
untuk melakukan pemungutan suara
ulang di Kecamatan Bulak, Semampir,
Krembangan,
Rungkut,
Sukolilo,
Kelurahan Putat Jaya di Kecamatan
Sawahan dan Kelurahan Wiyung di
Kecamatan Wiyung.
”Terjadi pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif
dalam penyelenggaraan Pemilukada
Kota Surabaya di Kecamatan Bulak,
Kecamatan Semampir, Kecamatan
Krembangan, Kecamatan Rungkut,
Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat
Jaya yang berada di Kecamatan
Sawahan dan Kelurahan Wiyung yang
berada di Kecamatan Wiyung.” jelas
Moh. Mahfud MD, Kejua Majelis yang
memimpin sidang pleno tersebut.
MK
juga
memerintahkan
KPU Surabaya untuk melakukan
penghitungan surat suara ulang

Edisi Juni 2010

seluruh kotak suara di seluruh
Surabaya, kecuali di tempat-tempat
yang diperintahkan pemungutan suara
ulang tadi. Demikian antara lain amar
putusan yang dibacakan Ketua Majelis
Hakim, Moh. Mahfud MD.
Mahkamah berpendapat, demi
keabsahan jumlah perolehan suara
Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya,
pemungutan
suara
ulang
perlu
dilakukan di tempat-tempat tersebut
di atas. Mahkamah juga memutuskan,
perlu dilakukan penghitungan surat
suara ulang seluruh kotak suara
di Surabaya, kecuali daerah yang
dinyatakan coblos ulang.
Dalam amar putusan, selain
diperintahkan melakukan pemungutan
suara ulang dan penghitungan surat
suara ulang di atas, KPU Surabaya
juga
diperintahkan
melaporkan
kepada Mahkamah hasilnya selambatlambatnya 60 hari setelah putusan
dibacakan.
Perkara tersebut diajukan oleh Drs.
Arif Afandi, M.Si dan Ir. Adies Kadir,
S.H., M.Hum, Pasangan Calon Walikota/
Calon Wakil Walikota dalam Pemilukada
Surabaya 2010 Nomor Urut 3. Pemohon

mendalilkan, terjadi perbedaan hasil
menurut penghitungan KPU Surabaya.
Menurut pemohon, Pasangan Ir. Tri
Risma Harini dan Drs. Bambang DH.
M.Pd (Pasangan Calon Nomor Urut 4)
memperoleh suara 358.187, sedangkan
Pemohon memperoleh suara 327.516.
Tetapi,
hasil
penghitungan
dan
rekapitulasi suara oleh KPU Surabaya
berasal dari proses yang tidak benar.
Keberatan Pemohon antara lain,
KPU Surabaya berikut jajaran PPK, PPS
dan KPPS tidak menjalankan tugasnya
sesuai hukum, baik sebelum maupun
setelah pemungutan suara. Selain itu
terdapat keterlibatan anggota Panwaslu
mengamputasi hak-hak keperdataan
Pemohon, terjadi intimidasi, kampanye
terselubung, memanfaatkan jabatan,
mobilisasi PNS. Pelanggaran lain adalah
tidak memberitahu untuk memberikan
suara di TPS basis Pemohon, politik
uang, lalu lintas pemilih antar TPS
dalam satu Kecamatan maupun antar
TPS antar Kecamatan, pelanggaran
pembukaan kotak suara dan gembok
kotak suara, dan segel berkas
pemungutan dan penghitungan suara
di beberapa kecamatan. (Nano Tresna
A./mh)
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Pengujian UU Pengelolaan Wilayah Pesisir

UU Pengelolaan Wilayah Pesisir Membuka Peran
Serta Masyarakat

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Saksi Pemohon memberikan keterangan dalam Sidang Mendengarkan Keterangan Saksi Pengujian UU Wilayah
Pesisir Selasa (8/6)

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang
uji
materiil
UndangUndang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Selasa
(08/06), di Gedung MK. Agenda sidang
kali ini adalah mendengar keterangan
Saksi dan Ahli dari Pihak Pemohon dan
Pemerintah.
Imron

Amin

selaku

Saksi

Pemerintah menjelaskan bahwa banyak
sekali kasus tumpang tindih terkait
kebijakan Hak Pengusahaan Perairan
Pesisir (HP-3) baik dari Pemerintah
maupun swasta saat eksplorasi potensi
pesisir pantai.
“Konflik kepentingan ini terjadi
ketika era pemerintahan Gus Dur dan
kemudian harus ada peraturan untuk
meminimalisasi konflik kepentingan.
Saat itu saya sebagai pegiat LSM ingin
sekali

ada

pengaturan

satu

pintu

sehingga pengelolaan dan kebijakan

Sejalan dengan Imron, Abdon
Nababan,
Ahli
dari
Pemerintah
menjelaskan bahwa semangat dalam
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah
agar masyarakat bisa berperan serta
dalam pengelolaan wilayah pesisir.
“Pada ketentuan Pasal 9 disebutkan
masyarakat memiliki peran serta. Jadi
HP-3 harus dimusyawarahkan dengan
masyarakat adat setempat dan aturan
itu merupakan standar yang diatur
oleh HAM internasional,” katanya.
Kemudian, tutur Imron, ketika era
Gus Dur terdapat usaha yang maju
dengan adanya pengelolaan laut. “Saat
itu saya dalam diskusi dengan Presiden
Gus

Dur

dan

budayawan

Emha

Ainun Najib menggagas bagaimana
negara Indonesia ini harus dikuatkan
lautnya. Dan kemudian dibutuhkan
suatu

departemen

yang

kemudian

dibentuklah Departemen Kelautan dan
Perikanan,” imbuhnya.

HP-3 maupun kekuatan masyarakat

Hilangkan Tradisi Lokal

agar bisa menolak eksplorasi apabila

Sementara itu menurut Bona selaku

tidak menguntungkan masyarakat itu

juru tikam ikan paus suku Lamanera

sendiri,” tuturnya.

di Pulau Lembata, NTT, nasib nelayan
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di kampungnya mengalami keresahan
karena adanya UU Pengelolaan Wilayah
Pesisir ini.
“Nelayan kami memiliki tradisi
melaut
dan
menangkap
dengan
alat
tradisional.
Menghilangkan
tradisi dengan beberapa cara adalah
menghilangkan
identitas
orang
Lamanera yang selalu identik dengan
pemikiran tradisional. Jadi kami
sangat gelisah dengan pengalihan isu
bahwa kita dianggap brutal dengan
menangkap paus di laut yang akhirnya
membuat hidup kami yang tradisional
menjadi berubah ke cara yang lain,”
kisahnya.
Selanjutnya, menurut Ahli Pemohon
yakni I Nyoman Nurjaya menyatakan
dalam Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan
bahwa “Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besar kemakmuran rakyat,”
“Tentu
saja
istilah
dikuasai
menurut tafsir MK dalam putusannya
tidak berarti memiliki. Namun, diartikan
merumuskan kebijakan, pengaturan,
pengelolaan
serta
pengawasan
guna pembangunan nasional yakni
mewujudkan kemakmuran rakyat,”
katanya.
Dengan demikian, tambah Nyoman,
kecenderungan pembangunan saat ini
hanya pada pertumbuhan angka-angka
dan tidak melihat apakah rakyatnya
sejahtera apakah menangis. “Jangan
sampai pengelolaan pesisir pantai
berada di tangan pemodal-pemodal
besar.
Perkara
yang
diregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor
3/PUU-VII/2010 ini diajukan oleh
14 pemohon, yakni Koalisi Rakyat
untuk Keadilan Perikanan (KARA),
Indonesia Human Right Committee
for Social Justice (IHCS), Pusat Kajian
Pembangunan Kelautan dan Peradaban
Maritim
(PK2PM),
Konsorsium
Pembaharuan Agraria (KPA), Serikat
Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina
Desa Sadajiwa, Yayasan Lembaga
Hukum Indonesia (YLHI), Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),
Aliansi Petani Indonesia (API), Tiharom,
Waun, Wartaka, Carya bin Darja, dan
Kadma. (RN Bayu Aji)
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Pengujian UU Kesehatan

UU Kesehatan Harus Pro Rakyat

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Prof. Azrul Azwar dari UI selaku ahli pihak Pemohon sedang memberikan keterangan dalam persidangan uji materi UU tentang Kesehatan

R

akyat

mendambakan

ke

Apabila

”Dokter spesialis juga melakukan

pelayanan

masyarakat membutuhkan pelayanan

kesalahan. Meski demikian, memang

kesehatan yang pro terhadap

kesehatan, maka tenaga medis dan juga

pada

rakyat.

sehatan

dan

terhadap

pasien.

dasarnya

kesalahan

bisa

harus

tenaga perawat yang bertugas harus

diminimalisasi

ada perdebatan tentang Pasal dalam

memberikan. Di luar negeri perawat

Namun,

UU Kesehatan maka harus pro rakyat

diberikan

juga.

obat karena demi menolong pasien,”

dijadikan alasan,” tegasnya
Misran Pemohon uji materi ini
merupakan perawat dan juga ketua
puskesmas pembantu di daerah Kutai
Kartanegara yang sedang dijerat
pidana Pasal UU Kesehatan karena
memberikan obat daftar G kepada
pasien.
Kerentanan
pemidanaan
tersebut disebabkan adanya ketentuan
perawat sebagai tenaga kesehatan
diharuskan memberikan pertolongan
pertama kepada pasien dan tidak
boleh menolaknya karena dapat
dipidana penjara 2 tahun sesuai
dengan Pasal 190 ayat (1). Sementara
itu, ketika melakukan pertolongan
dan
memberikan
obat,
ternyata
juga dapat dipidanakan karena ada
ketentuan terbatas bagi perawat untuk
memberikan obat kepada pasien.
(RN Bayu Aji)

Demikianlah

Kalaupun

medis

yang

diutarakan

kewenangan

memberikan

katanya.

Prof. Azrul Azwar dari UI selaku ahli

Oleh sebab itu, menurut pengajar

yang didatangkan oleh pihak Pemohon

UI tersebut, apakah nilai guna undang-

dalam persidangan uji materi Pasal

undang apabila membatasi dan tidak

108 ayat (1) beserta penjelasan Pasal

menunjang

108 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009

masyarakat lebih luas dari sekadar itu.

tentang Kesehatan, Rabu (15/06) di

Pasal itu (UU Kesehatan yang diujikan)

ruang sidang pleno MK. Perkara 12/

harus kita kaji ulang,” paparnya.

PUU-VIII/2010 ini dimohonkan oleh

keilmuan.

Menanggapi

”Kebutuhan

pertanyaan

dari

Misran selaku perawat di puskesmas

Pemerintah terkait resiko pemberian

pembantu daerah Kutai Kartanegara.

kewenangan pelayanan medis antara

Agenda

tingkat

sidang

kali

ini

adalah

pendidikan

dan

resiko

mendengarkan keterangan Pemerintah,

kesalahan, Azrul menyatakan bahwa

pihak Terkait dan Saksi.

dua

”Karena harus pro rakyat, kita
tidak

boleh

memberikan

Edisi Juni 2010

mengabaikan
pertolongan

untuk
darurat

yang

hal

itu

lebih

berbeda.

rendah

Pendidikan

bukan

berarti

akan semakin tinggi resiko membuat
kesalahan.

dengan

pendidikan

pendidikan.
tidak

boleh
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Pengujian UU PEMILU

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Ketua KPU Timor Tengah Selatan James Tuka memberikan keterangan dalam sidang uji UU Pemilu Selasa (29/6)

“Lingkaran Setan” dalam UU Pemilu

F

rasa ‘daftar calon tetap’ (DCT)
pada Pasal 218 Ayat (3) UndangUndang nomor 10 Tahun 2008
tentang
Pemilihan
Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU
Pemilu), jika dimaknai secara absolut
mustahil untuk terlaksana. Sehingga,
berpeluang memunculkan dampak
laten dan akan terjadi kehilangan
substansi konstitusi yang dimaksud
dalam pengaturan tersebut.
Demikian diucapkan oleh Ahli,
Samuel Frederik Lena, yang dihadirkan
oleh Pemohon dalam persidangan
dengan nomor perkara 27/PUUVIII/2010, Selasa (22/06). Pemohon
adalah Sefriths E.D Nau, anggota
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Partai Penegak Demokrasi Indonesia
(PPDI) yang seharusnya dilantik
sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan (TTS), namun karena
adanya norma dalam Pasal tersebut,
mengakibatkan
dirinya
sampai
sekarang masih belum bisa dilantik
sebagai anggota DPRD TTS.
Dalam penjelasannya, Samuel,
mengutarakan bahwa dalam mengkaji
konstitusionalitas norma tersebut harus
memfokuskan pada tiga isu hukum.
Tiga isu tersebut adalah, pertama,
apakah secara substansi bunyi norma
dalam UU Pemilu tersebut bertentangan
dengan UUD 1945; kedua, apakah

frasa ‘daftar calon tetap’ bertentangan
secara hakiki ataukah kondisional saja
terhadap konstitusi; dan ketiga, apa
saja hak konstitusional yang dilanggar
jika frasa DCT tersebut diterapkan
secara mutlak.
Dalam menjawab isu hukum
tersebut, ia memaparkan beberapa
argumentasi. Pada intinya, ada dua
prinsip pokok yang harus diperhatikan,
yakni penjaminan terhadap kepastian
hukum dan terpenuhinya prinsip
keadilan. Terkait kepastian hukum,
menurutnya, pengaturan pada norma
yang mencantumkan ‘daftar calon
tetap’, memang dilandasai semangat
kepastian hukum, namun disisi lain,
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jika ketentuan ini diterapkan secara
mutlak, maka akan menciptakan
kondisi yang dilematis, yakni ketidak
pastian
hukum
dalam
konteks
prosedur penggantian calon pada
kondisi-kondisi tertentu.
“Jika semua calon yang ada di
daftar calon tetap itu meninggal
dunia atau melakukan pelanggaran
pidana Pemilu, atau seperti dalam
kasus ini, semuanya dipecat. Maka, akan
terjadi kekosongan hukum, bagaimana
prosedur penggantiannya? Oleh karena
itu, terjadi lingkaran setan. Harus ada di
DCT tapi DCT tidak sah, diganti, tapi tak
ada dasar hukumnya,” papar Samuel.
“Nampak ketidakmampuan hukum
yang dilakukan oleh KPU dalam hal
ini. Ini merupakan ketidakadilan
yang nampak secara kasat mata.
Makna keadilan yang universal adalah
memberi pada setiap orang apa yang
telah menjadi haknya. Terutama dalam
konteks keadilan distributif, pemberian
hak
harus
sesuai
prestasinya,”
tegasnya. Ungkapan ini terkait dengan
kosongnya kursi dari PPDI di DPRD
Kabupaten TTS hingga sekarang,
karena tidak ada keputusan dan sikap
yang jelas dari KPU Kabupaten TTS
mengenai permasalahan ini. Adapun
selama ini, KPU Kabupaten TTS berdalih
dengan adanya norma tersebut, KPU
tidak bisa menetapkan dan melantik
calon Anggota DPRD pengganti dari
pengurus PPDI yang sah karena calon
pengganti tidak ada di DCT.
Akhirnya, ia pun mengakhiri
pendapatnya
dengan
mengatakan
bahwa pada hakikatnya norma pada
Pasal 218 Ayat (3) tersebut tidak
bertentangan dengan konstitusi, tapi
jika norma tersebut diterapkan secara
mutlak, maka akan menciptakan
kondisi yang inkonstitusional, karena
telah bertentangan dengan penjaminan
kepastian
hukum,
perlindungan
terhadap hak-hak individu, serta
penegakkan prinsip kedaulatan rakyat
dalam penyelenggaraan pemilihan
umum yang diatur dalam UUD 1945.
Ia pun mengajukan kepada Mahkamah
usulan terkait putusan yang akan
diambil oleh Mahkamah nantinya.
“Saya
mengusulkan
kepada
Mahkamah untuk menyatakan bahwa

Edisi Juni 2010

norma
ini
adalah
conditionally
constitutional
(konstitusional
ber
syarat), yakni Pasal tersebut adalah
konstitusional sepanjang dimaknai
sesuai dengan yang telah ditegaskan
oleh Mahkamah. Namun, ia (pasal
tersebut) akan inkonstitusional jika
diterapkan secara mutlak. Dia bersifat
mutlak sejauh calon di dalam daftar
calon tetap masih memenuhi syarat
seperti yang telah ditentukan dalam
perundang-undangan,” urainya.
Kosong Satu Kursi
Menanggapi permohonan Pemohon, pihak Pemerintah, melalui juru
bicaranya Cholilah (Direktur Litigasi
DEPHUKHAM), menyampaikan beberapa argumentasinya. Pada pokoknya, ia
mengatakan bahwa pengaturan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karenanya, norma
tersebut tidak bertentangan dengan
UUD 1945, malah sebaliknya, rumusan
tersebut adalah perwujudan dari UUD
1945 itu sendiri. Dalam uraiannya ia
menjelaskan hal itu dari berbagai aspek, dari aspek filosofis, yuridis sampai teknis, kenapa muncul rumusan
tersebut.
“Menurut kami (Pemerintah), apa
yang terjadi itu (adanya dualisme
kepemimpinan
dalam
PPDI
di
Kebupaten TTS) terkait masalah
internal parpol itu sendiri, jadi harus
diselesaikan secara internal juga, jadi
ini bukan persoalan konstitusionalitas
keberlakuan norma UU,” ujar Cholilah.
Dalam
keterangannya,
Ketua
KPUD Kabupaten TTS James Tuka
yang mewakili KPUD Kabupaten TTS
mengakui bahwa pihaknya memang
masih mengosongkan satu kursi DPRD
untuk Partai Penegak Demokrasi
Indonesia secara de facto dan de
yure. “Hal tersebut dilakukan KPUD
Kabupaten TTS sesuai dengan arahan
KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Lagipula, dari PPDI sendiri masih ada
masalah internal partai. Jadi, ini bukan
masalah mengenai konstitusionalitas
Pasal 218 ayat (3) UU 10 Tahun 2008,”
jelasnya.
James menjelaskan bahwa pihak
nya menerima 15 nama yang diajukan
oleh PPDI sebagai Calon Anggota

DPRD Kabupaten TTS melalui Yunus
Berry yang merupakan pengurus
PPDI di bawah kepengurusan Endung
Sutrisno. Pihak KPUD Kabupaten TTS,
jelas James, menyusun Daftar Calon
tetap (DCT) menggunakan 15 nama
tersebut.
Menanggapi
pernyataan
James, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi mempertanyakan alasan KPUD
Kabupaten TTS tetap memutuskan
untuk
menangguhkan
pelantikan
Anggota DPRD Terpilih PPDI. “Apa
alasan Pihak Anda tetap menangguhkan
bahkan memutuskan mengosongkan
satu kursi bagi PPDI?” Tanya Fadlil.
Menanggapi pertanyaan tersebut,
James
beralasan
bahwa
KPUD
Kabupaten TTS belum mendapatkan
calon dari PPDI berhubung PPDI sudah
memecat 15 nama yang tercantum
dalam DCT sebelumnya. “Selain itu,
KPUD Kabupaten TTS masih menunggu
konfirmasi dari KPU Provinsi NTT dan
KPU pusat,” jelasnya.
Sidang mendengarkan keterangan
KPU
kembali
ditunda
karena
ketidakhadiran KPU dalam sidang
tersebut. Dalam penjelasannya di
persidangan sebelumnya, Pemohon
mengungkapkan bahwa frasa “Daftar
Calon Tetap” dalam Pasal 218 ayat
(3) UU 10 Tahun 2008 (UU Pemilu),
merugikan dirinya beserta masyarakat
adat di Kabupaten Timor Tengah
Selatan (TTS).
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
adalah berasal dari partai Pemohon,
yakni Partai Penegak Demokrasi
Indonesia (PPDI). (Dodi Haryadi/Lulu
Anjarsari)
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ruang sidang
Pengujian UU Minerba

UU Minerba Dianggap Langgar Hak Konstitusional
Petani Sekitar Pertambangan

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Asep Yunan Firdaus, dkk selaku kuasa hukum Pemohon pengujian UU Minerba dlm Sidang Perbaikan Permohonan Senin (14/6)

S

idang pengujian terhadap Undang-

diubah menjadi Pasal 162 juncto Pasal 136

dengan Pasal 28H Ayat (1) dan ayat (4), Pasal

Undang Nomor 4 Tahun 2009

ayat (2) UU Minerba. “Kami memasukkan

28D Ayat (1), dan 28G Ayat (1),” ujarnya.

tentang

Mineral

Pasal 136 ayat (2) UU Minerba karena kami

Majelis Hakim Panel yang terdiri dari

Minerba)

menilai Pasal 162 dan Pasal 136 ayat (2)

Harjono sebagai Ketua, serta M. Akil Mochtar

kembali digelar di Mahkamah Konstitusi

merupakan satu kesatuan. Sedangkan

dan Maria Farida Indrati sebagai Anggota,

(MK), Senin (14/6). Perkara yang teregistrasi

untuk Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9

mengesahkan 26 alat bukti tertulis. Para

dengan

ini

ayat (2) juncto Pasal 10 huruf b UU Minerba

Pemohon merasa hak konstitusionalnya

diajukan oleh lima badan hukum yakni,

tetap kami mohonkan untuk diuji,” jelasnya.

telah terlanggar akibat berlakunya Pasal

WALHI, Konsorsium Pembaharuan Hukum

Asep juga memaparkan, Pemohon telah

6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2)

Agraria, koalisi rakyat untuk Keadilan

mengubah pasal dalam UUD 1945 yang

juncto Pasal 10 huruf b serta Pasal 162

Perikanan, Perhimpunan Bantuan Hukum

akan menjadi alat uji. Jika semula Pemohon

UU Minerba. Para Pemohon merupakan

Indonesia,

Solidaritas

hanya menggunakan Pasal 33 UUD 1945

korban dari dampak yang ditimbulkan

Perempuan serta 16 pemohon perorangan.

untuk dijadikan sebagai alat uji, dalam

oleh aktivitas pertambangan sebagai wujud

Dalam sidang perbaikan permohonan

dan

Pertambangan,

Batubara

Nomor

dan

(UU

32/PUU-VIII/2010

Persatuan

perbaikan Pemohon hanya memfokuskan

dari UU Minerba tersebut. Sedangkan Para

melakukan

pada pasal mengenai Hak Asasi Manusia.

Pemohon perorangan yang berjumlah 16

beberapa perbaikan terhadap permohonan

“Untuk Pasal 162 juncto Pasal 136 ayat (2)

orang merupakan petani. Mereka harus

yang diajukan, terutama pasal yang akan

UU Minerba, kami ujikan dengan Pasal 28,

tergusur akibat tanah yang mereka garap

diujikan. Kuasa hukum Pemohon, Asep

Pasal 28E Ayat (3), dan Pasal 28C Ayat (2)

ditetapkan sebagai wilayah pertambangan

YunanFirdausmenjelaskan,semulakilennya

UUD 1945. Sementara, untuk Pasal 6 ayat

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto

memohonkan pengujian terhadap Pasal 162

(1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto

Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf b UU

UU Minerba, sedangkan dalam perbaikan

Pasal 10 huruf b UU Minerba, kami ujikan

Minerba. (Lulu Anjarsari)

tersebut,
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Pemohon

telah
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ruang sidang
Pengujian UU Kesehatan

UU Kesehatan Dinilai Langgar Hak Konstitusional
Petani Tembakau

Foto: Humas MK/Andhini S F
Kuasa Hukum Pemohon membacakan pokok permohonan dalam Pengujian UU Kesehatan Senin (21/6)

U

ndang-Undang Nomor 36

adanya norma dalam Pasal 113 ayat (2)

tentang

(UU

sepanjang frasa “...tembakau, produk

tembakau dan rokok putih dari Amerika

Kesehatan

Kesehatan)

itu,

lanjut

Wakil,

diuji

yang mengandung tembakau,...”, Pasal

Serikat semakin bebas merajalela masuk

Konstitusi

114 serta penjelasannya dan Pasal

ke Indonesia. Wakil mengemukakan

(MK), Senin (21/6), pada sidang Panel

199 ayat (1) Undang-Undang Nomor

bahwa Pemerintah selama ini telah

yang berlangsung di Ruang Sidang

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

mendapatkan pemasukan dari cukai

Panel Gedung MK. Permohonan yang

Pemohon

pasal-pasal

rokok sekitar Rp 57 triliun, tetapi

diregistrasi Kepaniteraan MK dengan

tersebut bertentangan dengan UUD

pada kenyataannya Pemerintah tak

Nomor

diajukan

1945 terutama Pasal 27, 28A, 28D ayat

pernah acuh terhadap industri rokok

oleh 12 (dua belas) orang Pemohon.

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

dalam negeri. Para Pemohon menilai

Mereka

ayat (2).

ketentuan tersebut sangat tidak jelas

di

kembali

Sementara

Mahkamah

34/PUU-VIII/2010
semua

berprofesi

sebagai

petani tembakau yang merasa hak

mendalilkan

Menurut Wakil, Grand design pe

sehingga tidak memberikan jaminan

dilanggar.

ngaturan tembakau dalam Pasal 113

penghidupan yang layak dan tidak ada

Para Pemohon yakni Nurtanto Wisnu

ayat (2) menjadi satu-satunya yang

jaminan kepastian hukum yang adil

Brata, Amin Subarkah, Abdul Hafidz,

mengandung zat adiktif, sarat dengan

bagi para petani tembakau, dan norma

Thalabudin Muslim, M. Tafri, Parmuji,

motif

tersebut

Timbul,

kapitalis asing. “Sementara produk

para petani tembakau yang terlanjur

konstitusionalnya

Supriyadi,

telah

Salim,

Suparno,

Suryadi dan Hodri.

ekonomi

demi

kepentingan

sangat

diskriminatif

bagi

rokok kretek yang merupakan satu-

mendapatkan stigma negatif, berbeda

hukumnya,

satunya produk asli di Indonesia tidak

perlakuan terhadap petani anggur,

Pemohon

dapat diekspor ke Amerika Serikat dan

kopi, teh dan lain sebagainya.

menganggap hak dan/atau kewenangan

petani tembakau di Indonesia terus

konstitusionalnya telah dirugikan akibat

menurun produksinya,” jelasnya.

Melalui
A.H.

Wakil
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kuasa
Kamal,

dkk,

“Mengapa

hanya

rokok

yang

diatur secara eksplisit dalam Pasal
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ruang sidang
114 dan Pasal 199 ayat (1), jelas-

juga dapat/bisa mengancam kesehatan

Panel dan Maria Farida Indrati serta M.

jelas pula tidak memberikan jaminan

tidak mendapatkan pidana seberat apa

Arsyad Sanusi sebagai Anggota Panel,

penghidupan yang layak, dan tidak

yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1)

menjelaskan

memberikan kepastian hukum yang

UU Kesehatan.

Pemohon mengujikan pasal yang sama

adil, dan cenderung diskriminantif
terlanjur pula mendapatkan stigma
negatif dibandingan dengan kelompok
orang yang terlibat dalam produksi
kopi, teh, wine dan lain sebagainya?
Kenapa

tidak

mengharuskan

ada

aturan

produk

kopi

yang
atau

teh harus dicantumkan peringatan
kesehatan juga?” ungkapnya.
Menurutnya, Pasal 114 juncto Penjelasan Pasal 114 juncto Pasal 199 ayat
(1) UU Kesehatan, tidak memiliki argumentasi dan logika hukum yang kuat,
mengapa harus mengatur keharusan
untuk

mencantumkan

‘peringatan

kesehatan’. ”Padahal perihal ‘peringatan kesehatan’ itu tidak hanya berlaku bagi
rokok, tapi seharusnya juga berlaku
bagi makanan dan minuman lain yang
mengandung zat adiktif yang bisa/dapat mengancam kesehatan,” ujarnya.
Sedangkan mengenai Ketentuan
pidana berlaku ketika rokok tidak
mencantumkan ‘peringatan kesehatan’,
jelas Wakil, juga tidak memiliki alasan/
argumentasi dan logika hukum yang
kuat. Hal ini karena ancaman kesehatan
produk makanan/minuman lain yang

28

Pemohon

menganggap

ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun
dalam Ketentuan Pasal 199 ayat (1) UU
Kesehatan jelas-jelas berlebihan, karena
krimanalisasi

terhadap

persoalan

adminstratif semata, apalagi rokok
merupakan barang legal di Indonesia.
“Di samping itu frasa ‘…..berbentuk
gambar

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 114…” sangat berbeda
dengan

ketentuan

kesehatan,

karena

permohonan

dalam UU Kesehatan yakni perkara

Peringatan Kesehatan
Para

bahwa

Pasal

114

ketentuan

UU
Pasal

144 UU Kesehatan menentukan bahwa
peringatan kesehatan adalah tulisan
yang jelas dan mudah terbaca dan dapat
disertai gambar atau bentuk lainnya,
sedangkan dalam ketentuan dalam
Pasal 199 ayat (1) hanya berbentuk
gambar. Jadi rumusan Pasal 199 ayat
(1) tidak sempurna, karena tidak jelas
dan tegas sesuai prinsip lex certa yang
menjadi asas hukum pidana, sehingga
tidak memberikan kepastian hukum
yang adil,” urainya.
Majelis Hakim Panel Konstitusi
yang terdiri dari Harjono sebagai Ketua

Nomor

19/PUU-VIII/2010

yang

diujikan oleh Bambang Sukarno.
“Perkara
VIII/2010

Nomor
sudah

19/PUU-

sampai

sidang

mendengarkan

saksi.

Mungkin

pada

keterangan

Pemohon

bisa

mempertimbangkan untuk bergabung
dengan perkara tersebut karena pasal
yang diujikan sama. Nantinya Putusan
yang

akan

perkara

dikeluarkan

Nomor

MK

untuk

19/PUU-VIII/2010

akan berpengaruh pada permohonan
Pemohon,” tutur Harjono.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati menyarankan
agar Pemohon jangan terlalu banyak
bertanya dalam permohonan. “Para
Pemohon mengajukan permohonan ke
MK dengan tujuan untuk menguatkan
apa yang diyakini Pemohon kepada
Majelis Hakim Konstitusi, bukan untuk
mempertanyakan
kepada
Majelis
Hakim Konstitusi,” tegasnya.
Untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan saran Majelis,
Pemohon diberi waktu 14 hari untuk
memperbaiki permohonannya. (Lulu
Anjarsari)

majalah KONSTITUSI - No. 41

ruang sidang

Pengujian UU Kementerian Negara

P

ermohonan uji materi UU No.
39/2008 tentang Kementerian
Negara yang diajukan oleh Lily
Chadidjah Wahid, adik kandung
almarhum
Gus
Dur,
dinyatakan
tidak dapat diterima oleh Mahkamah
Konstitusi (MK). Vonis putusan tersebut
dibacakan oleh sembilan Hakim
Pada sidang sebelumnya, cucu
pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim
Asy’ari ini menyoal Pasal 23 UU a
quo yang berbunyi “Menteri dilarang
rangkap jabatan sebagai: a) pejabat
negara lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, b) komisaris
atau direksi pada perusahaan negara
atau perusahaan swasta, atau c)
pimpinan organisasi yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah”.
Dalam Penjelasan Umum pasal di
atas, menurut Lily Wahid pada paragraf
8 sepanjang frasa “diharapkan” dan
“dapat” yang lengkapnya tertulis
“bahkan diharapkan seorang menteri
dapat melepaskan tugas dan jabatanjabatan lainnya termasuk jabatan
dalam partai politik” bertentangan
dengan Pasal 27 Ayat (1), 28D Ayat (1)
dan (3) UUD 1945.
Namun demikian, terkait dengan
kedudukan/jabatan Pemohon sebagai
anggota/fungsionaris partai politik
DPP-PKB,
menurut
Mahkamah,
kepentingan hukum PKB bisa saja
terkurangi
atau
terlanggar
oleh
ketentuan norma dalam UU No.39/2008
yang
dimohonkan
pengujian.
Akan tetapi, Pemohon tidak dapat
mengatasnamakan PKB sebagai sebuah
badan hukum publik yang menuntut
hak-hak
konstitusionalnya
karena
menduga hak-hak konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya sebuah
Undang-Undang.
“Alasannya, UU atau mekanisme
internal sebuah badan hukum telah
menentukan
siapa
yang
berhak
mewakili kepentingan hukum suatu
badan hukum publik atau privat di
hadapan sidang pengadilan atau di
forum-forum publik lainnya. Dalam
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Foto: Humas MK/Gani
Lily Wahid selaku Pemohon uji matrei UU Kementerian Negara bersama kuasa hukumnya mendengarkan
keterangan dari Pemerintah, Kamis (18/02)

MK Tidak Dapat Menerima Uji Materi
UU Kementrian Negara
kaitan ini Pemohon tidak menunjukkan
surat mandat atau dokumen apapun
yang menunjukkan bahwa dirinya
mewakili kepentingan hukum Partai
Kebangkitan Bangsa,” terang Hakim
Konstitusi Maria Farida.
Selanjutnya,
berdasarkan Pasal
21 UUD 1945, maka Pemohon sebagai
Anggota DPR maupun anggota Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa di mana
Pemohon bernaung di bawahnya
menjadi bagian yang penting ketika
pembuatan UU a quo.
Jadi,
MK
tidak
menemukan
adanya
tindakan
diskriminasi
terhadap diri Pemohon maupun fraksi
Pemohon ketika UU a quo dibentuk,
sehingga tidak tepat ketika setelah
menjadi UU justru dipersoalkan
konstitusionalitasnya yang berarti
mempersoalkan tindakannya sendiri di
hadapan sidang MK.
“Jika seandainya dalam proses
pembentukan UU a quo tirani mayoritas
fraksi atas minoritas fraksi, hal
demikian akan menjadi pertimbangan
tersendiri bagi MK. Dengan demikian,
Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) karena sebagai
Anggota F-PKB yang bersangkutan
tidak berhak mewakili PKB, sedangkan

sebagai Anggota DPR, substansi
uji materi yang diajukan bukanlah
merupakan
hak
konstitusional
Pemohon menurut UUD 1945,” tambah
Maria.
Dalam pembacaan putusan ini,
terdapat alasan berbeda dari Hakim
Konstitusi Harjono dan Hamdan Zoelva.
Keputusan-keputusan politik di DPR
termasuk dalam pembentukan undangundang yang ditentukan berdasarkan
persetujuan mayoritas adalah wujud
pelaksanaan prinsip demokrasi. Akan
tetapi karena Indonesia adalah negara
yang menganut prinsip supremasi
konstitusi
persetujuan
mayoritas
tidak dengan sendirinya diterima
sebagai kebenaran
konstitusional,
karena harus memenuhi syarat dan
mekanisme pengambilan keputusan
yang ditentukan oleh konstitusi.
”Di sinilah prinsip demokrasi
konstitusional dilaksanakan. Walaupun
demikian, dalam kasus ini saya
berpendapat Pemohon tidak memiliki
legal standing, bukan karena Pemohon
adalah anggota DPR akan tetapi karena
tidak ada kerugian konstitusional
Pemohon dalam permohonan,” tutur
Hamdan. (RN Bayu Aji)
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ruang sidang

Pengujian UU MA

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Ketua Panel Hakim Hamdan Zoelva sedang berdiskusi dengan Muhammad Alim dalam persidangan pengujian UU Mahkamah Agung.

MK Tolak Uji Formil UU Mahkamah Agung

M

ahkamah
(MK)

Konstitusi

menggelar

sidang

pengucapan putusan atas
permohonan

Deta Arta Sari, S.H., Emerson Yuntho,

undangan yang berlaku.

S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Anggara,
S.H., Hermawanto, S.H.

pengujian

Mahkamah
berpendapat

Pemohon memohonkan penguji

atas

UU

dalam

putusannya

permohonan

No.

3/2009

formil

merupakan

UU No. 3/2009 tentang Perubahan

an

3/2009.

kewenangan dirinya, karena Pemohon

Atas Undang-Undang Nomor 5/2004

Pemohon menyatakan hak dan atau

adalah warga negara Indonesia yang

tentang

Undang-

kewenangan konstitusionalnya dirugi

menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dapat

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

kan oleh berlakunya UU tersebut.

mengajukan pengujian UU terhadap

Mahkamah Agung, pada Rabu (16/6)

Pada

UUD

sore di gedung MK.

tersebut melanggar ketentuan formil

kedudukan Pemohon (legal standing),

Pemohon adalah Asfinawati, S.H.,

pengambilan keputusan yang berlaku

hanya Pemohon I memiliki kedudukan

Hasril Hertanto, S.H., M.H., Johanes

pada waktu itu. Pembahasan Undang-

hukum

Danang Widoyoko, S.T.Zainal Arifin

Undang tersebut juga oleh Pemohon

sedang Pemohon II, III, dan IV tidak

Mochtar, SH, L.L.M. Sedangkan Kuasa

dianggap dilakukan secara eksklusif

memiliki hak tersebut.

