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A

gustus selalu menjadi bulan yang bersejarah bagi Mahkamah Konstitusi
(MK). Betapa tidak, pada bulan itu—tepatnya 13 Agustus 2003 MK resmi
“terlahir” dengan diundangkannya Undang Undang No.24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. Kini, 13 Agustus 2010, MK telah melalui 7
tahun perjalanannya dalam mengawal Konstitusi dan menegakkan hukum di
Indonesia. Untuk menyambut hari bersejarah itu, seluruh keluarga besar MK mempersiapkan
berbagai kegiatan yang bermuara pada satu tujuan, yakni meningkatkan budaya sadar
berkonstitusi di kalangan masyarakat. Kegiatan tersebut di antaranya Debat Konstitusi Tingkat
Nasional bagi Mahasiswa, Lomba Cerdas Cermat Pelajar Tunanetra Tingkat Nasional bagi
SLTP, Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa serta Lomba Foto Jurnalistik.
Acara lainnya yang menjadi rangkaian HUT ke-7 MK adalah syukuran HUT ke-7 MK.
MK pun tak melupakan fungsi utamanya untuk mengawal Konstitusi saat menggelar
acara budaya Pagelaran Wayang Kulit dengan dalang Ki Manteb Soedharsono.
Pagelaran yang mengambil lakon “Ismoyo Maneges” (Semar Sang Pamomong)
menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus sarana bagi MK untuk meningkatkan
budaya sadar berkontitusi. Semua peristiwa tersebut terangkum dalam edisi Khusus
HUT ke-7 MK Majalah KONSTITUSI edisi Agustus 2010 ini.
Tak hanya itu, dalam Edisi Khusus HUT MK ke-7, kami memaparkan kilas
balik ‘perjuangan’ MK, dimulai dari sejarah MK, kiprah Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK, putusan-putusan fenomenal MK sampai profil Hakim Konstitusi
sejak periode awal berdiri hingga saat ini. Kami juga mengetengahkan opini Ketua
MK Moh. Mahfud MD dan Wakil Ketua MK Achmad Sodiki mengenai Reformasi
Konstitusi.
Pada rubrik Laporan Utama, kami menyajikan putusan akhir terhadap
pemungutan suara dan penghitungan suara ulang Pemilukada Kota Surabaya.
Sidang-sidang pemilukada yang masih ‘membanjiri’ MK beserta beberapa sidang
pengujian undang-undang selama Agustus 2010 ini terangkum dalam rubrik
Ruang Sidang. Kami juga menghadirkan rubrik baru, yakni rubrik Catatan MK
yang untuk edisi perdana akan memuat tulisan Sekjen MK Janedjri M.Gaffar
mengenai pemilukada ulang.
Rubrik lain pun tetap kami sajikan seperti biasa, di antaranya Aksi,
Cakrawala, Pustaka, Pustaka Klasik, Konstitusi Maya, Catatan Perkara, dan Kamus
Hukum. Akhirnya, saran dan kritik dari para pembaca sangat kami nantikan di
bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id. Selamat membaca!
Selamat Ulang Tahun MK ke-7!
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7 Tahun

EDITORIAL

Mahkamah Konstitusi

DoC Humas MK

K

etika memperingati HUT ke-1 pada 2004, kala itu
Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menerima 41
permohonan. Dari jumlah tersebut 20 permohonan
selesai diputus dengan amar putusan yang dijatuhkan
yaitu 3 permohonan dikabulkan, sedang yang lain
ditolak dan tidak diterima. Sedangkan di usia ke-7 tepatnya pada
13 Agustus ini MK terhitung mengadili ratusan perkara. Tercatat
sampai 30 Agustus, sebanyak 524 perkara telah diputus. Besarnya
perkara menunjukkan MK semakin dikenal masyarakat luas.
Sejak awal berdiri, MK menempatkan diri sebagai
pengawal dan penafsir konstitusi. Mengingatkan perjalanan awal,
terobosan pertama kali dilakukan dalam perkara yang dimohonkan

Machri Hendra. Meskipun tidak diperhitungkan media, lembaga
ini melakukan ijtihad besar. MK mengesampingkan UU yang
membatasi pengujian hanya terhadap UU setelah amendemen.
Kemudian dalam putusan sesudahnya, ketentuan pembatasan
tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat.
Putusan bersejarah bagi MK ini sebuah keberanian. Pertama
kali MK melampaui UU dan menafsirkan kewenangannya sampai
mana. Semua ”kendali” yang mengekangnya akan dirontokkan.
Yang mengekang dirinya adalah konstitusi itu sendiri. Karena
keberanian itulah, semua produk legislatif bisa di-review.
Masyarakat yang dirugikan, baik oleh produk masa kolonial,
setelah kemerdekaan dan semenjak reformasi, asalkan UU bisa
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dipersoalkan. Tidak menunggu political will legislator perubahan
padahal produk tersebut sudah menimbulkan korban. MK belum
lama ini juga menyatakan bewenang mengadili objek Peraturan
Pemerintah Pemgganti Undang-Undang yang berlaku sah dan
mengikat.
Sejak berdiri MK, tidak tanggung-tanggung memutuskan.
sebut saja menyangkut pasal jantung UU yang dianggap
bertentangan dengan konstitusi, maka seluruh UU diputus
dibatalkan. UU tersebut yaitu UU Ketenagalistrikan, Pemberlakuan
surut UU Terorisme Bali, Otonomi Khusus Papua dan KKR.
Tidak terhitung putusan dijatuhkan dan ayat-ayat konstitusi
ditafsirkan. Sebut saja, hak eks PKI dipulihkan yang dimana
pembatasan tersebut dianggap bersifat politis dan diskriminatif.
MK juga memperbolehkan calon perseorangan dalam Pemilukada,
syarat domisili calon anggota DPD dianggap melekat secara
implisit, seorang calon ”incumbent” Pemilukada tidak harus
mengundurkan diri, penetapan caleg terpilih berdasarkan ”suara
terbanyak”, konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)
persyaratan ”tidak pernah dipidana lima tahun” bagi jabatan publik
tidak mencakup tindak pidana karena kealpaan (culpa levis) dan
kejahatan politik yang dalam putusan selanjutnya ”bersyarat”nya
diperluas dan anggota DPD boleh menjadi Ketua MPR.
Selain itu mengenai anggaran pendidikan, prioritas
alokasi anggaran pendidikan 20% sebagai amanat konstitusi
ditegaskan tidak boleh direduksi peraturan perundang-undangan,
sehingga dalam pengujian UU Sisdiknas 2003, penjelasan
”pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara
bertahap” dinyatakan tidak mengikat. Selain itu, ”gaji pendidik”
harus secara penuh diperhitungkan dalam penyusunan anggaran
pendidikan. UU APBN beberapa kali dalam pengujian ditegaskan
prosentase anggaran konstitusi dan dalam putusan terakhir pada
2008 anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 sebesar
15,6% meski dinyatakan inkonstitusional, UU tersebut tetap
berlaku sampai diundangkannya UU APBN TA 2009.
Putusan MK mengedepankan keadilan substantif,
khususnya mengadili perselisihan hasil Pemilu. MK turut