Pemohon adalah Supriyadi Widodo

dan

Eddyono, S.H., Taufik Basari, S.H.,

prinsip keterbukaan dan transparansi

akan

L.LM., Uli Parulian, S.H., L.LM., Illian

sesuai dengan peraturan perundang-

Mahkamah
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Perubahan

Atas

formil

atas

pokoknya

tertutup

UU

No.

mengganggap

tanpa

UU

mengindahkan

1945.

Sedangkan

mengajukan

mengenai

permohonan,

“Pemohon I, karena profesinya
banyak

berhubungan

Agung

oleh

dengan

karenanya

majalah KONSTITUSI - No. 41
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secara langsung Pemohon memerlukan

dan baru kemudian diambil keputusan

kepastian

hal

untuk menyetujui Rancangan Undang-

yang

yang berhubungan dengan lembaga

Undang, menjadikan pendapat Presiden

berkesimpulan, para Pemohon memiliki

Mahkamah Agung dengan demikian

nilainya sama dengan pendapat fraksi

kedudukan hukum dan terdapat cacat

terdapat hubungan pertautan yang

DPR, dan Presiden kedudukannya sama

prosedural dalam pembentukan UU

langsung antara Pemohon I dengan

dengan fraksi.”

tersebut, namun demi asas kemanfaat

hukum

Undang-Undang

atas

yang

segala

Majelis

Hakim

dipimpin

Sidang

oleh

Pleno

Mahfud

dimohonkan

Menurut Mahkamah, penyampaian

untuk diuji secara formil, tegas Majelis

persetujuan wakil Pemerintah harus

tersebut tetap berlaku.

Hakim.

dilakukan

Alasan dan Pendapat Berbeda

Selanjutnya

setelah

DPR

mengambil

hukum

maka

Undang-Undang

para

keputusan disetujuinya RUU, dan bukan

Terhadap Putusan Mahkamah ini,

keputusan

sebelumnya. “Hal demikian menurut

satu orang Hakim Konstitusi memiliki

DPR RI atas RUU tentang Perubahan

Mahkamah

kesalahan

alasan berbeda (concurring opinion),

Kedua atas Undang-Undang Nomor 14

konstitusional, karena posisi Presiden

yaitu M. Arsyad Sanusi, dan dua orang

Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung

adalah di luar DPR dan tidak ikut ambil

hakim

dalam Sidang Rapat Paripurna tanggal

bagian dalam pembuatan keputusan di

(dissenting

18 Desember 2008 tidak memenuhi

DPR, apalagi diperhitungkan sebagai

Sodiki dan Muhammad Alim.

syarat pengambilan keputusan. Atas

salah satu fraksi,” ujar Majelis Hakim.

Arsyad berpendapat, para Pemohon

dalil permohonan tersebut, Mahkamah

Selanjutnya terhadap penilaian Dewan

tidak dapat membuktikan kerugian

memandang RUU telah disahkan tidak

Kehormatan tentang sah atau tidaknya

konstitusional secara spesifik, faktual

sesuai dengan Peraturan Tata Tertib

produk hukum keputusan DPR, Putusan

dan potensial sesuai penalaran yang

DPR.

Badan

wajar

Pemohon,

“DPR

menurut

an

MD

pengambilan

telah

melakukan

proses

pembahahasan RUU sesuai dengan
tahapan yaitu melalui Tahap I, dan

merupakan

Kehormatan

DPR

haruslah

memiliki

dengan

dikesampingkan oleh Mahkamah dalam

Undang

pemeriksaan perkara.

tidak

Para

berbeda
Achmad

UndangPemohon

membuktikan

adanya

kesalahan dalam pembentukan UU

terbukti pula bahwa dalam persidangan

mengandung cacat prosedur dalam

MA berdasarkan UUD 1945, karenanya

yang

proses

namun

permohonan para Pemohon tidak tepat

terdapat materi yang belum mendapat

untuk dinyatakan UU tersebut tidak

dan tidak beralasan hukum dan untuk

persetujuan

seluruh

mempunyai kekuatan hukum mengikat,

itu menurut hukum harus ditolak.

fraksi/anggota DPR, di samping itu

Mahkamah mempertimbangkan bahwa

terdapat materi yang telah mendapat

proses pembentukan UU

didasarkan

Pemohon tidak berdasarkan hukum dan

persetujuan

seluruh

pada Peraturan Tata Tertib DPR dan

Pemohon tidak mempunyai kedudukan

fraksi/anggota DPR. Adapun materi

kebiasaan tersebut oleh DPR dianggap

hukum, sehingga permohonan harus

yang belum mendapat persetujuan

tidak

UUD

dinyatakan

bersama berkaitan dengan batas umur

1945. Disamping itu, adanya temuan

Sedangkan

pensiun hakim agung yang dibahas

oleh

para

dalam tahapan tersebut, ujar Mejelis

dalam proses pembentukan UU harus

kedudukan hukum (legal standing)

Hakim menjelaskan fakta hukum yang

dipahami sebagai koreksi atas proses

untuk mengajukan permohonan, oleh

terbukti di persidangan.

pembentukan UU yang selama ini

karena para Pemohon bukan anggota

dipraktikkan.

DPR

dalam

bersama

bersama

Tahap

dari

dari

I

Namun dalam proses pembahasan
Tingkat II, dua lembaga sudah terlibat,

demikian,

berlakunya

tersebut.

dapat

yaitu

meskipun

dilakukan

Namun

pendapat

opinion),

pembentukannya,

bertentangan
MK,

berupa

cacat

Alim

Pemohon

dan

dapat

bukan

tidak

diterima.

berpendapat,
mempunyai

Presiden,

sebagai

pihak-pihak yang secara formil berhak

yakni Pemerintah dan DPR. Padahal,

dengan dinyatakan tidak mengikat,

membentuk UU, sehingga permohonan

DPR belum menyetujui sebagai RUU

akan mengakibatkan keadaan yang

para Pemohon harus dinyatakan tidak

DPR. Mahkamah menyatakan, “Oleh

tidak lebih baik, karena di dalam UU

dapat diterima. Materi Undang-Undang

karenanya Presiden seharusnya baru

tersebut

substansi

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

menyampaikan pendapatnya setelah

pengaturan yang isinya lebih baik dari

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

pengambilan putusan internal DPR

UU yang diubah dan sudah diterapkan,

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

selesai.

dalam

dan menimbulkan akibat hukum dalam

telah disetujui secara sah sehingga

Sidang Paripurna DPR dan memberikan

sistem kelembagaan yang diatur dalam

tidak bertentangan dengan Undang-

pendapatnya

UU tersebut dan yang berkaitan dengan

Undang Dasar 1945. (Nano Tresna A./

berbagai UU lain.

MH)

Presiden

secara

berurutan

disampaikan setelah pandangan fraksi

Edisi Juni 2010

justru

MK

prosedur

tidak

berpendapat,

Kehadiran

Selanjutnya

dengan

Sodiki berpendapat alasan para

terdapat
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ruang sidang

Pengujian UU Penertiban Perjudian

UU Judi Kembali Diujikan di MK

www.coolrain44.wordpress.com
Sebagian masyarakat masih tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan berjudi dengan beragam alat perjudian ini.

U

ndang-Undang
(UU)
No.
8/1981
tentang
Kitab
Undang-undang
Hukum
Acara Pidana (KUHAP) dan
UU No. 7/1974 tentang Penertiban
Perjudian, diujikan kembali ke MK
oleh Pemohon yang berbeda. Pemohon
kali ini adalah Chairulhadi dkk. Total
Pemohon sebanyak 18 orang. Kuasa
hukum Pengujian UU (PUU) ini sama
dengan yang terdahulu, yakni Farhat
Abbas, Muh Burhanuddin, Rachmat
Jaya, dan Yaser Arafat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan
yang digelar Jumat (25/6/2010)
diketuai oleh Hamdan Zoelva dengan
didampingi Maria Farida Indrati dan
Arsyad Sanusi. Dalam persidangan,
Farhat mengemukakan bahwa 18
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orang kliennya masih di dalam penjara
karena Mabes Polri.
Perkara No. 41/PUU-VIII/2010 ini
mengujikan Pasal 21 Ayat 1, Pasal 24
Ayat 2, Pasal 25 Ayat 2, Pasal 26 Ayat 2,
Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 2, Pasal
29 Ayat 2, Pasal 303 Ayat 1, 2, dan 3,
Pasal 303 biz Ayat 1, 2, dan 3 KUHAP.
Dalam UU No. 7/1974, Pemohon
mengujikan Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5.
“Pasal-pasal KUHAP di atas terkait
dengan penahanan 18 orang klien
kami, sementara dalam UU Penertiban
Perjudian, inti permohonannya sama
dengan perkara sebelumnya” kata
Farhat.
“Khusus UU Penertiban Per
judian, sudah saudara ajukan pada

permohonan yang lalu, tentu tolong
dipikirkan kembali karena sama
persis dengan perkara yang lalu.
Yang kedua, mengenai KUHAP, saya
tidak
menemukan
alasan-alasan
konstitusional
saudara,
sehingga
pasal-pasal ini harus dibatalkan. Ini
sangat sumir sekali. UU ini sudah
berlaku 30 tahun. Jadi tolong dicarikan
pertentangan normanya,” kata Hamdan
Zoelva.
Hamdan melanjutkan, jika pasalpasal terkait penahanan dibatalkan,
maka bisa berbahaya karena tidak
akan ada jangka waktu penahanan.
“Petitum saudara tidak tepat, tolong
dipertimbangkan kembali,” kata Maria.
(Yazid)
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Catatan
Menguji
Konstitusionalitas
Kedudukan Saksi dan
Tersangka
dalam UU Perlindungan
Saksi dan Korban
Mantan
Kabareskrim
Polri
Komjen
Pol.
Susno
Duadji
mengajukan judicial review terhadap
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Melalui kuasa hukumnya,
Henry Yosodiningrat, dkk, Susno
merasa hak konstitusionalnya telah
dirugikan dengan berlakunya Pasal 10
ayat (2) UU No. 13/2006.
Pasal 10 ayat (2) UU No. 13/2006
menyatakan bahwa “Seorang saksi
yang juga tersangka dalam kasus yang
sama tidak dapat dibebaskan dari
tuntutan pidana apabila ia ternyata
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah, tetapi kesaksiannya dapat
dijadikan pertimbangan hakim dalam
meringankan pidana yang akan
dijatuhkan”. Sebagai Pemohon Perkara
yang teregistrasi Kepaniteraan MK
dengan
Nomor
42/PUU-VIII/2010,
Susno mendalilkan bahwa ketentuan
pasal a quo telah membuka peluang
bagi Penyidik untuk melakukan
intervensi terhadap kewenangan LPSK
tanpa kontrol dari cabang kekuasaan
yudikatif. Hal tersebut karena penetapan
seorang saksi menjadi tersangka dan
kemudian melakukan penahanan dapat
dilakukan secara sepihak oleh Penyidik
tanpa mempertimbangkan adanya
kewenangan lembaga negara lain yang
mempunyai kewajiban memberikan
perlindungan terhadap saksi dalam
perkara pidana.
Selain itu, tidak adanya rumusan
yang jelas dan tegas terhadap
kedudukan “saksi” dan “tersangka”
ketika pada saat yang bersamaan
juga berstatus sebagai “saksi pelapor”
telah menimbulkan multi-tafsir dan
berpotensi menimbulkan tafsir yang
inkonstitusional,
oleh
karenanya
ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No.
13 Tahun 2006 telah menimbulkan
ketidakpastian hukum bertentangan
dengan
hak-hak
konstitusional
sebagaimana diatur dalam UUD
1945. Pasal a quo jika digunakan
dengan ditafsirkan secara salah, maka
potensial
dikualifikasi
melanggar

Edisi Juni 2010

prinsip penghormatan dan pengakuan
terhadap hak asasi manusia, dalam
hal ini hak saksi dan korban. Dengan
perumusan pasal yang demikian, maka
tidak proporsional dan berlebihan
sehingga dengan sendirinya melanggar
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G
ayat (1) UUD 1945. Jika Pasal a
quo digunakan dengan ditafsirkan
secara
salah
berpotensi
untuk
menghambat partisipasi masyarakat
untuk berpartisipasi di dalam hukum
dan pemerintahan, terutama dalam
membuat laporan adanya kejahatan di
lingkungannya, seperti adanya korupsi
dan atau mafia hukum sebagaimana
dilaporkan
Pemohon
sehingga
melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Dalam permohonannya, Pemohon
memohon agar Majelis Hakim Konstitusi
memerintahkan kepada penyidikan
kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk menghentikan proses penyidikan
atas perkara PT. Salmah Arwana
Lestari dengan nomor laporan polisi:
Np.
Pol:LP/272/IV/2010/Barekskrim
tanggal 21 April 2010 atas tersangka
Susno Duadji dan perkara tindak
pidana korupsi dalam pengelolaan
penggunaan dan pertanggungjawaban
anggaran
hibah
dari
Pemprop
Jawa barat tahun 2008 dengan
nomor laporan No Pol: S.Pgl/485/
VI/2010Pidkor&WCC atas tersangka
Susno Duadji, setidak-tidaknya sampai
adanya putusan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara a quo yang berkekuatan
hukum tetap. Selain itu, Pemohon juga
meminta agar majelis Hakim Konstitusi

Perkara

memerintahkan kepada kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk
membebaskan Pemohon dari tahanan
dan menyerahkan Pemohon kepada
Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban sebagai saksi yang dilindungi.
Sedangkan dalam petitumnya,
Pemohon meminta agar Majelis Hakim
Konstitusi menyatakan Pasal 10 ayat
(2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan
Saksi
dan
Korban
bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat. Atau apabila Majelis Hakim
Konstitusi berpendapat lain dan
menganggap Pasal 10 ayat (2) UU No.
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban tetap mempunyai
kekuatan hukum mengikat dan berlaku,
Pemohon memohon agar Majelis Hakim
Konstitusi dapat memberikan tafsiran
konstitusional terhadap Pasal 10 ayat
(2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban yang
mana tafsir tersebut, dengan pengertian
bahwa seorang saksi yang juga menjadi
tersangka dalam kasus yang sama
tidak dapat dibebaskan dari tuntutan
pidana tersebut, harus dimaknai
bahwa kedudukan sebagai tersangka
ditetapkan terlebih dahulu sebelum
saksi tersebut memberikan kesaksian
dalam perkara tersebut seperti terjadi
pada Pemohon, sehingga Pasal 10 ayat
(2) tidak dapat diterapkan terhadap
Pemohon. Dikarenakan kedudukan
Pemohon terlebih dahulu sebagai saksi
yang melaporkan sebelum ditetapkan
sebagai tersangka. (Lulu Anjarsari)

www.antaraphoto.com
Susno Duadji sedang memberikan penjelasan pada media massa terkait kasus yang membelitnya saat isu
Cicak-Buaya sedang hangat-hangatnya.
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Menyoal Konstitusionalitas
Pemberhentian
Keanggotaan Parpol

Lily Chadijah Wahid kembali
mengajukan
pengujian
Undangundang berkaitan dengan prasyarat
pemberhentian Anggota DPR dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (UU Parpol). Melalui kuasa
hukumnya, Saleh, dkk, Lily merasa hak
konstitusionalnya terlanggar dengan
berlakunya Pasal 213 ayat (2) huruf
e dan huruf h UU MD3 serta Pasal 12
huruf g UU Parpol.
Pasal 213 ayat (2) huruf e dan
huruf h UU MD3 menyatakan “Anggota
DPR
diberhentikan
antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, apabila: … (e) diusulkan
oleh partai politiknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; …
(h) diberhentikan sebagai anggota
partai politik sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan”.
Sementara Pasal 12 huruf g dan huruf
h UU Parpol menyatakan “Partai
Politik berhak: … (g) mengusulkan
pergantian antarwaktu anggotanya di
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan;
(h)
mengusulkan
pemberhentian
anggotanya di Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.
Pemohon mendalilkan ketentuan
pemberhentian anggota DPR diusulkan
oleh partai politik dan diberhentikan
sebagai anggota partai politik adalah
akan melanggar hak Pemohon yang
telah dipilih oleh rakyat dalam pemilu
berdasarkan dengan suara terbanyak.
Dengan
diterapkannya
pemilihan
dengan suara terbanyak seharusnyalah
rakyat yang mempunyai kedaulatan
bukan
partai
politik
sehingga
pergantian anggota DPR sebagaimana
diatur dalam Pasal 213 ayat (2) huruf
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e, huruf h Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
(MD3) serta Pasal 12 huruf g dan huruf
h Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (UU Parpol) sebagai anggota
DPR adalah melanggar asas kedaulatan
rakyat dan bukanlah kewenangan
partai politik untuk memberhentikan
atau me-recall anggota DPR karena
pemilu 2009 telah menerapkan sistem
pemilu dengan proporsional terbuka
dengan suara terbanyak sehingga
kewenangan untuk memberhentikan
anggota DPR tidaklah lagi berada di
partai politik namun adalah rakyat
yang telah memilihnya yang benarbenar mempunyai kedaulatan.
Menuru Pemohon, diberlakukannya
pasal-pasal a quo menganut kedaulatan
berada di tangan partai politik bukan
berada di tangan rakyat. Walaupun
rakyat yang memilih dengan suara
terbanyak sesuai dengan sistem
pemilu dengan sistem proporsional
terbuka tidak menghendaki untuk
diberhentikannya anggota DPR yang
telah dipilihnya, namun jika partai
politik menghendaki maka pergantian
anggota DPR dapat tetap dilaksanakan
karena hal ini diatur dalam pasalpasal a quo yang memberikan
kewenangan pada partai politik untuk
memberhentikan anggotanya yang

duduk di DPR. Selain itu, ketentuan
pasal-pasal a quo jelas bertentangan
dengan ketentuan UUD 1945 yang
menempatkan kedaulatan berada di
tangan rakyat yang telah dijamin oleh
UU. Dengan demikian pasal-pasal
a quo telah melanggar Pasal 1 ayat
(2) UUD 1945 yang sewaktu-waktu
Pemohon yang saat ini duduk sebagai
anggota DPR yang termasuk anggota
DPR lainnya yang berjumlah 560 orang
dapat diberhentikan (recall) oleh partai
politik sebagai anggota DPR.
Sebagai warga negara Indonesia
dan sebagai anggota DPR, Pemohon
berhak
atas
perlindungan
dari
ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu sesuai
dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Pasal-pasal a quo telah memberikan
kekuasaan pada partai politik untuk
memberhentikan atau recall terhadap
anggota DPR sewaktu-waktu tanpa
ada parameter yang jelas. Menurut
Pemohon, ketentuan tersebut adalah
pembungkaman kepada anggota DPR
untuk tidak menyuarakan suara rakyat
secara total apabila bertentangan
dengan garis kebijakan partai walaupun
kebijakan partai tersebut tidak sesuai
dengan keinginan rakyat yang telah
memilihnya. Pada kenyataannya, pasalpasal a quo menjadi bayang-bayang
menakutkan bagi anggota DPR yang
sewaktu-waktu ketentuan tersebut

www.padang-today.com
Bendera partai politik peserta pemilu
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Catatan Perkara
diberlakukan pada anggota DPR yang
tidak sejalan dengan garis kebijakan
partai walaupun kebijakan partai tidak
sesuai dengan aspirasi rakyat yang
telah memilih.
Berdasarkan uraian tersebut di atas
membuktikan ketentuan yang terdapat
dalam pasal-pasal a quo bertentangan
dengan prinsip setiap orang berhak

atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak

asasi

sebagaimana

dilindungi

oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Oleh karena itu, dalam petitumnya
Pemohon memohonkan agar Majelis
Hakim Konstitusi menyatakan bahwa

Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU
MD3) serta Pasal 12 huruf g dan huruf
h Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik (UU Parpol)
bertentangan UUD 1945 serta tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
(Lulu Anjarsari)

Daftar Perkara Diperiksa MK (Juni 2010)
No

Nomor
Registrasi

Pokok
Perkara

Pemohon

Tanggal
Registrasi

1

24/PUU-VII/2009

PengujianUUNomor22Tahun2007
tentang Penyelenggara Pemilu dan
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik

IndependenRevolusi-45diwakili
olehZulfikarselakuadministrator
partai, dkk

2 April 2009

2

105/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 10 Tahun 2008
TentangPemilihanUmumDPR,DPD,
dan DPRD [Pasal 211 ayat (1), (2), (3)
dan Pasal 212 ayat (1), (2), (3)]

Sukriyanto

3 Juli 2009

3

115/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

SPBankCentralAsiaBersatu(Ronald
Ebenhard)

10 Agustus 2009

4

117/PUU-VII/2009

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

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

5

121/PUU-VII/2009

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

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

9 September 2009

Pemohon 2: PT. Pukuafu Indah
Pemohon 3:
PT. Bintang Purna Manggala 4. PT.
LebongTandai5.PT.MeruksAma
Coal 6. PT. Merukh Flores Coal
6

124/PUU-VII/2009

PengujianUndang-UndangNomor27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRD

Para Calon Anggota Legislatif
yang tergabung dalam Forum
KomunikasiCalonLegislatifLintas
PartaiuntukDPRDKotaTangerang
Selatan Tahun 2009

29 September 2009

7

127/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor
56Tahun2008tentangPembentukan
KabupatenTambrauwPropinsiPapua
Barat

Maurits Major, dkk

5 Oktober 2009

Edisi Juni 2010

35
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137/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan[Pasal44ayat(3),Pasal59ayat
(2), (4), dan Pasal 68 ayat (4)]

Pemohon : (1) Perkumpulan
InstituteforGlobalJustice(IGJ);(2)
PDHI;(3)GKSI;(4)WAMTI;(5)SPI;(6)
YLKI;(7)KPA;(8)TeguhBoediyana;
(9)AsroulAbidin;(10)Achmad;(11)
Suryarahmat;(12)H.Asnawi;(13)I
MadeSuwecha;(14)RobiAgustiar;
(15) A. Warsito; (16) Sukobagyo
Poedjomartono; (17) Purwanto
DjokoIsmail;(18)EllySumintarsih;
dan (19) Salamuddin

21 Oktober 2009

9

141/PUU-VII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 32
Tahun2004TentangPemerintahan
Daerah Terhadap UUD 1945

Muhammad Sholeh

28 Oktober 2009

10

144/PUU-VII/2009

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

Ruby Panjaitan dan Erwin Richard
Andersen

16 November 2009

11

149/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10
ayat(2),(3),Pasal11ayat(3),(4),Pasal
20,Pasal33ayat(1),(2),danPasal56]

SerikatPekerjaPTPLN(SPPLN)yang
diwakili oleh Ir. Ahmad Daryoko
selaku Ketua Umum DPP SP PLN

8 Desember 2009

12

152/PUU-VII/2009

PengujianUndang-UndangNomor27
Tahun2009tentangMPR,DPR,DPD,
dan DPRD

Achmad Dimyati Natakusuma

12 Desember 2009

13

153/PUU-VII/2009

PengujianUndang-UndangNomor30
Tahun2007tentangEnergiterhadap
Pasal 28D ayat (1) Tahun 1945

Safrial

22 Desember 2009

14

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

15

2/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan
TerbatasTerhadapUUDTahun1945

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

6 Januari 2009

16

3/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 Tahun tentang
PengelolaanWilayahPesisirdanPulauPulauKecil(Pasal1Angka4,7,dan18,
Pasal16ayat(1),Pasal14ayat(1),Pasal
18,Pasal20,Pasal21,Pasal23ayat(2),
(4), (5), (6), dan Pasal 60 ayat (1))

1. Koalisi Rakyat untuk Keadilan
Perikanan (KIARA)
2. Indonesian Human Right
CommitteeforSocialJustice(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

36
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5/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor
11Tahun2008tentangInformasidan
TransaksiElektronikterhadapPasal
28Gayat(1)danPasal28Jayat(2)UUD
Tahun 1945

1. Anggara
2. Supriyadi Widodo Eddyono
3. Wahyudi

29 Januari 2010

18

6/PUU-VIII/2010

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

Darmawan

1 Februari 2010

19

7/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan
PerwakilanRakyat,DewanPerwakilan
Daerah,danDewanPerwakilanRakyat
Daerah terhadap UUD 1945

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

1 Februari 2010

20

8/PUU-VIII/2010

PengujianUndang-UndangNomor6
Tahun1954tentangPenetapanHak
ANgket Dewan Perwakilan Rakyat
terhadap UUD Tahun 1945

1.BambangSupriyanto,;2.Aryanti
Artisari; 3. Jose Dima Satria; 4.
Aristya Agung Setiawan

8 Februari 2010

21

10/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 48 Tahun 2009
tentangKekuasaanKehakiman[Pasal
24ayat(2)],PengujianUUNo.3Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat
(1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun
1981tentangKitabUndang-Undang
HukumAcaraPidana[Pasal268ayat
(3)]

Muh.Burhanuddin,SHdanRachmat
Jaya

23 Februari 2010

22

12/PUU-VIII/2010

PengujianUndang-undangNomor36
Tahun 2009 tentang Kesehatan

Misran, dkk

1 Maret 2010

23

13/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-undang Nomor
4/PNPS/1963tentangPengamanan
terhadapBarang-BarangCetakanyang
isinyadapatMengganguKetertiban
Umum

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

2 Maret 2010

24

16/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,Undang-UndangNomor3
Tahun2009tentangPerubahanKedua
atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dan UndangUndangNomor8Tahun1981tentang
KitabUndang-UndangHukumAcara
Pidana

Herry Wijaya

9 Maret 2010

25

17/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor
8Tahun1981TentangKitabUndangUndang Hukum Acara Pidana

Muh. Burhanuddin dan Rachmat
Jaya

23 Maret 2010

26

19/PUU-VIII/2010

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

H.M. Bambang Sukarno

29 Maret 2010

27

20/PUU-VIII/2010

PengujianMateriilUndang-Undang
Nomor 4/PNPS/1963 tentang
Pengamanan terhadap BarangBarang Cetakan yang isinya dapat
Mengganggu Ketertiban Umum
terhadap UUD Tahun 1945

1.InstitutSejarahSosialIndonesia
(ISSI);
2. Rhoma Dwi Aria Yuliantri Kuasa

30 Maret 2010

Edisi Juni 2010
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21/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian [Pasal
1,Pasal2,Pasal3,Pasal4,danPasal5]
danPengujianKitabUndang-Undang
HukumPidana[Pasal303Ayat(1),(2),
(3), Pasal 303 bis Ayat (1) dan (2)

1.
2.

Suyud
Liem Dat Kui

5 April 2010

29

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

30

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

31

25/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara[Pasal22huruffdanPasal52
ayat (1)]

1. Fatriansyah Aria 2. Fahrizan

20 April 2010

32

26/PUU-VIII/2010

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

1. Lily Chadidjah Wahid; 2.
BambangSoesatyo;3.AkbarFaizal;
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.SayutiAsyathri;14.
MachmudMadjid;15.Mohammad
Hatta Taliwang; 16. Muchtar
EffendyHarahap;17.SuluhTjiptadi;
18. Tashudi Yanto; 19. Umar
Marasabessy

20 April 2010

33

27/PUU-VIII/2010

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

Sefriths E. D. Nau, dkk

22 April 2010

Pengujian Materiil Pasal 65 dan
PenjelasanPasal65Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-UndangHukumAcaraPidana
terhadap UUD Tahun 1945

Purwaning M. Yanuar, dkk

28 April 2010

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

Dadang S. Muchtar

3 Mei 2010

34

35

28/PUU-VIII/2010

29/PUU-VIII/2010

36

30/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 22 huruf a,
huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a,
Pasal51,Pasal52ayat(1),Pasal55ayat
(1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal
61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal
172, dan Pasal 173 ayat (2) UndangUndangNomor4Tahun2009tentang
PertambanganMineraldanBatubara
terhadap UUD Tahun 1945

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

6 Mei 2010

37

31/PUU-VIII/2010

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

Khairul Efendi

6 Mei 2010

38
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6/PHPU.D-VIII/2010

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

Pemohon:H.AndyAzisiAmindan
Dirmawan

10 Mei 2010

39

32/PUU-VIII/2010

PengujianMateriilPasal6ayat(1)huruf
e,Pasal9ayat(2),Pasal10hurufbdan
Pasal162Undang-UndangNomor4
Tahun2009tentangPertambangan
Mineral dan Batubara terhadap UUD
Tahun 1945

1. Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI);
2. Perhimpunan Bantuan Hukum
dan Hak Asasi Manusia Indonesia
(PBHI);
3.YayasanKonsorsiumPembaharuan
Agraria (KPA);
4.KoalisiuntukKeadilanPerikanan
(KIARA);
5.SolidaritasPerempuan(SP);dan
lain-lainperoranganyangmewakili
Provinsinya masing-masing

12 Mei 2010

40

33/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 58 huruf o
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008tentangPerubahanKeduaatas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004tentangPemerintahanDaerah
terhadap UUD Tahun 1945

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

12 Mei 2010

41

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

42

8/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah, Bupati/
WakilBupatiKabupatenButonUtara

Hj. Sumarni dan Abu Hasan

17 Mei 2010

43

14/PHPU.D-VIII/2010

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

Pemohon : Andar Amin Harahap
dan H. Badjora M. Siregar

24 Mei 2010

44

34/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009
tentangKesehatan[Pasal113ayat(2),
Pasal114besertapenjelasannya,dan
Pasal 199 ayat (1)]

Pemohon:1.NurtantoWisnuBrata;
2.AminSubarkah;3.AbdulHafidz
AzizH;4.ThalabudinMuslimKH;5.
Moh.TafriH;6.H.Parmuji;7.Timbul;
8.H.Supriyadi;9.Salim;10.Suparno;
11. Suryadi; 12. Hodri

31 Mei 2010

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

Pemohon : 1. Tami Anshar Mohd
Nur;2.Faurizal;3.ZainuddinSalam;
4. Hasbi Baday

31 Mei 2010

45

35/PUU-VIII/2010

46

36/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 12 Tahun 2008
tentangPerubahanKeduaAtasUUNo.
32Tahun2004tentangPemerintahan
Daerah [Pasal 235 ayat (2)] dan
Pengujian UU No. 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum [Pasal 5 ayat (1)]

Pemohon:1.DolfieDanielAngkouw;
2.LuckyAldrinSenduk;3.Franciscus
DanielSompie;4.SuardiHamzah;5.
Donald Kagel Monintja

2 Juni 2010

47

37/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan
TindakPidanaKorupsi[Pasal29huruf
d dan e]

Pemohon : M. Farhat Abbas

2 Juni 2010

48

38/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
[Pasal 213 ayat (2) huruf e dan h]

Pemohon : Lily Chadidjah Wahid

3 Juni 2010

49

39/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 30 Tahun 2002
tentangKomisiPemberantasanTindak
Pidana Korupsi [Pasal 229 angka 5]

Pemohon : O.C. Kaligis

3 Juni 2010

Edisi Juni 2010
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51

52

53

40/PUU-VIII/2010

41/PUU-VIII/2010

30/PHPU.D-VIII/2010

32/PHPU.D-VIII/2010

Pengujian UU No. 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Pasal 63 ayat
(2)]

Pemohon : H. Aziz Bestari Kuasa
Pemohon : A.H. Makkasau, S.H.,
M.H., dkk

10 Juni 2010

Pengujian Materiil Pasal 21 ayat (1),
Pasal24ayat(2),Pasal25ayat(2),Pasal
26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28
ayat (2), Pasal 29 ayat (2), UndangUndangNomor8Tahun1981tentang
PHukum Acara Pidana, Pengujian
MateriilPasal303ayat(1),ayat(2),ayat
(3),danPasal303bisayat(1)danayat
(2), Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana; Pengujian Materiil Pasal 1,
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal
5, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1974 tentang Penertiban Perjudian
terhadap UUD Tahun 1945

Drs. Chairulhadi., dkk

10 Juni 2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
WakilBupatiTerpilihKabupatenMusi
Rawas

Pemohon : H. Mohd. Isa Sigit dan
Agung Yubi Utama

14 Juni 2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
WakilBupatiTerpilihKabupatenPoso

Pemohon : 1. Hendrik Garylyanto
dan Abdul Muthalib Rimi 2. Sonny
Tjandra dan H. Muljadi 3. Frans
Wangu Lemba Soholino dan
Burhanuddin Andi Masse

14 Juni 2010

54

33/PHPU.D-VIII/2010

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

Pemohon : H.M. Alamsyah dan H.
Abdul Haris

14 Juni 2010

55

34/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanGubernur/WakilGubernur
Terpilih Provinsi Kepulauan Riau

Pemohon:Hj.AidaZulaikaIsmeth
dan H. Eddy Wijaya

14 Juni 2010

56

35/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanGubernur/WakilGubernur
Terpilih Provinsi Kepulauan Riau

Pemohon : H. Nyat Kadir dan H.
Zulbahri M

14 Juni 2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
WakilBupatiTerpilihKabupatenOkan
Komering Ulu

Pemohon : H. M. nasir Agun dan
Priyatno Darmadi

16 Juni 2010

57

36/PHPU.D-VIII/2010

58

37/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanWalikota/WakilWalikota
Terpilih Kota Dumai

Pemohon : H. Zulkifli AS dan H.
Sunaryo

16 Juni 2010

59

38/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
WakilBupatiTerpilihKabupatenOkan
Komering Ulu

Pemohon : H. M. nasir Agun dan
Priyatno Darmadi

16 Juni 2010

60

42/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 10, ayat (2),
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006tentangPerlindunganSaksidan
Korban terhadap UUD Tahun 1945

Susno Duadji

16 Juni 2010

61

43/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 7, Pasal 96,
Pasal 262 ayat (1) huruf f, Pasal 263
ayat(3),Undang-UndangNomor22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
AngkutanJalanTerhadapUUDTahun
1945

M. Husain Umajohar

16 Juni 2010

40
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39/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
WakilBupatiTerpilihKabupatenOgan
Ilir

Pemohon : H. Helmy Yahya dan H.
Yulian Gunhar

17 Juni 2010

63

40/PHPU.D-VIII/2010

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

Pemohon : Viktor Selamet dan
Hieronimus Marut

17 Juni 2010

64

41/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
Wakil Bupati Terpilih Kabupaten
Mandailing Natal

Pemohon : H. Indra Porkas Lubis
dan H. Firdaus Nasution

17 Juni 2010

65

44/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 58 huruf e
danPasal58huruff,Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor32Tahun2004tentang
PemerintahanDaerahTerhadapUUD
Tahun 1945

Vonnie Anneke Panambunan

17 Juni 2010

66

45/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 12 huruf k
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008tentangPemilihanUmumDewan
PerwakilanDaerah,DewanPerwakilan
DaerahdanDewanPerwakilanRakyat
Daerah Terhadap UUD Tahun 1945

Muhammad Abduh Zen

17 Juni 2010

67

42/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
Wakil Bupati Terpilih Kabupaten
Kepulauan Anambas

Pemohon : Wan Zuhendra dan
Irwan Djamaluddin

18 Juni 2010

68

43/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
WakilBupatiTerpilihKabupatenTojo
Una-Una

Pemohon:MohammadLahaydan
Syaiful Bahri

18 Juni 2010

69

44/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
Wakil Bupati Terpilih Kabupaten
Kotawaringin Timur

Pemohon : H. Supriadi MT dan H.
Yuendri Irawanto

18 Juni 2010

70

5/PHPU.D-VIII/2010

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

Pemohon : H. Ujang Iskandar dan
Bambang Purwanto

18 Juni 2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanWalikota/WakilWalikota
Terpilih Kota Magelang

Pemohon : H. S. Budi Prasetyo dan
Kholid Abidin

18 Juni 2010

71

46/PHPU.D-VIII/2010

72

47/PHPU.D-VIII/2010

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

Pemohon : Ober Sihol Parulian
Sagala dan Tigor Simbolon

21 Juni 2010

73

48/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
Wakil Bupati Terpilih Kabupaten
Lombok Tengah

Pemohon:H.LaluWiratmajadanM.
Bajuri Najamudin

21 Juni 2010

74

49/PHPU.D-VIII/2010

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

Pemohon : H. Subartono dan H.
Raden Nurjati

21 Juni 2010

75

50/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
WakilBupatiTerpilihKabupatenBima

Pemohon : H. Zainul Arifin dan H.
Usman

21 Juni 2010

Edisi Juni 2010
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51/PHPU.D-VIII/2010