6

mengawal proses demokrasi dengan menegakkan supremasi
konstitusi dan hukum. Diakomodirnya pelanggaran sistematis,
terstruktur dan masif yang terjadi dalam perselisihan hasil Pemilu
semata-mata mengedepankan prinsip dan paradigma tersebut.
Dalam pengujian UU, MK juga menyelesaikan silang sengkarut
pemilih yang tidak terdaftar dengan dibolehkannya menggunakan
KTP atau paspor sebagai identitas pemilih. Media massa juga
boleh menyiarkan iklan kampanye dan hasil ”quck count” sebagai
pembatasan-pembatasan yang melanggar sistem demokrasi.
Sudah banyak yang dilakukan MK dalam putusan-putusan
besarnya. Selain mendapatkan apresiasi berbagai pihak, MK juga
mendapatkan kritik tidak sedikit. Namun semua kritik harus
dianggap sebagai kepedulian atas perbaikan lembaga ini. Tidak
ada yang sempurna di dunia kecuali Sang Pencipta, karenanya
MK selalu memperbaiki diri. Tanpa melakukan evaluasi dan
melakukan perubahan, MK akan ditinggalkan sejarah. MK
menerima masukan dan pengawasan masyarakat, karena tanpa
itu berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dengan besarnya
kekuasaan yang dimiliki.
Dalam rangka ulang tahun MK yang Ke-7, sedikit putusan
bisa ditulis di sini sebagai sumbangan MK bagi mempercepat
proses transisi demokrasi yang berjalan lambat. Peran MK
sebatas melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya. Untuk
itu, dibutuhkan kerja sama sinergis semua lembaga negara,
media massa, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas
mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana alasan kita merdeka
dan mendirikan negara Indonesia.
Ketua MK Moh. Mahfud MD sendiri mengatakan tugas
konstitusional MK didukung pelayanan administrasi umum dan
yustisial oleh para pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MK yang cukup baik dan optimal. “Keberhasilan tersebut
hendaknya tidak menjadikan jajaran pegawai MK berpuas diri,”
ujarnya mengingatkan untuk selalu meningkatkan kinerja dan
mewujudkan visi dan misi MK yang telah dicanangkan. Selamat
Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi!
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Konstitusi maya

PERADI, Wadah Berhimpun Para Advokat

P
www.lp3es.or.id

LP3ES, Bersinergi untuk Pengembangan
Demokrasi

L

embaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan
Sosial (LP3ES) adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), nirlaba dan otonom. Lembaga ini didirikan oleh sekelompok
cendekiawan dan aktivis mahasiswa pada tanggal 19 Agustus 1971.
Pembentukannya dilatarbelakangi gagasan tentang perlunya pemikiran
alternatif dalam membangun bangsa.
LP3ES terlibat dalam program-program pengembangan sosial,
ekonomi, dan politik serta sumberdaya alam melalui kegiatan pendidikan,
penelitian, bantuan teknis, dan penerbitan. Di bidang pendidikan, LP3ES
menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pemberdayaan, misalnya
dalam bidang hak asasi manusia, pers daerah, metodologi penelitian,
dan pendampingan masyarakat. Di bidang riset, LP3ES mengembangkan
kemampuan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta studistudi kebijakan. LP3ES juga menerbitkan buku teks universitas dan buku
akademik di bidang sosial dan ekonomi.
Sejak awal dasawarsa 1990-an, tepatnya 1992, LP3ES mendirikan
CESDA (Center for the Study of Democracy and Development), yang
secara khusus melaksanakan program pengembangan demokrasi dan
HAM. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan CESDA mencakup antara lain
serangkaian survai pengumpulan pendapat umum, diskusi dan seminar yang
berhubungan dengan isu-isu strategis demokratisasi dan perlindungan HAM,
pemberdayaan kelembagaan demokrasi seperti pers dan polling media,
mendirikan perpustakaan yang berisikan buku-buku tentang demokrasi dan
hak asasi manusia, dan lain-lain.  
Dalam rangka mendorong proses transisi ke demokrasi, yang
gejalanya sudah muncul sejak awal dasawarsa 90-an, dengan bantuan
USAID dan OTI/USAID dalam suatu block grant programme, sejak tahun
1996 LP3ES berperan menjadi pelaksana penyaluran bantuan untuk sekitar
35 NGO kecil/lokal yang bergerak dalam advokasi HAM dan demokrasi.
Bantuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung berbagai kegiatan
NGO lokal seperti pendidikan kewarganegaraan (civic education), advokasi
dan kampanye hak-hak sipil dan politik, hak-hak kaum perempuan dan
kesetaraan gender, lingkungan hidup, termasuk pendidikan pemilih (voter
education) dan pemantauan pemilu. Menjelang Pemilu 1999, LP3ES
bekerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme),
telah menyalurkan bantuan untuk mendukung 37 NGO dalam melaksanakan
pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu.
Program yang saat ini sedang dikembangkan adalah Program Studi
dan Pengembangan Demokrasi. Tujuan program ini adalah meningkatkan
efektivitas LP3ES dalam memfasilitasi dan mendorong keberlanjutan
demokratisasi di Indonesia. Tentu saja program ini sejalan dengan cita-cita
konstitusi serta lembaga pengawalnya, Mahkamah Konstitusi, yang juga
menahbiskan diri sebagai pengawal demokrasi (Yazid).

erhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke
masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April
2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI,
selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia,
juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam
waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.
Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu
yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu
sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21
Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.
Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses
panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara
tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh
Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),
Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan
Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI),
Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
(APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi
advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja
Advokat Indonesia (KKAI).
Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah
menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk
memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses
verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang
menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang
telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai
advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari
16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat
tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam
delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.
Situs PERADI dilengkapi dengan banyak informasi penting terkait
peraturan profesi advokat, seperti kode etik advokat Indonesia, standar
profesi konsultan hukum pasar modal, petunjuk pelaksanaan pendidikan
khusus profesi advokat (PKPA), hingga prosedur mendapatkan bantuan
hukum (Yazid).

www.peradi.or.id
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edisi KHUSUS

HUT KE-7 MK
Pengantar

Membangun Harapan
di Tengah Ketidakpercayaan
“Mereka adalah sembilan orang di antara lebih
dari 200 juta manusia Indonesia yang boleh,
berhak, dan berwenang mengatakan apa yang
dipikirkan dan dikehendaki oleh UUD. Ludah
kesembilan orang tersebut juga ”mengeluarkan
api” (Jw: idu geni), oleh karena sekali mereka
memutus, dua ratusan juta manusia Indonesia
harus diam, patuh, manut. Tidak boleh ada protes,
banding, tidak ada jalan untuk melawan. Di atas
MK hanya ada langit.” ujar Almarhun Satjipto
Rahardjo dalam “Sisi Lain Mahkamah Konstitusi”
(Kompas, 5/1/09) yang menunjukkan batapa
besarnya kekuasaan MK. Melalui putusan lembaga
penafsir dan penjaga konstitusi ini, sebuah UndangUndang baik sebelum atau sesudah amandemen,
yang mengatur dan menghukum orang bisa tidak
berlaku dan memiliki kekuatan mengikat.

D

engan besarnya kekuasaan yang dimiliki,
seorang hakim konstitusi mensyaratkan
orang “sempurna”. Syarat hakim
konstitusi tidak sama dengan pejabat
publik, karena yang diemban adalah
menerjemahkan konstitusi dengan sungguh-sungguh
melalui pengujian Undang-Undang. Konstitusi bukan
Undang-Undang biasa. Ia menjadi landasan ribuan
peraturan perundang-undangan dan hanya mengatur
hal prinsip dan seputar norma dasar, bukan mengatur
pencurian atau pelanggaran ringan. Satjipto Rahardjo
menyebut hakim konstitusi sebagai generasi kedua
founding fathers Indonesia.
Oleh karenanya jika terjadi keteledoran dalam
memutus, maka ratusan juta manusia Indonesia yang
menjadi korbannya. Putusan MK memiliki implikasi
layaknya Undang-Undang yang dapat dipaksakan
berlakunya oleh aparat hukum. Dengan demikian, MK
juga melaksanakan fungsi legislasi sebagai legislator
negatif (negative legislature). Jikalau ada kesalahan
yang dilakukan MK, maka tidak terdapat lembaga lain
yang berkuasa menganulirnya, kecuali oleh konstitusi
itu sendiri.

8

Foto-foto: DOC Humas MK
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Sungguh semua itu tidak kita harapkan. Akan
tetapi bukan berarti ke depan semua bisa seperti
saat ini manakala MK masih dianggap menjadi
tumpuan harapan masyarakat dalam menegakkan
keadilan. Oleh karenanya dalam rangka 7 Tahun usia
Mahkamah Konstitusi upaya refleksi dan evalusi
selama tujuh tahun perjalanan MK harus dilakukan.
Apa yang menjadi potensi celah, disengaja atau tidak,

harus ditutup dan diselesaikan. Karena peluang untuk
penyalahgunaan di lembaga manapun mudah terjadi.
Transparansi tanpa disertai bangunan sistem yang kuat
dan kokoh dengan mental pejuang dan anti korupsi,
akan mudah terserang penyakit.
Sudah banyak prestasi yang telah dicapai MK
selama ini. Dengan ratusan putusan, banyak pujian
yang alamatkan ke MK. Pelayanan kepada pencari
keadilan, baik selama proses maupun kualitas putusan
yang dihasilkan sudah sangat baik. Di balik prestasi
itu semua, terdapat hal yang lebih penting lagi, yakni
bagaimana agar lebih jeli melihat kelemahan diri
sendiri sebagai organisasi. Terus-menerus melakukan
penguatan kelembagaan organisasi sesuai prinsip
peradilan yang bersih, baik menyangkut hakim
konstitusi maupun dukungan administrasi dan justisial,
masih sangat dibutuhkan.
Harapan masyarakat begitu besar kepada MK.
Kepercayaan tersebut harus tetap selalu dibangun di
tengah suburnya budaya korupsi. Optimisme untuk
membangun dan berdiri kembali bahwa akan ada
perbaikan harus tetap djaga. Andil MK meminimalisasi,
melalui gagasan maupun kekuasaan yang dimiliki sebagai
sumbangsih terhadap perbaikan bangsa dan negara
Indonesia. Kekuasaan besar harus digunakan sebaikbaiknya untuk memperbaiki keadaan. Kita tidak dapat
menunggu perbaikan akan dilakukan orang lain.
Sebagaimana kata Ketua MK Moh Mahfud
MD, upaya perbaikan di negeri ini gagal karena selalu
“diakali” perilaku koruptif. Kita terlalu kaya dengan
kreator korupsi sehingga korupsi tumbuh subur di
segala lini. Semua lini sudah mengganggap korupsi
adalah hal biasa dan dibenarkan. Upaya konvensional
belum mencapai harapan yang diinginkan. “Yang
kita butuhkan adalah pemimpin atau pejabat yang
berani mengamputasi tangannya sendiri sekalipun
jika tangan itu memang harus diamputasi,” ingat Guru
Besar Hukum Tata Negara UII ini bahwa pemimpin
menentukan nasib reformasi mendatang.
Semoga segala upaya MK membangun harapan
masyarakat sebagai lembaga yang bersih di negeri ini
dapat selalu dipertahankan serta MK dalam jangka
panjang tidak mengecewakan masyarakat. Selamat Hari
Ulang Tahun MK !(Miftakhul Huda)

Beberapa peristiwa persidangan MK
selama tujuh tahun dalam menjalankan
amanat konstitusi.
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Sejarah MK

Mahkamah Konstitusi
dalam Lintasan Sejarah

Gedung
Mahkamah
Konstitusi yang
diresmikan
pada 13
Agustus 2007

DoC Humas MK

D

alam waktu relatif singkat, Mahkamah
Konstitusi (MK) tumbuh menjadi
lembaga peradilan yang berwibawa dan
paling disegani di Tanah Air. Perjalanan
tujuh tahun membangun harapan baru
masyarakat akan keadilan tersebut bermula dari
pergulatan ide jauh sebelum Republik Indonesia
berdiri. Namun, gagasan constitutional court baru
benar-benar diterima pada tahun 2001 ketika Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedang menyusun
amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

10

Gagasan tersebut kemudian dirumuskan dalam Pasal
24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil
Perubahan Ketiga, yang disahkan pada 9 November
2001.
Berdasarkan Pasal 24C tersebut, MK memiliki
empat kewenangan dan satu kewajiban.Yakni, mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final, untuk: menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus
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pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban
MK adalah memeriksa, mengadili, dan memutus
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/ atau Wakil Presiden.
Tentu saja lembaga tersebut tidak bisa sertamerta berdiri lalu menjalankan fungsinya pada saat
itu juga. Oleh karena itu, dalam Perubahan Keempat
UUD 1945 diatur mengenai Aturan Peralihan. Pasal
III Aturan Peralihan tersebut memberikan waktu
pembentukan MK hingga paling lambat pada 17
Agustus 2003. Sedangkan selama MK belum terbetuk,
ditetapkan bahwa segala kewenangannya dilakukan
oleh Mahkamah Agung (MA).
Amanat
konstitusi
tersebut
kemudian
ditindaklanjuti dengan pembahasan Rancangan
Undang-undang (RUU) Mahkamah Konstitusi antara
pemerintah dengan DPR. Empat hari menjelang batas
akhir pembentukan MK, pada 13 Agustus 2003, RUU
tersebut akhirnya disahkan DPR. Pada hari itu juga
undang-undang tersebut diundangkan oleh Presiden
Megawati Soekarnoputri menjadi Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Tanggal itulah yang kemudian diperingati sebagai hari
kelahiran MK.

DoC Humas MK

Dalam masa yang serba cepat, sembilan hakim
MK diusulkan oleh lembaga trias politika, yakni DPR,
Presiden, dan MA. Masing-masing lembaga mengusulkan
tiga nama. Untuk pertama kalinya, DPR mengusulkan
Jimly Asshiddiqie, Achmad Roestandi, dan I Dewa
Gede Palguna. Sedangkan Presiden mengajukan nama
Ahmad Syarifuddin Natabaya, Abdul Mukthie Fadjar,
dan Harjono, Adapun MA mengajukan Mohamad Laica
Marzuki, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono.
Mereka terpilih untuk masa jabatan lima tahun
dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa
jabatan berikutnya. Dua hari kemudian, pada 15
Agustus 2003, kesembilan Hakim Konstitusi “edisi
perdana” itu diangkat dengan Keputusan Presiden
Nomor 147/M/Tahun 2003. Meski jatuh pada hari
Sabtu, esoknya, 16 Agustus 2003, kesembilan hakim
konstitusi itu mengucapkan sumpah di Istana Negara
dengan disaksikan Presiden Megawati Soekarnoputi.

Modal Tiga Kertas
Pada saat itu, MK belum memiliki pegawai, kantor
untuk bekerja, ruang sidang, demikian juga fasilitas
pendukung lain. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie
menyebut, kala itu MK hanya bermodalkan tiga kertas.
Pertama, kertas Undang-undang Dasar buatan MPR.
Kedua, kertas undang-undang buatan DPR. Ketiga,
kertas Keputusan Presiden buatan Presiden.
Atas bantuan Janedjri M. Gafar (kini Sekretaris
Jenderal MK), yang ketika itu menjadi Kepala Biro
Persidangan MPR, untuk pertama kalinya MK mendapat

Pengucapan
sumpah para Hakim
Konstitusi
di Istana Negara, 16
Agustus 2003
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dukungan administrasi. Karena belum memiliki kantor,
dalam kondisi darurat tersebut terpaksa alamat kantor
yang dicantumkan dalam surat-menyurat MK adalah
nomor ponsel Jimly. Ia pun sering disangka ajudan
oleh orang yang menghubunginya.