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

Pemohon:MartuaSitanggangdan
Mangiring Tamba

21 Juni 2010

77

52/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
WakilBupatiTerpilihKabupatenPaser

Pemohon:H.YusriansyahSyarkawi
dan H. Azhar Bahruddin

22 Juni 2010

78

53/PHPU.D-VIII/2010

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

Pemohon:KiaiH.M.NashiruddinAl
Mansyur dan H. Probo Indarto

22 Juni 2010

79

54/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanGubernur/WakilGubernur
TerpilihProvinsiKalimantanSelatan

Pemohon:H.M.ZairullahAzhardan
Habib Aboe Bakar Al Habsyi

22 Juni 2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanGubernur/WakilGubernur
TerpilihProvinsiKalimantanTengah

Pemohon : Yuandrias dan Basuki

23 Juni 2010

80

55/PHPU.D-VIII/2010

81

56/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanGubernur/WakilGubernur
TerpilihProvinsiKalimantanTengah

Pemohon:H.AchmadAmurdanH.
Bahruddin

23 Juni 2010

82

57/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanWalikota/WakilWalikota
Terpilih Kota Mataram

Pemohon : 1. H. lalu Koeshardi
Anggrat dan I Gusti bagus
WidiarmurtiDiwia2.LaluBakridan
H. Miftahuddin Makruf 3. H. Lalu
Fathurrahman dan H.M. Muazim
Akbar4.LaluAbdulHalikIskandar
dan I Komang Rena

23 Juni 2010

83

58/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
Wakil Bupati Terpilih Kabupaten
Humbang Hasundutan

Pemohon : Maju Siregar dan
Thomson Sihite

23 Juni 2010

84

46/PUU-VIII/2010

Pengujian Materiil Pasal 2 ayat
(2) dan Pasal 43 ayat (1) UndangUndangNomor1Tahun1974tentang
Perkawinan Terhadap UUD Tahun
1945

85

59/PHPU.D-VIII/2010

Hj. Aisyah Mochtar

23 Juni 2010

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

Pemohon:H.SulaimanZakariadan
H. Arwan Mahidin Rani

29 Juni 2010

86

60/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanWalikota/WakilWalikota
Terpilih Kota Banjarmasin

Pemohon : H. Achmad Yudhi
Wahyuni dan H. Haryanto

29 Juni 2010

87

61/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanWalikota/WakilWalikota
Terpilih Kota Pematangsiantar

Pemohon : Mahrum Sipayung dan
H. Evra sassky Damanik

30 Juni 2010

88

62/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
PenetapanWalikota/WakilWalikota
Terpilih Kota Pematangsiantar

Pemohon:Moh.HerizaSyahputra
dan Horas Silitonga

30 Juni 2010

89

64/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala Daerah/
WakilBupatiTerpilihKabupatenMuna

Pemohon : LM. Rusman Emba dan
P. Haridin

30 Juni 2010
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Catatan Perkara
Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang Juni 2010)

No

Nomor
Registrasi

Pokok
Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

Amar
Putusan

1

151/PUU-VII/2009

PengujianUUNo.39Tahun2008tentang
KementerianNegara[Pasal10ayat(2),(3),
Pasal11ayat(3),(4),Pasal20,Pasal33ayat
(1), (2), dan Pasal 56]

Hj. Lily Chadidjah Wahid

3 Juni 2010

TidakDapatDiterima

2

14/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik [Pasal 16 ayat (1)]

Doni Istyanto Hari Mahdi

3 Juni 2010

TidakDapatDiterima

3

27/PUU-VII/2009

PengujianUUNomor3Tahun2009tentang
PerubahanKeduaAtasUUNomor14Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung

Asfinawati, dkk

16 Juni 2010

Ditolak seluruhnya

Daftar Putusan MK tentang Sengketa Pemilukada
(Sepanjang Juni 2010)

No

Nomor
Registrasi

Pokok
Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

Amar
Putusan

1

23/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Kutai Kartanegara

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

3 Juni 2010

TidakDapatDiterima

2

20/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Serang

Pemohon : 1. H. Andy
Sujadi dan H. Sukeni
2.H.R.A.Syahbandardan
H. Jahidi Sadiran

3 Juni 2010

Permohonan
Pemohon Gugur

3

24/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Kutai Kartanegara

Pemohon : H. M. Edward
dan H. Syahrani

3 Juni 2010

Permohonan
Pemohon Gugur

4

9/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanPerselisihanHasilPemilihan
Kepala Daerah, Bupati/Wakil Bupati
Kabupaten Bangli

I.B.M.Brahmaputra,danI
Wayan Winurjaya

3 Juni 2010

Dikabulkan

5

10/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanPerselisihanHasilPemilihan
KepalaDaerah,Walikota/WakilWalikota
Kota Cilegon

Ali Mujahidin dan
Sihabudin Syibli

3 Juni 2010

Ditolak Seluruhnya

6

11/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanPerselisihanHasilPemilihan
KepalaDaerah,Walikota/WakilWalikota
Kota Cilegon

Humaidi Huseindan,
Faridatul Farzah, Herdy
Agustian, Djuhar Arief,
Ahyadi Yusuf, Irvin
Andalusiyanto

3 Juni 2010

Ditolak Seluruhnya

7

13/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Toba Samosir

Pemohon : Monang
Sitorus dan Mangatas
Silaen

9 Juni 2010

Ditolak Seluruhnya

8

12/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota
Tebing Tinggi

Pemohon : H. Umar
Zunaidi Hasibuan dan H.
Irham Taufik

9 Juni 2010

Dikabulkan
Sebagian

Edisi Juni 2010
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9

15/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota
Medan

Pemohon : M. Arif
Nasution dan H.
Supratikno

11 Juni 2010

TidakDapatDiterima

10

18/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Serdang Bedagai

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

11 Juni 2010

Ditolak Seluruhnya

11

16/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota
Binjai

Pemohon : H. Dhani
Setiawan Isma dan Hj.
Meutya Viada Hafid

11 Juni 2010

Ditolak Seluruhnya

12

17/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota
Sibolga

Pemohon : H. Afifi
Lubis dan Haloman
ParlindunganHutagalung

11 Juni 2010

Ditolak Seluruhnya

13

19/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Asahan

Pemohon : H. Bambang
Wahyudi dan H. Anas
Fauzi Lubis

14 Juni 2010

Ditolak Seluruhnya

14

21/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Pak-Pak Bharat

Pemohon : H. Oji Manik
danSt.LubisTumangger

14 Juni 2010

Ditolak Seluruhnya

15

22/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Konawe Selatan

Pemohon:H.Surunuddin
Dangga dan H. Muchtar
SilondaeKuasaPemohon
: L.M. Bariun, S.H., M.H.,
dkkTermohon:KPUKab.
Konawe Selatan

14 Juni 2010

Dikabulkan
Sebagian

16

27/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Lamongan

Pemohon:H.Suhandoyo
dan Hj. Kartika Hidayati

17 Juni 2010

Dikabulkan
Sebagian

17

26/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Ketapang

Pemohon : Yasir Ansyari
dan Martin Rantan

21 Juni 2010

Ditolak Seluruhnya

18

25/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Sintang

Pemohon : Jarot Winarno
dan Kartiyus

21 Juni 2010

Putusan Sela

19

34/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
Gubernur/WakilGubernurTerpilihProvinsi
Kepulauan Riau

Pemohon : Hj. Aida
Zulaika Ismeth dan H.
Eddy Wijaya

21 Juni 2010

Ketetapan

20

29/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Lingga

Pemohon : Saptono
Mustaqim dan Rudi
Purwonugroho

21 Juni 2010

TidakDapatDiterima

21

28/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
BupatiKepalaDaerah/WakilBupatiTerpilih
Kabupaten Gresik

Pemohon : H. Sambali
Halim Radianto dan H.
Moh. Qosim

24 Juni 2010

Putusan Sela

22

54/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
Gubernur/WakilGubernurTerpilihProvinsi
Kalimantan Selatan

Pemohon:H.M.Zairullah
Azhar dan Habib Aboe
Bakar Al Habsyi

30 Juni 2010

TidakDapatDiterima

23

31/PHPU.D-VIII/2010

PermohonanKeberatanAtasPenetapan
Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota
Surabaya

Pemohon:ArifAfandidan
Adies Kadir

30 Juni 2010

Putusan Sela
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JeJAK

Muhammad Yamin

KONSTITUSI

Sang Pengusung Ide Judicial Review
Salah satu founding fathers bangsa Indonesia yang memiliki kiprah nyata dan jejak
pemikiran konstruktif dalam perjuangan politik nasional adalah Muhammad Yamin.
Lewat sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK),
pria kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat, 23 Agustus 1903, itu dikenal sebagai pemilik
gagasan tentang hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-undang Dasar (UUD), dan
pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD. Lalu, bagaimanakah kiprah perjuangan
dan jejak pemikiran penulis buku kumpulan sajak Tumpah Darahku itu? Berikut sepenggal
jejak pemikiran sastrawan pejuang yang wafat di Jakarta, 17 Oktober 1962.
Sekilas Muhammad Yamin
Karier politiknya dimulai dengan kegiatannya di pergerakan nasional. Pada
1928, Kongres Pemuda II menetapkan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa
Melayu, sebagai bahasa gerakan nasionalis Indonesia. Melalui wadah pergerakan
organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan
asas untuk sebuah bahasa kebangsaan. Pada 1932, Muhammad Yamin berhasil
meraih gelar Sarjana Hukum di Jakarta. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum
di Jakarta hingga tahun 1942.
Semasa pendudukan Jepang antara 1942 dan 1945, Yamin bertugas di Pusat
Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh
pemerintah Jepang. Pada 1945, Yamin memiliki kiprah yang cukup signifikan dalam
perjuangan politik dalam wadah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPK). Yamin meninggal dunia di Jakarta dan dikebumikan di Talawi, sebuah
kota kecamatan yang terletak 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sawahlunto,
Sumatera Barat.
Yamin menerima tanda penghargaan pemerintah Republik Indonesia berupa
Bintang Mahaputera Adipradana dan Satyalencana Peringatan Perjuangan
Kemerdekaan (1961), dan mendapatkan anugerah gelar Pahlawan Nasional
(1973).
Ide tentang HAM
Muhammad Yamin, adalah salah satu founding fathers, dikenal sebagai
tokoh yang memiliki jejak penting dalam memperjuangkan agar ide tentang
hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi/UUD Indonesia. Yamin pernah
mengatakan, “manusia itu dilahirkan untuk kemerdekaan yang sebenar-benarnya
dan sesungguh-sungguhnya.” Kalimat tersebut merupakan penafsiran Yamin
atas kalimat pembukaan dalam buku Contract Social yang ditulis Rousseau pada
1762. Selanjutnya, dalam pidatonya pada 5 Januari 1960, Yamin menyatakan,
“Itulah sebabnja maka diharuskan, supaya rantai jang membelenggu manusia itu
diputuskan, sehingga hilanglah perbedaan dan lahirlah persamaan hak.”
Dalam

sidang

BPUPK,

setelah

dipersilakan

Ketua

BPUPK,

Radjiman

Wedyodiningrat, Yamin menyampaikan pandangannya pada Sidang Kedua Rapat
Besar 11 Juli 1945, sebagai berikut:
“…negara dibentuk atas kemauan bangsa kita sendiri dan untuk kepentingan
rakyat, yang mengingini satu declaration of rights, satu declaration of
independence, dan satu constitution republic. Di bagian bawah akan kita susun
konstitusi negara kita, tetapi di atas declaration of the independence nanti
panitia akan menyusun declaration of rights dan di dalamnya itu akan kita
curahkan perasaan kita tertuju kepada pengorbanan pergerakan kita”.

Edisi Juni 2010

www.maulidamulyarahmawati.wordpress.com
Muhammad Yamin

Yamin
memiliki
pengetahuan
mendasar tentang HAM. Ia terinspirasi
ajaran filsuf Perancis, JJ Roosseau. Ia
juga terinspirasi Deklarasi Virginia
tentang Hak-hak Asasi Manusia (the
Virginia Declaration of Rights), 12
Juni 1776. Paragraf pertama deklarasi
tersebut menyatakan soal persamaan
hak semua orang. Semangat yang ada
dalam deklarasi itu diikuti Yamin saat
memprotes praktik penjajahan kolonial
Belanda.
Dalam tulisannya, Yamin juga
pernah memuat pasal-pasal dalam
Declaration des droits de l’homme et
du citoyen, 1789. Pasal 1 Deklarasi,
yang memuat kalimat “les homes
naissent et demerurent libres et égaux
en droits”, diterjemahkan Yamin
menjadi, “manusia lahir dan tetap
bebas, serta mempunyai hak jang
sama”. Pasal 1 deklarasi ini, secara
substantif sama dengan Pasal 27 UUD
1945, yang menjadi pasal pertama
dalam konstitusi yang memuat tentang
jaminan HAM.
Dalam suatu sidang BPUPK,
berpidatolah Muhammad Yamin:
“Kemudian Tuan, Ketua, ada
lagi yang perlu dibicarakan,
yang mungkin juga akan
melahirkan tanya jawab dalam
panitia penyusunan konstitusi
ini; sampai sekarang kita baru

45
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membicarakan
penyusunan
negara terhadap sifatnya keluar,
dan belumlah membicarakan
susunan
negara
terhadap
sifatnya kedalam. Buat kita
sendiri, yang akan menyusun
konstitusi itu hendaklah jelas
apa yang akan disusun…
Oleh sebab itu konstitusi ini
hendaklah berisi bahan-bahan
yang jelas, tidak saja tentang
penyusunan negara, tetapi juga
berisi syarat-syarat tentang
kesejahteraan dan hak-hak
rakyat tentang perlindungan
kemerdekaan ini, berbicara,
berkumpul dan lain-lainnya
dan ringkasnya menjamin
keadaan yang lebih selamat
dan lebih sentausa daripada
keadaan dulu, kehidupan yang
lebih senang dan makmur
dalam negara yang dicitacitakan itu.”
Selanjutnya
Yamin
juga
menyatakan:
“Oleh
sebab
itu,
pasal
kesejahteraan
hendaklah

masuk dalam konstitusi…
Kita tidak saja menjamin
kesejahteraan, tetapi juga
seperti
segala
konstitusi
dari abad ke-18 sampai
sekarang,
haruslah
kita
menjamin hak rakyat sebagai
manusia
yang
merdeka…
Kita telah lepas daripada
sifat penjajahan, yang tidak
mengenal hak rakyat dan hak
kemerdekaan diri. Selekasnya
rakyat
mendengarkan
isi
atau membaca konstitusi itu
hendaklah merasa masuk ke
dalam negara baru dan negara
merdeka.”
Dalam Sidang BPUPK pada 11
Juli 1945, Yamin juga menegaskan
pandangannya untuk mengritisi draf
pasal-pasal UUD. Yamin menyampaikan
pandangannya
agar
pasal-pasal
tentang kesejahteraan, seperti yang
dijanjikan dalam pembuka UUD, diberi
jaminan yang lebih luas dan jelas. Ia
dengan tegas menyampaikan, hak-hak
dasar wajib dimasukkan dalam UUD,
yang ia sebut sebagai pasal dan perkara

yang “principieel”. Penolakannya ini
merupakan respon dari pandangan
Supomo yang berpendapat hak-hak
dasar tidak perlu dimasukkan dalam
konstitusi.
Muhammad Yamin menyatakan,
Bagian V UUD 1945 memuat hak asasi
kemanusiaan,
yakni
perlindungan
bagi setiap orang, seperti Pasal 20,
memuat ‘hak penduduk’ untuk bebas
‘berkumpul dan berapat’. Menurut
Yamin, Pasal 27 memuat jaminan hak
warga negara mencakup persamaan
hak di dalam hukum dan persamaan
hak di dalam pemerintahan. Yamin
menyatakan:
“Jang berhubungan dengan
hak dikatakan dalam pasal 27
ajat (2) bahwa: Tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerdjaan
dan penghidupan yang lajak
bagi
kemanusiaan.
Dalam
pasal 28 ditetapkan pula:
1. Kemerdekaan berserikat
dan berkumpul.
2. Mengeluarkan
pikiran
lisan dan tulisan.
3. dan sebagainya.”

www.wordpress.com
Para peserta rapat BPUPK berfoto bersama

46

majalah KONSTITUSI - No. 41

JEJAK KONSTITUSI
Menurut
Yamin,
UUD
1945
merupakan hasil karya di bidang
hukum konstitusi yang disusun dalam
aliran suasana nasional, dalam rangka
suasana internasional dan suasana
perang dunia II, yang meliputi Indonesia
sebagai bagian dari dunia semesta.
Konstitusi yang hanya memuat 37
pasal, menurut Yamin, merupakan
salah satu manifesto ringkas yang
berisi petunjuk bagaimana revolusi
kemerdekaan Indonesia membentuk
susunan
ketatanegaraan
Republik
Indonesia, dan bagaimana tujuan akhir,
yaitu masyarakat adil dan makmur
berdasarkan ajaran Pancasila, harus
dicapai. Masyarakat adil dan makmur
ini, menurut dia, akan tercapai dengan
melaksanakan pembangunan semesta
berencana.
Tentang Pengujian UU
Gagasan
tentang
pengujian
undang-undang
pertama
kali
dimunculkan
oleh Hans
Kelsen,
seorang
berkebangsaan
Austria.
Pemikiran Kelsen itu mendorong
dibentuknya suatu lembaga yang diberi
nama Verfassungsgerichtshoft atau
Mahkamah Konstitusi (Constitutional
Court) yang berdiri sendiri di luar
Mahkamah Agung. Ide ini selanjutnya
lebih dikenal dengan The Kelsenian
Model. Gagasan ini diajukan manakala
Hans Kelsen diangkat sebagai anggota
lembaga pembaharu Konstitusi Austria
(Chancelery) pada 1919–1920. Idenya
sendiri diadopsi dalam Konstitusi
Tahun 1920.
Dalam sejarah ketatanegaraan
modern, The Kesenian Model merupa
kan model Mahkamah Konstitusi
(MK) pertama di dunia. Model ini
menyangkut hubungan antara prinsip
supremasi konstitusi (the principle
of the supremacy of the Constitution)
dan prinsip supremasi parlemen
(the principle of the supremacy of the
Parliament).
Ide
Hans
Kelsen
mengenai
pengujian undang-undang tersebut
sejalan dengan gagasan yang pernah
dikemukakan
Muhammad
Yamin
dalam sidang BPUPK. Ia mengusulkan,
seharusnya
Balai
Agung
(atau
Mahkamah Agung) diberi wewenang

Edisi Juni 2010

untuk “membanding” undang-undang.
Namun usulan Muhammad Yamin
ini disanggah oleh Soepomo dengan
alasan bahwa; (i) konsep dasar yang
dianut dalam UUD yang tengah disusun
bukan konsep pemisahan kekuasaan
(separation of power), melainkan konsep
pembagian kekuasaan (distribution
of power); selain itu, (ii) tugas hakim
adalah menerapkan undang-undang,
bukan
menguji
undang-undang;
(iii)
kewenangan
hakim
untuk
melakukan pengujian undang-undang
bertentangan dengan konsep supremasi
Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan
(iv) sebagai negara yang baru merdeka
belum memiliki ahli-ahli mengenai hal
tersebut serta pengalaman mengenai
judicial review. Akhirnya, ide pengujian
konstitusionalitas
undang-undang
yang diusulkan oleh Yamin tersebut
tidak diadopsi dalam UUD 1945
sebelum mengalami perubahan pada
1999-2002.
Sejarah konstitusi yang pernah
berlaku di negara Indonesia sendiri
menganut
”undang-undang
tidak
dapat diganggu gugat”. Berdasarkan
ketentuan
Undang-Undang
Dasar
Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949,
Mahkamah Agung tidak berwenang
menguji secara materiil undangundang Federal, melainkan hanya
berwenang menguji undang-undang
daerah-daerah bagian. Begitu pula
dengan ketentuan Undang-Undang
Dasar Sementara 1950, tidak mengenal
hak
menguji
konstitusionalitas
undang-undang. Keberadaan undangundang tidak dapat diganggu gugat.
Produk undang-undang dipandang
sebagai produk lembaga pelaksana
kedaulatan rakyat dalam struktur
ketatanegaraan. Hal itu merupakan
pengaruh dari hukum tata negara
Belanda dalam penyusunan konstitusi
kita.
Pada saat pembahasan UndangUndang Dasar dalam sidang-sidang
Dewan Konstituante yang dipilih
melalui pemilihan umum 1955, banyak
bermunculan gagasan agar pengujian
undang-undang
diberikan
kepada
Mahkamah Agung. Gagasan tersebut
sempat menguat. Namun, sebelum
Konstituante berhasil menetapkan

www.wordpress.com
Muhammad Yamin

Undang-Undang
Dasar,
melalui
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Dewan
tersebut dibubarkan dan UUD 1945
diberlakukan kembali. Dalam hal ini,
perlu dikemukakan bahwa Muhammad
Yamin adalah orang yang mendukung
dikeluarkannya
Dekrit
Presiden
Soekarno pada 5 Juli 1959 tersebut.
(WS. Koentjoro)
Sumber:
Asshiddiqie, Jimly. Ali Safa’at,
Muh. 2007. Teori Hans
Kelsen

tentang

Hukum.

Jakarta: Konstitusi Press.
Harjono. 2009. Transformasi
Demokrasi. Jakarta: Setjen
dan Kepaniteraan MK.
Kusuma, A.B. 2009. Lahirnya
Undang-Undang

Dasar

1945.

Badan

Jakarta:

Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.
Sekretariat Negara RI. 1995.
Risalah Sidang BPUPKI dan
PPKI 26 Mei – 22 Agustus
1945. Jakarta: Setneg RI.
www.wikipedia. org.
Yamin,

Muhammad.

Naskah

1960.

Persiapan

Undang-Undang

Dasar

1945. Jilid ke-3. Jakarta:
Yayasan Prapantja
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Aksi
Ketua MK Hadiri
Peringatan Hari
Kelahiran Pancasila

K

etua MK Moh. Mahfud MD hadir dalam Peringatan
Hari Kelahiran Pancasila bersama Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono,
Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua
DPD Irman Gusman, Ketua MA Harifin Tumpa, sejumlah
menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta 800 tamu undangan
lainnya, pada Selasa (1/6) pagi di Gedung Nusantara IV
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta.
Mantan Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno
putri, berkesempatan hadir pada acara ini. Megawati yang
berkebaya putih dipadu batik warna merah, hadir bersama
putrinya Puan Maharani. Hadir pula mantan Wapres RI Jusuf
Kalla, dan Mantan Wapres RI Try Sutrisno.
Tepat pada pukul 10.00 WIB, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang menggunakan batik warna merah,
membacakan naskah pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945.
Pidato tersebut pada hakekatnya untuk mengingatkan
adanya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
Presiden juga mengajak masyarakat Indonesia untuk
menghentikan perdebatan mengenai Pancasila sebagai dasar
negara Republik Indonesia. Presiden mengatakan, Pancasila

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
(Ki-Ka) Ketua KY Busyro Muqoddas, Ketua MK Mahfud MD, dan Ketua BPK Hadi
Purnomo menghadiri acara Hari Kelahiran Pancasila, Selasa (1/06) di Gedung
DPR/MPR Jakarta.

mengandung nilai-nilai dasar yang relevan, baik dalam
hubungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan
hubungan internasional.
Peringatan Hari Kelahiran Pancasila, 1 Juni 2010 me
miliki arti khusus bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). Sebab peringatan ini kali pertama digelar di MPR.
Peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 merupakan
moment bersejarah, dimana pada saat itulah Bung Karno
pertama kali mengemukakan Pancasila sebagai dasar filosofi
negara Indonesia. (Nano Tresna A.)

Delegasi PPI Timur
Tengah Kunjungi
MK

D

elegasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI)
Timur Tengah dan sekitarnya, berkunjung
ke MK, Selasa (1/6/2010). Tiga orang wakil
delegasi adalah pelajar Indonesia yang pernah studi
di Maroko.
Tujuan kunjungan dalam rangka silatur
rahim sekaligus berencana mengundang Moh Mahfud
MD dalam acara konferensi PPI Timur Tengah dan
sekitarnya pada Agustus 2010. Namun sayangnya,
Ketua MK Moh Mahfud MD menyatakan berhalangan
hadir karena pada Juli-September 2010, MK harus
menyelesaikan kasus-kasus Pemilukada.
Jumlah pelajar Indonesia yang studi di
Maroko saat ini sekitar 50 orang. Sedangkan total
mahasiswa yang studi di Timteng sekitar 10.000
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Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Moh. Mahfud MD menerima delegasi Persatuan Pelajar Indonesia Se-Timur Tengah,
Selasa (1/06) di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK.

orang. Sebagian besar negara tujuan studi adalah Mesir
(Universitas Al-Azhar), dan Yaman. (Yazid)
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Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Hakim Konstitusi Harjono memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa Swiss German University Jakarta di Aula Gedung MK, Selasa (02/06).

Mahasiswa Swiss German University
Belajar Tata Negara dan Konstitusi

S

ekitar 200 mahasiswa Swiss German University Jakarta
mengunjungi MK, Selasa pagi (02/06). Kunjungan ini
merupakan salah satu cara untuk memahami serta
mendalami UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan
sistem ketatanegaraan.
Hakim Konstitusi Harjono menerima kunjungan ini dan
kemudian memberikan kuliah singkat mengenai perjalanan
historis perubahan UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan
Indonesia kepada para mahasiswa.
“Pada pemerintahan orde baru Soeharto, UUD 1945
seakan-akan tidak boleh diubah karena dianggap sakral.
Namun dalam perjalanan bangsa ini, evaluasi dan juga
terjadinya krisis politik, ekonomi dan ketatanegaraan pasca
reformasi 1998 menunjukkan tanda-tanda adanya sebuah
keinginan untuk merubah UUD,” terangnya.
Oleh karena tuntutan demokratisasi, penegakan hukum
dan HAM, akhirnya MPR melakukan sidang dan kemudian
menelaah apakah ada yang salah dengan UUD. Setelah
dievaluasi ternyata memang ada sebuah situasi karena
amanat UUD yang memberikan kewenangan terhadap
Presiden yang besar. Kecenderungan kewenangan besar itu
juga berimplikasi terhadap kekuasaan. Sebagai contohnya
adalah kewenangan Presiden membuat undang-undang
dengan persetujuan DPR, 1/3 anggota MPR adalah ABRI, di

Edisi Juni 2010

mana Presiden adalah panglima tertinggi sehingga tindakan
ABRI di MPR pasti atas komando Presiden. Produk hukum
berupa undang-undang pasti menguntungkan Presiden
karena dibuat sendiri.
Selain itu, pemerintah daerah baik Bupati, Walikota
dan Gubernur diseleksi oleh Pemerintah Pusat sehingga
mengarah kepada penguatan terhadap Presiden. Kemudian
MPR sebagai lembaga tertinggi memiliki kewenangan penuh
atas kedaulatan rakyat.
Oleh sebab itu, setelah perubahan UUD mulai tahun
1999-2002, Presiden tidak lagi membuat undang-undang
karena itu adalah kewenangan DPR, keanggotaan MPR terdiri
dari DPR dan DPD, Presiden dan Kepala Daerah dipilih
langsung oleh rakyat secara demokratis, MPR bukanlah
lembaga tertinggi negara yang dapat menjatuhkan Presiden
sesuka hatinya.
Selanjutya, Harjono juga menjelaskan kewenangan MK
antara lain adalah menguji undang-undang terhadap UUD,
menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan
partai politik apabila bertentangan dengan Pancasila dan
UUD, menyelesaikan sengketa Pemilu, baik Pemilu Legislatif,
Presiden dan Pemilukada, serta memberikan putusan atas
pendapat DPR bahwa Presiden dan wakilnya diduga melakukan
pelanggaran hukum (impeachment). (RN Bayu Aji)
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Moh. Mahfud MD:

Amandemen UUD 1945 Sesuai Prosedur
yang Benar

Foto: Humas MK/Gani
(Ki-Ka) Ketua KY Busyro Muqoddas, Ketua MK Mahfud MD, Faisal Akbar (Moderator), Ahli Hukum Tata Negara Saldi Isra, serta Pakar Hukum Konstitusi Fajrul Falaakh
menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Restorasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Nasional Demokrat, Rabu (2/06) di Hotel Borobudur Jakarta.

R

estorasi konstitusi merupakan pembenahan dan
perbaikan agar bangsa Indonesia kembali ke jati
dirinya dengan berpijak pada Pancasila, UUD 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka
Tunggal Ika. Restorasi adalah cara yang lunak ketimbang
revolusi maupun reformasi.
“Restorasi terhadap UUD 1945 sudah dilakukan melalui
amandemen UUD 1945, hingga dibentuknya Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia,” ungkap Ketua MK Moh.
Mahfud MD saat menjadi narasumber “Simposium Nasional
Restorasi Indonesia” yang diselenggarakan Nasional
Demokrat pada Rabu (2/6) siang di Hotel Borobudur,
Jakarta.
Mahfud yang didampingi tiga narasumber lainnya yaitu
Ketua Komisi Yudisial M. Busyro Muqoddas, pakar konstitusi
Saldi Isra dan Fajrul Falaakh, menjelaskan Perubahan UUD
1945 dilakukan sesuai prosedur yang benar.
Mahfud melanjutkan, hasil Perubahan UUD 1945
menunjukkan perubahan yang kondusif, tetap menjadikan
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai
konstitusi tertinggi dalam bernegara. Menurut Mahfud,
sebelum terjadi amandemen UUD 1945, situasi politik dan
hukum di Indonesia kurang begitu kondusif. “UUD selalu

50

menimbulkan otoritarianisme dan tidak menunjukkan
adanya keadilan serta kejujuran dalam berbangsa dan
bernegara,” ucap Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menerangkan empat kaidah dalam
penegakan hukum. Pertama, hukum harus menjamin
kelangsungan integritas bangsa. Kedua, hukum tidak
semata-mata dibuat secara demokratis tetapi juga secara
nomokratis, dengan demikian harus saling berkaitan.
Ketiga, harus mampu menciptakan keadilan, dan keempat,
menjamin toleransi beragama.
Suasana “Simposium Nasional Restorasi Indonesia” itu
berlangsung hangat. Para peserta terlihat sangat antusias
menanyakan berbagai hal terkait topik simposium. Di
antara peserta ada yang menanyakan kinerja dan efektivitas
anggota DPR, karena sebagian besar persoalan banyak yang
harus melalui DPR.
Selain itu, ada peserta yang menanyakan teori hukum
yang paling relevan dan cocok diterapkan di Indonesia.
Mahfud pun menjawab bahwa ‘teori paling tinggi’ adalah
‘tidak ikut teori’ dalam arti harus bisa membuat terobosanterobosan baru. Misalnya, MK pernah membuat terobosan
penggunaan KTP, KK atau paspor untuk calon pemilih dalam
pemilu 2009. (Nano Tresna A.)
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Arsyad Sanusi:

MK Harus Lindungi HakHak Asasi Warga Negara

K

onstitusi harus dihormati, tidak boleh dilanggar,
diinjak-injak oleh siapa pun. Sebagai Pengawal
Demokrasi, MK harus mampu melindungi hak-hak
asasi setiap warganegara. Hal ini disampaikan Hakim
Konstitusi H.M. Arsyad Sanusi saat memberi kuliah singkat
kepada para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas
UPN Veteran, Jakarta, pada Kamis (3/6) pagi di gedung
MK.
Dalam ceramahnya, Arsyad memaparkan pengertian
konstitusi. Menurut Brian Thompson, konstitusi merupakan
dokumen yang berisi aturan-aturan untuk bekerjanya
suatu organisasi. Organisasi yang dimaksud oleh Brian
Thompson ini dapat beragam bentuk dan strukturnya, mulai
dari organisasi kemasyarakatan, organisasi politik hingga
organisasi internasional.
Sedangkan mengenai fungsi konstitusi, lanjut Arsyad,
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

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Hakim Konstitusi H.M. Arsyad Sanusi didampingi Dosen Reni Dwi Purnomo sedang
memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas
UPN Veteran, Jakarta, Kamis (3/6) di Ruang Serba Guna MK.

konstitusionalisme yaitu konsepsi negara hukum dan
konsepsi hak-hak sipil warga negara.
“Pendapat lain mengenai fungsi konstitusi juga diungkap
Sheperd L. Witman & John J.W, bahwa fungsi terpenting
konstitusi adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar
bagi organisasi dan sikap tindak pemerintah,” pungkas
Arsyad pada para mahasiswa yang dipimpin oleh Reni Dwi
Purnomo. (Nano Tresna A.)

Muhammad Alim:

Pentingnya
Keterangan Saksi
Sebagai Alat Bukti

H

akim Konstitusi Muhammad Alim menekankan
pentingnya keterangan saksi sebagai salah satu
jenis alat bukti. Menurut Alim, keterangan saksi
adalah keterangan yang diberikan dalam sidang. Saksi harus
disumpah atau berjanji menurut cara agamanya. Sedangkan
saksi yang di bawah umur, tidak disumpah.
“Keterangan saksi adalah keterangan yang dilihat sendiri,
didengar sendiri dan dialami sendiri. Keterangan saksi yang
hanya mendengar dari penuturan orang lain tentang sesuatu
yang tak didengar langsung, atau tidak dilihat langsung atau
tidak dialami langsung, tidak dapat dinilai sebagai suatu
kesaksian,” ujar Alim kepada para mahasiswa IAIN Walisongo
Semarang yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Selasa (15/6) pagi.
Alim melanjutkan, saksi yang hanya mendengar
dari penuturan orang disebut saksi de auditu. Selain itu,
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Foto: Humas MK/Gani
Hakim Konstitusi Muhammad Alim memberikan kuliah singkat kepada para
mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Selasa (15/6).

keterangan seorang saksi saja, tanpa didukung alat bukti
lain, tidak dinilai sebagai keterangan saksi. Dalam bahasa
Latin dikenal dengan adagium, unus testis nullus testis,
sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan een
geutigen not geutigen, artinya satu saksi bukanlah saksi.
(Nano Tresna A.)
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Achmad Sodiki:

Pejabat Jangan Abaikan Aspek Spiritual

Foto: Humas MK/Ganie
(Ki-Ka) Sekjen MK Janedri M Gaffar Wakil, Ketua MK Achmad Sodiki, Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah H.M. Malik Fajar, dan Wakil Pimpinan Pusat ’Aisyiyah
Masithoh Husnan pada pembukaan Temu Wicara MK dengan Aisyiyah, Jumat (4/6) di Hotel Sultan, Jakarta.

P

ara ibu memiliki peran strategis dalam mendidik
putra-putrinya, membentuk akhlak yang baik agar
senantiasa berbuat kebajikan dan taat pada hukum.
”Karena masalah akhlak kini sudah pada titik nadir. Banyak
orang yang ditugaskan berbuat kebajikan, justru berbuat
kemungkaran,” ungkap Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki,
dalam kata sambutan pembukaan Temu Wicara MK dengan
‘Aisyiyah pada Jumat (4/6) sore di Hotel Sultan, Jakarta.
Achmad Sodiki melanjutkan, pembinaan akhlak sangat
penting bagi kehidupan manusia. Dalam dunia politik,
tanpa akhlak dan moral yang baik, seorang calon pemimpin
tidak segan-segan berebut jabatan karena tujuan mencari
kekayaan materi, bukan bertujuan untuk berdedikasi pada
profesi dan bekerja untuk kepentingan orang banyak.
Seorang gubernur, bupati, atau walikota misalnya,
bisa memangku masa jabatan hingga 20 tahun. Artinya,
bila mereka terpilih dua periode bisa mencapai 10 tahun.
Kemudian, kalau sudah tidak jadi gubernur, bupati, atau
walikota, siap menjad wakil gubernur, siap menjadi wakil
bupati atau wakil walikota. Jadi, kalau mereka kembali
menjabat sampai dua periode atau 10 tahun, totalnya bisa
20 tahun.
”Hal itulah yang disebut kebebasan yang kebablasan.
Terlalu mengejar ambisi jabatan dan materi, namun aspek
spiritual terabaikan,” imbuh Sodiki yang mengungkapkan
bahwa persoalan akhlak sebenarnya semua sudah tercantum
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dalam UUD 1945, terutama pasal-pasal mengenai hak asasi
manusia (HAM).  
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang
diwakili H.M. Malik Fadjar menjelaskan betapa pentingnya
acara temu wicara yang diselenggarakan MK bekerjasama
dengan ’Aisyiyah. Menurutnya, karena saat ini bangsa
Indonesia sedang berusaha menegakkan konstitusi secara
serius dan konsisten. Acara ini juga merupakan ilmu yang
sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sedangkan Wakil Pimpinan Pusat ’Aisyiyah, Siti
Chamamah Soeratno, mengatakan bahwa ’Aisyiyah sebagai
organisasi di bawah naungan Muhammadiyah siap melakukan
dakwah dan sosialisasi mengenai konstitusi maupun MK
kepada lingkungan internal mereka, termasuk juga keluarga
dan kerabat dekat mereka.
Pimpinan ’Aisyiyah lainnya, Masithoh Husnan, menyata
kan bahwa acara temu wicara ini diharapkan dapat
diteruskan, disosialiasikan kepada rekan-rekan lain yang
tak ikut serta, keluarga dan lainnya. Dalam kenyataannya,
sebagian besar rakyat Indonesia tidak seluruhnya mengenal
MK dan wewenangnya, padahal fungsi MK sangat strategis,
berjasa dalam pengujian UU, menyelesaikan sengketa hasil
pemilu, pemilukada dan lainnya. ”Usia boleh muda, tetapi
sudah banyak yang dilakukan oleh MK,” jelas Masithoh di
hadapan sekitar 200 peserta. (Nano Tresna A.)
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ALSA Kunjungi MK
juga di Asia bahkan mungkin dunia. “Constitutional Court
of Indonesia has been known as an impartial, transparent
and trustworthy Court not only in Asia but also in the World,”
ujarnya menirukan pujian yang pernah dilontarkan kepada
MKRI oleh MK dari negara lain dalam berbagai Konferensi
Internasional yang pernah dihadirinya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa dengan sistem
peradilannya yang terintegrasi dengan baik, MK menjadi
pionir sistem peradilan modern. “Revolution of judicial
institution comes from this Court,” tegasnya.

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
(Kiri) Panitera Pengganti MK Pan Mohammad Faiz menjelaskan sistem hukum
Indonesia kepada rombongan Asian Law Student’s Association (ALSA), didampingi
Kepala Pusat Penelitian dan Kajian MK Rizal Guccy (Kanan) serta Dimas Nanda
Raditya (Tengah) selaku Ketua rombongan ALSA di gedung MK, Senin (07/06).

D

alam rangka mengenal lebih jauh tentang MK, beberapa
Mahasiswa yang tergabung dalam International
Board of Asian Law Student’s Association (ALSA)
mengunjungi gedung MKRI, Senin (07/06) siang. Rombongan
yang terdiri dari pelajar Jepang, Thailand, dan Indonesia itu
diterima oleh Pan Mohamad Faiz, Staf Ketua MK.
Dalam pemaparannya, Faiz, mengutarakan beberapa
hal terkait sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya
tentang MK. Menurutnya, MK telah melakukan perubahan
besar ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan
peradilan. Hal itu dirasakan tidak hanya di indonesia, tapi

“Tak Ada Reformasi
Politik Tanpa Reformasi
Konstitusi”

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Staf Ketua MK, Fajar Laksono Soeroso, memberikan materi kepada mahasiswa
Pasca Sarjana FH UGM Yogyakarta mengenai sistem ketatanegaraan RI pada
Rabu (30/6) di Gedung MK.
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HMI MPO Kunjungi MK
Selain itu Faiz juga menerima kunjungan Himpunan
Mahasiwa Islam MPO Komisariat Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia di ruang konferensi pers MK, Senin (7/06).
Faiz mengatakan sebagai penjaga konstitusi, MK harus
senantiasa menjunjung tinggi konstitusi dan melindungi
hak-hak konstitusi warga negara Indonesia.
“Pada era kepemimpinan Mahfud MD saat ini, MK tidak
hanya memutus dan memberikan keadilan secara prosedural
saja. Namun MK harus mengutamakan keadilan substantif
serta asas manfaat,” tuturnya.
Ia juga menerangkan tentang concuring opinion (alasan
berbeda) dan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam
putusan MK. Alasan dan pendapat berbeda sering terjadi
dalam putusan MK. Alasan berbeda merupakan cara masuk
yang berbeda dalam memutus perkara meskipun para hakim
sama-sama menolak atau mengabulkan putusan. (RN Bayu Aji
/Dodi. H)

S

ebanyak 38 mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum
(FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
berkunjung ke MK pada Rabu (30/6) siang. Kedatangan
mereka diterima langsung oleh Fajar Laksono Soeroso selaku
Staf Ketua MK.
Membuka topik utama “Mahkamah Konstitusi dalam
Sistem Ketatanegaraan RI”, Fajar menjelaskan MK merupakan
salah satu lembaga negara yang lahir dari reformasi konstitusi
(1999-2002) yang sebelumnya didahului oleh reformasi politik
1998 di Indonesia.
“Salah satu agenda reformasi politik 1998 adalah reformasi
konstitusi dalam proses amandemen UUD 1945. Karena itu,
tak ada reformasi politik tanpa reformasi konstitusi,” imbuh
Fajar.
Dikatakan Fajar pula, setelah proses perubahan atau
amandemen UUD 1945, banyak perubahan yang dihasilkan.
Misalnya masalah relasi antar lembaga negara. Sebelum
amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara
dan di bawahnya ada DPR, Presiden, MA, BPK, DPD, dan lainnya.
Selain itu dahulu Presiden adalah mandataris MPR, Presiden
bertanggungjawab pada MPR. Namun sekarang Presiden bukan
lagi sebagai mandataris MPR. (Nano Tresna A)
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Universitas Pelita Harapan Tangerang
Juara Lomba Debat Konstitusi Regional II
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal
penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan.”
“Hak angket bertujuan untuk memaksimalkan
fungsi checks and balances antara tiga lembaga yakni
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Adanya hak angket
DPR sama sekali tidak merugikan pemerintah,” kata
salah seorang peserta dari UPH, Grace dengan penuh
semangat yang didampingi dua rekan lain, Chris dan
Anthony.
Sedangkan para peserta dari UNPAD pun tak
kalah antusias, memaparkan berbagai teori dan alasan
hukum terkait tema debat konstitusi. Pada dasarnya,
menurut para peserta dari UNPAD, hak angket yang
Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
meski sudah tercantum dalam UU, tetap saja sebagai
SekJen MK Janedjri M. Gaffar memberikan hadiah kepada mahasiswa Universitas Pelita
Harapan selaku Juara pertama Final Lomba Debat Konstitusi Se-Indonesia Regional II,
anomali atau gejolak yang malah memperlemah
Rabu (9/06) di Gedung Audiotarium Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Sistem Presidensil.
“Dengan demikian, hak angket bukanlah instrumen
yang efektif dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia,”
niversitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang menjadi
ungkap Wina salah seorang peserta dari UNPAD, didampingi
juara pertama Lomba Debat Konstitusi Perguruan
rekannya Wicaksana dan Fristian.
Tinggi se-Indonesia Regional II setelah menang dari
Tiga peserta dari UNPAD itu juga membandingkan
Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Rabu (9/6) di
pelaksanaan hak angket di Amerika Serikat, yang dimiliki
kampus Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia. Hasil
oleh Kongres secara konstitusional serta melalui doktrin
tersebut mengantarkan UPH dan UNPAD ikut Lomba Debat
pemisahan kekuasaan. Setelah beberapa kali terjadi
Konstitusi Perguruan Tinggi Tingkat Nasional di gedung
perdebatan sengit, silang pendapat dan pikiran dari para
Mahkamah Konstitusi (MK), Agustus 2010 mendatang.
peserta, saling adu argumentasi dan logika, lomba debat
Suasana Lomba Debat Konstitusi Perguruan Tinggi sekonstitusi yang berlangsung sekitar satu jam lebih akhirnya
Indonesia Regional II itu begitu hangat dan meriah. Para
usai.
peserta terlihat begitu antusias, kritis dalam menyampaikan
Dewan Juri Final Debat Konsitusi Regional II itu terdiri
dan menanggapi berbagai permasalahan sesuai dengan tema
atas M. Fajrul Falaakh (Ketua), Kurnia Warman, Harsanto
“Hak Angket DPR dalam Sistem Presidensil”. Kelompok “Pro”
Nursadi, Andhika Danesjvara, dan Arya H. Dharmawan
(UPH) langsung membuka acara dengan menyampaikan
mengumumkan UPH berhak menjadi juara melalui skor
sejumlah teori, landasan hukum mengenai perlunya hak
tipis. Dari 5 orang juri itu, tiga di antaranya memberi angka
angket DPR dalam sistem Presidensil.
kemenangan bagi UPH, sedangkan dua lainnya untuk UNPAD
Di antaranya, mengenai teori Trias Politika mengenai
melalui kriteria penilaian tentang penguasaan substansi,
badan Eksekutif (Presiden), Legislatif (DPR) dan Yudikatif
cara penyampaian argumentasi dan kerjasama tim.
(MA dan MK). Sesuai Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945 bahwa
Lomba Debat Konstitusi Perguruan Tinggi se-Indonesia
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Regional II yang berlangsung 7-9 Juni itu akhirnya
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
resmi ditutup oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar. Dalam
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
testimoninya, Janedjri mengingatkan bahwa acara debat
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
konstitusi bukan sekadar jadi ajang menghafal pasal
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
dan ayat konstitusi. Namun yang lebih penting, adalah
Selain itu dibeberkan Pasal Pasal 77 ayat (3) UU No.
membangun argumentasi peserta dan kemampuan peserta
27/2009, “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat
mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah aktual
(1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Nano Tresna A.)
terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau

U
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Mahfud MD:

Agama Seharusnya Jadi Dasar Berpolitik
Lebih lanjut Mahfud
mengatakan, setiap hari
masyarakat kita disodori
berbagai pemberitaan ten
tang pertikaian, anarkisme,
vandalisme,
kebohongan,
kedunguan,
kehancuran
tata nilai dan ketiadaan ke
teladanan. Politik digulir
kan oleh politisi tanpa
prinsip
dan
ideologi
yang jelas. Praktik politik
direduksi sekadar atas
nama kekuasaan, bukan
sebagai proses pencapaian
kebajikan bersama. Banyak
kandidat berlomba meraih
kekuasaan dengan cara
berkhianat, baik kepada
negara maupun teman.
“Hukum dan institusi
nya tersandera oleh pe
Foto: Humas MK/Gani
negak hukum yang tak ber
Ketua MK Mahfud MD (Tengah) berjabat tangan dengan Franz Magnis Suseno selaku (Kiri) Narasumber dengan Moderator
integritas, sehingga gagal
Slamet Effendy Jusuf (Kanan) seusai acara Kongres Nasional Tokoh Agama Ke- III, Kamis (10/6) di Hotel Mercure Jakarta.
menghadirkan
keadilan.
Orang menjadi kaya tanpa kerja keras, dengan cara ber
bohong, menipu dan sebagainya. Banyak yang terjebak
gama apapun tidak ada yang membenarkan tindak
perilaku hedonis dengan mengabaikan nurani dan moralitas,”
korupsi dengan segala varian bentuknya. Tetapi yang
tegas Mahfud.
mengherankan, sebagian orang beragama malah
Hal lain yang menjadi kritik Mahfud, adalah lunturnya
terjerumus ke dalam tindakan yang dilarang agama itu.
etika berbangsa dan bernegara, baik di tingkat elit politik,
“Negara kita dikenal sebagai negara yang religius, tetapi
birokrasi, penegak hukum bahkan meluas ke lapisan-lapisan
krisis multidimensi semakin meluas, bahkan penetrasinya
masyarakat. Selain itu, masyarakat begitu mudah menjadi
sudah menyerupai zaman jahiliyyah,” ungkap Ketua MK
anarkis saat memperjuangkan hak-haknya.
Moh. Mahfud saat menjadi narasumber Kongres Nasional
Sementara itu narasumber lainnya, Franz Magnis Suseno
Tokoh Agama ke-III Tahun 2010 pada Kamis (10/6) pagi di
mengungkapkan bahwa agama seringkali dijadikan unsur
Hotel Mercure, Jakarta Utara.
sebagai penambah masalah. Hal itu bukan karena hakekat
Mahfud kemudian menyitir Al-Ghazali, yang menyatakan
agama, melainkan karena kodrat manusia. Manusia, sebagai
agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama
warisan evolusi yang diperkuat oleh pengalamannya selama
adalah pondasi, sedangkan negara adalah bangunannya.
ribuan tahun, selalu curiga tentang apa saja yang “baru”
Sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya
dan yang “lain”. Ia merasa aman dengan apa yang sudah
pondasi. Oleh sebab itu, agama tidak bisa dipisahkan dengan
“biasa”.
kehidupan negara atau pemerintahan politik. Apabila
Dikatakan Franz lagi, situasi hubungan antara umat
negara dipisahkan dari agama ataupun sebaliknya, negara
beragama sekarang jauh lebih baik daripada 10 tahun lalu,
dipisah dari agama, maka keadaan masyarakat niscaya akan
tidak ada lagi konflik berdarah, tidak ada keinginan untuk
hancur.
berkonflik, terutama di tingkat pimpinan, hubungan antara
“Dengan demikian, agama semestinya menjadi
umat beragama semakin erat dan saling percaya. “Pancasila
dasar dalam kegiatan berpolitik. Karena setiap agama
sebagai konsensus bangsa bahwa dalam negara Indonesia
memperjuangkan nilai-nilai dasar yang sama yakni kejujuran,
semua warga negara sama hak dan kewajibannya tanpa
keadilan, demokrasi, hak asasi manusia,” imbuh Mahfud
membedakan menurut mayoritas dan minoritas,” tandas
yang didampingi tokoh agama lainnya, Franz Magnis Suseno
Franz. (Nano Tresna A.)
serta moderator Slamet Effendy Jusuf.
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Muhammad Alim:

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang
Bubarkan Parpol

Foto: Humas MK/Andhini SF
Hakim Konstitusi M. Alim (Kanan) saat menerima kunjungan mahasiswa jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo,
Kamis (10/06) di ruang Konpers MK.

N

egara Indonesia adalah negera demokrasi dan negara
hukum, Namun pemaknaan demokrasi di Indonesia
tidak boleh disamakan dengan demokrasi di negara
barat seperti Amerika. Demikian disampaikan Hakim Konstitusi
M. Alim saat menerima kunjungan mahasiswa jurusan Politik
Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai
Gorontalo, Kamis (10/06) di Ruang Konpers MK.
“Demokrasi di Indonesia sesuai amanat UUD 1945
adalah berdasar pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi
tidak boleh diartikan rakyat berkuasa penuh sepenuh-penuhnya,”
tuturnya.
Sedangkan untuk mengontrol demokrasi, Indonesia memiliki
kedaulatan hukum. Jadi negara Indonesia boleh dikatakan
sebagai negara hukum demokratis atau negara demokrasi yang
berdasar hukum dengan mengutamakan kepentingan umum.
Selanjutnya, kedudukan MK di Indonesia setelah perubahan
UUD 1945 adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945. “Kewenangan
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MK dalam ketentuan UUD 1945 adalah menguji Undang-undang
terhadapa UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus
pembubaran partai politik, memutus hasil pemilihan umum
serta wajib memberikan putusan pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden,” kata
M. Alim
Terkait kewenangan untuk membubarkan partai politik,
saat ini harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan
tidak boleh sewenang-wenang dengan kekuasaan negara saja.
Jadi proses pembubarannya harus melalui peradilan apabila
terdapat partai politik yang bertentangan dengan negara dan
pencasila.
“Pemerintah maupun negara tidak boleh membubarkan
partai politik seperti yang dilakukan saat era Soekarno.
Pada tahun 1960 Soekarno dengan kekuasaannya langsung
membubarkan Masyumi, PSI dan Partai Murba. Negara juga
tidak boleh membubarkan begitu saja partai politik seperti era
Soeharto ketika membubarkan PKI,” tegasnya. (RNB Aji)
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Harjono Buka Seminar ISIL tentang Hukum
Internasional

Foto: Humas MK/Fitri Yuliana
Hakim Konstitusi Harjono memberikan sambutan pada seminar “International Law as Political Instrument?” dalam rangka memperingati ulang tahun ke-8
Indonesian Society of International Law (ISIL), Kamis (10/06) di gedung MKRI.

I

ndonesian Society of International Law (ISIL) bekerjasama
dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)
mengadakan Seminar dengan tema “International Law as
Political Instrument?”, Kamis (10/06). Seminar dalam rangka
merayakan ulang tahun ISIL yang ke-8 ini, bertempat di gedung
MKRI.
Pada acara pembukaan, Hakim Konstitusi Harjono
membacakan pidato tertulis dari Ketua MK yang berhalangan.
“Constitutional Court (MK) lagi laris manis,” katanya, ketika
menyampaikan permohonan maaf Ketua MK dengan sedikit
bercanda.
Menurut Harjono, tema yang diangkat pada seminar kali
ini adalah tema yang tidak akan pernah usang. Tema yang
akan selalu hidup dan menjadi permasalahan pada setiap
zaman. Oleh karena itu, ia berharap, seminar kali ini bisa
merumuskan atau paling tidak menumbuhkan gagasan-gagasan
solutif dan kreatif untuk menjawab permasalahan-permasalahan
hukum dalam konteks kekininan, khususnya terkait hukum
internasional. “Never ending tema, satu tema yang tak ada
akhirnya,” katanya.
Dalam sambutan juga diuraikan tentang perbedaan dalam
konteks kelembagaan peradilan konstitusi di beberapa negara.
Di mana, ada peradilan konstitusi yang menjadi satu dalam
kewenangan Mahkamah Agung (Supreme Court) dan ada pula
yang terpisah seperti di Indonesia dengan adanya MK dan MA.
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Selain itu, ia menambahkan penjelasannya dengan mengatakan
bahwa ada 2 (dua) tipe mekanisme pengujian konstitusional.
“In general, these (constitutional adjudication) mechanisms
can be classified into two types. First, review of laws that
have been enacted against the constitution or referred to as
‘constitutional review’, this mechanism are found in Indonesia,
Thailand, South Korea, South Africa, Germany, and Austria.
Second, review of draft laws that have not been enacted against
the constitution or referred to by the term ‘constitutional
preview’,” ujarnya.
Selanjutnya ia pun menerangkan bahwa terkadang dalam
memberikan pertimbangan pada putusannya, MK merujuk
kepada beberapa prinsip dan sumber hukum internasional
yang berlaku. “The Constitutional Court of Indonesia sometimes
also refers to various international conventions and common
law principles, even more so when the Constitutional Court of
Indonesia, was faced to review a law that was considered to
have violated the Human Rights,” paparnya.
Adapun acara yang dihadiri oleh 225 peserta yang terdiri
dari kalangan akademisi, praktisi dan mahasiswa dari beberapa
negara tersebut, disiarkan langsung dengan metode video
streeming melalui sarana video conference di 34 (tiga puluh
empat) perguruan tinggi se-Indonesia yang dimiliki oleh MKRI.
Demikian dituturkan oleh Funding Director acara tersebut, Suci
Chaidir, kepada tim liputan MK. (Dodi. H)
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Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional
MK

Foto: Humas MK/Andhini SF
Para pejabat struktural dan fungsional baru di lingkungan Sekretariat dan
Kepaniteraan MK yang dilantik sedang disumpah. Acara ini disaksikan langsung
oleh sebagian besar pejabat dan pegawai MK lainnya, Jumat (11/06) di
Gedung MK.

P

elantikan dan pemindahan posisi pejabat MK adalah
dalam rangka penyegaran organisasi, serta sebagai
langkah strategis untuk menata organisasi Sekretariat dan
Kepaniteraan MK agar mampu memberi pelayanan optimal bagi
hakim konstitusi dan masyarakat pencari keadilan. Demikian
disampaikan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat acara pelantikan
dan pengucapan sumpah terhadap 26 pejabat struktural dan
fungsional MK, Jumat (11/6) sore di Gedung MK. Acara yang

berlangsung sederhana dan khidmat itu disaksikan langsung
oleh sebagian besar pejabat dan pegawai MK lainnya.
Terkait pelantikan dan pengucapan sumpah para pejabat
struktural dan fungsional MK, dilakukan pula penandatanganan
berita acara sumpah jabatan yang diwakili oleh Sekjen MK dan
beberapa pejabat MK lainnya.
”Pelantikan para pejabat struktural dan fungsional di
lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan MK merupakan hal
wajar dan alamiah. Suatu saat orang akan mengalami seperti
ini, hanya beda waktu,” ungkap Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
yang ikut memandu acara pelantikan dan pengucapan sumpah
terhadap para pejabat MK.
”Kepada pejabat yang baru disumpah, agar dapat melakukan
penyesuaian pada lingkungan kerja dan tugas-tugas baru yang
harus dilaksanakan. Selain itu segera mempelajari berbagai
peraturan perundang-undangan, standar operasional pelaksanaan
tugas. Karena saat ini MK tengah melaksanakan tugas fungsional
mengadili sengketa pemilukada,” papar Janedjri.
Dalam kesempatan itu, Janedjri mengatakan bahwa
keberhasilan MK dalam melaksanakan tugas tidak hanya
dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kepaniteraan, namun juga
sangat bergantung unit-unit kerja lainnya di lingkungan
Sekretariat dan Kepaniteraan MK. Di antaranya, ada unit
keprotokolan, humas, IT, kepegawaian, keuangan, dan lainnya.
(Nano Tresna A.)

Universitas Hasanuddin dan Pattimura Lolos
Final Debat Konstitusi Regional V

Foto: Humas MK/Andhini SF
(Paling Kanan) SekJen MK Janedjri M Gaffar saat berfoto bersama pemenang
pertama lomba Debat Konstitusi Regional V dari Unhas Makassar yang diadakan
di Unhas, Selasa (15/6).

S

ekjen MK, Janedjri M Gaffar menutup acara Debat Konstitusi
Regional V yang diadakan di Universitas Hasanuddin
Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (15/06). Dalam penutupan
tersebut ia menyatakan bahwa acara debat diselenggarakan
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bertujuan untuk mensosialisasikan sadar berkonstitusi bagi
masyarakat luas terutama kalangan kampus.
“Kalangan kampus terutama mahasiswa harus bisa
menyalurkan kreatifitasnya dalam keilmuan dan kemudian
bersaing dari segi otak bukan otot,” tuturnya.
Acara Debat Konstitusi Regional V yang berlangsung sejak
13 sampai 15 Juni ini diikuti oleh mahasiswa dari perwakilan
12 universitas di wilayah Indonesia Timur, yaitu Universitas
Negeri Papua, Universitas Cendrawasih, Universitas Pattimura,
Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Negeri Gorontalo,
Universitas Tadulako Palu, Universitas Haluoleo Kendari,
Universitas Mulawarman Kaltim, UIN Alauddin Makassar, UMI
Makassar, Universitas ‘45, dan sebagai tuan rumah Universitas
Hasanuddin.
Sebagai pemenang Debat Konstitusi Regional V ini adalah
Universitas Hasanuddin sebagai juara pertama dan Universitas
Pattimura Maluku sebagai juara kedua. Kedua pemenang
tersebut akan menjadi wakil dari Regional V untuk masuk
ke babak final debat konstitusi tingkat nasional yang akan
diselenggarakan di Jakarta dalam rangka Ulang Tahun MK
Agustus mendatang. (Ddy)
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Ketua MK Terima Audiensi Pengurus Pusat
PERADIN

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Mahfud MD (Paling Kanan) saat menerima kunjungan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) bersama salah satu tokoh PERADIN
Abu Bakar (Kiri) dan Ketua Umum PERADIN Frans Hendra Winarta (Tengah) di Ruang Delegasi Gedung MK, Selasa (15/6).

G

agasan-gagasan tentang pembenahan dan perbaikan
organisasi Advokat ke depan harus terus menggelinding.
Salah satunya adalah wacana agar dibentuk federasi
atau konfederasi Advokat. Hal itu dapat dilakukan dengan
mempertahankan Undang-Undang yang telah ada, maupun
dengan mengubahnya.
Demikian diungkapkan Ketua MK, Moh Mahfud MD, ketika
menerima audiensi dari Badan Pengurus Pusat Persatuan
Advokat Indonesia (PERADIN), Selasa (15/06) di Gedung MKRI.
Pada pertemuan itu, hadir pula Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar dan Hamdan Zoelva. “Saya ajak juga Hakim Konstitusi
yang ber-background advokat,” kelakar Mahfud saat menyapa
para tamunya itu.
Dalam pertemuan tersebut, muncul beberapa ide yang
dianggap bisa menjadi solusi berkaitan dengan karut-marutnya
penegakan hukum di Indonesia, khususnya tentang kondisi
organisasi advokat sekarang ini yang masih ‘belum jelas’
nasibnya. Karena terkadang, kebebasan berorganisasi yang
telah dijamin oleh konstitusi pun dijadikan ‘alat’ untuk menjadi
dasar pembenaran.
“Kebebasan berserikat dan berkumpul itu harus selalu
dipupuk, karena sudah ada dalam konstitusi. Cuman masih
menimbulkan problematika. Ada anggota dikeluarkan, kemudian
masuk organisasi lainnya, terus dikeluarkan lagi, malah bikin
organisasi baru,” ungkap Akil ketika mengomentari betapa
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ironisnya realita yang ada. “Majelis Kehormatan Bersama
mungkin salah satu jalan keluar,” lanjutnya.
Selain itu, berdasarkan beberapa gagasan yang muncul
dalam pertemuan itu, Hamdan Zoelva mencoba merangkum
pandangan-pandangan yang ada. Ia pun mengungkapkan bahwa
ada dua pikiran pokok yang bisa dijadikan solusi, yakni pertama,
adanya Dewan Sertifikasi Nasional yang mengurusi masalah
pendidikan dan perizinan (sertifikasi) para calon advokat. Kedua,
dibentuknya Dewan Etik yang berwenang untuk melakukan
pengawasan terhadap para advokat. “Hal ini bisa dilakukan
dengan mengubah ataupun menjadikan UU tentang Advokat
yang ada sekarang sebagai landasan,” paparnya.
Pada pertemuan itu, hadir beberapa pengurus dari Badan
Pengurus Pusat PERADIN, yakni Frans Hendra Winarta (Ketua
Umum), SF. Marbun, Timbul Thomas Lubis, Ch. Harno, Yozua
Makes serta Abu Bakar, salah satu aktor sejarah pembentukan
PERADIN.
“Audiensi ini adalah untuk memperkenalkan susunan
Badan Pengurus Pusat PERADIN masa bakti 2009-2013, karena
sebagai organisasi Advokat tertua dan merupakan organisasi
perjuangan yang telah berdiri jauh sebelum adanya MK dan
yang ikut mencetuskan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Kami
ingin lebih aktif berkontribusi dalam penegakan hukum, dengan
mewujudkan advokat yang bermoral dan memiliki integritas,”
tandas Frans. (Dodi. H)
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Delegasi Mahasiswa Program Doktor FH
UNPAD Bandung Kunjungi MK

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Mahfud MD berjabat tangan dengan Ketua Panitia Pelaksana Seminar
Program Doktor Ilmu Hukum FH Unpad Widio Pramono, Selasa (15/6) di Ruang
Kerja Ketua MK.

D

elegasi Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum (FH)
Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD) bertandang ke
Ketua MK, Moh. Mahfud MD, pada Selasa (15/6) siang.
Tujuannya adalah mengundang dan meminta kesediaan Ketua
MK menjadi keynote speaker dalam Seminar “Arah Politik

Hukum Nasional dan Implementasinya Dalam Pembangunan
Nasional” yang direncanakan pada 28 Juli mendatang di gedung
FH UNPAD Bandung.
“Seminar ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi
seluruh mahasiswa lulusan S1-S3, agar memahami dan
mengetahui dunia politik hukum di Indonesia,” ungkap
Widyopramono didampingi Fauzan, Roy Rening dan Ida
Rumindang, dari Delegasi Mahasiswa Program Doktor FH
UNPAD Bandung.
Rencana kegiatan seminar ini merupakan kali pertama
diselenggarakan Mahasiswa Program Doktor FH UNPAD
Angkatan 2009/2010 bekerjasama dengan FH UNPAD Bandung.
Pemilihan tema seminar dilatarbelakangi reformasi hukum
sebagai salah satu agenda prioritas, hukum ditempatkan
pada peran sentralnya sebagai panglima dalam kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
Ketua MK Mahfud MD pada dasarnya siap hadir menjadi
keynote speaker pada seminar itu. Bahkan, ungkap Mahfud,
MK siap memfasilitasi video conference agar acara itu dapat
disaksikan seluruh mahasiswa fakultas hukum yang ada di
Indonesia. Seperti diketahui, fasilitas video conference yang tersedia
kini tersebar di 39 kampus di Indonesia. (Nano Tresna A.)

Asosiasi MK se-Asia Akan Dibentuk di Indonesia

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Mahfud MD didampingi oleh Sekjen MK Janedjri M Gaffar memberikan
keterangan pers mengenai acara “Konferensi Hakim Mahkamah Konstitusi se
Asia” dan “Deklarasi Jakarta” Juli mendatang di ruang Konferensi Pers MK, Kamis
(17/06).

M

ahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)
mendapatkan kepercayaan untuk menggelar Conference
of Asian Constitusional Court Judges yang akan
diselenggarakan pada 12-15 Juli 2010 di Jakarta. Dalam acara
tersebut akan dibentuk pula Asosiasi MK se-Asia dengan
pembacaan “Deklasari Jakarta” atau “Jakarta Declaration”.
Hal inilah yang diungkapkan oleh Ketua MK, Moh. Mahfud
MD, didampingi oleh Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, dalam
keterangan persnya, Kamis (17/06) di gedung MK, Jakarta.
“Tujuan pembentukan asosiasi ini adalah untuk
mempromosikan perlindungan HAM, jaminan terhadap
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demokrasi, serta implementasi penerapan hukum. Selain itu,
dalam acara ini juga dibahas tentang pengalaman proses
penyelesaian pemilu di berbagai negara,” terang Mahfud.
Selama ini, lanjut Mahfud, MK Indonesia diamati oleh negara
lain tentang keberhasilannya dalam menangani sengketa pemilu,
baik pemilukada, pemilu legislatif dan pilpres. “Selama orde
baru tidak pernah ada penuntasan sengketa pemilihan umum.
Ketika MK diberikan kewenangan untuk menangani sengketa
tersebut, MK telah memutus banyak perkara namun tidak ada
keributan sama sekali dari vonis putusan MK,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan dari wartawan apakah manfaat
dibentuknya asosiasi ini, Mahfud menjelaskan bahwa dengan
dibentuknya asosiasi MK se-Asia ini, maka akan meningkatkan
rasa persatuan dan saling menguatkan dalam menghadapi proses
demokrasi, konstitusi dan HAM yang saat ini perkembangannya
tidak bisa dibendung.
Terkait dengan permasalahan pemilu, Mahfud memberikan
contoh kasus yang akan dibahas dan menjadi pelajaran bersama.
Dalam pemilu ada tiga dimensi yakni proses perekrutan calon,
proses pemilihan, dan proses setelah pemilu. Secara prosedur
proses itu sudah bagus. Namun apabila tidak dilakukan dengan
benar, maka ada hukum yang akan membenarkan.
“Di dalam politik, saling jegal, terjadi politik uang masih
banyak. Contoh kasus adalah saat MK memutus 72 kasus dalam
pemilu legislatif 2009. Sebanyak 70-an anggota yang terpilih di
DPR bisa berubah tidak menjadi anggota DPR karena prosesnya
salah. Dan MK yang membenarkan dengan vonis putusannya,“
paparnya. (RN Bayu Aji)
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Aksi

Maria Farida Indrati:

Lahirnya Judicial Review

Foto: Humas MK/Yoga
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat menerima kunjungan dari Komnas
Perempuan, Kamis (17/6) di ruang konferensi pers MK.

H

akim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima kunjungan
dari Komnas Perempuan pada Kamis (17/6) siang di
Ruang Konferensi Pers Mahkamah Konstitusi (MK).
Kunjungan itu pada dasarnya bertujuan untuk memahami
kinerja dan wewenang MK, selain juga mengenal lebih dekat
proses berperkara dan persidangan di MK.
Mengawali pertemuan itu, Maria menerangkan latar belakang
sejarah terjadinya judicial review yang memunculkan kasus
Marbury vs Madison (1803) di Amerika Serikat. Kasus ini
menimbulkan dua hal penting, yakni membatalkan ketentuan
yang berkaitan dengan pengangkatan hakim (judiciary Act 1789)
dan menjadi dasar kewenangan judicial review Supreme Court
Amerika Serikat.
Kasus Marbury vs Madison itulah yang menjadi inspirasi
Hans Kelsen. Menurut Kelsen, agar ketentuan konstitusi sebagai
hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan
organ yang menguji suatu produk hukum bertentangan
atau tidak dengan konstitusi. “Gagasan Hans Kelsen itu
kemudian menjadi dasar dibentuknya Konstitusi Austria atau
Verfassungsgerichtshoft tahun 1920,” ungkap Maria di hadapan
para tamu yang hadir.
Lantas bagaimana dengan sejarah terbentuknya Mahkamah
Konstitusi di Indonesia? Maria menjelaskan, gagasan
constitutional review di Indonesia sudah dicetuskan Moh. Yamin
dalam rapat BPUPK. Saat itu Yamin mengusulkan agar Balai
Agung (MA) perlu diberi wewenang untuk membanding undangundang. Namun, Soepomo tidak sejalan dengan usul Yamin.
Dalihnya, UUD yang disusun tidak menganut trias politica dan
belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.
Usulan perlu adanya lembaga untuk menguji undangundang, juga pernah dilontarkan Ikatan Sarjana Hukum pada
1970 agar Mahkamah Agung (MA) diberi kewenangan menguji
undang-undang. Tetapi, usulan itu belum ditanggapi serius.
Selain itu, lewat Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pasal 5 Ayat
(1) menyebutkan MPR berwenang menguji UU terhadap UUD
1945 dan Ketetapan MPR. Namun, saat itu belum juga dibentuk
lembaga di Indonesia yang bertugas menguji UU.
Akhirnya setelah terjadi amandemen UUD 1945 sebanyak 4
kali (1999, 2000, 2001, 2002), melalui Pasal 24 dan Pasal 24C
Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan
kehakiman tidak hanya dilakukan oleh MA tetapi juga oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk
menguji undang-undang terhadap UUD. (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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Aksi

Universitas Airlangga Surabaya Juara Debat Konstitusi
Tingkat Regional IV

Foto: Humas MK/Edoy
Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar saat memberikan sambutan untuk menutup acara Lomba Debat Konstitusi Tingkat Regional IV di Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, Rabu (23/6).

S

ekjen MK, Janedjri M. Gaffar secara resmi menutup
acara Lomba Debat Konstitusi Tingkat Regional IV
yang diadakan MK bekerja sama dengan FH Universitas
Airlangga, di Surabaya (23/6). Acara tersebut merupakan
rangkaian lomba debat tingkat regional terakhir. Para finalis
dari setiap region kelak akan bertemu dalam Lomba Debat
Tingkat Nasional yang diadakan MK di Jakarta pada Agustus
mendatang.
Dalam sambutannya Sekjen MK, Janedjri M Gaffar
memberikan dorongan kepada para finalis untuk menyiapkan
diri dalam lomba debat tingkat nasional sebagai sarana untuk
memecahkan persoalan bangsa. “Tujuan diadakannya acara ini
adalah memberikan sarana kepada para mahasiswa, intelektual
muda generasi bangsa untuk ikut memecahkan masalah bangsa
dan negara dengan berlandaskan konstitusi”, ujar Janedjri.
Acara yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh
16 peserta dari wilayah Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan
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dan NTB. Lomba digelar dengan sistem setengah kompetisi
dan terbagi atas 4 grup yang meloloskan satu wakil dari setiap
grup. Di Grup A, tuan rumah Universitas Airlangga Surabaya
menyisihkan Universitas Negeri Jember, Universitas Brawijaya
Malang, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di Grup B
Universitas Islam Malang mengalahkan UPN Surabaya, Universitas
Warmadewa Bali, dan Universitas Negeri Surabaya. Sedangkan
di Grup C Universitas Muhammadiyah Malang mengungguli
Universitas Widyagama Malang, Universitas Muhammadiyah
Surabaya, dan Universitas Merdeka Malang. Dan di Grup
D Universitas Dr. Sutomo Surabaya mengatasi Universitas
Mataram, Universitas Udayana Bali dan Unijoyo Madura.
Pada babak final, tuan rumah Universitas Airlangga ber
hasil sebagai Juara Regional IV dan Universitas Muhammadiyah
Malang sebagai runner-up. Mereka akan mewakili wilayah
regional IV ke lomba tingkat nasional 2 Agustus 2010
mendatang. (Ddy)
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Aksi

Ketua MKRI dan Ketua MA Belanda Diskusi
Independensi Hakim

Foto: Humas MK/Prana Patrayoga
Ketua MK Mahfud MD (Tengah) menerima kunjungan Ketua MA Kerajaan Belanda Geert JM Cortens (Kiri) didampingi oleh Hakim Agung RI Abdul Gani (Kanan)
di Ruang Delegasi MKRI, Jum’at (18/06).