1

Akhirnya, pada 18 Agustus 2003, usai mengikuti
Peringatan Proklamasi Kemerdekaan di Istana, MK
mendapat pinjaman ruangan dari Ketua MA pada saat
itu, Bagir Manan, untuk berkantor. Sayangnya, ruang
Wakil Ketua MA yang dipinjamkan untuk kantor MK
itu batal digunakan karena pendingin udaranya rusak.
Esok harinya, MK terpaksa meminjam Ruang Rapat
Ketua MA untuk melangsungkan rapat.
Itulah rapat pertama hakim konstitusi dalam
sejarah Indonesia. Agenda rapat tak lain memilih
Ketua dan Wakil Ketua MK. Sebab, menurut UU
MK, Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh
hakim konstitusi. Rapat itu hanya dihadiri delapan
hakim. Laica Marzuki absen karena sedang dirawat di
rumah sakit.

2

Rapat tertutup itu dipimpin Roestandi, sebagai
Kala itu, koper kulit Roestandi pun mendadak dijadikan
sebagai kotak suara. Dalam pemilihan tersebut, Jimly
Asshiddiqie terpilih sebagai Ketua periode 2003-2006,
sedangkan wakilnya adalah Laica Marzuki.
Karena ruangan di MA tidak bisa dipergunakan
sebagai kantor, akhirnya MK menyewa sebuah ruangan
di Hotel Santika untuk sementara. Para hakim yang
sebagian tinggal di luar kota Jakarta juga tinggal di
sana. Sekalipun demikian, biaya hotel itu baru dibayar

foto-foto: DOC Humas MK

belakangan karena MK lahir tanpa anggaran. Sebulan
kemudian, setelah mendapat dana talangan dari
Departemen Keuangan, barulah kantor MK pindah ke
Lantai 4 dan Lantai 12A Plaza Centris, Jl. HR Rasuna
Said, Jakarta Selatan.

Jimly Ashiddiqie
terpilih sebagai
Ketua MK dan
mengucapkan
sumpah, sedangkan
Moh Laica Marzuki
terpilih sebagai Wakil
Ketua MK masa bakti
2003-2006.
DoC Humas MK

12

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya,
para Hakim Konstitusi membutuhkan dukungan teknis
administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat
administrasi umum maupun administrasi yustisial.
Sehingga para hakim konstitusi mengusahakan adanya
dukungan keseketariatan itu. Pada masa-masa awal
tersebut, dukungan teknis administrasi umum di MK
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Sejak 4
September 2003, Janedjri M. Gaffar ditetapkan sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK, yang
kemudian diganti oleh Sekjen definitif, Anak Agung
Oka Mahendra. Namun, karena kondisi kesehatan
Anak Agung Oka Mahendra hanya menjabat beberapa
bulan. Kemudian Janedjri kembali dipilih sebagai
Sekjen MK pada awal 2004 dan menjabat hingga
saat ini. Sedangkan di bidang administrasi yustisial,
Pada masa-masa awal tersebut, Marcel Buchari, S.H.
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1. MK di Hotel Santika.
2. MK di Gedung Plaza
Centris Lantai 4 dan
Lantai 12A.
3. MK di gedung yang
sebelumnya milik
Departemen Kominfo.

3

2

diangkat sebagai pejabat sementara Panitera yang
kemudian secara definitif digantikan oleh Ahmad
Fadlil Sumadi.

Pelimpahan Perkara
Selama masa transisi, dalam upaya menjalankan
fungsi MK, MA sudah menerima sejumlah permohonan
pengujian undang-undang. Sekalipun demikian,
belum ada satu pun dari seluruh perkara tersebut yang
sudah diputus. Karena itu, pada 15 Oktober 2003, MA
melimpahkan seluruh perkara tersebut ke MK. Dalam
sejarah MK, hari itu merupakan penanda dimulainya
beroperasi fungsi MK sebagai salah satu cabang
kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.
Pada masa-masa awal tersebut, MK bersidang di
Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR, Senayan,
Jakarta. Kewenangan pertama MK dijalankan dengan
memeriksa tiga perkara yang diregister oleh MA, yaitu
pengujian UU Ketenagalistrikan, UU Minyak dan Gas
Bumi, dan UU Surat Utang Negara. Adapun putusan
pertama yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum adalah putusan pengujian UU Nomor 14
Tahun 1985 tentang MA terhadap UUD 1945.

MK memutuskan bahwa permohonan tersebut
tidak dapat diterima. Namun, dalam putusan tersebut
MK mengenyampingkan ketentuan Pasal 50 UU MK.
Pasal 50 tersebut membatasi kewenangan MK untuk
hanya menguji UU yang diundangkan pascaperubahan
UUD 1945.
Memasuki tahun 2004, kantor MK pindah lagi ke
gedung milik Departemen Komunikasi dan Informatika,
di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7. Karena gedung
tersebut tidak mencukupi, MK sempat menggunakan
fasilitas ruang milik Radio Republik Indonesia (RRI) dan
Mabes Polri ketika memeriksa perkara perselisihan hasil
pemilihan umum 2004. MK baru memiliki gedung sendiri
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, yang
diresmikan pada 13 Agustus 2007.
Gedung baru itu terbilang modern, seiring dengan
sistem peradilan modern yang dibangun MK. Peradilan
yang modern, cepat, dan sederhana merupakan salah
satu dari tiga tujuan strategis yang disusun dalam cetak
biru MK.
Untuk melaksanakan tujuan tersebut, langkah
yang ditempuh MK adalah menyusun hukum acara tiap
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19 Agustus 2008,
Mahfud MD Terpilih
sebagai Ketua MK
dan Abdul Mukthie
Fadjar sebagai Wakil
Ketua MK periode
2008-2011.
DoC Humas MK

perkara; mengembangkan dan membuat perencanaan
manajemen persidangan yang cepat,tepat, dan
transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
membangun informasi perkara berbasis teknologi
informasi; dan mendorong profesionalisme proses
persidangan. Karena itulah, dalam tempo lima tahun,
di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, MK
berkembang menjadi model pengadilan modern dan
terpercaya di Indonesia.

Oktober 2008, Jimly Asshiddiqie mengunduran diri
sebagai hakim konstitusi. Kedudukannya kemudian
digantikan oleh Harjono.

Periode Kedua

Pada periode kedua ini terjadi pengalihan
kewenangan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil
Pemilukada yang semula ditangani oleh Mahkamah
Agung dialihkan kepada MK. Berita acara pelimpahan
ditandatangani oleh Ketua MA dan Ketua MK pada
Rabu (29/10/08) sebagai pelaksanaan amanat UU
Pemda terbaru. Pasal 236 huruf c Undang-Undang
tersebut menyatakan penyelesaian sengketa hasil
Pemilukda oleh MA dialihkan kepada MK paling lama
18 bulan sejak UU diundangkan.

Menjelang terlewatinya lima tahun pertama
usia MK, rekrutmen hakim konstitusi digelar kembali.
Kali ini DPR mengusung nama Mahfud MD, Jimly
Asshiddiqie, dan Akil Mochtar. Mahkamah Agung
menunjuk Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, serta
Muhammad Alim. Sedangkan pemerintah memilih A.
Mukhtie Fadjar, Achmad Sodiki, dan Maria Farida
Indrati.
Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang
dilantik untuk periode 2008-2013 tersebut kemudian
memilih ketua dan wakil ketua. Kali ini, Mahfud MD
terpilih sebagai ketua, sedangkan Abdul Mukthie
Fadjar sebagai wakil ketua. Namun, pada pada

14

Pada akhir 2009, Maruarar Siahaan dan Abdul
Mukthie Fadjar memasuki masa pensiun. Keduanya
lalu digantikan oleh dua hakim baru, yakni Hamdan
Zoelva, yang menggantikan Abdul Mukthie Fadjar, dan
Ahmad Fadlil Sumadi yang menggantikan Maruarar
Siahaan.

Di bawah kepemimpinan Mahfud MD, nama
MK kian tersohor. Berbagai kasus yang masuk ke
MK banyak mengundang perhatian publik. MK juga
menjadi harapan masyarakat akan keadilan karena
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21 Agustus 2008
Ketua dan Wakil
Ketua MK ucapkan
sumpah jabatan
sebagai Pimpinan MK
periode 2008-2011

DoC Humas MK

terbukti dengan putusan-putusannya yang lebih
mengedepankan keadilan substantif. Salah satu kasus
yang melambungkan nama MK adalah pengujian
undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), yang dimohonkan oleh pimpinan KPK, Bibit

Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Pada saat
itu, MK memerintahkan untuk membuka rekaman
percakapan dugaan rekayasa kriminalisasi pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(Miftakhul Huda, R. Triana)
Ketua MK dan Ketua
MA menandatangani
serah terima
pengalihan
kewenangan
mengadili Sengketa
Pemilukada dari
MA ke MK pada 29
Oktober 2008.

Humas MK/Andhini SF
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Putusan Penting MK

Mencari Kebenaran Kualitatif,
Menemukan Keadilan Substantif
Ekspresi dua
pimpinan KPK:
Bibit S Rianto dan
Chandra M. Hamzah
beserta kuasanya,
usai pembacaan
putusan terkait
pengujian UU KPK
(25/11/2009) di ruang
sidang pleno MKRI.
Dalam putusan itu
MK mengabulkan
permohonan mereka.

T

Humas MK/Ardli Nuryadi

ujuh tahun sudah usia Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).
Sejak dibentuk 13 Agustus 2003, hingga
kini di tahun 2010, diakui maupun
tidak, MKRI sudah banyak memberikan
kontribusi pada perkembangan hukum, khususnya
dalam bidang ketatanegaraan. Bahkan, tidak hanya
itu, MK turut pula mempengaruhi dinamika sosial dan
politik di Indonesia.
Hingga akhir Agustus 2010, MK tercatat
sudah menerima 618 perkara. Dengan rincian:
Pengujian Undang-Undang (PUU) sebanyak 301
perkara, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
(SKLN) 12 perkara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) 305 perkara (termasuk PHPU Kepala
Daerah). Sedangkan, terkait kewenangan untuk
membubarkan partai politik dan kewajiban memutus
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai
pemakzulan Presiden, sampai Agustus 2010 belum
pernah teregistrasi di MK.
Adapun jika dihitung dari jumlah putusan,
MK total telah mengeluarkan sebanyak 524 putusan.
Dengan rincian: 128 putusan mengabulkan, 254

16

putusan menolak, dan 142 putusan tidak dapat
menerima. Selain itu, sebanyak 33 ketetapan telah pula
dilahirkan oleh MK.
Tentu saja, dalam setiap putusannya, MK tidak
selalu mendapat apresiasi positif. Tidak jarang putusan
MK pun mengundang komentar negatif, baik dari para
akademisi, praktisi hukum maupun masyarakat awam.
Putusan MK tidak sedikit yang mendapat kritik tajam
dan pedas. Sebut saja, ketika MK memutus pengujian
UU Komisi Yudisial (KY) yang amarnya menyebutkan
KY tidak berwenang mengawasi hakim MK serta
menyatakan kewenangan KY terkait ‘pengawasan’
bertentangan dengan konstitusi. Putusan itu dianggap
mengakibatkan KY menjadi lembaga yang ‘tanggal
taringnya’. Karenanya, kinerja KY menjadi kurang
optimal di kemudian hari.
Namun, res judicata pro veritate habetur,
putusan tetaplah harus dilaksanakan. Pertimbangan
MK saat itu, salah satunya adalah, UU KY tidak
mengatur secara jelas, tegas dan rinci berkaitan
dengan mekanisme pengawasan yang menjadi rujukan
KY dalam melakukan tugas dan fungsinya. Menurut
MK, dalam konteks ini, telah terjadi ketidakpastian
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hukum yang mengakibatkan UU tersebut bertentangan
dengan konstitusi. Oleh karenanya dalam putusan
tersebut, MK menyatakan secara tegas bahwa perlu
ada sinkronisasi dan harmonisasi atas UU Kekuasaan
Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Komisi
Yudisial, dan UU Mahkamah Konstitusi.
Belum lagi jika ditilik dari dunia akademik,
putusan MK sering kali menjadi bahan kajian ilmiah
di berbagai universitas. Hal itu tidak hanya putusan
MK sarat dengan pertimbangan akademis, tapi juga
disebabkan kerapnya MK melakukan terobosanterobosan hukum yang sulit diterima dalam pandangan
legalistik-positivistik. Putusan yang diambil MK
-terkadang- keluar dari ‘pakem’ yang telah ditentukan
dalam teks perundang-undangan.
Pada sebuah kesempatan, Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD menyatakan, dalam
memberikan putusan, MK tidak hanya berpedoman
pada bunyi teks dalam pasal di undang-undang saja,
melainkan lebih menekankan kepada kebenaran
kualitatif demi mewujudkan keadilan yang subtantif.
Dengan kata lain, MK tidak hanya bicara tentang
kebenaran yang kuantitatif dan formal-prosedural
belaka.

Merobek Tabir Normatif

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu
bagian vital dari proses penegakan hukum. Ungkapan
yang mengatakan ‘putusan merupakan mahkota’ adalah
tepat adanya. Karena, kewibawaan dan kredibilitas
peradilan terletak sepenuhnya pada putusan. Sistem
(penegakan) hukum yang baik dapat kita lihat
dari kualitas dan dampak yang ditimbulkan dari
putusan yang dihasilkan. Jika kurang berkualitas dan
berdampak buruk, maka bobrok dan hilanglah wibawa
sistem peradilan yang ada, begitu pula sebaliknya.
Intinya, putusan adalah identitas sebuah peradilan.
Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi, sebagai
salah satu pemegang tampuk kekuasaan kehakiman,
mempunyai tanggungjawab dan beban yang berat.
Yakni, ‘memproduksi’ putusan yang adil, berkualitas
dan berdampak baik serta dapat menyelesaikan masalah
tanpa menimbulkan masalah baru. Mewujudkan
putusan yang demikian bukanlah perkara gampang.
Dan, kita tahu, setidaknya perlu kejernihan akal sehat
dan kepekaan nurani untuk mewujudkannya. Jadi, tak
sekedar ‘bermain-main’ dengan pasal saja.
Karena itu, dalam beberapa putusannya, MK
kadang melakukan hal-hal yang tak biasa. Ketua
Rusdiarno salah
seorang korban
peristiwa 1965 asal
Surabaya bersama
korban pelanggaran
HAM lainnya sedang
mendengarkan
kesaksian dalam
sidang uji materil
UU No. 27 Tahun
2004 tentang
Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi
(KKR) di Mahkamah
Konstitusi, Jakarta.

Agus susanto/kompas
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MK Moh. Mahfud MD, sering menganalogikan hal
ini dengan operasi caesar pada seorang ibu hamil.
“Perlu dilakukan operasi caesar pada kondisi-kondisi
yang tidak normal,” tuturnya. Menurutnya, perlu
ada terobosan-terobosan hukum untuk mewujudkan
keadilan yang substantif. Akibatnya, beberapa putusan
MK telah merobek dinding-dinding normatif yang ada.
Misal, dalam perkara nomor 004/PUU-I/2003 terkait
pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung.
Saat itu, putusan MK menyatakan bahwa
MK berwenang untuk menguji undang-undang yang
diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang
Dasar 1945. Padahal, dalam Pasal 50 UU Nomor 24

Selain itu, adapula putusan MK yang menunda
keberlakuan dari putusannya. Yakni, pada saat
pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
Dalam pengujian tersebut, MK mengabulkan sebagian
dari permohonan Pemohon. MK menyatakan, Pasal 53
UU KPK bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) dan (2),
Pasal24A Ayat (5), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
MK berpendapat, telah terjadi standar ganda
dalam penanganan korupsi. Pasal tersebut telah
memunculkan dua pengadilan yang berbeda dalam
lingkungan peradilan yang sama, dengan hukum
acara yang berbeda dan susunan majelis hakim serta

Banyak cara
mengungkapkan
sikap atas keputusan
MK. Salah satunya
seperti yang dilakukan
para mahasiswa ini.
Mereka memberikan
karangan bunga
sebagai tanda syukur
atas dikabulkannya
permohonan uji
materi UU tentang
Badan Hukum
Pendidikan (BHP)
oleh MK, (31/3/2009)
di halaman depan
gedung MKRI.