K

etua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda, Geert JM
Cortens melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (MKRI) di Jakarta, Jum’at (18/06).
Ketua MK, Moh. Mahfud MD menerima kunjungan tersebut
dengan hangat dan kemudian keduanya melakukan diskusi
tentang pengalaman tentang kukum dan peradilan di negara
masing-masing.
Dalam acara tersebut hadir pula, Hakim Konstitusi Arsyad
Sanusi, Wakil Ketua Mahkamah Agung Belanda, JB Hans Fleers,
Hakim Agung RI, Abdul Gani. Saat melakukan diskusi, Geert JM
Cortens menanyakan tentang independensi Hakim Konstitusi
karena tiga hakim dari sembilan Hakim Konstitusi berasal
dari DPR yang syarat dengan politik. “Apakah dalam memutus
perkara, MKRI tidak takut adanya intervensi dari kekuatan
politik tertentu?” tanya Geert kepada Mahfud MD.
Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud MD menerangkan
bahwa boleh-boleh saja politisi menjadi seorang hakim.
Namun, jabatan ataupun kepentingan politiknya saat diangkat
ataupun menjadi seorang hakim harus ditanggalkan. Kemudian,
hakim juga tidak boleh mengeluarkan putusan yang bersifat
politis.
Di antara sembilan Hakim Konstitusi MKRI, Mahfud
memberitahukan bahwa tiga di antaranya berlatar politisi. ”Jadi
dari sembilan Hakim Konstitusi, tiga dari lembaga DPR, tiga dari
akademisi dan tiga lagi dari usulan Presiden,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Ketua Mahkamah Agung Belanda, Geert
JM Cortens diberikan kesempatan untuk memberikan kuliah
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umum melalui video conference yang tersambung langsung di
di 39 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, seperti di antaranya,
Universitas Airlangga Surabaya, UGM Yogyakarta, Universitas
Lampung, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, UNS Solo,
Universitas Jember, USU Medan, Politeknik Batam, Universitas
Syiah Kuala, NAD, Undip Semarang dan lainnya.
Dalam pemaparan kuliah umumnya, Geert menjelaskan
proses pengadilan adalah sebuah pengaplikasian hukum dan itu
tidak semudah yang dibayangkan. Hal itu tidak terlepas bahwa
sebuah undang-undang dapat memberikan solusi permasalahan
hukum yang berbeda-beda.
”Oleh sebab itu, di negara kami Belanda, hakim juga
dituntut independen dan tidak bias dalam menangani perkara
sehingga putusannya dapat memenuhi rasa keadilan. Hakim
harus memutus berdasarkan fakta hukum sesuai hukum acara
yang telah ditentukan,” ujarnya.
Selain itu, di Belanda juga terdapat sistem pengawasan
terhadap hakim. Ketua pengadilan terkait dapat memberikan
sanksi kepada hakim yang perilakunya buruk atau terbukti
melakukan tindakan melanggar aturan sebagai hakim. Namun,
hakim tidak bisa disalahkan dalam melakukan putusan.
”Jadi hakim bisa ditindak karena perilakunya bukan karena
putusannya. Kalau tidak puas dengan putusan maka ada
mekanisme banding. Ketika ada pelanggaran serius atas perilaku
hakim yang tidak baik, MA Belanda juga bisa memberhentikan
seorang hakim. Hal itu jarang terjadi tapi pernah ada,” paparnya.
(RN Bayu Aji)
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Aksi

Mahfud MD:

Pendidikan Harus Memihak pada Keselamatan dan
Kesejahteraan Umat

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Mahfud MD saat menjadi keynote speaker dalam “Seminar Nasional Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP
PTSI) “ di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (29/6).

P

endidikan bukan semata untuk kepentingan intelektual.
Pendidikan juga harus mampu mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta memihak kepada keselamatan dan
kesejahteraan umat manusia. Selain itu pendidikan harus
memihak pada nilai integrasi bangsa. Demikian dikatakan Ketua
MK Moh. Mahfud MD saat menjadi keynote speaker dalam
“Seminar Nasional Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan
Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI)” di Hotel Borobudur, Jakarta,
pada Selasa (29/6).
Lebih lanjut Mahfud yang membawakan makalah berjudul
“Asas Keberagaman dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Merupakan Sumber Kekuatan Bangsa” menjelaskan, pada
dasarnya pendidikan di Indonesia diatur dalam dua level.
Pertama, terkait penegakan hak asasi manusia (HAM), dan
kedua pendidikan sebagai kewajiban penyelenggaraan oleh
pemerintah dan negara.
“Level kedua menuntut langkah-langkah tertentu bagi
negara. Misalnya, negara harus menyediakan anggaran
pendidikan sebesar 20% dalam APBN,” imbuh Mahfud.
Selain itu, lanjut Mahfud, kewajiban negara dalam
menyelenggarakan pendidikan tidak boleh menghilangkan hak
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asasi manusia (HAM), serta tidak boleh melanggar hak orang
untuk berorganisasi, berserikat dan sebagainya, sehingga aspek
keberagaman tetap terlindungi.
Dalam kesempatan itu Mahfud juga menerangkan,
penyeragaman dalam menyelenggarakan pendidikan mempunyai
sejumlah dampak. Di antaranya, dapat memangkas multi aspek
dalam bidang pendidikan, maupun menghalangi partisipasi
masyarakat dalam bidang pendidikan. Terkait dengan hal itu, ia
menyebutkan beberapa alasan UU BHP dicabut. “Salah satunya
untuk mengalihkan tanggungjawab negara dalam pembiayaan
pendidikan ke masyarakat. Alasan lainnya, karena keberadaan
UU BHP menimbulkan komersialisasi bagi para mahasiswa,”
ungkap Mahfud yang didampingi Prof. Dr. Jurnalis Uddin selaku
Wakil Ketua Umum ABP PTSI.
Seminar nasional yang berlangsung satu hari itu, dibuka
resmi oleh Prof. Dr. Thomas Suyatno sebagai Ketua Umum ABP
PTSI. Dalam seminar itu tampil sejumlah pembicara, antara
lain Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Ir. Mohammad
Nuh, D.E.A, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, S.H.,
M.Si., serta mantan Mendikbud Dr. Daoed Joesoef. (Nano
Tresna A.)
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Aksi

Maria Farida Beri Kuliah
Peraturan Perundang-Undangan

Foto: Humas MK/Annisa
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima cinderamata dari peserta Diklat Penyusunan dan Perancangan Perundang-undangan Angkatan II 2010 yang
diserahkan secara simbolis oleh Ismoyoto Nugroho, di Ruang Konferensi Pers MK, Selasa (29/6).

P

embentukan peraturan perundang-undangan adalah
proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang
pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan,
teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan dan penyebarluasan sebagaimana terdapat
dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 10/2004. Sedangkan peraturan
perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat
secara umum.
Hal itu diungkapkan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
saat memberi kuliah singkat kepada para peserta Diklat
Penyusunan dan Perancangan Perundang-undangan Angkatan
II 2010, antara lain dari Kementerian Hukum dan HAM, di
Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (29/6).
Maria juga menjelaskan dasar kewenangan pembentukan
peraturan perundang-undangan. Pertama, atribusi sebagai
pemberian kewenangan membentuk peraturan perundangundangan yang diberikan oleh UUD atau UU kepada suatu
lembaga negara atau pemerintahan.
Kedua, delegasi yang merupakan pelimpahan kewenangan
membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada
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peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik
pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak,” papar
Maria yang didampingi moderator Ismoyoto Nugroho.
Lebih lanjut Maria menerangkan jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU No.
10/2004, yaitu UUD 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Daerah.
“Peraturan Daerah meliputi Peraturan Daerah Provinsi
dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur, Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama
Bupati/Walikota, Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat
oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan
Kepala Desa atau nama lainnya,” ujar Maria mengutip Pasal 7
Ayat (2) UU No. 10/2004.
Masih terkait UU No. 10/2004, Maria mengungkapkan
masalah materi muatan undang-undang yang terdapat dalam
Pasal 8 yakni meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban
warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara
serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan
pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta
keuangan negara. (Nano Tresna A.)
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Aksi

Moh. Mahfud MD:

Soal Koperasi MK, Pelakunya Tak Ada Kaitan dengan MK

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Moh. Mahfud MD bersama Sekjen MK Janedjri M. Gaffar memperlihatkan foto pelaku “kasus koperasi MK” bernama Hendani yang menjadikan Ketua
MK sebagai Tergugat IV pada konferensi pers di Gedung MK, Rabu (30/06).

S

impang siur berita soal Koperasi MK akhirnya diklarifikasi
langsung Ketua MK, Moh. Mahfud MD, didampingi Sekjen
MK, Janedjri M. Gaffar, di gedung MK, Jakarta, pada
Rabu (30/06). Klarifikasi ini terkait dengan berita menyesatkan
tentang gugatan perdata Thamrin Sianipar terhadap Manajer
Koperasi MK, Hendani, yang menyeret-nyeret nama Mahfud
MD selaku Ketua MK.
Dalam penjelasannya, Mahfud mengatakan, Thamrin
Sianipar selaku penggugat menjadikan Ketua MK sebagai
Tergugat IV dengan alasan Koperasi MK berkantor di MK. “Itu
konyol, sebab kalau begitu, penipuan yang dilakukan di Setjen
MPR harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua MPR, kalau di
gedung DPR harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua DPR,
kalau terjadi di Setneg harus dipertanggungjawabkan oleh
Presiden, Itu lelucon yang tak lucu,” kata Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga membantah pemberitaan yang
selama ini telah menyudutkan dirinya. Menurutnya, tidak ada
hubungan antara Mahkamah Konstitusi sebagai institusi dengan
Koperasi MK, meskipun Koperasi MK berada di gedung yang
sama dengan MK.
“Secara hukum, sesuai dua Akte Notaris Pendirian Koperasi,
Ketua MK tak punya hubungan struktural dengan Koperasi MK.
Bahkan meskipun Ketua MK, saya bukanlah anggota Koperasi
MK. Meskipun mungkin, ada potongan dalam gaji saya untuk
koperasi, tapi saya tidak pernah merasa mendaftar sebagai
anggota koperasi (MK). Jadi tak mungkin punya hubungan
dengan urusan keuangan Koperasi MK,” ujarnya.
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“Menurut Pasal 27 Anggaran Dasar Koperasi MK, Ketua
MK itu hanya menjadi Pembina Eksternal bersama pejabat
di bidang koperasi (Menteri Koperasi), Pengurus PKP-RI DKI,
dan Lembaga Gerakan Koperasi yang resmi menurut UU. Jadi
hubungan saya dengan Koperasi MK sama jaraknya dengan
hubungan antara Menteri Koperasi dengan Koperasi MK, yakni
ex officio pembina, bukan pengurus, dan tak punya hubungan
struktural apa pun,” sambungnya.
Selanjutnya pada kesempatan yang sama, ia menegaskan
bahwa saat hubungan hutang-piutang antara Thamrin Sianipar
dengan Hendani dilakukan sebelum ia menjadi Ketua MK.
Hubungan hutang piutang itu terjadi sejak 26 Mei 2008.
“Saya pun tak pernah tahu sampai sekarang Hendani itu
seperti apa, sebab dia memang orang luar MK yang konon
dulunya (sejak 2005-Red.) dikontrak secara profesional oleh
Koperasi, bukan oleh MK. Jadi secara personal maupun
struktural saya tak kenal dia,” kata Mahfud.
Terakhir, Mahfud menegaskan, yang disebut dengan cek
bodong itu bukan cek dari MK sebagai institusi, karena Koperasi
MK dengan MK merupakan dua badan hukum yang berbeda.
“Koperasi MK adalah badan hukum yang tak ada hubungan
struktural dengan MK sehingga kalau ada cek berkop Koperasi
MK, apakah itu asli atau palsu, jelas tak ada hubungannya
dengan MK, apalagi dengan Ketua MK. MK dan Koperasi MK
itu badan hukum yang saling berdiri sendiri,” paparnya.
(Dodi H)
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Aksi

Moh. Mahfud MD:

Pentingnya Menjaga Mutu Perguruan Tinggi

Foto: Humas MK/Gani
Ketua MK Moh. Mahfud MD menyambut kedatangan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dalam acara Pelantikan dan Silaturahmi Pengurus Pusat kerjasama
Perguruan Tinggi Islam Swasta, Rabu (30/6) di kediaman Widya Chandra Jakarta.

P

ersoalan mutu perguruan tinggi dan ijazah perguruan
tinggi seringkali menjadi bahan pembicaraan umum.
Terkait masalah ini, Ketua MK Moh. Mahfud MD
mengingatkan, yang terpenting bagi sebuah perguruan tinggi
adalah menjaga mutu pendidikan, jangan sekadar menjual
ijasah ataupun gelar pendidikan bagi para mahasiswa. Hal
itu diungkapkan Mahfud MD dalam acara tausiyah dan dialog
dengan Pengurus Pusat Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam
Swasta (BK PTIS) pada Rabu (30/6) malam di Jakarta.
“Mengenai ijazah perguruan tinggi ini, saya jadi teringat
cerita Pak JK dulu. Katanya, beliau punya teman yang tidak tahu
sekolahnya di mana, tapi tahu-tahu sudah bergelar Profesor.
Karena saat itu memang sedang ramai jual beli ijazah. Bahkan
ada sekali beli bisa dapat tiga gelar,” kata Mahfud MD.
Mahfud melanjutkan, banyak orang yang tergila-gila pada
ijazah termasuk ijasah ‘aspal’ tapi tidak memperhatikan kualitas
pendidikannya. Malah, imbuh Mahfud, ada orang yang kuliahnya
cuma lima bulan sudah bisa mendapatkan ijazah. Oleh sebab
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itu, Mahfud menghimbau kepada semua perguruan tinggi di
Indonesia, termasuk perguruan tinggi Islam agar dapat menjaga
kualitas.
“Perguruan tinggi Islam akan mati pelan-pelan kalau tidak
mampu menjaga mutu. Karena pertaruhan ke depan sebuah
perguruan tinggi adalah mutu. Jadi jangan sampai terjadi jualbeli ijazah,” tegas Mahfud.
Sementara itu pembicara lainnya, Jusuf Kalla (JK)
mengomentari anggapan bahwa partai-partai Islam di Indonesia
makin menurun perannya. Dikatakan JK, sebenarnya tidak ada
penurunan peran partai-partai Islam di Indonesia. Menurut
JK, yang terjadi justru partai-partai Islam makin nasionalis.
Sedangkan partai-partai nasional/kebangsaan makin Islami.
Usai JK memberikan tanggapan, acara dilanjutkan dengan
pembicara lainnya, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII)
Yogyakarta Edi Suandi Hamid. Selain menyelenggarakan acara
tausiyah dan dialog, dalam kesempatan itu juga diadakan acara
Pelantikan Pengurus Pusat BK PTIS. (Nano Tresna A/Koen)
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Cakrawala
Latvijas Republikas Satversmes Tiesa
(Constitutional Court of Republic Latvia)
Berwenang Menguji Perkara Terkait Perjanjian Internasional

Gunars Kutris

President of the Constitutional Court

Viktors Skudra

Justice of the
Constitutional Court

Uldis Kinis

Justice of the
Constitutional Court

Aija Branta

Justice of the
Constitutional Court

R

epublik Latvia (bahasa Latvia: Latvijas Republika) adalah
sebuah negara di Eropa Utara yang beribukota di Riga.
Latvia memiliki batas darat dengan dua negara Baltik,
Estonia di utara, dan Lituania di selatan, serta dengan Rusia dan
Belarus di timur. Latvia juga memiliki batas maritim dengan
Swedia. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Mei
2004 dan dengan NATO pada 29 Maret 2004.
MK Republik Latvia
Gagasan tentang pentingnya kebutuhan akan adanya sebuah
lembaga yang melindungi konstitusi (Satversme), kali pertama
dilontarkan deputi Pauls Šmanis pada 1930 dalam artikelnya
yang berjudul “Eight Years of the Constitution of Latvia”.
Pada tanggal 8 Mei 1934, menindaklanjuti gagasan di atas,
deputi Hermanis Štegmanis pun mengajukan sebuah usulan
untuk melengkapi konstitusi dengan Pasal 86. Isi pasal tersebut
adalah keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga pengadilan
khusus. Sayangnya, usulan ini tidak disetujui oleh mayoritas
anggota parlemen Latvia.
Meski demikian, harapan akan kebutuhan itu menemui
masanya sendiri. Saat Republik Latvia berada dalam tahap
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Kaspars Balodis
Justice of the
Constitutional Court

Kristine Kruma

Justice of the
Constitutional Court

pembaruan menuju sebuah negara yang demokratis dan
merdeka, isu tentang pentingnya kehadiran sebuah pengadilan
konstitusional menjadi tidak terelakkan lagi. Keberadaan
Constitutional Court adalah sebuah kebutuhan. Ini termaktub
dalam sebuah Deklarasi “On the Restoration of Independence
of the Republic of Latvia” pada 4 Mei 1990.
Sebenarnya ada perdebatan dalam pembentukan MK di
Latvia. Undang-Undang “On Judicial Power” tertanggal 15
Desember 1992 menyatakan bahwa Constitutional Supervisory
Department (Lembaga Pengawasan Konstitusi) berada di bawah
naungan Supreme Court (Mahkamah Agung) dan bukan berdiri
sendiri. Sementara yang tidak sepakat, menyatakan bahwa MK
Latvia seyogianya harus independen sebagai sebuah institusi
yang mandiri. Perdebatan ini berlangsung cukup lama.
Pada 1993, pemerintah mulai mengelaborasi Draf
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Lalu pada musim semi
di tahun 1994, draf ini diajukan ke parlemen (Saeima). Pada
Juni 1994, Saeima meloloskan perubahan Undang-Undang “On
Judicial Power” yang menghendaki adanya sebuah pengadilan
konstitusional yang seluruh kewenangannya mengacu pada
Constitutional Court Law. Pada 5 Juni 1994, bersamaan dengan
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amandemen Pasal 85 Konstitusi Republik Latvia, gagasan
pembentukan MK semakin nyata terlihat.
Dalam UU tentang MK Latvia, disebutkan bahwa kekuasaan
kehakiman MK adalah menguji undang-undang terhadap
Konstitusi Latvia. Karena itu, pada 9 Desember 1996, negara
ini menetapkannya sebagai hari kelahiran MK Latvia.
Menurut Pasal 16 Constitutional Court Law, MK Latvia
berwenang menguji perkara yang berhubungan dengan
kesesuaian UU terhadap Konstitusi Latvia. Lalu, MK juga
berwenang menguji UU dengan perjanjian internasional yang
ditandatangani oleh Latvia, menguji peraturan dan pasalpasal yang berkaitan dengan norma hukum, menguji UU
yang dibuat oleh parlemen, menteri-menteri kabinet, presiden,
Ketua Parlemen, hingga perdana menteri. MK Latvia berhak
menguji norma-norma hukum nasional yang berkaitan dengan
perjanjian internasional yang tidak bertentangan dengan
Konstitusi Latvia.
Sama seperti MK di dunia pada umumnya, MK Latvia
tidak diperbolehkan menginisiasi suatu perkara agar diajukan
ke MK. Lembaga ini hanya berhak mengujikan suatu perkara
setelah menerima komplain dan pengaduan oleh warga negara
yang memiliki legal standing dan merasa dirugikan hak
konstitusionalnya.
Sampai tahun 2000, pihak yang berhak mengajukan perkara
masih dibatasi. Mereka yang berhak mengajukan perkara ke MK
Latvia adalah Presiden, anggota parlemen, para menteri, Pleno
Mahkamah Agung, kurator umum, Biro Hak Asasi Manusia,
dan walikota.
Namun, pada 30 November 2000, seiring dengan
diamandemennya UU MK Latvia, orang yang mempunyai legal
standing untuk mengajukan perkara tidak hanya orang-orang
yang disebutkan di atas. Setiap warga negara yang merasa
memiliki hak hukum dan hak fundamental ataupun merasa
dianiaya oleh undang-undang, berhak mengajukan perkara
ke MK.
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Sejak 2001, MK Latvia bahkan memperbolehkan pihak
berperkara untuk menyertakan pengajuan tertulis tanpa harus
hadir di sesi persidangan. Kemudian, putusan akan dikirimkan
tidak lebih dari 30 hari setelah diterima oleh MK. Dalam
memberikan putusannya, hakim MK memutuskan melalui suara
terbanyak. Dalam pemungutan suara terbanyak, pilihannya
hanyalah mengabullkan atau menolak. Jika seorang hakim
memutuskan dissenting opinion, maka dia berhak menuliskan
perbedaan pendapatnya dalam isi putusan, namun tidak
diumumkan dalam sesi persidangan.
Putusan MK adalah final. Putusan MK berlaku sejak
diputuskan dan harus dipatuhi oleh siapapun yang terdampak
oleh putusan tersebut. Setiap norma hukum yang diputuskan
bertentangan dengan Konstitusi Latvia, maka sejak itu pula
dianggap tidak lagi berlaku sejak diputuskan.
Sejauh ini, MK Latvia telah menerima lebih dari 900
perkara. Hampir separuhnya dimohonkan oleh warga negara
biasa. Sampai akhir 2006, MK Latvia telah memutuskan hampir
100 putusan perkara. (Yazid)
Address:
Constitutional court of the Republic of Latvia
1 Jura Alunna street
Rga, LV-1010, Latvia
Secretariat
+371 67210274
Assistant to the President
+371 67830748, +371 29813216
Fax
+371 67830770
Sumber:
http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2
http://id.wikipedia.org/wiki/Latvia
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Hukum Adat Menjawab
Tantangan Perubahan
Oleh Miftakhul Huda

Redaktur Majalah Konstitusi
Judul
Pengarang
Penerbit
Tahun
Jumlah

S

:
:
:
:
:

Bab-Bab tentang Hukum Adat
Prof. Dr. R. Soepomo
Pradnya Paramita
Cetakan ke-4, 1980
132 halaman

oepomo mengawali buku ini
dengan uraian bagaimana
konteks sosial politik setelah
kemerdekaan, yaitu usaha-usaha
pembinaan negara. Di Bab I dikemukakan
bagaimana sifat dan keadaan hukum
adat dalam rangka memodernkan
masyarakat Indonesia.
Soepomo mendefinisikan hukum
adat sebagai ”hukum non-statutair
yang sebagaian besar adalah hukum
kebiasaan dan sebagian kecil hukum
Islam. Hukum adat itupun melingkupi
hukum yang berdasarkan keputusankeputusan hakim yang berisi asas-asas
hukum dalam lingkungan, dimana ia
memutuskan perkara. Hukum adat
berurat berakar pada kebudayaan
tradisional. Hukum adat adalah
suatu hukum yang hidup, karena ia
menjelmakan perasaan hukum yang
nyata dari rakyat. Sesuai dengan
firahnya sendiri, hukum adat terus
menerus dalam keadaan tumbuh dan
berkembang seperti hidup sendiri.”
Soepomo mengemukakan peran
hukum adat dalam masa kolonial,
dan bagaimana politik hukum kolonial
masa lalu terhadap hukum adat dan
atas dorongan apa politik hukum
tersebut disusun. Intinya politik hukum
kolonial, menempatkan hukum adat
untuk memenuhi tujuan-tujuan dan
kepentingan ekonominya sendiri.
Sedangkan kepentingan dan kehendak
bangsa Indonesia sendiri tidak diperhati
kan. Sebagaimana kita lihat usaha
”kodifikasi” Mr. Wichers yang ”gagal”,
Menteri Jajahan Belanda Van der Putte
dengan usulan penggunaan hukum
tanah Eropah bagi penduduk desa
untuk kepentingan agraria pengusaha
Belanda yang ”gagal”, dan Cremer
dengan semboyan kodifikasi seluruh
hukum adat.
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Kabinet Kuyper pada 1901, bahkan
mengusulkan UU untuk mengganti
hukum adat dengan Eropa (unifikasi),
namun tidak berhasil, sebab Parlemen
Belanda menerima amandemen Van
Idsinga, yang mengizinkan penggantian
hukum adat jika kebutuhan rakyat
menghendakinya, berkat tulisan Van
Vollenhoven ”Geen yuristenrecht voor
den Indonesia” (1905) yang mengatakan
belum ada pengetahuan tentang
hubungan-hubungan sebenarnya
masyarakat Indonesia. Dan semenjak
ini beberapa kali rencana unifikasi
dan kodifikasi gagal atas tentangan
Van Vollenhoven yang akhirnya
konsepsinya diterima, sehingga terjadi
dualisme, oleh Adamson dan Arthur
Schiller disebut dualisme progresif.
Usaha agar hukum adat tidak didesak
ke belakang diteruskan Ter Haar
dengan konsep ”reorganisasi sistem
peradilan”nya. Meskipun telah merdeka,
Indonesia menghadapi tantangan baru
sebagaimana diungkap Soepomo dalam
uraian-uraian bagian ini.
Yang menarik kesimpulan akhir bab
ini, yaitu bagaimana mempersatukan
cita-cita timur dengan cita-cita
kebutuhan modern yang berasal
dari barat supaya menjadi harmoni,
jawaban satu-satunya adalah asimilasi
pengertian-pengertian barat dalam
bentuk yang sesuai dengan struktur
masyarakat Indonesia sendiri.
Di dalam Bab II tentang Sistem
Hukum Adat, dikemukakan sistem
hukum adat dan memahami sistem
hukum adat dengan menyelami
dasar-dasar alam pikiran bangsa
Indonesia. Perbedaan fundamental
sistem hukum adat dan hukum barat
disinggung dengan baik, semisal soal
“zakelijk recht” dan “personlijk recht”,
pembedaan hukum privat dan publik,

pembagian golongan pelanggaran,
dan lain sebagainya. Soepomo juga
menyinggung metode Van Volenhoven
dan Ter Haar untuk menunjukkan
bagaimana bentuk dan sifat-sifat
tersendiri sistem hukum adat. Dalam
usaha pembinaan, dikemukan ”bahasa
hukum”, ”Pepatah adat” diberbagai
daerah di Indonesia yang harus dibina
dan digunakan secara konsekuen. Usaha
penyelidikan hukum adat penting,
sekaligus bagaiamana metode yang
tepat melukiskan hukum adat yang
hidup di daerah-daerah di Indonesia.
Dalam Bab III tentang ”Peradilan
Hukum Adat” dijelaskan arti dan isi
peradilan yang mengadili berdasar
hukum adat. Sebagaimana saat
ditulis berlaku UUDS 1950, dimana
kodifikasi atas perintah UUD belum
dilakukan, sehingga berlaku Indische
Staatsregeling, yang artinya hukum
perdata dan hukum dagang untuk
golongan bangsa Indonesia masih
berlaku hukum adat. Kemudian
Soepomo banyak mengemukakan
bagaimana ”peraturan adat yang hidup
di dalam masyarakat dapat diakui
sebagai peraturan hukum” diartikan.
Yang penting Soepomo memberikan
rambu-rambu meskipun penetapanpenetapan (putusan) para petugas
hukum secara formil mengandung
peraturan hukum, akan tetapi dari segi
materiil belum tentu, jika masyarakat
dalam sehari-hari tidak melaksanakan
putusan tersebut. Soepomo menyebut
”kekuatan materiiilnya adalah nihil”.
Secara menarik dan lugas Soepomo
menegaskan sifat tugas hakim bahwa
dengan putusan hakim maka rasa
keadilan masyarakat mendapat bentuk
konkrit dan bagaimana hakim tidak
boleh mengadili berdasarkan keadilan
menurut pribadinya sendiri, akan
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tetapi terikat nilai-nilai objektif di
masyarakat. Hakim terikat dengan
sistem yang telah terbentuk dan hanya
memperkuat kehidupan norma hukum
tidak tertulis.
Bab IV tentang Tata Susunan
Rakyat di Indonesia merupakan bagian
penting buku ini. Sebagaimana ditulis
disini, menurut Van Volenhoven,
untuk mengetahui hukum terutama
perlu diselidiki sifat dan susunan
badan-badan persekutuan hukum,
dimana orang-orang yang dikuasi
hukum itu hidup sehari-hari. Kekuatan
mempertahankan dan kekuatan hidup
badan-badan persekutuan hukum
Indonesia menentukan maju tidaknya
dari segala ancaman seperti politik
kolonial yang lalu. Secara mendalam
Soepomo menguraikan persekutuanpersekutuan hukum di Indonesia dan
golongan-golongan menurut dasar
susunan keturuan (genealogi) dan
daerah (teritorial), perbedaan susunansusunan persekutuan hukum di
berbagai daerah yang berpengaruh atas
peraturan hukum adat yang berlaku.
Selain itu disinggung sifat pimpinan
kepala-kepala rakyat yang bertugas
memelihara jalannya hukum adat

dengan semestinya. Dari keputusan
kepala rakyat inilah, untuk mencegah
atau memulihkan pelanggaran hukum,
bersifat keputusan dapat diketahui
berlakunya peraturan hukum. Yang
penting dikemukakan disini, kepala
rakyat tidak berjalan sendiri, akan
tetapi selalu bermusyawarah, dan
banyak hal dalam rapat desa. Kemudian
selanjutnya dikemukakan suasana
tradisional masyarakat desa dengan
corak keagamaan, kemasyarakatan,
kewibawaan, pengangkatan kepala
rakyat, dan perubahan-perubahan
susunan masyarakat desa sehubungan
dengan campur tangan administrasi
Hindia-Belanda yang berpengaruh
hingga saat sekarang.
Kemudian di Bab V tentang Hukum
Waris yang ditulis pada 1953 ini
dijelaskan sifat hukum adat waris
dan perbedaan penting dengan hukum
waris Eropa di BW. Dari uraian di
bab ini terlihat hukum adat waris
menunjukkan corak ”typerend” bagi
aliran-aliran tradisional, yakni khas
komunal dan konkrit bagi bangsa
Indonesia.
Sedangkan di bagian akhir buku
ini dengan judul Hukum Adat Delik,

dikemukakan hal-hal penting terkait
sifat pelanggaran hukum adat yang
tidak mengenal pemisahan pelanggaran
hukum pidana dan perdata, petugas
hukum adat bertindak baik atas inisiatif
sendiri atau ex officio atas dasar
”kepentingan umum” berdasarkan
ukuran alam tradisional Indonesia
sendiri. Selain itu, dikupas lahirnya
delik adat, bagaimana aliran pikiran
tradisional, sistem terbukanya hukum
adat (tidak mengenal sistem praeexistente regels atau pelanggaran
hukum jika ditetapkan lebih dahulu),
jenis-jenis delik dalam hukum adat,
dan luas lapangan berlakunya hukum
adat.
Dari uraian buku ini Soepomo
berjasa memberikan pengertian
hukum adat. Ia juga berperan
penting memperjelas politik hukum
kolonial mengenai hukum adat dan
pengaruhnya sampai saat ini. Yang
penting dikemukakan, sejak 1947,
ia sudah memikirkan bagaimana
kedudukan hukum adat nantinya untuk
menjawab kebutuhan masyarakat. Ia
ingin tercipta harmoni, yaitu asimilasi
pengertian-pengertian barat sesuai
stuktur masyarakat Indonesia sendiri.

Kunjungi

Perpustakaan Online
MKRI

ketik alamat websitenya:

http://portal.mahkamahkonstitusi.
go.id/simpus/home.do
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Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengendalikan
Gugatan atas Pemilu

Titi Anggraeni
Maret 2010

xviii + 529 halaman

uku ini memang membahas
banyak ajaran dasar (prinsipprinsip hukum) mengenai per
selisihan pemilihan umum (Pemilu) di
Amerika Serikat karena fokus buku
ini adalah ragam putusan pengadilanpengadilan negara bagian Amerika
Serikat atas perkara perselisihan
Pemilu.
Terdapat banyak kasus yang berawal
dari “kisah orang yang percaya bahwa
mereka atau pihaknya kalah dalam
sebuah Pemilu karena kecurangan yang
dilakukan oleh lawannya atau oleh
petugas Pemilu” (hal. vvi). Karenanya
menjadi patut untuk dibaca dan
dipahami berbagai kasus yang terjadi
di sana, walau tidak dapat pula serta
merta dijadikan pertimbangan putusan
pengadilan Indonesia karena aturan
main dan situasinya berbeda.
Contoh di Indonesia terdapat
Komisi Pemilihan Umum yang secara
struktur membawahi Komisi Pemilihan
Umum provinsi/kabupaten/kota,
sedangkan di Amerika Serikat, setiap
negara bagian menyelenggarakan
Pemilu-nya sendiri. “Biasanya, kuasa
negara bagian untuk melaksanakan
Pemilu diteruskan dengan hukum
yang berlaku kepada distrik dan kotakota di negara bagian. Mereka harus
mengikuti ketentuan Undang-Undang
Dasar, undang-undang, dan peraturan
yang berlaku di negara bagian untuk
penyelenggaraan Pemilu.” (hal. 2).
Dari kisah-kisah tersebut, maka kita
dapat temukan masalah-masalah yang
muncul dalam Pemilu di Amerika yang
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demokrasinya dapat dikatakan maju.
Masalah-masalah tersebut di antaranya:
kesalahan dalam penghitungan surat
suara; gangguan dan intimidasi
terhadap pemilih; jual beli suara (vote
buying); kegagalan memenuhi tenggat
waktu; formulir pendaftaran pemilih
yang tidak benar; kesalahan penulisan
ejaan dalam surat suara; calon yang
tidak memenuhi syarat; hilangnya
kerahasiaan surat suara; perusakan
kotak suara; pemalsuan tanda tangan
pada surat permohonan; penahanan
juru kampanye; surat suara yang tidak
memadai untuk pemilih yang tidak
memilih di tempat pemungutan suara
(absentee ballots); memilih lebih dari
satu kali; calon yang meninggal dunia;
surat suara yang ditolak; penggunaan
fasilitas dan sarana publik untuk
kepentingan politik; pemilih yang
bukan penduduk setempat; kelebihan
sisa surat suara; sikap tidak etis di
tempat pemungutan suara; dll.
Dengan demikian, kita pun dapat
beranggapan bahwa permasalahanpermasalahan yang timbul dalam
pemilihan umum, termasuk banyak
pemilihan umum kepala daerah yang
kita laksanakan sekarang ini ternyata
dialami pula oleh negara lain. Itulah
pentingnya buku ini untuk dikaji
karena buku ini tidak hanya sekedar
memaparkan permasalahan yang
ada, tetapi juga mengutip berbagai
putusan pengadilan atau badan atas
permasalahan tersebut sebagai solusi.
Satu lagi hal menarik yang dapat
dipelajari bahwa perselisihan hasil

Pemilu di Amerika Serikat tidak
hanya diselesaikan oleh pengadilan.
“Perselisihan-perselisihan yang
menyangkut para calon yang akan
duduk di dewan perwakilan negara
bagian atau senat diselesaikan oleh
badan-badan di beberapa negara bagian
dan oleh senat dan Dewan Perwakilan
Amerika Serikat dalam Pemilu untuk
mengisi jabatan-jabatan di tingkat
federal” (hal. xvii).
Di balik pentingnya buku ini,
sayang sekali hasil terjemahan atau
penyuntingan cukup membingungkan
pembaca. Terbukti atas kalimat di atas
yang merupakan kutipan langsung,
sebenarnya sangat informatif tetapi
bisa “mengecoh” pembaca. Selain
itu, penerjemah tidak konsisten dan
mumpuni menggunakan berbagai
istilah hukum yang sudah umum di
Indonesia. Seperti, penggunaan kata
“keputusan pengadilan” atau “putusan
pengadilan” menunjukkan penerjemah
atau penyunting belum memahami
perbedaan keduanya.
Walau demikian, secara umum
buku ini layak untuk menjadi pegangan
bagi penyelenggara maupun partisipan
Pemilu Indonesia karena memuat
berbagai logika hukum yang penting
dalam memaknai perselisihan Pemilu
atau proses penyelenggaraan Pemilu.
Apalagi terdapat lampiran ringkasan
putusan-putusan yang dijadikan dasar
narasi buku ini, sangat penting untuk
mencari sendiri putusan tersebut dalam
internet. Sekali lagi, karena terjemahan
yang tidak memuaskan.
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Mempertahankan Pidana Penjara
Oleh Rita TB

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Judul Buku : Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan
		 Kejahatan dengan Pidana Penjara
Penulis
: Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
Penerbit

: Genta Publishing, Januari 2010

Tebal

: 279 + ix halaman.

K

ejahatan selalu menemukan
bentuk yang baru. Kualitas
dan kuantitasnya meningkat
dari waktu ke waktu. Oleh karena
itu, kriminolog Benedict S. Apler
menyebut kejahatan sebagai penyakit
sosial yang paling tua. Di mana
pun berada, kejahatan terhadap
nyawa, manusia, maupun harta
benda, selalu menciptakan suasana
takut, menimbulkan kegelisahan
masyarakat. Dalam lingkup yang
lebih luas, sebagaimana disinggung
dalam buku Kebijakan Legislatif dalam
Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, kejahatan juga bisa
mengganggu, merusak, dan merintangi
tercapainya tujuan nasional.
Usaha-usaha memberantas
kejahatan terus menerus diikhtiarkan,
walaupun pergerakan kejahatan
sudah jauh berlari. Salah satu usaha
penanggulangan kejahatan adalah
dengan menggunakan hukum pidana
yang menerapkan sanksi berupa
pidana. Namun, pada saat yang sama
juga terhambur kritik atas penjatuhan
sanksi pidana untuk menanggulangi
kejahatan. Lalu, perlukah pidana
penjara dipertahankan sebagai salah
satu sarana kebijakan penanggulangan
kejahatan? Seberapa jauh kebijakan
legislatif dalam menetapkan dan
merumuskan pidana penjara dapat
menunjang usaha penanggulangan
kejahatan?
Dua pertanyaan itulah yang
pembahasannya diuraikan dalam buku
yang diadaptasi dari disertasi Barda
Nawawi Arief pada Program Doktor
Ilmu Hukum Universitas Padjajaran
Bandung pada tahun 1986. Kesimpulan
dan rekomendasi yang terangkum dalam
buku ini merupakan hasil penelitian
Barda terhadap 19 undang-undang,
dilengkapi studi lapangan di Lembaga
Pemasyarakatan Nusakambangan dan
Dewan Perwakilan Rakyat.
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Sebagai hasil dari sebuah pe
nelitian, secara komprehensif buku ini
membahas berbagai aspek kebijakan
penanggulangan kejahatan mulai dari
hakikat dan dimensi perkembangan
kejahatan. Sebagai pembanding, diulas
pula beberapa pandangan mengenai
penanggulangan kejahatan dengan
sanksi pidana. Keduanya mengawali
pembahasan mengenai penggunaan
sanksi pidana dan kebijakan pe
nanggulangan kejahatan dengan
pidana.
Berdasarkan penelitiannya Barda
menyimpulkan, ternyata efektivitas
pidana tidak dapat digunakan sebagai
tolok ukur untuk menentukan dasar
pembenaran diterapkannya pidana
penjara sebagai salah satu sarana
kebijakan rasional dalam menanggulangi
kejahatan. Sekalipun kritik tajam banyak
dilontarkan terhadap pidana penjara,
namun masih ada nilai-nilai positif yang
dapat dipertanggungjawabkan sebagai
dasar pembenaran dipertahankannya
kebijakan penanggulangan kejahatan
dengan menggunakan pidana penjara.
Di sisi lain ia mengritik legislatif yang
dalam kebijakannya terdapat kondisikondisi yang kurang menunjang
kebijakan selektif dan limitatif dalam
penggunaan pidana penjara (hal
211).
Seyogyanya, menurut Barda, perlu
ditempuh kebijakan selektif dan
limitatif dalam penggunaan pidana
penjara dengan mempertimbangkan
keseimbangan antara kepentingan
perlindungan masyarakat dan perbaikan
individu pelaku kejahatan. Mayoritas
produk undang-undang yang ia teliti
memuat ancaman pidana penjara,
sebagian besarnya lagi mengandung
perumusan yang nersifat imperatif.
Ia juga melihat tidak ada ketentuan
perundang-undangan sebaga katup
pengaman yang member pedoman
dan kewenangan bagi hakim untuk

menghindari, membatasi, atau mem
perlunak penerapan pidana penjara
yang dirumuskan secara imperatif.
Sifat kaku perumusan pidana secara
imperatif itu kurang dapat diatasi
akibat lemahnya ketentuan pidana
bersyarat.
Kebijakan legislatif juga dinilai
lemah melihat operasionalisasi pidana
denda juga tidak efektif karena
sering dirumuskan secara alternatif
pidana penjara. Sedangkan pedoman
penjatuhan pidana penjara yang
dirumuskan secara ekplisit dalam
undang-undang tidak ada. Begitu
pula ketentuan prosedural yang
memberi kewenangan untuk melakukan
penundaan penuntutan perkara.
Selanjutnya, Barda merekomendasi
kan perlunya diperkenalkan dan
dikembangkan jenis pidana “penjara
terbatas” sebagai gabungan pidana
penjara dan pengawasan. Lalu, dalam
perumusan tindak pidana penjara
sejauh mungkin dihindari perumusan
secara imperatif, terutama perumusan
tunggal. Apabila tidak bisa dihindari,
maka patut diimbangi dengan kebijakan
legislatif yang bersifat preventif dan
dan represif untuk menghindari,
membatasi, atau memperlunak
perumusan imperatif tadi.
Kendati ditulis lebih dari dua
puluh tahun silam, sebagai sebuah
hasil penelitian, buku ini masih sangat
layak untuk dijadikan sebagai referensi
bagi pembentuk undang-undang
dalam merumuskan sanksi pidana.
Sayangnya, buku yang dicetak ulang
untuk keempat kalinya pada 2010
itu sama sekali tidak mencantumkan
catatan, revisi, maupun tambahan
dibandingkan cetakan pertama.
Padahal, dalam kurun 24 tahun,
Indonesia telah mengalami banyak
perubahan. Demikian pula dengan
kebijakan legislatif, obyek penelitian
dalam buku ini.
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Ragam

Tokoh

Darmaningtyas

Bersyukur Atas
Keputusan MK

P

utusan Mahkamah Konstitusi (MK) banyak memengaruhi berbagai
sendi kehidupan negara, termasuk dalam dunia pendidikan. Putusan
MK yang membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
memberi angin segar bagi pendidikan di Indonesia. Rasa terima kasih pun
disampaikan berbagai pihak termasuk Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas seperti dilansir kompas.com.
“Saya berterima kasih kepada ketua dan para majelis hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pembatalan
tersebut,” ujar pria kelahiran Gunung Kidul, 9 September 1962 tersebut.
Bagi Darmaningtyas yang sempat menjadi Saksi Ahli dari Pemohon dalam Perkara Pengujian UndangUndang BHP, pembatalan UU BHP bukanlah malapetaka bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya
PT BHMN. Akan tetapi, lanjutnya, justru berkah bagi masyarakat. Keberadaan centre of excellent, seperti
UI, IPB, ITB, UGM, Unair, USU, dan Unhas, tetap harus dijaga sebagai milik publik agar bangsa ini menjadi
semakin cerdas. Selanjutnya, penyelenggaraan PTN sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional wajib
mengacu pada UU Sisdiknas.
“Bersyukurlah kita undang-undang yang menyakiti rakyat itu telah dinyatakan MK tak lagi punya kekuatan
hukum. Mari tetap kita kawal pendidikan yang berpihak pada rakyat,” tandasnya. (Lulu Anjarsari)

Helmy Yahya

Selebriti juga punya hak menjadi kepala
daerah

H

elmy Yahya kembali mencoba terjun ke dunia politik dengan menjadi
Calon Bupati Kabupaten Ogan Ilir. Helmy pun terus berjuang guna
memperoleh tempat di tanah kelahiran orangtuanya tersebut dengan
menggugat hasil Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir yang dinilainya banyak
terdapat pelanggaran. Seperti dilansir dari mediacyber.com, Helmy mengaku
banyak harapan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir pada dirinya.
“Banyak sekali yang menitipkan harapan kepada saya. Kembalinya saya
ke daerah bukan bermotif apa-apa kecuali untuk mengabdikan pengalaman,
pendidikan, kreativitas, jaringan, dan keahlian saya,” tutur Helmy.
Disinggung mengenai ‘peralihan’ profesi yang digelutinya, Helmy
mengakui bahwa dirinya bukan sepenuhnya selebriti. “Terus terang saya
bukan pure selebriti. Helmy Yahya sebagai selebriti itu hanya 10 persen.
Semua orang punya hak menjadi kepala daerah, sama haknya dengan
pengacara, akademisi birokrat, maupun politisi. Apalagi kini pemilihannya
langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Melalui permohonannya, Helmy yakin MK akan memutuskan dengan
seadil-adilnya. (Lulu A.)
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Berbagai Peraturan Unik dari Sejumlah Negara

Sumber foto: http://unik.supericsun.com

S

etiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri,
kadang terkesan unik dan tidak ada di negara
lainnya. Filipina misalnya, untuk mengurangi
tingkat kemacetan lalu lintas kota Manila, ditetapkan

bahwa kendaraan bernomor akhir 1 atau 2 tidak diizinkan
beroperasi di hari Senin. Sedangkan angka 3 dan 4 tidak
boleh di hari Selasa, 5 dan 6 tidak boleh di hari Rabu,
7 dan 8 tidak boleh di hari Kamis, 9 dan 0 tidak boleh
di hari Jumat. Peraturan ini berlaku sejak pukul 07.00
pagi setiap harinya.
Berbeda pula dengan peraturan di Swiss, ternyata
pemerintah di sana melarang warganya melakukan
kegiatan berkebun di hari Minggu. Alasannya sederhana
saja, menimbulkan keriuhan saat berkebun. Selain itu
warga Swiss dilarang menjual, membeli, menyelundupkan,
dan memproduksi minuman beralkohol, tapi mereka
diizinkan untuk mengkonsumsinya.
Lain lagi dengan peraturan yang berlaku di Swedia,
pemerintah negara itu melarang warganya mengecat
rumah tanpa ijin dari pemerintah dan harus menggunakan
cat yang sudah mendapat sertifikat ataupun ijin dari
pemerintah. Sedangkan di Korea Selatan, para polisi
wajib melaporkan jumlah uang suap yang mereka
terima dari para pengendara yang mereka tilang. Hal
ini memang patut ditiru ya. Lantas bagaimana dengan
polisi Indonesia, kira-kira mau melapor enggak seperti
di Korea Selatan ... Seperti dilansir dari www.ngobrolaja.
com. (Nano Tresna A.)

Di Mata Maruarar,
UU Harus Dianggap Salah

D

ari sejumlah hakim yang pernah bekerja di Mahkamah
Konstitusi (MK), terdapat nama Maruarar Siahaan sebagai
putra daerah Tapanuli. Belum lama ini beliau pensiun sebagai
hakim konstitusi, tetapi banyak orang yang tetap mengingat kiprah
dan kinerjanya. Salah satunya, menurut Maruarar, UU harus
dianggap salah meski hakim lain ada yang menganggap UU
selalu benar.
Lantas apa dalih Maruarar mengatakan hal itu? Karena
dengan mencari-cari kesalahan yang ada dalam UU, malah
akan menjadi bahan diskusi yang menarik. Tidak boleh
ada sedetik pun UU di Republik Indonesia yang melanggar
konstitusi,” kata Maruarar. Selain itu, sosok Maruarar
dikenal memiliki semangat muda dan suka berkelakar.
Nampaknya, dengan gaya dan kinerja seperti itulah,
ia menjadi satu di antara hakim-hakim konstitusi lainnya
yang disegani. Ia kerap berkata jujur, blak-blakan, berani
melawan arus dan cenderung liberal. Itulah sisi lain dari
seorang Maruarar Siahaan. (Nano Tresna A.)
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Separation of Powers

A

jaran Separation of Powers
menurut Black’s Law Dictionary
dijelaskan sebagai berikut: the
government of State and the United
State are devided into three departments
or branches: the legislative, which is
empowered to make laws, the executive
which is required to carry out the laws,
and the judicial which is charged with
interpreting the laws. On branch is
not permitted to encroach on domein
of another.
Hal ini menggambarkan pelak
sanaan pemerintahan Amerika
Serikat. Di dalam Negara Federal
dan Negara Bagian, pemerintahannya
terbagi atas tiga cabang kekuasaan,
yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif
dan kehakiman. Kekuasaan legilatif
bertugas membuat undang-undang
(UU), kekuasaan eksekutif diperlukan
untuk melaksanakan UU dan kekuasaan
kehakiman bertanggung jawab
menafsirkan UU. Kekuasaan satu
dengan yang lain tidak diperkenankan
saling mencampuri.
Pemisahan kekuasaan mutlak di
Amerika Serikat sebenarnya dilakukan
dalam situasi khusus, yaitu jika veto
Presiden ditolak Kongres maka secara
konstitusional dibenarkan membuat
UU tanpa pengesahan Presiden.
Dalam hal yang biasa pada dasarnya
Presiden dapat mencampuri urusan
Kongres, dalam arti jika ada UU
yang disetujui Kongres, sedangkan
Presiden tidak bersedia melaksanakan
isinya, dapat mengajukan veto atas
UU tersebut. Umumnya veto Presiden
selalu mendapatkan perhatian Kongres
dan berhak menentukan veto diterima
atau tidak. Cara kerja inilah di
Amerika disebut sebagai checks
and balances system. Pemisahan
kekuasaan dimodifikasi dengan saling
mengontrol antara kekuasaan legislatif
terhadap eksekutif dan kekuasaan
yudikatif terhadap kekuasaan legislatif.
Kekuasaan ini saling membatasi
sehingga tidak terdapat kekuasaan yang
terlalu menonjol dan membawahkan
yang lain.
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Akan tetapi sistem checks
and balances menurut Soewoto
Mulyosudarmo dalam disertasinya
berjudul “ Kekuasaan dan Tanggung
Jawab Presiden Republik Indonesia”
(1990) pada dasarnya sistem ini
tidak hanya diterapkan di negara
yang bersistem presidensiil, akan
tetapi juga parlementer sebagaimana
Belanda dengan “teori keseimbangan”nya. Menurut Mooij, J. Stegeman-den
Engelse dan Tuurenhout dalam artikel
berjudul Organisatie en Bevoegdheden
dalam Franken, H., e.a., Inleiden tot
de Rechtswetenschap (1983) men
jelaskan pengakuan kekuasaan yang
diberikan kepada berbagai badan
negara oleh pembuat konstitusi atau
UU dipandang sebagai “balances”.
Sedangkan kewajiban penerima
kekuasaan untuk bertanggung jawab
kepada pemberi kekuasaan dipandang
sebagai “checks”. Menurutnya antara
pemberi dan penerima kekuasaan
terdapat hubungan pengawasan.
Selain itu, sebagai kebutuhan
negara modern pula memaksa Kongres
mendelegasikan kepada eksekutif
kekuasaan membentuk peraturan
yang mempunyai kekuatan memaksa,
meskipun badan peradilan menentukan
batas-batasnya kekuasaan yang dapat
didelegasikan. Namun, pada dasarnya
semua ahli sepakat bahwa hanya di
Amerika Serikat yang melaksanakan
pemisahan kekuasaan secara murni
dari pada di negara lain. Kritik teori
“trias politica” semisal dari Sir Ivor
Jennings dalam “The Law and the
Constitution”, antara lain bahwa teori
ini tidak mencerminkan kenyataan di
Inggris dan badan peradilan di Inggris
adalah House of Lord, dari dahulu
sampai sekarang sebagai bagian dari
Parlemen, dan Raja tidak mengontrol
pengadilan, akan tetapi bagian penting
dari kekuasaan legislatif. (Ismail Suny,
Pembagian Kekuasaan Negara, 1985,
hlm. 3) Finer dalam “Handbook of
Political Science” hendak menunjukkan
tidak benar kekuasaan eksekutif
hanya melaksanakan UU. Utrecht
juga mengemukakan pemisahan ketat
akan terbuka kemungkinan badan
negara melampau kekuasaannya dan
hanya cocok dengan negara yang

menerapkan asas laissez faire, laissez
aller. Selanjutnya kritik juga dari
Crince Le Roy mengatakan di Amerika
Serikat berkembang “kekuasaan
birokrasi” sebagai kekuasaan keempat
yang berpengaruh atas pengambilan
keputusan politik.
Ajaran pemisahan kekuasaan
diperkenalkan pertama kali oleh
Aristoteles dan dikembangkan oleh
ahli tata negara Inggris John Locke.
Dalam buku “Two Treatises on Civil
Government” yang terbit pada 1690,
John Locke memisahkan kekuasaan
dalam tiap-tiap negara dalam kekuasaan
legislatif, yaitu kekuasaan membentuk
UU, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan
melaksanakan UU. Kedua kekuasaan ini
harus dipisahkan. Selain itu, terdapat
kekuasaan yang meliputi perang dan
damai, membuat perserikatan dan
aliansi serta segala tindakan dengan
semua orang dan badan-badan di luar
negeri. Kekuasaan ini disebut dengan
kekuasaan federatif.
Diilhami pembagian kekuasaan
John Locke, setengah abad kemudian
Montesquieu dalam “L’Esprit des Lois”
menyatakan dalam setiap pemerintah
terdapat tiga jenis kekuasaan yang
dirincinya dengan kekuasaan ekse
kutif, legialatif dan yudikatif. Menurut
Montesquieu, kekuasaan yang dilaku
kan terbatas pada masing-masing
kekuasaan yang milikinya. Tiga jenis
kekuasaan ini harus terpisah, baik
tugas atau fungsi maupun lembaga/
organ yang melaksanakan kekuasaan.
Kekuasaan eksekutif dengan legislatif
harus dipisah karena dihawatirkan
akan melaksanakan pemerintahan
tirani dengan ciri pembuatan dan
pelaksanaan hukum di tangan seorang
atau suatu badan yang beranggotakan
para bangsawan. Selanjutnya kekuasaan
kehakiman harus berdiri sendiri
agar hakim dapat bertindak bebas.
Sedangkan kekuasaan hubungan
luar negeri, John Locke menurut
Montesquieu dimasukkan dalam
kekuasaan eksekutif.
Ajaran Montesquieu ini memang
tidak menggambarkan kenyataan
sebenarnya di Inggris masa itu.
Sebagaimana banyak ditulis para ahli,
latar belakang sosial dan politik yang
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tertekan, oleh karena itu yang dicitacitakan adalah bentuk masyarakat
yang bebas (liberty). Karena sebelum
di Inggris, Montesquieu hidup di bawah
kekuasaan Raja Lodewijk XIV dengan
kekuasaan yang absolut. Sekitar 1732 itu
ia meninggalkan negerinya Perancis yang
sedang gencar-gencarnya menentang
despotisme dan Montesquieu dengan
ajarannya terkenal dengan “trias politica”
ingin melawan kekuasaan absolut yang
berlaku di negerinya.

KLIK

Ajaran Separation of Powers ini
usianya sebenarnya jauh lebih muda
dari pada ajaran supremasi parlemen
yang pertama-tama dikenalkan di
Inggris dengan sistem parlementer
sebagai pengganti sitem pemerintahan
kerajaan yang absolut. Pola demokrasi
di Inggris memberikan peran besar
rakyat melalui wakilnya di Majelis
Rendah (House of Commons) tanpa
menghilangkan tradisi kekuasaan
Raja yang bersifat formal. Parlemen

merupakan cerminan kekuasaan
rakyat. Dicey sebagaimana dijelaskan
Jones mengenai “Sovereignty of
Parliament” antara lain menjelaskan
bahwa Parlemen mempunyai hak
untuk membuat atau tidak membuat
suatu hukum apapun, dan lebih
lanjut tiada seorangpun atau suatu
badan yang diakui oleh hukum
Inggris mempunyai hak merubah
atau meniadakan hukum yang dibuat
Parlemen. (Miftakhul Huda)

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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Ikhtisar

Putusan

Pemohon Minta Pemungutan Ulang di 91 TPS,
Mahkamah Kabulkan ‘Hanya’ 12 TPS
Ikhtisar Putusan Nomor:
9/PHPU.D-VIII/2010

2) Desa Serai TPS 02,

7) Desa Bantang TPS 01,

3) Desa Satra TPS 08,

8) Desa Bantang TPS 02,

Pemohon:

4) Desa Selulung TPS 02,

I.B.M. Brahmaputra dan I Wayan

5) Desa Pengejaran TPS 01,

Winurjaya

6) Desa Sukawana TPS 08,

Termohon:

7) Desa Bantang TPS 01,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

8) Desa Bantang TPS 02,

Bangli

9) Desa Binyan TPS 01,

Pihak Terkait:
I Made Gianyar dan Sang Nyoman Sedana
Artha
Pokok perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

B. Kecamatan Bangli
10) Desa Pengotan TPS 08,
C. Kecamatan Tembuku

9) Desa Binyan TPS 01,
B. Kecamatan Bangli
10) Desa Pengotan TPS 08,
C. Kecamatan Tembuku
11) Desa Yang Api TPS 13,
12) Desa Yang Api TPS 14,
dalam tenggat waktu yang disebutkan di
atas kepada Mahkamah Konstitusi;
* Menangguhkan berlakunya Keputusan

11) Desa Yang Api TPS 13,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

12) Desa Yang Api TPS 14,

Bangli Nomor 270/28/KPU tentang

dalam waktu selambat-lambatnya 45

Penetapan Pasangan Calon Terpilih

(empat puluh lima) hari setelah hari

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

pengucapan putusan ini;

Amar Putusan:

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli

* Memerintahkan kepada Komisi

Dalam Eksepsi:

Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat

Pemilihan Umum Kabupaten Bangli

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak

Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

untuk melaporkan hasil pemungutan

Terkait

Bangli Nomor 270/391/KPU bertanggal 11

suara ulang di:

Dalam Pokok Perkara:

Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi

A. Kecamatan Kintamani

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Bangli, Provinsi Bali

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1) Desa Serai TPS 01

* Memerintahkan kepada KPU Kabupaten

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

2) Desa Serai TPS 02,

Bangli untuk melakukan pemungutan

Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010.

3) Desa Satra TPS 08,

suara ulang di:

4) Desa Selulung TPS 02,

A. Kecamatan Kintamani

5) Desa Pengejaran TPS 01,

1) Desa Serai TPS 01,

Ikhtisar Putusan
Pemohon merupakan pasangan calon
nomor urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten
Bangli 2010. Dalam permohonannya,
Pemohon menyatakan keberatan terhadap
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU
tertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2010, yang
menetapkan Pasangan Nomor Urut 3
(tiga), I Made Gianyar dan Sang Nyoman
Sedana Artha sebagai Pasangan Calon
Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2010.
Keberatan Pemohon didasarkan pada
alasan, Termohon beserta jajarannya
(Panitia Pemilihan Kecamatan dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan
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Tanggal Putusan:
3 Juni 2010

6) Desa Sukawana TPS 08,

Suara) tidak dapat menjalankan
tugas pokoknya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
sehingga Pemilukada yang demokratis
berdasarkan ketentuan hukum dan
asas pemilihan umum yang langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
tidak tercapai.
Pemohon menyatakan, ada dua
masalah hukum mendasar yang terjadi
selama proses pemungutan dan
penghitungan suara dalam Pemilukada
Kabupaten Bangli Tahun 2010 yang
berdampak pada cacat hukum dan tidak
sahnya Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara yang dilakukan
Termohon, yaitu:
1. Petugas KPPS di TPS-TPS tertentu/
bermasalah membiarkan oknumoknum tertentu mewakili pemilih
yang tidak datang ke TPS untuk
menggunakan hak pilihnya dan/atau

membiarkan pemilih menggunakan
hak pilihnya (mencoblos surat suara)
lebih dari satu kali;
2. Ketua KPPS di TPS-TPS tertentu/
bermasalah tidak memberikan salinan
Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada
masing-masing saksi yang hadir/
bertugas di TPS. Tindakan tersebut
diduga untuk mengelabui saksisaksi untuk tidak dapat melakukan
kontrol terhadap pemilih yang
menggunakan hak pilih, yaitu apakah
warga masyarakat yang datang di TPS
merupakan pemilih terdaftar atau
tidak dalam DPT.
Menurut Pemohon, pelanggaran
tersebut terjadi di 132 TPS atau setidaktidaknya pada 91 TPS yang tersebar di
empat kecamatan di Kabupaten Bangli.
Kemudian atas pelanggaran tersebut,
Pemohon telah melaporkannya pada
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
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(Panwaslu) Kabupaten Bangli, yang
selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak
Panwaslu dengan melakukan pemeriksaan
terhadap 10 (sepuluh) TPS yang dicurigai
bermasalah.
Selanjutnya dari hasil pemeriksaan
tersebut, Panwaslu Kabupaten Bangli
menemukan fakta bahwa benar telah
terjadi pelanggaran di 9 (sembilan)
TPS. Kemudian Panwaslu memberikan
rekomendasi kepada Termohon. Yang
isinya, meminta KPU Kabupaten Bangli
untuk melakukan pemungutan ulang
pada 9 TPS yang terbukti terjadi
pelanggaran.
Namun, rekomendasi tersebut tidak
dilaksanakan oleh Termohon, malah
Termohon mengembalikan rekomendasi
itu dengan cara mengirim surat kepada
Panwaslu agar mengkoordinasikan dengan
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
selanjutnya memberikan kewenangan
penuh kepada PPK untuk melakukan
atau tidak melakukan pemungutan suara
ulang.
Meski begitu, faktanya, Panwaslu
tetap melakukan verifikasi lagi pada
beberapa TPS. Hingga akhirnya,
ditemukan pelanggaran pada beberapa
TPS lainnya. Hasilnya, menurut
Panwaslu, ditemukan total -termasuk
TPS yang direkomendasikan- 12 TPS yang
diketahui ada pencoblosan dengan dalih
mewakilkan.
Pelanggaran Asas Pemilukada dan
Prinsip Demokrasi
Berdasarkan kepada uraian
Pemohon dan kesaksian para saksi
dalam persidangan, ditemukan beberapa

fakta yang tidak dapat dibantah oleh
Termohon, yakni benar telah terjadi
penyelenggaraan pemilihan dengan cara
mewakilkan dan pencoblosan lebih dari
satu kali oleh pemilih yang sama.
Menurut Mahkamah, fakta tersebut
telah mengindikasikan bahwa dalam
penyelenggaraan Pemilukada di
Kabupaten Bangli terjadi pelanggaran
serius, baik pelanggaran administrasi
maupun pelanggaran pidana yang bersifat
sistematis, terstruktur dan masif yang
merusak sendi-sendi Pemilukada yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil (luber dan jurdil) sehingga
mempengaruhi hasil Pemilukada.
Meskipun dalam pernyataannya,
Termohon membantah seluruh dalil
Pemohon, dengan menyatakan bahwa
pelaksanaan Pemilukada telah berjalan
dengan demokratis, aman, tertib,
dan damai serta hasilnya pun telah
diterima dan ditandatangani oleh
semua saksi pasangan calon. Tapi
menurut Mahkamah, tidak adanya
keberatan dari saksi pasangan calon
ketika proses rekapitulasi, tidaklah
serta merta terpenuhinya asas-asas
Pemilu dan prinsip-prinsip hukum dan
demokrasi karena dapat saja ada faktorfaktor tertentu yang dapat menghalangi
tercapainya prinsip-prinsip hukum,
demokrasi dan asas-asas Pemilu ketika
proses rekapitulasi berlangsung.
Kemudian, Termohon dalam
merespon rekomendasi Panwaslu justru
tidak melakukan tindakan hukum untuk
menegakkan asas-asas Pemilu, tetapi
malah menyerahkan kewenangan penuh
kepada PPK untuk mengambil keputusan

terkait rekomendasi untuk pemungutan
suara ulang.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
dari fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti
yang diajukan Pemohon, Termohon dan
Panwaslu Kabupaten Bangli, telah terjadi
pelanggaran terhadap asas Pemilukada
khususnya asas langsung, bebas dan
rahasia yang dilakukan oleh warga
yang memiliki hak pilih dan juga oleh
penyelenggara Pemilu.
Merujuk pada seluruh fakta dan
pertimbangan tersebut, Mahkamah
menyatakan, tindakan Termohon secara
tidak sadar telah mengingkari hak
konstitusional warga negara dalam
menyalurkan aspirasi dan kepentingan
politiknya dalam Pemilukada.
Tindakan Termohon itu, lanjut
Mahkamah, telah nyata dan menjadi
bukti yang sempurna adanya penodaan
asas-asas Pemilukada dan prinsip-prinsip
demokrasi, karenanya tidak ada pilihan
lain bagi Mahkamah kecuali harus
menegakkan aturan permainan dalam
pesta demokrasi demi tegaknya prinsipprinsip negara hukum yang demokratis
melalui perintah untuk melaksanakan
pemungutan suara ulang dalam waktu
yang ditentukan di beberapa TPS yang
akan disebut dalam amar putusan.
Sehingga Mahkamah memutuskan untuk
menolak eksepsi Termohon dan Pihak
Terkait, serta menjatuhkan putusan
sela sebelum memberikan putusan akhir
yang isinya memerintahkan kepada KPU
Kabupaten Bangli untuk melakukan
pemungutan suara ulang di 12 TPS yang
tersebar di tiga kecamatan. (Dodi)

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.

Edisi Juni 2010
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KPU Salah Buat Formulir, MK Putuskan Pemilu Ulang
Ikhtisar Putusan Nomor:
12/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
Umar Zunaidi Hasibuan dan Irhan Taufik
Termohon:
Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing
Tinggi
Terkait:
Mohammad Syafri Chap
Fadillah

dan Hafas

Pokok perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Tebing Tinggi
Amar Putusan:
Dalam Eksepsi:

Ikhtisar Putusan
Berawal dari menangnya pasangan
calon nomor urut empat, Mohammad
Syafri Chap-Hafas Fadillah di mana
ditengarai sebelumnya, telah terjadi
pelangaran administratif dalam proses
pencalonannya. Pelanggaran tersebut
adalah lolosnya Mohammad Syafri Chap
sebagai calon walikota dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di
Kota Bukit Tinggi, padahal ia pernah
dijatuhi -bahkan sedang menjalanihukuman pidana yang berkekuatan
hukum tetap oleh pengadilan.
Menurut Pemohon, saat pencalonan,
Mohammad Syafri Chap sedang menjalani
hukuman pidana (penjara) percobaan
dalam kasus korupsi. Oleh karenanya,
secara hukum Mohammad Syafri Chap
seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh
Termohon sebagai Calon Kepala Daerah Kota
Tebing Tinggi untuk mengikuti Pemilukada
Kota Tebing Tinggi periode 2010-2015
karena syarat pencalonannya bertentangan
dengan syarat wajib sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 58 huruf f UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Adapun bunyi dari Pasal tersebut
adalah sebagai berikut:
“Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah adalah warga Negara
Republik Indonesia yang memenuhi
syarat:
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Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Perkara:
• Mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebagian;
• Menyatakan batal demi hukum (void
ab initio) Berita Acara Nomor 270216/KPU-TT/III/2010 tentang Hasil
Penelitian Kelengkapan Persyaratan
Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2010, tanggal 16 Maret 2010,
atas nama H. Mohammad Syafri Chap
dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.,
dan Berita Acara Nomor 270-369/
KPU-TT/V/2010, tanggal 15 Mei 2010,
mengenai Rapat Pleno Penghitungan
Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi

…
f. Tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau lebih.”
Oleh karena terjadinya kesalahan
dan/atau pelanggaran tersebut, menurut
Pemohon, telah mempengaruhi perolehan
suara bagi keseluruhan pasangan calon
dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi
Tahun 2010. Kesalahan tersebut, lanjut
Pemohon, telah menguntungkan pasangan
calon atas nama H. Mohammad Syafri
Chap dan H. Hafas Fadillah. Sebaliknya,
hal itu, telah merugikan pasangan calon
yang lain, terutama Pemohon.
Dengan demikian Termohon teiah
bersikap memperlakukan peserta
Pemilukada secara tidak adil, tidak
jujur dan memihak, di mana tindakan
Termohon. yang demikian itu telah
melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4)
huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelanggara Pemilihan
Umum.
Berdasarkan hal tersebut, Pemohon
meminta Mahkamah untuk Menyatakan
batal demi hukum (void ab initio)
Penetapan Hasil Penghitungan Suara
Pemilukada Kota Tebing Tinggi dalam
Berita Acara Nomor 270-372/KPUTT/

•

•

pada Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tahun
2010;
Memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
untuk menyelenggarakan pemungutan
suara ulang Pemilihan Umum Kepala
Daerah Kota Tebing Tinggi yang
diikuti oleh seluruh Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota kecuali
Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota H. Mohammad Syafri Chap
dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP.,
M.Si.
Menolak permohonan Pemohon untuk
selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan:
9 Juni 2010

V/2010 tentang Penetapan Pasangan
Calon Terpilih Walikota dan Wakil
Walikota Tebing Tinggi pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Tahun 2010.
Kesalahan KPU dan Disenting
Opinion Empat Hakim
Adapun pendapat Mahkamah
atas dalil-dalil Pemohon, Mahkamah
menyatakan dalam konklusinya, KPU
dan KPU Kota Tebing Tinggi telah salah
dalam menerapkan ketentuan Pasal 58
huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008.
Serta menyatakan Pihak Terkait Calon
Walikota H. Mohammad Syafri Chap
tidak memenuhi salah satu syarat
hukum berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan Pemilukada untuk
menjadi pasangan calon dalam Pemilukada
Walikota Tebing Tinggi.
Hal itu berdasarkan atas adanya
Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Deli Nomor 160/Pid.B/2006/PN TTD,
tanggal 7 September 2006, Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/
Pid/2007/PT MDN, tanggal 20 Maret
2007, dan Putusan Mahkamah Agung
RI Nomor 356K/Pid.Sus/2008, tanggal 4
Juni 2008, antara lain telah menyatakan,
“Terdakwa-terdakwa:
1. Rasmayani binti Rasmin, 2. Nizar
Rangkuti, 3. H.M. Syafri Chap terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah
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melakukan tindak pidana ‘korupsi yang
dilakukan secara bersama-sama’.
Berdasarkan pertimbangan di atas,
maka Pasangan Calon H. Mohammad
Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah,
MAP., M.Si., yang ditetapkan sebagai Calon
Walikota Tebing Tinggi terpilih, tidak
memenuhi syarat sebagai Calon Kepala
Daerah (Calon Walikota).
Selain itu, menimbang bahwa untuk
mengawal konstitusi dan mengawal
Pemilukada yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai
penerapan demokrasi seperti yang
diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4)
dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,
Mahkamah menilai, perkara a quo adalah
sengketa hasil Pemilukada yang menjadi
kompetensi Mahkamah, karena sejak awal
Pasangan Calon H. Mohammad Syafri
Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si.,
tidak memenuhi syarat untuk menjadi
peserta dalam Pemilukada namun tetap
diikutsertakan, maka sekiranya Pasangan
Calon tersebut tidak diikutsertakan,
sudah pasti konfigurasi perolehan suara
masing-masing Pasangan Calon akan
berbeda.

Kemudian, Mahkamah juga menilai
terjadi kesalahan yang dilakukan oleh
Termohon dalam konteks pembuatan
formulir yang isinya menuliskan “…tidak
sedang menjalani pidana penjara…”
padahal seharusnya berisi “…tidak
pernah dijatuhi pidana penjara…”
sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf
f UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal
9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor
68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009,
tanggal 24 Maret 2009. Karena dua
bentuk penulisan tersebut membawa
konsekuensi yang berbeda.
Berkaitan dengan kesalahan itu,
Mahkamah berpendapat, KPU telah nyatanyata melakukan kesalahan dan bertindak
tidak profesional yang merugikan Pihak
Terkait dan berpotensi merugikan pihak
lain. Karena secara materiil telah terjadi
kesalahan sejak awal, maka Mahkamah
menilai secara hukum tetaplah prosedur
pemilihan tersebut tidak sah sejak
awal.
Pada akhirnya, Mahkamah me
mutusk an untuk mengabulkan per
mohonan Pemohon untuk sebagian,

serta memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
untuk menyelenggarakan pemungutan
suara ulang Pemilihan Umum Kepala
Daerah Kota Tebing Tinggi yang diikuti
oleh seluruh Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota kecuali Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota H.
Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas
Fadillah, MAP., M.Si
Terh adap kepu tu san tersebut,
empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar, Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati, dan
Hakim Konstitusi Harjono, memiliki
pendapat berbeda (dissenting opinion).
Yang pada intinya mereka menyatakan
seharusnya Mahkamah menolak
permohonan Pemohon, dan memberikan
perintah atau pesan kepada KPU untuk
merevisi Peraturan KPU Nomor 68 Tahun
2009 khususnya Formulir BB 8-KWK
dengan memperhatikan Pasal 58 huruf
f UU32/2004 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi 4/PUU-VII/2009, tanggal 24
Maret 2009. (Dodi)

Pemilukada Ulang Seluruh TPS di Konawe Selatan
Ikhtisar Putusan Nomor:
22/PHPU.D-VIII/2010

Menolak eksepsi Termohon;

tentang Penetapan dan Pengumuman

Dalam Pokok Perkara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pemohon:

Mengabulkan permohonan Pemohon

Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil

Surunuddin Dangga dan Muchtar

untuk sebagian;

Bupati Konawe Selatan Tahun 2010

Silondae

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan

tanggal 18 Mei 2010;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan

Konawe Selatan Nomor 25/kpts/

Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

KPU-KAB.027.433563/V/2010 tentang

melakukan pemungutan suara ulang

Konawe Selatan

Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan

Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se-

Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam

Kabupaten Konawe Selatan;

Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati

Menolak permohonan Pemohon untuk

Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 17

selain dan selebihnya.