Humas MK/GANIE

Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi menegaskan
bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan
untuk diuji di MK hanyalah undang-undang yang
diundangkan setelah perubahan UUD 1945.
Dalam pertimbangannya, MK beralasan Pasal
50 UU MK telah menimbulkan kekosongan hukum.
Karena mengakibatkan tidak ada badan peradilan
atau lembaga tertentu yang berwenang menguji UU
sebelum perubahan UUD 1945. Sehingga, lanjut MK,
mengingat MK tidak boleh menolak perkara atas
dasar tidak ada hukumnya dan wajib menemukan
norma yang dimaksud, serta terikat dengan sumpah/
janjinya untuk menegakkan konstitusi, maka MK
menyatakan berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara yang diajukan. Pertimbangan itu
membawa konsekuensi, MK ‘mengesampingkan’
Pasal 50 tersebut.
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kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu
secara berbeda terhadap perbuatan orang yang sama.
Sehingga, MK menyatakan, hal ini bertentangan
dengan konstitusi.
Namun, jika putusan itu langsung
dilaksanakan maka akan mengakibatkan terganggu
dan terhambatnya proses penegakan hukum yang
sedang dilakukan oleh KPK dan Pengadilan Tipikor.
Oleh karena itu, MK mempertimbangkan perlunya
menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus
(smooth transition) untuk terbentuknya aturan baru.
Karenanya, MK memberikan jangka waktu paling
lama tiga tahun kepada pembuat UU untuk melakukan
perbaikan agar UU yang baru sesuai dengan konstitusi.
Ini bertujuan untuk memperkuat basis konstitusional
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam konteks ini, MK juga telah menabrak
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Pemohon dalam
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum
Kepala Daerah
Provinsi Jawa Timur,
Khofifah Indar
Parawansa dan
Mudjiono sesaat
setelah pembacaan
putusan No.41/
PHPU.D-VI/2008,
(2/12/2008) di
ruang sidang MKRI.
Dalam putusannya
MK mengabulkan
sebagian permohonan
Pemohon.

Humas MK/Andhini SF

pakem yang ada, yakni menunda berlakunya putusan.
Karena, pada prinsipnya, putusan sebuah peradilan
(baca: MK) seharusnya berlaku semenjak dibacakan
dalam sidang yang terbuka. Tapi, dalam perkara ini,
demi terwujudnya keadilan yang substantif dan tidak
terjadi kekacauan dalam proses penegakan hukum, MK
menunda berlakunya putusan yang telah dibuatnya.
Kemudian, sejurus dengan putusan tersebut,
dalam perkara PHPU, baik nasional maupun kepala
daerah, MK juga telah melakukan terobosan hukum.
MK, dalam memeriksa PHPU, tidak hanya berkutat
dengan hitung-hitungan selisih angka saja, melainkan
juga berwenang memeriksa PHPU yang terdapat
pelanggaran secara tertstruktur, sistematis dan masif
yang signifikan mempengaruhi terpilihnya calon.
MK berpendapat, hal tersebut telah menciderai
asas dan prinsip demokrasi serta penyelenggaraan
pemilu yang luber dan jurdil. Yang mana, pencideraan
atas kedua hal ini telah bersinggungan dengan tugas
dan fungsi MK dalam menjaga dan mengawal
konstitusi serta demokrasi.

Keadilan Substantif yang Objektif

Tidak sedikit putusan-putusan MK lainnya yang
mengundang kontroversi, baik secara positif maupun
negatif. Beberapa perkara di atas hanyalah lintasan
kecil dari putusan-putusan MK yang telah memberikan
sudut pandang baru dalam berhukum. MK, tentu saja,
ke depannya harus terus memberikan putusan yang

seadil-adilnya. Dengan segala keterbatasan yang
dimiliki tentunya. Apalagi, keadilan sangatlah bersifat
subjektif. Bagi sebagian orang adil, tapi bagi sebagian
lainnya bisa jadi merupakan ketidakadilan. Oleh sebab
itu, menjadi penting oleh MK untuk menemukan
keadaan substantif yang seobjektif mungkin.
Terkait dengan itu, Mahfud MD pernah
mengungkapkan, “Setiap putusan pasti memiliki
dua akibat: yang satu memuji, yang satu menghina.
Jadi pada intinya, putusan bukanlah masalah apakah
diterima oleh seluruh pihak atau tidak. Melainkan
putusan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang
ada tanpa konflik berkelanjutan. Yakni, putusan yang
diambil berdasarkan nurani,” ungkapnya.
Akhirnya, kita tentu mengakui, segala perbedaan
akan selalu meliputi setiap putusan yang diambil oleh
MK. Seperti dua sisi keping uang logam, dia akan selalu
memiliki dua wajah yang tidak saling berhadapan, yang
menandakan akan -selalu- ada perbedaan pandangan
dalam setiap putusan yang dihasilkan. Tetapi, yang
terpenting dalam hal ini, bukanlah bagaimana pujian
dan dan cacian itu disampaikan, melainkan bagaimana
kemanfaatan dari keputusan tersebut bagi khalayak.
Putusan yang mengawinkan antara kepastian,
kemanfaatan, dan keadilan. Di sinilah inti dari keadilan
substantif: kebenaran yang ditemukan dengan nurani,
kemudian diyakini dan ketika diimplementasikan
bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. (Dodi)
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Profil Hakim Konstitusi

T

Anak Bangsa Terpilih
Sebagai Hakim Konstitusi

ugas konstitusional pengadilan konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK),
sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir resmi konstitusi, dilaksanakan
oleh sembilan hakim konstitusi. Sejak MK berdiri pada 13 Agustus 2003 hingga
memasuki usia tahun ke-7 kini, sejumlah anak bangsa silih berganti menjadi
hakim konstitusi demi mengemban tugas kenegarawanan tersebut. Lalu, siapakah sosok
anak-anak bangsa yang terpilih dan berkantor di sebelah barat Tugu Monumen Nasional,
tepatnya di Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta tersebut. Berikut nukilan profil singkat
mereka.

dengan hanya bermodalkan tiga kertas, yaitu UUD
1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, dan
Keppres No. 147/M/2003 tentang pengangkatan hakim
konstitusi. Meskipun demikian, Jimly berkomitmen
membangun institusi MK sesuai harapan rakyat dan
menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam
rangka perwujudan ide demokrasi dan prinsip negara
hukum demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan
yang demokratis dan bermartabat.