Termohon:

Pokok perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara
Amar Putusan:
Dalam Eksepsi

Ikhtisar Putusan
Sebagai cabup-cawabup Kab. Konawe
Selatan, Sulawesi Tenggara, Surunuddin
Dangga dan Muchtar Silondae merasa
dicurangi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Edisi Juni 2010

Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor
26/Kpts/KPUKAB.027.433563/V/2010

Karena itu, sebagai Pemohon, pasangan
ini mengajukan keberatan terhadap
penetapan hasil rekapitulasi KPUD
yang mengalahkan mereka. Menurut
pengakuannya, tim sukses Pemohon jauh-

Tanggal Putusan:
14 Juni 2010

jauh hari sebelum pelaksanaan pemilukada
di Konawe Selatan ini, meminta KPU
agar menunda tahapan pelaksanaan
pemilukada karena menganggap ada
banyak persoalan yang belum tuntas.
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KPU sendiri berdasarkan Keputusan
No. 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/
V/2010 tanggal 17 Mei 2010 telah
menetapkan dan mengesahkan Hasil
Perolehan Suara Pasangan Cabup/
Cawabup Konawe Selatan 2010 sebagai
berikut: A. Rustam Tamburaka dan
Bambang Setiyobudi mendapat Suara Sah
25.005 atau 17,42%, Imran dan Sutoardjo
Pondiu mendapat Suara Sah 63.036 atau
43,91% Surunuddin Dangga dan Muchtar
Silondae mendapat Suara Sah 51.638
atau 35,97%, Ashar dan Yan Sulaeman
mendapat Suara Sah 3.894 atau 2,71%.
Hasil tersebut, menurut Pemohon,
tidak terlepas dari adanya DPT yang
bermasalah, pelanggaran administrasi
berupa pendistribusian Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),
dan money politic. Dalam persidangan
pun, saksi-saksi Pemohon menguatkan
dugaan bermasalahnya DPT ini. Pemohon
juga melampirkan 476 alat bukti dalam
permohonannya (P1 - P476) dan juga
menghadirkan saksi-saksi.
MK sendiri melihat ada fakta hukum
yang diakui para pihak. Di antaranya, 1)
ada pemilih yang tidak mempunyai NIK
sebanyak sebanyak 61.708 pemilih; 2)
ada 141 pemilih di bawah umur yang

melakukan pencoblosan; 3) ada 549
pemilih siluman atau pemilih ganda
di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Potoro,
Kecamatan Andoolo; 4) ada pemilih
yang mempunyai tempat lahir yang
sama; 5) penggelembungan suara di
TPS 2 Desa Pewuta Kecamatan Angata
sebanyak 33 suara; 6) ada anggota
KPU Kabupaten Konawe Selatan yang
berdomisili di Kendari memilih di TPS 2
Potoro Kecamatan Andoolo; 7) ketua KPU
Konawe Selatan dan istrinya terdaftar dua
TPS, yaitu di TPS 3 Langgae dan TPS 2
Desa Potoro; 8) DPT yang bermasalah
dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor
Urut 2; 9) Surat keputusan pemberhentian
sebagai kepala sekolah dalam lingkup
Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe;
10) Barisan Penggerak Pembangunan
Daerah (Brigade) yang merupakan tim
kampanye Pasangan Calon Nomor Urut
2; 11) Keterlibatan dan/atau pengerahan
Pegawai Negeri Sipil, pejabat struktural,
kepala desa, perangkat desa, kepala
sekolah dari tingkat SD, SMP, dan
SMU dalam kampanye Pasangan Calon
Nomor Urut 2 12) Pembayaran Pajak
Bumi Bangunan (PBB) gratis, pembagian
KTP gratis, pembagian bibit gratis, dan
pembagian Raskin gratis kepada orang

yang tidak berhak menerimanya; dan
13) praktik politik uang (money politic)
di Rumah Jabatan Bupati Konawe Selatan
dan uang komisi yang dilakukan Tim
Pasangan Calon Nomor Urut 2.
Karena itu, dalam pertimbangan
hukumnya menilai Pemilukada Konawe
Selatan bermasalah karena terdapat pemilih
ganda dan pemilih dari daerah lain (pemilih
siluman) sebanyak 549 pemilih, wajib
pilih yang tidak valid sebanyak 101.948
pemilih. MK menilai hal itu menunjukkan
ketidakprofesionalan Termohon dalam
menyelenggarakan Pemilukada.
Mahkamah berpendapat, telah terjadi
pelanggaran yang serius dalam tahapan
Pemilukada yang tidak dapat dibantah
oleh Termohon dan Pihak Terkait.
Termohon dan Pihak Terkait lebih banyak
menyanggah dalil Pemohon dengan
menyatakan bahwa kalau pun terjadi
pelanggaran maka hal demikian menjadi
ranah dari Panwaslu Kabupaten Konawe
Selatan.
Karena itu, dalam konklusinya, MK
berkesimpulan dalam pokok permohonan,
terbukti ada pelanggaran sistematis,
terstruktur, dan masif. MK dalam amar
putusannya mengabulkan sebagian
permohonan Pemohon. (Yazid)

KPU Inkonsisten,
Mk Putuskan Penghitungan Ulang Pada Seluruh TPS
Ikhtisar Putusan Nomor:
27/PHPU.D-VIII/2010

Pemohon:
Suhandoyo dan Kartika Hidayati
Termohon:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lamongan

Amar Putusan:

• Memerintahkan kepada Komisi

Dalam Eksepsi:

Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

untuk melakukan penghitungan surat

Dalam Pokok Perkara:

suara ulang pada seluruh kotak suara

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

di Kabupaten Lamongan dengan

• Mengabulkan Permohonan Pemohon

menerapkan Surat Komisi Pemilihan

untuk sebagian;
• Menangguhkan berlakunya Keputusan

Umum Nomor 313/KPU/V/2010
tanggal 25 Mei 2010;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

• Melaporkan kepada Mahkamah hasil

Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-

penghitungan surat suara ulang

014.329744/Tahun 2010, tanggal 30

tersebut selambat-lambatnya 30

Pokok perkara:

Mei 2010, tentang Penetapan Hasil

(tiga puluh) hari setelah putusan ini

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Rekapitulasi Penghitungan Suara dan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pengumuman Hasil Pemilihan Umum

Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Timur

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Terkait:
Fadeli dan Amar Saifudin

2010;
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dibacakan;
• Menolak permohonan Pemohon untuk
selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan:
17 Juni 2010
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Ikhtisar Putusan
Pemohon adalah pasangan calon
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Kabupaten Lamongan
2010 dengan nomor urut empat, yakni
Suhandoyo-Kartika Hidayati. Pemohon
keberatan terhadap Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan SK
Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/
Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010
tentang Penetapan dan Pengumuman
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Lamongan Tahun 2010.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mempermasalahkan besarnya
jumlah surat suara tidak sah. Di
mana, surat suara tidak sah berjumlah
51.561 (lima puluh satu ribu limaratus
enampuluhsatu) suara, sedangkan
jumlah perolehan suara sah untuk
seluruh pasangan calon adalah 620.835
(enamratus duapuluhribu delapan ratus
tigapuluhlima) suara.
Menurut Pemohon, tingginya angka
surat suara yang dinyatakan tidak sah
tersebut akibat Surat Edaran Termohon
tertanggal 21 Mei 2010 Nomor: 164/
KPU-LMG-014329744/V/2010 yang
menyatakan coblos tembus adalah tidak
sah. Bahwa sebagai akibat kebijakan
Termohon tersebut, Pemohon sangat
dirugikan, karena Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) pada saat
memberikan surat suara kepada pemilih
yang terindikasi memilih Pemohon, surat
suara tersebut diberikan tidak terbuka
lebar (terlipat). Akibatnya, terjadi coblos
tembus (simetris).
Pada praktiknya, coblos tembus
(simetris) adalah pencoblosan surat
suara yang menembus hingga mengenai
lembar lain di luar kolom pencoblosan
surat suara yang tersedia, meskipun
pencoblosan surat suara dimaksud tidak
mengenai kolom yang memuat nomor,
foto, dan nama pasangan calon lain.
Padahal, lanjut Pemohon, dalam
visualisasi/penggambaran tentang suara
sah sebagaimana disebutkan pada buku
Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Kepala Daerah terbitan KPU
Pusat (halaman 39) sama sekali tidak
ada gambar yang menunjukkan coblos
tembus selama tidak mengenai calon
lain adalah tidak sah. begitu pula saat
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
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Presiden (Pilpres) yang lalu, terkait coblos
tembus, surat suara dianggap sah.
Adapun terhadap dalil Pemohon
tersebut, pihak Termohon menyatakan,
permohonan tidak berdasar dan tidak
relevan sebab Termohon menerbitkan
surat edaran tersebut sifatnya hanya
menegaskan secara teknis hal-hal yang
dimuat dalam peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
Selain itu, terkait kotak suara yang tidak
disegel dan anak kunci tetap menempel
pada gembok, Termohon menjelaskan
bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi
di PPK Kecamatan Solokuro dan PPK
Kecamatan Tikung hingga rekapitulasi
di KPU Kabupaten Lamongan pada 30
Mei 2010, nyatanya suara Pemohon tidak
ada perbedaan dan tidak berkurang satu
suara pun.
Sedangkan terhadap permohonan
Pemohon, Pihak Terkait mengajukan
eksepsi serta mengutarakan, berdasarkan
Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 juncto Pasal 82 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto
Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun
2009, maka “coblos tembus” adalah
tidak sah.
Inkonsistensi Pengaturan
Mahkamah berpendapat, timbulnya
persoalan hukum tentang sah atau tidak
sahnya coblos tembus pada Pemilukada
Lamongan adalah akibat adanya Surat
KPU Nomor 313/KPU/V/2010, bertanggal
25 Mei 2010, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa surat suara coblos
tembus adalah sah. Namun, sebelum
adanya Surat KPU Nomor 313/KPU/
V/2010, KPU Kabupaten Lamongan telah
mensosialisasikan Surat Edaran KPU
Kabupaten Lamongan Nomor 164/KPULMG.014.329744/V/2010, bertanggal 21
Mei 2010, kepada seluruh PPS dan KPPS
yang di dalamnya memuat petunjuk
pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan
suara. Berdasarkan ketentuan yang
termuat dalam Surat Edaran tersebut,
surat suara coblos tembus haruslah
dihitung sebagai suara tidak sah.
Adanya dua pengaturan yang
substansinya bertentangan tersebut,
telah mengakibatkan kebingungan dan
kerancuan dalam menentukan surat
suara sah dan surat suara tidak sah
pada tingkatan KPPS. Pada konteks ini

terjadi inkonsistensi dalam hal penetapan
keabsahan surat suara yang dilakukan
oleh Termohon. Hal tersebut telah
memunculkan problem validitas atas
perolehan suara pada tiap-tiap pasangan
calon.
Menurut Mahkamah, pada peng
hitungan suara dalam pemilukada
tersebut terdapat surat suara yang
semestinya tidak sah menurut petunjuk
KPU Kabupaten Lamongan, namun
telah dihitung sebagai surat suara sah.
Oleh karena penghitungan tersebut
tidak valid, maka ada alasan hukum
bagi KPU Kabupaten Lamongan untuk
melakukan penghitungan ulang yang
bertujuan untuk memilah agar semua
surat suara coblos tembus dihitung
sebagai surat suara yang tidak sah.
Tetapi hal demikian tidak dilakukan
oleh KPU Kabupaten Lamongan padahal
semestinya perlu dilakukan mengingat
tidak dapat diidentifikasi kepada calon
mana dan berapa jumlahnya surat suara
coblos tembus tersebut terdistribusi pada
penghitungan perolehan suara masingmasing pasangan calon.
Selain itu, dalam persidangan telah
terbukti bahwa rekapitulasi tanggal
23 Mei 2010 dilakukan tidak seragam
di seluruh TPS dalam menentukan
surat suara coblos tembus bahwa
ada KPPS yang menghitung sebagai
suara sah, sementara itu ada pula
KPPS yang menghitung sebagai tidak
sah. Sebagai pelaksana pemilukada,
Mahkamah berpendapat, seharusnya
Termohon dapat melakukan tindakan
yang diperlukan untuk menjamin bahwa
data suara yang didapatkan oleh masingmasing calon adalah valid, termasuk bila
perlu melakukan penghitungan ulang.
Namun hal itu tidak dilakukan oleh
Termohon.
Mahkamah berpendapat bahwa
jumlah suara tidak sah sebesar 51.561
adalah sangat banyak dan mempunyai
arti yang signifikan dalam Pemilukada
Lamongan. Suara tersebut lebih banyak
dari perolehan suara Pasangan Calon
Ongki Wijaya Ismail Putra, S.T. dan
Basir Sutikno sebanyak 37.993 suara.
Dapat dipastikan bahwa dalam jumlah
yang banyak tersebut terdapat suara
yang berdasarkan Surat KPU Nomor
313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010,
dianggap sah karena coblos tembus.

83

ikhtisar putusan
Berapa jumlah tersebut tidaklah dapat
diidentifikasi namun bila cukup banyak
dan tetap dihitung sebagai suara tidak
sah akan berarti merugikan pemilih dan
akan mengurangi legitimasi Pemilukada
Kabupaten Lamongan.
Oleh karena itu, demi validitas
perolehan suara masing-masing pasangan
calon yang akan meningkatkan legitimasi
perolehan masing-masing calon, dan
untuk melaksanakan prinsip demokrasi
yang menghargai setiap suara pemilih,
serta untuk menegakkan asas pemilihan

umum yang jujur dan adil, maka
Mahkamah menyatakan, perlu dilakukan
penghitungan ulang dengan menerapkan
Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal
25 Mei 2010, pada setiap kotak suara
Pemilukada Lamongan Tahun 2010.
Akhirnya, pada konklusinya,
Mahkamah menyatakan demi validitas
jumlah perolehan suara para Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lamongan, perlu
dilakukan penghitungan surat suara
ulang pada setiap kotak suara di

Kabupaten Lamongan. Dalam amar
putusan, menolak eksepsi Pihak Terkait
dan mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebagian serta menangguhkan
berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/
Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010,
tanggal 30 Mei 2010, tentang Penetapan
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2010.
(Dodi)

Pemilukada Kabupaten Sintang: MK Nyatakan telah Terjadi
Pelanggaran Serius, Sistematis, Terstruktur, dan Masif
Ikhtisar Putusan Nomor:
25/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
Jarot Winarno dan Kartiyus
Termohon:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Sintang
Pokok perkara:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2010
Amar Putusan:
Menyatakan, sebelum menjatuhkan
putusan akhir:
• Membatalkan dan menyatakan tidak
mengikat secara hukum Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sintang Nomor 43 Tahun 2010 tentang
Penetapan Dan Pengumuman Hasil
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2010 yang ditetapkan
oleh Termohon pada tanggal 26
Mei 2010 sepanjang mengenai Hasil
Rekapitulasi Penghitungan Suara
di Kecamatan Tepunak, Kecamatan
Sungai Tebelian, Kecamatan Dedai,
Kecamatan Ketungau Tengah,
Kecamatan Ketungau Hulu, dan
Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan
Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir,
Kecamatan Sepauk, dan Kecamatan
Serawai;
• Memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
untuk melaksanakan:
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1.

Penghitungan Suara Ulang dengan
Rekapitulasi Berdasarkan Formulir
Model C1-KWK untuk:
a. Kecamatan Tepunak terdiri 21
TPS, yaitu:
a.
TPS 157, TPS 158, TPS 159,
dan TPS 160 Desa Mensiap
Baru;
b.
TPS 175 dan TPS 176 Desa
Repak Sari;
c.
TPS 165 dan TPS 167 Desa
Suka Jaya;
d.
TPS 200, TPS 201, dan TPS
202 Desa Merti Jaya;
e.
TPS 203, TPS 1006, dan TPS
204 Desa Benua Kencana;
f.
TPS 218 Desa Riam Batu;
g.
TPS 208 Desa Tempunak
Kapuas;
h.
TPS 205 dan TPS 207 Desa
Balai Harapan;
i.
TPS 155 Desa NG Tepunak;
j.
TPS 163 Desa Tanjung
Prada;
k.
TPS 154 Desa Tanjung
Kramat;
b. Kecamatan Sungai Tebelian terdiri
dari 11 TPS, yaitu:
a.
TPS 937 Desa Mentatai;
b.
TPS 970 Desa Riam Kijang;
c.
TPS 955 Desa Bonet Lama;
d.
TPS 959 Desa Rarai;
e.
TPS 965 Desa Melayang
Sari;
f.
TPS 971 Desa Penjemong
Hulu;
g.
TPS 941 Desa Manter;
h.
TPS 948, TPS 949, TPS 950,
dan TPS 952 Desa Solam
Raya;

c.

d.

Kecamatan Dedai terdiri dari 24
TPS, yaitu:
a.
TPS 553 Desa Nanga Jetak;
b.
TPS 556, TPS 557, dan TPS
558 Desa Nanga Dedai;
c.
TPS 569, TPS 570, TPS 571
Desa Sei Mali;
d.
TPS 564, TPS 565, dan TPS
566 Desa Gandis;
e.
TPS 549 dan TPS 551 desa
Nanga Jetak;
f.
TPS 608 desa Lundang
Baru;
g.
TPS 579 Desa Tauk;
h.
TPS 604, TPS 605, TPS 606
Desa Emparu Baru;
i.
TPS 576 Desa Penkadan
Baru;
j.
TPS 582 dan TPS 583 Desa
Empaci;
k.
TPS 595 dan TPS 596 Desa
Mangat Baru;
l.
TPS 578 Desa Taok;
m. TPS 609 Desa Lundang
Baru;
Kecamatan Ketungau Tengah
terdiri dari 24 TPS, yaitu:
a.
TPS 444 Desa Tirta Karya;
b.
TPS 430 Desa Senangan
Kecil;
c.
TPS 471, TPS 472, TPS 473,
dan TPS 1007 Desa Begelang
Jaya;
d.
TPS 452 Desa Swadaya;
e.
TPS 458 dan TPS 460 Desa
Marga Hayu;
f.
TPS 441 Desa Kayu
Dujung;
g.
TPS 437, TPS 439, dan TPS
440 Desa Panding Jaya;
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h.
i.

e.

TPS 427 Desa Wirayuda;
TPS 474 dan TPS 475 Desa
Sei Areh;
j.
TPS 461, TPS 462, dan TPS
463 Desa Gut Jaya Bakti;
k.
TPS 476 dan TPS 477 Desa
Panggi Agung;
l.
TPS 435 Desa Tanjung Sari;
m. TPS 469 Desa Sumber Sari;
n.
TPS 464 Desa Ng Kelapan;
Kecamatan Ketungau Hulu terdiri
dari 16 TPS, yaitu:
a.
TPS 538 Desa Rasau;
b.
TPS 546 dan TPS 548 Sui
Bugau;
c.
TPS 543, TPS 544, TPS 545
Desa Jasa;
d.
TPS 521 Desa Muakan
Petinggi;
e.
TPS 497 dan TPS 498 Sui
Pisau;
f.
TPS 527 Desa Ng
Sebawang;
g.
TPS 524 dan TPS 525 Desa
Suak Medang;
h.
TPS 510 Desa Sepiluk, TPS
496 Desa Bekuan Luyang;

Ikhtisar Putusan
Mahkamah Konstitusi memutuskan
untuk menjatuhkan putusan sela sebelum
memberikan putusan akhir terhadap
permohonan yang dimohonkan oleh
pasangan Calon nomor urut empat
Pemilihan Umum Kepala Daerah
Kabupaten Sintang 2010, Jarot WinarnoKartiyus. Pengucapan putusan tersebut
dilakukan oleh delapan orang Hakim
Konstitusi pada Senin (21/06).
Sebelumnya, Pemohon menyatakan
dalam permohonannya bahwa rekapitulasi
perolehan suara di tingkat Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 14
kecamatan di Kabupaten Sintang terdapat
181 Tempat Pemungutan Suara (TPS)
pada 9 kecamatan, tidak bersesuaian
bahkan bertentangan dengan rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara yang
dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) ditingkat TPS.
Terhadap dalil tersebut, dengan
sebelumnya mempertimbangkan faktafakta dalam persidangan dihubungkan
dengan dalil-dalil Pemohon, bantahan
dari Termohon dan Pihak Terkait, serta
bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan
Pihak Terkait, Mahkamah mendapati
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TPS 491 dan TPS 493 Desa
Senaning;
f.
Kecamatan Ketungau Hilir
terdiri dari 1 TPS, yaitu
TPS 399 Desa Sui Deras;
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak Putusan ini diucapkan dan
melaporkan hasil rekapitulasi ulang
kepada Mahkamah Konstitusi, dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
tersebut;
2. Pemungutan suara ulang Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Sintang
untuk:
a.
seluruh TPS di Kecamatan
Kayan Hulu;
b.
seluruh TPS di Kecamatan
Kayan Hilir;
c.
seluruh TPS di Kecamatan
Serawai;
d.
Kecamatan Sepauk:
Desa Sekujam Timbai: TPS
291, TPS 292, TPS 293,
TPS 294, TPS 295, dan TPS
296;

Desa Sinar Pekayau: TPS
324, TPS 325, TPS 326,
TPS 327, TPS 328, TPS
329;
Desa Bernayau: TPS 314,
TPS 315, TPS 316, TPS
317, TPS 318, TPS 319,
dan TPS 320;
Desa Sungai Segak: TPS
337, TPS 338, TPS 339,
dan TPS 340;
dalam waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan
dan melaporkan hasil pemungutan suara
ulang kepada Mahkamah Konstitusi
dalam jangka waktu 60 (enam puluh)
hari tersebut;
• M emerintahkan KPU Provinsi
Kalimantan Barat untuk me
lakukan supervisi dan pengawasan
pelaksanaan pemungutan suara
ulang dan rekapitulasi ulang tersebut
sesuai dengan kewenangannya;

fakta hukum, ada enam kecamatan
yang rekapitulasinya tidak bersesuaian
antara Rekapitulasi PPK yang dijadikan
dasar Termohon dalam Rapat Pleno KPU
Kabupaten Sintang dengan Rekapitulasi
yang dilakukan oleh KPPS ditingkat
TPS.
Adapun keenam kecamatan tersebut
adalah Kecamatan Tepunak (21 TPS),
Kecamatan Sungai Tebelian (11 TPS),
Kecamatan Dedai (24 TPS), Kecamatan
Ketungau Tengah (24 TPS), Kecamatan
Ketungau Hulu (16 TPS), dan Kecamatan
Ketungau Hilir (1 TPS).
Menurut Mahkamah, seharusnya
terhadap perbedaan rekapitulasi
tersebut, PPK maupun Termohon
seketika itu juga melakukan pembetulan,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98
ayat (4) dan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 serta
Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (6)
Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon
Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan
Pelantikan.
Namun faktanya, terbukti dalam
persidangan adanya keberatan atas
ketidaksesuaian tersebut tidak segera
dilakukan tindakan pembetulan baik
oleh PPK maupun Termohon seketika
itu juga. Oleh karenanya, menurut
Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta
tersebut, Termohon telah bertindak tidak
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga menurut
Mahkamah dalil Pemohon terbukti dan
beralasan hukum.
Selain itu, terhadap dalil Pemohon
tentang adanya praktik politik uang
selama penyelenggaraan Pemilukada
d i K a b u p a t e n S i n t a n g s er ta da l i l
Pemohon terkait Pelanggaran Pemilukada
di Kecamatan Kayan Hulu berupa
pencoblosan dilakukan pada malam
hari dan pagi hari yang dilakukan oleh
Petugas KPPS di Kecamatan Kayan
Hulu, Mahkamah menyatakan dalil
Pemohon terbukti dan beralasan hukum,

i.

-

Tanggal Putusan:
21 Juni 2010
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karena dalil tersebut tidak dibantah oleh
Termohon maupun Pihak Terkait.
Begitu pula dalil Pemohon yang
menyatakan, adanya kotak suara
yang tidak bersegel dikarenakan
penggabungan surat suara dari 6
TPS kedalam hanya dua kotak suara,
menurut Mahkamah juga terbukti dan
beralasan hukum. Tindakan Ketua
PPK Kecamatan Sepauk itu, lanjut
Mahkamah, telah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan bukti dan fakta hukum
di atas, Mahkamah berkesimpulan,
nyata-nyata telah terjadi pelanggaran
serius yang dilakukan secara sistematis,
terstruktur, dan masif oleh Termohon.
Hal tersebut merupakan pelanggaran

terhadap konstitusi, khususnya Pasal 18
ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan
Pemilihan Kepala Daerah dilakukan
secara demokratis, dan melanggar asasasas pemilihan umum yang bersifat
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Dengan demikian, tidak satu pun
pasangan calon pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang
boleh diuntungkan dalam perolehan
suara akibat terjadinya pelanggaran
konstitusi dan prinsip keadilan dalam
penyelenggaraan pemilihan umum.
Oleh karena itu, Mahkamah akhirnya
memutuskan untuk menjatuhkan
putusan sela sebelum menjatuhkan

putusan akhir serta membatalkan dan
menyatakan tidak mengikat secara
hukum Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sintang Nomor
43 Tahun 2010 tentang Penetapan
dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010
sepanjang mengenai Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara di Kecamatan
Tepunak, Kecamatan Sungai Tebelian,
Kecamatan Dedai, Kecamatan Ketungau
Tengah, Kecamatan Ketungau Hulu, dan
Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan
Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir,
Kecamatan Sepauk, dan Kecamatan
Serawai. (Dodi)

Pemungutan Suara Ulang di 9 Kecamatan
Ikhtisar Putusan Nomor:
28/PHPU.D-VIII/2010
Pemohon:
Sambari Halim Radianto dan Moh. Qosim
(SQ).
Termohon:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Gresik.
Pihak Terkait:
Husnul Khuluq dan M. Musyaffa’ Noer
(Humas)

(Pemilukada) Kabupaten Gresik Tahun

ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

2010.

Wakil Kepala Daerah Kab. Gresik Tahun

Tanggal Registrasi:

2010 di Kecamatan Bungah, Kecamatan

7 Juni 2010

Driyorejo, Kecamatan Menganti,

Amar Putusan:

Kecamatan Kedamean, Kecamatan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Benjeng, Kecamatan Cerme, Kecamatan

Menangguhkan berlakunya Keputusan

Duduksampeyan, Kecamatan Kebomas,

KPU Ka. Gresik Nomor 80/Kpts/KPU-

dan Kecamatan Balong Panggang;

Gresik-014.329707/2010, bertanggal 1

Melaporkan kepada Mahkamah hasil

Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi

pemungutan suara ulang tersebut

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam

selambat-lambatnya 60 (enam puluh)

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

hari setelah putusan ini dibacakan.

Pokok perkara:

Kepala Daerah Kab. Gresik Tahun 2010;

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Memerintahkan kepada KPU Kab. Gresik

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tanggal Putusan:
24 Juni 2010

untuk melakukan pemungutan suara

Ikhtisar Putusan
Sambari Halim Radianto dan Moh.
Qosim (SQ) adalah pasangan peserta
Pemilukada Kabupaten Gresik Tahun
2010 dengan nomor urut tiga. Pasangan
SQ mengajukan permohonan keberatan
terhadap Keputusan KPU Kab. Gresik No.
80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010,
bertanggal 1 Juni 2010, tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dalam Pemilukada Kab. Gresik
Tahun 2010.
Dalam permohonannya Pemohon
mendalilkan setidaknya empat pokok
permasalahan, yakni: adanya surat suara

yang jumlahnya melebihi ketentuan,
terdapat pemilih yang mencoblos lebih
dari satu kali, praktik money politic,
serta keberpihakan Termohon dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Panwaslukada) kepada
Pihak Terkait selama penyelenggaraan
Pemilukada di Gresik.
Adapun terhadap dalil-dalil tersebut,
Termohon memberikan bantahannya.
Dalam jawabannya, Termohon
mengungkapkan, permohonan Pemohon
hanya menyajikan data-data bersifat
imajiner dan asumsi Pemohon belaka, yang
dasar hukum atau sumber-sumbernya
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bukan dari Berita Acara Penghitungan
KPPS, PPK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal
97, Pasal 98, Pasal 99 Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008. Melainkan berasal
dari data internal tim sukses menurut
penghitungan yang dilakukan oleh
tim pemenangan Pemohon. Sehingga,
Termohon menegaskan, dengan demikian
permohonan Pemohon haruslah ditolak
atau tidak dapat diterima.
Selain itu, Termohon juga menyatakan,
terkait permasalahan pidana, seharusnya
diselesaikan oleh Pemohon melalui Panitia
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Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah
(Panwaslukada) serta pihak Kepolisian.
Pemilukada Ulang di Sembilan
Kecamatan
Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti
secara sah dalam persidangan, yakni
adanya praktik money politic perihal
upaya mempengaruhi pemilih pada saat
proses pemungutan suara, Mahkamah
berpendapat, Pihak Terkait telah
melakukan pelanggaran secara sistematis
dan masif yang menciderai nilai-nilai
“bebas” dan “jujur” dalam pelaksanaan
pemilihan umum sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD
1945. Sehingga, berkaitan dengan dalil
Pemohon yang menyatakan telah terjadi
praktik money politic di beberapa desa
pada beberapa kecamatan, Mahkamah

menyatakan, berdasarkan keterangan
saksi dan bukti-bukti serta berdasarkan
keyakinan Hakim, dalil Pemohon terbukti
dan cukup beralasan hukum.
Selain itu, Mahkamah berpendapat,
proses Pemilukada Kabupaten Gresik
telah diwarnai pelanggaran-pelanggaran
cukup serius yang merupakan
pelanggaran bersifat sistematis,
terstruktur, dan masif. Yang ditandai
dengan terjadinya pelanggaranpelanggaran bukan hanya selama masa
pemungutan suara, namun juga terjadi
sebelum pemungutan suara. Oleh sebab
itu, menurut Mahkamah, perlu dilakukan
pemungutan suara ulang di beberapa
Kecamatan, yaitu: Kecamatan Bungah,
Kecamatan Driyorejo, Kecamatan
Menganti, Kecamatan Kedamean,
Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme,

Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan
Kebomas, dan Kecamatan Balong
Panggang.
Akhirnya dalam amar putusannya,
sebelum menjatuhkan putusan akhir,
Mahkamah menyatakan menangguhkan
berlakunya Keputusan KPU Gresik No.
80/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2010,
bertanggal 1 Juni 2010. Selanjutnya,
memerintahkan kepada KPU Gresik
untuk melakukan pemungutan suara
ulang di 9 kecamatan, yaitu Bungah,
Driyorejo, Menganti, Kedamean, Benjeng,
Cerme, Duduksampeyan, Kebomas, dan
Kecamatan Balong Panggang. Terakhir,
melaporkan kepada Mahkamah hasil
pemungutan suara ulang tersebut
selambat-lambatnya 60 hari setelah
putusan dibacakan. (Nur Rosihin Ana/
Dodi)

Pemungutan suara ulang pemilukada surabaya
Ikhtisar Putusan Nomor:
31/PHPU.D-VIII/2010

014.329945/2010 tentang Rekapitulasi

berada di Kecamatan Wiyung;

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan

Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan

Umum Kota Surabaya untuk melakukan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

pemungutan suara ulang Pemilihan

Daerah Kota Surabaya Tahun 2010,

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

tanggal 8 Juni 2010;

Daerah Kota Surabaya di Kecamatan

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan

Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan

Umum Kota Surabaya untuk melakukan

Krembangan, Kecamatan Rungkut,

penghitungan surat suara ulang Pemilihan

Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Jaya yang berada di Kecamatan Sawahan

Pokok perkara:

Daerah Kota Surabaya pada seluruh

dan Kelurahan Wiyung yang berada di

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

kotak suara di Kota Surabaya dengan

Kecamatan Wiyung;

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/

Melaporkan kepada Mahkamah hasil

Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

V/2010, tanggal 25 Mei 2010, terkecuali di

pemungutan suara ulang dan penghitungan

Amar Putusan:

Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir,

surat suara ulang tersebut selambat-

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Kecamatan Krembangan, Kecamatan

lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah

Membatalkan berlakunya Keputusan

Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan

putusan ini dibacakan.

Komisi

Kota

Putat Jaya yang berada di Kecamatan

Surabaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-

Sawahan dan Kelurahan Wiyung yang

Ikhtisar Putusan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) Kota
Surabaya ditengarai dipenuhi pelanggaran
yang terstruktur, sistematis dan bersifat
masif. Terdapat setidaknya delapan
dalil yang diungkapkan oleh Pemohon
dalam permohonannya. Pemohon adalah
pasangan calon dengan nomor urut
tiga, yakni pasangan Arif Afandi-Adies
Kadir.

Dalam permohonannya, Pemohon
di antaranya mengungkapkan, adanya
intimidasi terhadap sekelompok ibuibu yang tergabung dalam sebuah
kelompok pengajian rutin; pembagian
surat dan piagam penghargaan yang
ditandatangani oleh pasangan nomor
urut empat Tri Rismaharini (Pihak
Terkait), yang merupakan incumbent,
kepada seluruh siswa berprestasi seKota Surabaya; dan terjadi politik uang

Pemohon:
Arif Afandi dan Adies Kadir
Termohon:
Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya
Terkait:
Tri Rismaharini dan Bambang Dwi
Hartono

Pemilihan

Edisi Juni 2010

Umum

Tanggal Putusan:
30 Juni 2010

pada beberapa kecamatan dengan cara
pembagian bingkisan dan uang kepada
para pemilih.
Selain itu, menurut Pemohon, Pihak
Terkait juga telah melakukan mobilisasi
dan instruksi kepada bawahannya serta
aparat kecamatan dan kelurahan untuk
mengkondisikan perangkat RT dan RW di
wilayah kecamatan, khususnya Kecamatan
Sawahan, untuk memilih Pasangan Calon
nomor urut empat. Oleh sebab itu, dapat
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dikatakan telah terjadi pelanggaran
sistematis, terstruktur dan bersifat masif,
yang terjadi sebelum, ketika maupun
setelah pemungutan suara.
Selanjutnya, Pemohon mendalilkan,
terjadi pelanggaran-pelanggaran lain,
di antaranya: pembukaan kotak suara,
penggembokan kotak suara, penyegelan
berkas pemungutan serta penghitungan
suara yang dilakukan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Selain itu, tidak
dilakukannya penghitungan ulang oleh
Termohon terhadap surat suara coblos
tembus di beberapa kecamatan.
Adapun bantahan atas dalildalil Pemohon tersebut, Termohon
menyatakan, dalil Pemohon tidak relevan
dengan tugas dan kewenangan Termohon.
Kalaupun dalil Pemohon tersebut benar
adanya, hal tersebut merupakan wilayah
pelanggaran Pemilukada yang menjadi
wewenang dari Panwaslukada. Dalam
hal ini, menurut Termohon, semestinya
Pemohon sebagai pihak yang paham
aturan hokum, melaporkan hal tersebut
pada Panwaslukada Kota Surabaya.
Sedangkan Pihak Terkait mem
bantahnya dengan mengatakan, Pemohon
telah melakukan dramatisasi atas suatu
peristiwa yang secara substantif tidak
ada korelasinya antara peristiwa yang
didalilkan dengan hasil pemungutan dan
penghitungan suara.
Pendapat Mahkamah
Menurut Mahkamah, perbuatan
menyebarkan piagam yang dilampiri
dengan bukti surat himbauan yang
dilakukan pada masa tenang (H-1) dan
pada hari pencoblosan, merupakan
kampanye terselubung yang berinsinuasi
kampanye, baik langsung maupun tidak
langsung. Dengan demikian fakta hukum
ini menunjukkan bahwa Pihak Terkait telah
melakukan tindakan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan
dan asas Pemilu, khususnya asas jujur
dan adil, sehingga menurut Mahkamah
dalil Pemohon beralasan hukum.
Kemudian terkait dalil money politic,
berupa pembagian uang, kaos, sarung
dan beras; telah terbukti berdasarkan
pada pernyataan tiga orang saksi yang
dihadirkan oleh Pemohon. Oleh karena
itu, telah cukup bagi Mahkamah untuk
menilai bahwa telah terjadi praktik politik
uang (money politic) yang dilakukan oleh
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Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga
menurut Mahkamah dalil Pemohon
beralasan hukum.
Selanjutnya, dalil Pemohon yang
mengungkapkan, adanya pertemuan
untuk memobilisasi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) oleh Pihak Terkait, yakni dengan
mengkondisikan perangkat RT dan RW
di wilayah kecamatan se-Kota Surabaya
melalui pertemuan di rumah makan
Mutiara, menurut Mahkamah hal itu
memang benar terjadi dan Mahkamah
berkeyakinan bahwa pertemuan tersebut
merupakan bentuk mobilisasi para PNS,
khususnya para Camat dan Lurah untuk
mendukung Pasangan Calon Nomor Urut
4 dalam Pemilukada Kota Surabaya.
Dengan demikian menurut Mahkamah
dalil Pemohon terbukti dan beralasan
hukum.
Selain itu, banyaknya jumlah surat
suara tidak sah terkait permasalahan
dengan coblos tembus pada surat suara,
yang telah direkomendasikan oleh
Panwaslu untuk dilakukan penghitungan
ulang namun tidak diindahkan oleh
Termohon, Mahkamah berpendapat,
jumlah suara tidak sah sejumlah 39.307
adalah sangat banyak dan mempunyai
arti yang signifikan dalam Pemilukada
Kota Surabaya. Dapat dipastikan, menurut
Mahkamah, dalam jumlah yang banyak
tersebut terdapat suara yang sah tetapi
dinyatakan tidak sah karena coblos
tembus. Hal ini berarti merugikan
pemilih yang telah memberikan suaranya
untuk pasangan calon tertentu dan
akan mengurangi legitimasi Pemilukada
Kota Surabaya. Dalam hal ini, lanjut
Mahkamah, demi validitas perolehan
suara masing-masing pasangan calon yang
akan meningkatkan legitimasi perolehan
suara masing-masing calon, dan untuk

melaksanakan prinsip demokrasi yang
menghargai setiap suara pemilih, serta
untuk menegakkan asas pemilihan umum
yang jujur dan adil maka perlu dilakukan
penghitungan ulang terhadap surat suara
dengan menerapkan Surat KPU Nomor
313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010,
pada setiap kotak suara Pemilukada Kota
Surabaya Tahun 2010 sesuai rekomendasi
Panwaslu Kota Surabaya Nomor 147/
PANWASLUKADA/VI/2010 tanggal 2
Juni 2010.
Akhirnya, setelah mencermati
kesaksian para saksi dan kesimpulan
dari para pihak, Mahkamah dalam
konklusinya menyatakan, telah
terj adi pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif
dalam penyelenggaraan Pemilukada
Kota Surabaya di Kecamatan Bulak,
Kecamatan Semampir, Kecamatan
Krembangan, Kecamatan Rungkut,
Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat
Jaya yang berada di Kecamatan Sawahan
dan Kelurahan Wiyung yang berada
di Kecamatan Wiyung, sehingga harus
dilakukan pemungutan ulang.
Oleh karena itu, dalam amar putusan,
Mahkamah memerintahkan kepada
Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya
untuk melakukan penghitungan surat
suara ulang Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Surabaya pada seluruh kotak suara
di Kota Surabaya dengan menerapkan
Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010,
tanggal 25 Mei 2010, terkecuali di
Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir,
Kecamatan Krembangan, Kecamatan
Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan
Putat Jaya yang berada di Kecamatan
Sawahan dan Kelurahan Wiyung yang
berada di Kecamatan Wiyung. (Dodi)
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Menyoal konstitusionalitas Rangkap Jabatan dalam Parpol
Ikhtisar Putusan Nomor:
151/PUU-VII/2009
Pemohon:
Lily Chadijah Wahid
Pokok perkara:
Pengujian Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Ikhtisar Putusan

Pemohon sebagai warga negara
Indonesia, yang berkedudukan sebagai
kader/anggota fungsionaris DPP PKB,
dan juga sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat merasa dirugikan
hak konstitusionalnya dengan adanya
Pasal 23 huruf C dan Penjelasan Umum
Paragraf 8 sepanjang frasa “diharapkan”
dan “dapat” UU 39/2008.
Dalam pertimbangan hukum,
Mahkamah harus menilai semua
kedudukan hukum yang disandang
Pemohon karena ketiga kedudukan
hukum yang disandang Pemohon terkait
satu dengan yang lain, yang masingmasing dalam waktu yang bersamaan
memiliki kepentingan hukum yang
sama, yaitu pengujian konstitusionalitas
Undang-Undang. Oleh karena itu,
Mahkamah berpendapat, bahwa benar
Pemohon memiliki hak konstitusional
yang dijamin dan dilindungi oleh UUD
1945, yakni hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal
28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, UU
yang dimohonkan pengujian adalah UU
mengenai organ pemerintahan in casu UU
Kementerian Negara yang di dalamnya
mengatur mengenai kedudukan dan urusan
pemerintahan, tugas, fungsi dan susunan
organisasi, pembentukan, pengubahan
dan pembubaran kementerian,
pengangkatan dan pemberhentian,
hubungan fungsional kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian,
dan hubungan kementerian dengan
pemerintah daerah.
Pasal-pasal/materi muatan dalam
UU a quo mengikat penyelenggara
negara/organ pemerintahan baik di
pusat atau di daerah dan sama sekali

Edisi Juni 2010

terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Norma sebagai alat uji:
Pasal 28D Ayat (1)

Norma yang diuji:
Pasal 23 huruf C dan Penjelasan Umum
Paragraf 8 sepanjang frasa “diharapkan”
dan “dapat”

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima.

tidak mengikat warga Negara pada
umumnya. Hal demikian, bukan berarti
UU a quo tidak bisa dipersoalkan
konstitusionalitasnya oleh warga Negara.
UU a quo tetap dapat dipersoalkan
konstitusionalitasnya sepanjang warga
negara yang bersangkutan tersangkut
kepentingan hukumnya baik langsung
maupun tidak langsung terhadap undangundang a quo. Sementara, menurut
Mahkamah, seandainya pun terdapat
pertentangan antara materi muatan
yang satu dan materi muatan yang lain
tetapi hal demikian tidak mengurangi,
mengabaikan, dan melanggar hak-hak
konstitusional Pemohon. Dengan kata
lain, Pemohon sebagai warga negara
Indonesia tidak mempunyai kepentingan
hukum yang langsung maupun tidak
langsung dengan materi muatan dalam
UU a quo khususnya terhadap pasal-pasal
atau materi muatan yang dimohonkan
pengujian.
Terkait dengan kedudukan/jabatan
Pemohon sebagai anggota/fungsionaris
partai politik in casu Dewan Pengurus
Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPPPKB), menurut Mahkamah, kepentingan
hukum PKB bisa saja terkurangi atau
terlanggar oleh ketentuan norma
dalam UU 39/2008 yang dimohonkan
pengujian, tetapi, Pemohon tidak dapat
mengatasnamakan PKB sebagai sebuah
badan hukum publik yang menuntut hakhak konstitusionalnya karena menduga
hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya sebuah UU. Alasannya, UU
atau mekanisme internal sebuah badan
hukum telah menentukan siapa yang
berhak mewakili kepentingan hukum
suatu badan hukum publik atau privat
di hadapan sidang pengadilan atau di
forum-forum publik lainnya. Dalam

kaitan ini Pemohon tidak menunjukkan
surat mandat atau dokumen apapun
yang menunjukkan bahwa dirinya
mewakili kepentingan hukum Partai
Kebangkitan Bangsa. Terkait dengan
kedudukan/jabatan Pemohon sebagai
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
menurut Mahkamah, pada diri Pemohon
juga melekat hak-hak konstitusional
yang membedakan Pemohon dengan
warga negara Indonesia yang lain.
Mahkamah sebagaimana dalam Putusan
Nomor 20/PUU-V/2007 hingga saat ini
masih berpendirian bahwa pengertian
“perorangan warga negara Indonesia”
dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU
MK tidak sama dengan warga negara
Indonesia yang berkedudukan sebagai
Anggota DPR, sebab perorangan warga
negara Indonesia yang bukan anggota
DPR tidak mempunyai hak konstitusional
yang dijadikan dasar atau dalil kerugian
hak konstitusional Pemohon, yaitu hak
konstitusional dalam Pasal 11 ayat (2)
dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. UUD
1945 secara eksplisit telah menentukan
hak konstitusional bagi warga negara
Indonesia, Anggota DPR, maupun DPR
selaku lembaga (institutie).
UUD 1945 telah menentukan hak
konstitusional Anggota DPR sebagaimana
termaktub dalam Pasal 20A ayat (3) UUD
1945. Begitu pula hak konstitusional
Dewan Perwakilan Rakyat untuk
melaksanakan fungsinya, baik legislasi,
anggaran, dan pengawasan, tercantum
dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.
Sementara Pasal 21 UUD 1945 juga
telah memberikan hak kepada Anggota
DPR untuk mengajukan usul rancangan
Undang-Undang yang selengkapnya
menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat berhak mengajukan usul

Tanggal Putusan:
3 Juni 2010
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rancangan undang-undang.” Berdasarkan
Pasal 21 UUD 1945, maka Pemohon
sebagai Anggota DPR maupun anggota
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dimana
Pemohon bernaung di bawahnya menjadi
bagian yang penting ketika pembuatan
Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak
menemukan adanya tindakan diskriminasi
terhadap diri Pemohon maupun fraksi
Pemohon ketika Undang-Undang a quo
dibentuk, sehingga tidak tepat ketika
setelah menjadi Undang-Undang justru
dipersoalkan konstitusionalitasnya yang
berarti mempersoalkan tindakannya
sendiri di hadapan sidang Mahkamah. Jika
seandainya dalam proses pembentukan
Undang-Undang a quo tirani mayoritas
fraksi atas minoritas fraksi, quod non,
hal demikian akan menjadi pertimbangan
tersendiri bagi Mahkamah. Dengan
demikian, Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) karena
sebagai Anggota F-PKB yang bersangkutan
tidak berhak mewakili PKB, sedangkan
sebagai Anggota DPR, substansi uji materi
yang diajukan bukanlah merupakan hak
konstitusional Pemohon menurut UUD
1945.
Berdasarkan seluruh uraian per
timbangan tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa Pemohon sebagai
perorangan warga negara Indonesia yang
berkedudukan sebagai fungsionaris DPPPKB dan Anggota DPR tidak memenuhi
kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal
51 Ayat (1) huruf a UU MK, sehingga
tidak mengalami kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana
didalilkan Pemohon. Dengan demikian,
Pemohon tidak mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) selaku Pemohon
dalam permohonan pengujian UndangUndang a quo. Oleh karena itu, dalam
konklusi, Mahkamah berkesimpulan
Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo dan Pokok Permohonan
tidak perlu dipertimbangkan lebih
lanjut.
Dalam permohonan ini, dua Hakim
Konstitusi, yakni Harjono dan Hamdan
Zoelva menyatakan alasan berbeda
(Concuring Opinion). Harjono menyatakan,
Pemohon adalah perorangan warga
negara Indonesia yang menjabat sebagai
anggota DPP PKB dan menjadi anggota
DPR RI. Meskipun Pemohon adalah
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fungsionaris DPP PKB yang juga anggota
DPR dari unsur PKB, namun tidak secara
serta merta menyebabkan Pemohon
kehilangan hak untuk mengajukan
pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1945 hanya dengan dasar semata-mata
telah menjadi anggota DPR yang terlibat
secara formil dalam pembuatan UndangUndang. Sebagai anggota DPR, Pemohon
wajib untuk menjaga agar hak-hak
konstitusional warga negara yang dijamin
oleh UUD 1945 tidak dilanggar oleh
Undang-Undang. Hal demikian merupakan
pertanggungjawaban politik langsung
antara Pemohon dengan konstituennya,
dan sebaliknya Pemohon berkewajiban
agar hak-hak warga negara yang dijamin
dalam UUD 1945 ditegakkan karena
status Pemohon memang sebagai wakil
rakyat, oleh karenanya harus membela
kepentingan yang diwakilinya. Dengan
dasar pemikiran demikian, Harjono
berpendapat bahwa status sebagai
anggota DPR tidak secara serta merta
menghilangkan hak seorang warga
negara untuk mengajukan permohonan
pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945.
Terhadap dalil Pemohon yang
mengatakan, Pasal 23 huruf c UU
39/2008 serta Penjelasan Umum Paragraf
8 UU 39/2008 sepanjang mengenai
frasa “diharapkan” dan frasa “dapat”
adalah bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Menurut Harjono,
Pemohon di dalam persidangan tidak
dapat membuktikan telah kehilangan hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta
kehilangan perlakuan yang sama di
depan hukum, atau hak-hak sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 tersebut telah dilanggar oleh
ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.
Permohonan Pemohon, lanjut Harjono,
tidak jelas (obscur libel) karena Pemohon
tidak dapat membuktikan bahwa telah
timbul kerugian konstitusional dan oleh
karenanya harus dinyatakan tidak dapat
diterima. Meskipun ketentuan yang
dimohonkan pengujian oleh Pemohon
memang terdapat ketidakselarasan antara
pasal dan Penjelasan Umum yang menurut
Pemohon terdapat ketidakpastian hukum,
namun kepastian hukum yang dimaksud
oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah
jaminan kepastian hukum terhadap setiap

orang (in persona). Dengan demikian kalau
alasan ketidakpastian akan dijadikan
dasar pengujian Undang-undang maka
harus dibuktikan oleh Pemohon bahwa
Undang-Undang yang dimohonkan secara
in persona dapat atau telah menimbulkan
ketidakpastian kepada Pemohon.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva berpendapat, keputusankeputusan politik di DPR termasuk
dalam pembentukan undang-undang
yang ditentukan berdasarkan persetujuan
mayoritas adalah wujud pelaksanaan
prinsip demokrasi. Akan tetapi karena
Indonesia adalah negara yang menganut
prinsip supremasi konstitusi persetujuan
mayoritas tidak dengan sendirinya diterima
sebagai kebenaran konstitusional, karena
harus memenuhi syarat dan mekanisme
pengambilan keputusan yang ditentukan
oleh konstitusi. Di sinilah prinsip
demokrasi konstitusional dilaksanakan.
Demikian halnya dengan pembentukan
undang-undang yang dilahirkan oleh DPR.
Secara formal UU yang disetujui mayoritas
anggota DPR adalah sah menurut logika
demokrasi, akan tetapi belum tentu sah
menurut logika konstitusi, karena logika
konstitusi mengharuskan kesesuaian
setiap putusan itu dengan norma
konstitusi. Itulah sebabnya undangundang yang mengandung norma
bertentangan dengan konstitusi dapat
dinyatakan tidak berkekuatan hukum
oleh Mahkamah Konstitusi. Seorang
anggota DPR dengan posisi minoritas,
akan selalu mengalami kesulitan untuk
memenangkan keputusan DPR apabila
berhadapan dengan kepentingan dan
kehendak mayoritas, padahal mungkin
saja keputusan mayoritas DPR itu
bertentangan, atau tidak sesuai dengan
norma konstitusi, dan sebaliknya justru
pendapat minoritas yang tidak disetujui
mayoritas itulah yang sesuai dengan
norma konstitusi.
Dalam kondisi seperti inilah, menurut
Hamdan, seorang anggota DPR harus
diberikan legal standing oleh Mahkamah
sebagai pihak yang dapat mengajukan
permohonan pengujian UU di Mahkamah,
manakala hak-hak konstitusionalnya
dilanggar, dan norma UU yang diputuskan
oleh mayoritas bertentangan atau tidak
sesuai dengan UUD 1945. Karena posisinya
yang minoritas, seorang anggota DPR
yang merupakan kelompok minoritas
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sampai kapan pun tidak akan mampu
memenangkan pendapatnya di DPR
berdasarkan hak-hak legislatif yang
diberikan konstitusi manakala berhadapan
dengan kepentingan mayoritas.
Oleh karena itu, menurut Hamdan,
syarat legal standing anggota DPR untuk
mengajukan pengujian UU ke Mahkmah
adalah adanya kerugian konstitusional
anggota DPR yang bersangkutan dan
norma undang-undang yang bersangkutan
bertentangan dengan konstitusi. Di
samping itu, seorang anggota DPR
bisa memiliki status yang lain baik
sebagai warga negara maupun sebagai
anggota partai politik. Hal ini pun
harus dipertimbangkan oleh Mahkamah
karena dengan memiliki posisi sebagai
seorang anggota DPR tidak serta merta

seseorang akan kehilangan hak-hak (hak
konstitusional) sebagai warga negara
biasa maupun dalam posisi apapun,
termasuk dalam kasus ini posisi Pemohon
sebagai anggota partai politik. Oleh
karena itu, menurutnya, Mahkamah harus
memberikan legal standing bagi mereka
untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi
untuk menguji UU terhadap UUD 1945.
Walaupun demikian, dalam kasus
ini Hamdan berpendapat Pemohon tidak
memiliki legal standing, bukan karena
Pemohon adalah anggota DPR akan tetapi
karena tidak ada kerugian konstitusional
Pemohon dalam permohonan a quo.
Menurut saya, apabila sebuah partai
politik dalam hal ini Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) yang Pemohon menjadi
salah satu anggotanya, memiliki kebijakan

internal partai yang memungkinkan
perangkapan jabatan menteri dengan
pimpinan/ketua umum partai politiknya,
maka hal itu merupakan kebijakan
internal partai politik yang bersangkutan
yang tidak melanggar ketentuan konstitusi
karena partai politik adalah instrumen
atau wadah bagi kader-kader bangsa
untuk menduduki jabatan-jabatan politik
termasuk menteri. Apabila pemohon
tidak setuju dengan kebijakan internal
partai politik yang bersangkutan maka
Pemohon dapat memperjuangkan dalam
musyawarah internal partai politiknya
untuk mengubah kebijakan partainya. Jadi
dalam kasus ini, dia berpendapat Pemohon
tidak memiliki legal standing karena
tidak adanya kerugian konstitusional.
(Lulu A)

rangkap Jabatan presiden sebagai anggota
parpol konstitusional
Ikhtisar Putusan Nomor:
14/PUU-VII/2010
Pemohon:
Doni Istyanto Hari Mahdi

terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Amar Putusan:

Republik Indonesia Tahun 1945

Menyatakan permohonan Pemohon tidak

Norma yang diuji:
Pasal 16 ayat (1)

Pokok perkara:

Norma sebagai alat uji

Pengujian Undang-Undang Nomor 2

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

Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 28I Ayat (2)

Ikhtisar Putusan

Pemohon mendalilkan sebagai
perorangan warga Negara Indonesia dan
sebagai anggota partai politik berdasarkan
Kartu Anggota Partai Gerakan Indonesia
Raya (Gerindra). Pemohon menganggap
berlakunya Pasal 16 ayat (1) UU 2/2008
merugikan hak-hak konstitusionalnya,
manakala anggota partai politik yang
sedang memangku jabatan sebagai
Presiden atau Wakil Presiden Republik
Indonesia, tidak diberhentikan
keanggotaannya dari partai politik segera
setelah memangku jabatan tersebut. Pasal
16 ayat (1) menyatakan, “Anggota Partai
Politik diberhentikan keanggotaannya dari
Partai Politik apabila: (a) meninggal dunia;
(b) mengundurkan diri secara tertulis; (c)
menjadi anggota Partai Politik lain; atau
(d) melanggar AD dan ART.” Menurut
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Pemohon, dapat dipastikan sebagai
anggota partai politik Presiden atau
Wakil Presiden akan selalu melindungi
dan mendahulukan kepentingan partai
politiknya dibandingkan dengan tugas
pokoknya sebagai kepala pemerintahan,
dan tidak akan mampu bersikap netral
atau nonpartisan yang bebas dari pengaruh
partai politiknya. Keadaan ini secara
spesifik dan aktual selalu berpotensi
m en i mb u l ka n keb i j a ka n -keb i j a ka n
diskriminatif dalam keberadaannya
sebagai Presiden selaku Kepala Negara
dan Kepala Pemerintahan sehingga
bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon
meminta kepada Mahkamah agar pasal
a quo dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) yaitu dengan ketentuan

dapat diterima.
Tanggal Putusan:
3 Juni 2010

termasuk apabila seorang anggota partai
politik dilantik menjadi Presiden atau
Wakil Presiden
Terhadap dalil Pemohon tersebut,
Mahkamah berpendapat, hal itu hanya
bersifat spekulatif karena dalam sistem
ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945
terdapat mekanisme checks and balances
antar lembaga negara dan mekanisme
kontrol dari masyarakat seperti pers,
civil society organization, dan nongovernment organization. Lebih dari
itu di semua negara demokrasi tidak
ada larangan bagi pimpinan partai
politik untuk merangkap jabatan dalam
kepemimpinan negara sejauh partai
politiknya sendiri secara internal yang
didukung rakyat melalui pemilihan
umum memberikan kepercayaan untuk
itu.
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Menurut Mahkamah, Pemohon
memiliki hak konstitusional untuk
tidak diperlakukan secara diskriminatif
sebagaimana dijamin oleh ketentuan
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, akan tetapi
dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon
tidak menunjukkan adanya kerugian
konstitusional, baik yang bersifat spesifik,
aktual, maupun potensial yang diderita
Pemohon dengan berlakunya ketentuan
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang a quo.
Menurut PMK Nomor 06/PMK/2005
tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, salah satu
syarat kedudukan hukum (legal standing)
adalah adanya potensi kerugian yang
menurut penalaran yang wajar pasti akan
terjadi. Dalam dalil yang dikemukakan
Pemohon, potensi kerugian Pemohon
yakni akan adanya tindakan diskriminatif
dan tidak netral seorang anggota partai
politik yang menjabat sebagai Presiden
atau Wakil Presiden hanyalah bersifat

kemungkinan yang dapat terjadi tetapi
dapat juga tidak terjadi.
Selain itu, Mahkamah berpandangan,
partai politik adalah salah satu pilar
demokrasi yang juga memiliki maksud
dan tujuan untuk memajukan bangsa dan
negara. Salah satu cara partai politik untuk
berperan dalam memajukan bangsa dan
negara adalah mengajukan kader-kader
dan anggotanya untuk memimpin serta
ikut menentukan kebijakan-kebijakan
negara melalui tampuk kekuasaan
(lembaga-lembaga negara) yang diadakan
oleh negara sebagai jabatan politik.
Karena itulah Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
memberikan kewenangan kepada partai
politik atau gabungan partai politik untuk
mengusulkan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden untuk ikut dalam
pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden.
Oleh karena itu, adalah tidak tepat
dalil Pemohon yang selalu mengasosiasikan

setiap anggota partai politik yang
sedang menduduki jabatan negara pasti
akan bertindak hanya menguntungkan
partai politiknya serta akan bertindak
diksriminatif. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, kerugian konstitusional
karena berlakunya ketentuan Pasal
16 ayat (1) UU a quo sebagaimana
yang didalilkan oleh Pemohon dalam
perkara ini menjadi tidak relevan.
Dengan kata lain, tidak terdapat kerugian
konstitusional Pemohon atas berlakunya
Pasal 16 ayat (1) UU 2/2008. Oleh
karenanya, dalam konlusi, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon tidak memiliki
syarat kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a
quo. Karena Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan ini,
Mahkamah tidak mempertimbangan
dalil-dalil dalam pokok permohonan
Permohon. (Lulu A)

UU MA Cacad prosedur
Ikhtisar Putusan Nomor:
27/PUU-VII/2009
Pemohon:
Asfinawati (Pemohon I)
Hasril Hertanto (Pemohon II)
Johanes Danang Widoyoko (Pemohon III)
Zainal Arifin Mochtar (Pemohon IV)

Ikhtisar Putusan

Pembacaan putusan atas uji formil
terhadap Undang-Undang 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(selanjutnya disebut UU MA), dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Rabu (16/06).
Permohonan diajukan oleh empat
orang Warga Negara Indonesia, masingmasing bekerja sebagai advokat (Pemohon
I), dosen/staf pengajar (Pemohon II
dan III), dan swasta (Pemohon IV).
Mereka merasa telah dirugikan hak
konstitusionalnya karena pembahasan
UU MA tersebut telah dilakukan secara
eksklusif dan tertutup dengan tanpa
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Pokok perkara:
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amar Putusan:
Menyatakan menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya.

mengindahkan prinsip keterbukaan dan
transparansi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Menurut mereka, sebagai warga
negara Indonesia, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan
di Indonesia baik berdasarkan UUD
1945 maupun perundang-undangan,
mereka telah memberikan mandat
keterwakilannya melalui anggota dan
institusi DPR RI yang salah satu tugasnya
adalah membentuk Undang-Undang
(legislasi). Bahwa anggota DPR dan DPR
RI sebagai sebuah intitusi perwakilan
dari Pemohon, lanjut mereka, seharusnya
melaksanakan tugas dan kewajibannya
dalam pembentukan perundang-undangan
dengan baik, benar serta bertanggung
jawab sesuai dengan ketentuan yang

ada. Namun dalam proses pembentukan
UU MA, DPR tidak melakukan tugas dan
kewajibannya dengan baik dan benar
maka jelaslah bahwa Pemohon yang
telah memberikan mandatnya kepada
anggota DPR telah berpotensi dirugikan
hak konstitusionalnya.
Selain itu, Pemohon dan/atau warga
negara Indonesia, seharusnya berhak
untuk melihat rapat-rapat pembahasan
Undang-Undang a quo, yang ternyata
diakukan secara tertutup. Oleh karena
itu, jelaslah bahwa hak Pemohon
sebagai warga negara telah dilanggar
dalam pembahasan Undang-Undang a
quo, sehingga menimbulkan kerugian
konstitusional bagi para Pemohon.
Oleh karenanya, mereka mendalilkan
bahwa proses pembentukan UU MA telah

Tanggal Putusan:
16 Juni 2010
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bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1),
Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22A UndangUndang Dasar 1945. Adapun alasanalasan hukum yang mereka lontarkan
adalah pertama, terkait pengambilan
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
tidak memenuhi syarat kuorum; kedua,
Pengambilan keputusan Ketua DPR tidak
memenuhi syarat pengambilan Keputusan;
dan ketiga, Pembahasan Undang-Undang a
quo melanggar prinsip keterbukaan.
Menyoal Kehadiran Fisik dan Tata Cara
Pengambilan Keputusan
Pada permohonannya, para Pemohon
mempermasalahkan ‘kehadiran’ para
anggota DPR saat pengambilan keputusan
atas UU MA. Menurut mereka, jumlah
anggota DPR yang benar-benar hadir
dalam ruang sidang berbeda dengan
jumlah tanda tangan kehadiran dalam
presensi. Hal ini seperti diungkapkan
oleh saksi Febridiansyah dan Anugerah
Perkasa. Dalam konteks ini, bisa dikatakan
kehadiran ada dua definisi, yakni pertama,
hadir secara administratif (berdasarkan
tanda tangan) dan kedua, hadir secara
fisik (anggota yang bersangkutan ada di
ruang sidang).
Berdasarkan kejadian itu, untuk
memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon
telah menghadirkan beberapa ahli. Salah
satunya adalah ahli Saldi Isra, yang
berpendapat, kehadiran anggota legislatif
dalam proses pengambilan keputusan
merupakan keharusan. Kehadiran tersebut
memang tidak harus untuk semua
anggota, tetapi sesuai dengan jumlah
minimal yang dipersyaratkan. Selain itu,
kehadiran tersebut adalah kehadiran
secara fisik.
Menurutnya, kehadiran secara fisik
diperlukan untuk tiga alasan mendasar,
yakni: Pertama, sebagai bentuk konkret
dari pelaksanaan konsep perwakilan
rakyat; Kedua, memberikan kesempatan
bagi anggota lembaga legislatif yang
sejak semula tidak ikut membahas
sebuah rancangan keputusan penting
(misalnya rancangan Undang-Undang)
karena mekanisme internal lembaga
legislatif menyerahkan kepada bagian
yang mengurusi bidang tertentu; dan
Ketiga, kehadiran fisik diperlukan untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya
penentuan/pengambilan keputusan akhir
melalui mekanisme pemungutan suara
(voting).
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Selain itu, para Pemohon juga men
dalilkan bahwa pada saat pengambilan
keputusan, Ketua DPR Agung Laksono,
tidak memperhatikan interupsi dan
perbedaan pandangan yang terjadi
pada saat sidang berlangsung. Di mana
seharusnya hal itu harus diperhatikan
terlebih dahulu oleh Ketua Sidang.
Namun yang terjadi pada saat itu,
Ketua DPR langsung mengetukkan palu
tanda RUU MA telah disetujui untuk
diundangkan.
Oleh karena itu, menurut Pemohon,
tata cara pengambilan keputusan tersebut
telah bertentangan dengan mekanisme
pembentukan UU yang seharusnya.
Seperti yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Tata Tertib DPR RI Nomor
08/DPR RI/I/2005.2006 (Tatib DPR).
Demi Asas Kemanfaatan Hukum
Setelah sebelumnya Mahkamah
memeriksa dengan seksama permohonan
Pemohon, saksi dan ahli dari Pemohon,
keterangan Pemerintah dan keterangan
DPR, akhirnya Mahkamah memberikan
beberapa pendapat. Menurut Mahkamah,
dalam konteks pengujian formil sebuah
UU, Mahkamah akan mendasarkan
pengujian pada Pasal 20 UUD 1945,
serta tidak akan terlepas dari Tatib DPR.
Di mana Tatib merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam implementasi UUD
1945, terutama Pasal 22A.
Kemudian Mahkamah berpendapat,
jika tolok ukur pengujian formil harus
selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945
saja, maka hampir dapat dipastikan
tidak akan pernah ada pengujian formil
karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal
prinsip dan tidak mengatur secara jelas
aspek formil proseduralnya. Padahal
dari logika tertib tata hukum sesuai
dengan konstitusi, pengujian secara
formil itu harus dapat dilakukan. Oleh
sebab itu, sepanjang Undang-Undang,
tata tertib produk lembaga negara,
dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mekanisme atau formilprosedural itu mengalir dari delegasi
kewenangan menurut konstitusi, maka
peraturan perundang-undangan itu dapat
dipergunakan atau dipertimbangkan
sebagai tolok ukur atau batu uji dalam
pengujian formil.

Namun, berkaitan dengan adanya
kekurangan dalam suatu pembentukan
Undang-Undang karena tidak sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam
UU 10/2004, Mahkamah berpandangan,
hal itu tidak dengan serta merta
menyebabkan Undang-Undang yang
diuji adalah batal. Undang-Undang yang
tidak baik proses pembentukannya
mungkin dapat menyebabkan materi
pengaturannya kurang sempurna atau
dapat juga materinya bertentangan
dengan UUD 1945, namun dapat pula
menghasilkan suatu peraturan yang baik
dari segi teori pembentukan UndangUndang.
Dengan pertimbangan di atas,
Mahkamah tidak melakukan pengujian
Undang-Undang secara formil langsung
berdasarkan setiap ketentuan yang ada
dalam UU 10/2004, karena apabila hal
demikian dilakukan berarti Mahkamah
melakukan pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut
bukan maksud UUD 1945. Apabila
Mahkamah mempertimbangkan adanya
pengaturan yang berbeda, yang dimuat
dalam Undang-Undang yang berbeda,
sebelum memberikan putusan pada
suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan
untuk menjaga adanya konsistensi dalam
pengaturan demi menjaga kepastian
hukum dan bukan untuk menguji
substansi Undang-Undang terhadap
Undang-Undang lain. UU 10/2004 adalah
sebuah Undang-Undang pula, yang
artinya sebagaimana Undang-Undang
pada umumnya dapat menjadi objek
pengujian baik formil maupun materiil,
oleh karena itu, Mahkamah menyatakan,
UU itu (baca: UU 10/2004) tidak dapat
dijadikan sebagai dasar pengujian.
Selanjutnya, menurut Mahkamah,
proses pembentukan Undang-Undang
yang dimohonkan pengujiannya oleh
para Pemohon telah melanggar ketentuan
formil pengambilan keputusan yang
berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan
Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/20052006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga
cacat prosedur. Mahkamah berpendapat
bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut
sangatlah penting untuk menentukan
apakah DPR telah menyatakan
persetujuannya terhadap suatu Rancangan
Undang-Undang sebagaimana disyaratkan
oleh UUD 1945. Meskipun Mahkamah
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berpendapat bahwa Undang-Undang
yang dimohonkan untuk diuji oleh para
Pemohon mengandung cacat prosedur
dalam proses pembentukannya, namun
untuk dinyatakan bahwa Undang-Undang
a quo tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, Mahkamah perlu
mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa Mahkamah sebelum perkara a
quo diajukan belum pernah memutus
permohonan pen gu j i a n for mi l
Undang-Undang yang diperiksa
secara lengkap dan menyeluruh;
2. B a h w a s e m e n t a r a i t u p r o s e s
pembentukan Undang-Undang
berlangsung secara ajeg dengan
tata cara yang diatur oleh Peraturan
Tata Tertib DPR dan kebiasaan
yang perkembang dalam proses
tersebut;
3. B a h w a p r o s e s p e m b e n t u k a n
Undang-Undang yang didasarkan
pada Peraturan Tata Tertib DPR
dan kebiasaan tersebut oleh DPR
dianggap tidak bertentangan dengan
UUD 1945;
4. Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah
Konstitusi, berupa cacat prosedur
dalam proses pembentukan UndangUndang yang dimohonkan untuk
diuji oleh para Pemohon, harus
difahami sebagai koreksi atas proses
pembentukan Undang-Undang yang
selama ini dipraktikkan sebagai telah
sesuai dengan UUD 1945;
5. Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi
tentang hal-hal yang seharusnya
dilakukan dalam proses pembentukan
Undang-Undang agar sesuai dengan
UUD 1945, baru disampaikan oleh
Mahkamah dalam putusan perkara
a quo sehingga tidak tepat kalau
diterapkan untuk menguji proses
pembentukan Undang-Undang
sebelum putusan ini;
6. Bahwa meskipun terdapat cacat
prosedural dalam pembentukan
Undang-Undang a quo, namun secara
materiil Undang-Undang tersebut
tidak menimbulkan persoalan
hukum;
7. Bahwa apabila Undang-Undang a
quo yang cacat prosedural tersebut
dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat maka
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akan mengakibatkan keadaan yang
tidak lebih baik karena:
a. dalam Undang-Undang a quo justru
terdapat substansi pengaturan yang
isinya lebih baik dari Undang-Undang
yang diubah;
b. sudah diterapkan dan menimbulkan
akibat hukum dalam system
kelembagaan yang diatur dalam
Undang-Undang a quo dan yang
berkaitan dengan berbagai UndangUndang, antara lain Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 Tentang Peradilan Umum, dan
lembaga lain seperti hubungan antara
Komisi Yudisial dengan Mahkamah
Agung yang sekarang telah berjalan
berdasarkan UU 3/2009;
Atas pertimbangan di atas dan
demi asas manfaat untuk tercapainya
tujuan hukum, Mahkamah berpendapat
bahwa Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan

sebagai Undang-Undang yang tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
artinya Undang-Undang a quo tetap
mempunyai kekuatan hukum berlaku.
Dalam konklusinya, Mahkamah
berkesimpulan bahwa Mahkamah
berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan a quo; Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing); Terdapat cacat prosedural
dalam pembentukan Undang-Undang
a quo, namun demi asas kemanfaatan
hukum, Undang-Undang a quo tetap
berlaku. Sehingga, dalam amar putusanya
Mahkamah memutuskan, menyatakan
menolak permohonan para Pemohon
untuk seluruhnya.
Adapun dalam putusan ini terdapat
Alasan Berbeda (concurring opinion) dan
Pendapat berbeda (dissenting opinion) oleh
tiga Hakim Konstitusi. Terhadap Putusan
Mahkamah ini, satu Hakim Konstitusi
memiliki alasan berbeda (concurring
opinion), yaitu M. Arsyad Sanusi, dan
dua Hakim Konstitusi memiliki pendapat
berbeda (dissenting opinion), yakni Achmad
Sodiki dan Muhammad Alim. (Dodi)
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Anda ingin mengetahui
berita-berita
Mahkamah Konstitusi?
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