Periode 2003-2008
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas
Hukum Universitas Indonesia Jakarta ini menjadi hakim
konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Pria
kelahiran Palembang pada 17 April 1956 ini kemudian
terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
periode 2003-2008. Ia terpilih kembali menjadi hakim
konstitusi periode 2008-2013, namun pada 2009 Jimly
mengundurkan diri dan akhirnya digantikan oleh Dr.
Harjono, S.H. MCL.
Menurut Jimly, tantangan utama MK adalah
memulai upaya membangun institusi MK dari nol
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Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Pria kelahiran Tekolampe, Sinjai, Sulawesi
Selatan pada 5 Mei 1941 ini terpilih menjadi hakim
konstitusi atas usulan Mahkamah Agung. Guru Besar
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ini
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kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua MK periode
2003-2008. Ia dikenal sebagai yuris yang puitis. Motto
hidupnya adalah “keadilan bagi orang-orang kecil
bermakna keadilan bagi semua orang.”
“Hasbunallahu wa ni’ma al-wakiil,” demikian
Laica memanjatkan doa tatkala mengetahui terpilih
menjadi hakim konstitusi. Menurutnya, amanah
menjadi hakim konstitusi sungguh berat, namun
baginya merupakan ibadah. Karena itu, meskipun ia
menyadari mengawal konstitusi menghadapi pelbagai
tantangan, utamanya yang berpaut dengan integritas
dan kemandirian hakim konstitusi, namun ia tetap
berharap semoga segalanya berakhir dengan baik
(husnul khotimah).

Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.

Sosok yang lahir di Banjaran, Jawa Barat
pada 1 Maret 1941 ini menjadi hakim konstitusi atas
usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Roestandi pernah
meniti karir di dunia militer, akademik, pengacara,
dan politisi. Ia pernah menjadi Dosen Terbaik Seskoad
berturut-turut sejak 1981 hingga 1988.
Sebagai hakim konstitusi, Roestandi
bertekad agar lembaga MK menjadi the guardian of
the constitution dengan menyeimbangkan keadilan,
kepastian dan kegunaan dari living constitution. Ia pun
menyadari sepenuhnya bahwa tantangan yang harus
dihadapi oleh hakim konstitusi sangat berat, antara lain
adanya potensi terjadinya intervensi dan tekanan, baik
dari infrastruktur maupun suprastruktur politik yang
ingin memperjuangkan kepentingannya.

Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

Pria kelahiran Yogyakarta pada 24 Desember
1942 ini terpilih menjadi hakim konstitusi atas usulan
Presiden. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang ini juga pernah menduduki jabatan
sebagai Wakil Ketua MK menggantikan Prof. Dr.
H.M. Laica Marzuki, S.H. pada 2007.
Penerima Penghargaan Satya Lencana Karya
Satya 20 Tahun (1995) ini menyadari benar bahwa
MK lahir ketika kondisi kehidupan politik dan hukum
Indonesia sedang mengalami krisis kepercayaan.
Kondisi ini, menurut Mukthie, menjadi tantangan
bagi dirinya ketika terpilih sebagai hakim konstitusi.
Namun demikian komitmen pria yang memiliki motto
“bekerja untuk beribadah” ini sangat kuat untuk
menjadikan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman
yang terpercaya dalam mengawal konstitusi untuk
mewujudkan negara hukum yang demokratis dan
bermartabat.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H. LL.M

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya Palembang ini menjadi hakim konstitusi
atas usulan Presiden. Pria kelahiran Cempaka, Ogan
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Komering Ulu, Sumatera Selatan pada 3 Maret 1942
ini pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia pada 1999-2000.
Motto hidup Natabaya adalah Never Old to
Learn. Obsesinya saat menjadi hakim konstitusi adalah
dapat menjaga dan mengawal UUD 1945 sebagai
living constitution. Ia pun menyadari, MK sebagai
organ negara yang baru akan membawa konsekuensi
bagi hakim konstitusi dalam menghadapi tantangan
untuk selalu melakukan interpretasi dan konstruksi
terhadap UUD 1945 sebagai constitutional methods.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Pria kelahiran Bangli, Bali pada 24 Desember
1961 ini terpilih sebagai hakim konstitusi atas usulan
Dewan Perwakilan Rakyat. Pada periode 2003-3008,
Palguna merupakan sosok hakim konstitusi yang
paling muda di antara sembilan hakim yang ada.
“Mungkin benar bahwa tanpa demokrasi dan
rule of law suatu bangsa bisa menikmati kemakmuran,
tetapi adalah juga benar bahwa tanpa demokrasi dan
rule of law suatu bangsa sudah pasti tidak menikmati
keadilan.” Pernyataan ini adalah bentuk komitmen
Palguna dalam menegakkan demokrasi dan prinsip
rule of law. Melalui MK, ia meneguhkan tekadnya
untuk memperkokoh komitmennya dan memenuhi
harapan masyarakat akan tegaknya prinsip rule of law
dan kehidupan yang demokratis di Indonesia.

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Sosok sederhana kelahiran Nganjuk pada 31
Maret 1948 ini menjadi hakim konstitusi atas usulan
Dewan Perwakilan Rakyat. Dosen Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya ini mengabdi sebagai
hakim konstitusi pada 2003-2008, dan kembali terpilih
menjadi hakim konstitusi periode 2008-2013 pada
2009 menggantikan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
yang mengundurkan diri.
Motto hidupnya adalah “kesederhanaan
pangkal kearifan.” Bergantung kepada Allah SWT
adalah hal yang senantiasa dilakukannya untuk menjaga
komitmen dan konsisten seperti yang diucapkan pertama
kali saat ia terpilih sebagai hakim konstitusi, yaitu “Ya
Allah kuatkanlah mental hamba-Mu”.
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Maruarar Siahaan, S.H.

Sosok kelahiran Tanah Jawa, Sumatera Utara
pada 16 Desember 1942 ini terpilih menjadi hakim
konstitusi atas usulan Mahkamah Agung. Tekadnya
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yang serius dalam mengemban amanah sebagai hakim
konstitusi bukan saja tercermin dari dedikasi yang
diberikannya, tetapi juga terpancar dari raut wajahnya
yang tegas.
Maruarar adalah hakim karier di lingkungan
peradilan umum yang meniti tangga profesionalismenya
dengan dedikasi tinggi. Obsesinya dengan jabatan yang
diemban sebagai hakim konstitusi, ia menyumbangkan
pemikiran dan tekadnya bagi tegaknya konstitusi dan
supremasi hukum.

Periode 2008-2013

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.

Soedarsono, S.H.

Pria kelahiran Surabaya pada 5 Juni 1941 ini
tepilih menjadi hakim konstitusi atas usulan Mahkamah
Agung. Soedarsono menggeluti profesinya sebagai
praktisi hukum. Ia telah mengabdikan hidupnya tidak
kurang dari 35 tahun sebagai hakim yang menduduki
berbagai posisi.
“Jabatan adalah amanah yang harus
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha
Esa, di dunia dan akhirat,” begitu katanya saat diminta
komentar setelah terpilih sebagai hakim konstitusi.
Karena itu ia berharap mudah-mudahan dapat
menyelesaikan tugas dengan baik sesuai harapan
masyarakat. Sebagai hakim konstitusi ia menyadari
tantangan yang dihadapi cukup berat, yaitu belum
adanya tekad yang bulat dari para penyelenggara
negara dan masyarakat untuk melaksanakan UUD
1945 dengan sebenarnya sesuai harapan masyarakat.

Pria kelahiran Sampang, Madura pada 13
Mei 1957 ini menjadi hakim konstitusi atas usulan
Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Letjen
TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H. yang memasuki
purnatugas pada Maret 2008. Guru Besar Hukum Tata
Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarya
ini terpilih menjadi Ketua MK periode 2008-2011
pada 19 Agustus 2008 menggantikan Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H.
Menjadi hakim konstitusi, bagi Mahfud,
merupakan panggilan hati sebagai ahli hukum
tata negara. Selain itu, ia memiliki minat terhadap
perkembangan MK sebagai lembaga negara pengawal
dan penafsir resmi konstitusi. Di luar itu, ia pun
mengaku tertarik dengan MK karena diajak oleh
mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, yang samasama Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara,
untuk berjuang di MK.
Bagi Mahfud, kredibilitas MK sebagai lembaga
penegakan hukum konstitusi tidak diragukan lagi. Meski
ada dua lembaga lain yang juga bagus dan bersih, yaitu
Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi,
MK masih steril dari sandungan kasus hukum.
Mahfud tidak memasang target tertentu
sebagai hakim konstitusi. Ia bekerja mengalir sesuai
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kewenangan yang diberikan. Sebab, jabatan hakim
konstitusi berbeda dengan jabatan lain seperti anggota
DPR, menteri, atau Presiden sekali pun. Hakim adalah
pejabat negara yang berada di tempat sunyi. Artinya,
hakim lebih bersifat pasif dalam menjalankan tugas
pengabdiannya. Ia tidak mencari-cari perkara, tetapi
hanya menunggu perkara yang datang.

juga khawatir masyarakat belum siap melaksanakan,”
ujarnya. Karena itu, bagi dia, dalam memutus suatu
perkara, hakim konstitusi harus mempertimbangkan
kemampuan masyarakat melaksanakan putusan
tersebut.

Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum.

Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang ini resmi menjadi hakim konstitusi
atas usul Presiden setelah mengucapkan sumpah di
Istana Negara Jakarta pada 16 Agustus 2008. Pria
yang lahir di Blitar pada 11 November 1944 ini pun
terpilih sebagai Wakil Ketua MK periode 2008-2011
menggantikan Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
Menurut Sodiki, perkembangan tata negara
Republik Indonesia membutuhkan lembaga MK.
“Supaya negara hukum yang demokratis yang dicitacitakan pendiri negara maupun bangsa secepatnya
bisa diwujudkan,” katanya. Tapi, citra lembaga itu
sangat bergantung pada pelaku dalam lembaga itu. Hal
yang paling mudah dilihat adalah melalui putusanputusannya.
Kualitas putusan, menurut Sodiki, harus
mencerminkan putusan yang dapat diterima masyarakat
sekaligus dapat dijalankan. “Kalau putusan terlalu ideal
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Pria kelahiran Bone pada 14 April 1944 ini
menapakkan kaki di MK sebagai hakim konstitusi
yang diusulkan oleh Mahkamah Agung pada 29 Mei
2008. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara (2004-2006) ini menjadi hakim konstitusi
menggantikan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.
yang memasuki masa purnatugas pada Mei 2008.
Sebagai hakim konstitusi, Arsyad memandang
MK harus menggambarkan suatu peradilan yang
berwibawa. “Sebuah peradilan yang sukar dan tidak
akan mungkin terjadi kolusi dengan sembilan orang
hakim konstitusi,” katanya.
Menurut Arsyad, selama ini MK telah
meletakkan dasar-dasar lembaga peradilan yang baik
dan terpercaya. Namun, baik organisasi, administrasi,
finansial maupun segi-segi teknis lainnya ke depan
harus dibenahi. “Kolektivitas hakim konstitusi telah
membuat warna sebagai peradilan modern dan bisa
dilakukan MA dan peradilan di bawahnya,” ujarnya.
Bagi Arsyad, yang terpenting kini adalah mewujudkan
visi dan misi MK sebagai peradilan modern dan
terpercaya. “Bagaimana masyarakat Indonesia betulbetul constitution minded,” ujarnya.
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Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Dr. H. Muhammad Alim, S.H., M.Hum.

Sosok pria yang lahir di Palopo pada 21 April
1945 ini menjadi hakim konstitusi yang diusulkan
oleh Mahkamah Agung pada 2008. Mantan Ketua
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (2007) ini
menjadi hakim konstitusi menggantikan Soedarsono,
S.H. yang memasuki masa pensiun pada Juni 2008.
Bagi Alim, MK merupakan lembaga baru yang
dianggap ikon reformasi di bidang hukum. “Saya
sangat bersyukur masuk di sini karena kita betul-betul
mandiri, tidak ada satu putusan yang tanpa melalui
perdebatan,” katanya.
Misi MK sebagai pengawal dan penafsir
konstitusi sudah benar di mata Alim. Apalagi hakim
konstitusi diharapkan bersifat sebagai seorang
negarawan. “Artinya visinya untuk kepentingan
negara, bukan kepentingan sesaat,” katanya. Sebagai
hakim konstitusi, ia akan menjalankan tugasnya
mengalir sesuai kehendak Tuhan.

Pria yang lahir di Nganjuk pada 31 Maret
1948 ini menjadi hakim konstitusi atas usulan
Dewan Perwakilan Rakyat. Mantan Anggota anitia
Ad Hoc (PAH) III/PAH I Badan Pekerja (BP)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang
menukangi perubahan UUD 1945 pada 1999-2002
ini pernah menjadi Wakil Ketua MK (Juni-Agustus
2008) menggantikan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki,
S.H. Setelah mengabdi sebagai hakim konstitusi
pada 2003-2008, dosen Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya ini kembali menjadi hakim
konstitusi periode 2008-2013 menggantikan Prof. Dr.
Jimly Asshiddiqie, S.H. yang mengundurkan diri pada
1 November 2008.
Menurut Harjono, jika pada periode
pertama, MK berhasil membangun kelembagaan
(capacity building), dan membangun kepercayaan
masyarakat, maka pada periode ini MK harus berhasil
membangun budaya sadar berkonstitusi dan menjadi
motor penggerak terciptanya lembaga peradilan yang
transparan dan akuntabel, serta mampu melayani
secara baik para pencari keadilan.
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Selain itu, melalui putusan-putusannya, MK
ke depan juga harus mampu mendorong dilakukannya
reformasi legislasi (legislation reform), reformasi
kekuasaan kehakiman (judicial reform), reformasi
birokrasi (bureaucratic reform), dan reformasi politik
(political reform) sehingga tujuan mendirikan negara
sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD
1945 bisa tercapai.

Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

Wanita kelahiran Solo pada 14 Juni 1949
ini merupakan hakim konstitusi wanita pertama
dalam sejarah MKRI. Guru besar Hukum Perundangundangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jakarta ini resmi menjadi hakim konstitusi atas usul
Presiden setelah mengucapkan sumpah di Istana
Negara Jakarta pada 16 Agustus 2008.
Semenjak menjadi hakim konstitusi, Maria,
sesuai dengan motto hidupnya, yakni, Surviam yang
artinya saya mau mengabdi, ia total mengabdikan
dirinya sebagai salah satu di antara sembilan pengawal
dan penafsir konstitusi UUD 1945. Oleh sebab itu,
Maria berharap MK tetap berdiri dan bekerja sesuai
dengan keinginan masyarakat. “Karena apapun isi
dalam konstitusi, kita harus melaksanakan itu,” ujarnya.
Ia tidak ingin MK menjadi kambing hitam masalah.
“Saya ingin MK justru menyelesaikan masalah,” ujar
Maria.

26

Pria yang lahir di Putussibau pada 18 Oktober
1960 ini menjadi hakim konstitusi atas usulan Dewan
Perwakilan Rakyat dan mengucapkan sumpah di
Istana Negara Jakarta pada 16 Agustus 2008. Mantan
Anggota DPR RI ini mengawali karir di bidang hukum
sebagai advokat (1984-1999).
Dalam pandangan Akil, hal yang sangat
mendesak dalam konteks perluasan kewenangan
MK adalah kewenangan untuk melakukan pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undangundang, yang saat ini masih menjadi yurisdiksi MA.
Apabila kewenangan tersebut diberikan kepada MK,
ia berharap akan ada tafsir peraturan perundangundangan yang seragam.
Dengan demikian, MK dapat memberikan
kepastian hukum. Apalagi banyak sekali peraturan
pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang.
Demikian pula terhadap keputusan presiden yang
bersifat regelling, memaksa hak-hak warga negara.
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Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Pria kelahiran Kendal pada 22 Agustus 1952
ini menjadi hakim konstitusi atas usulan Mahkamah
Agung. Mantan Panitera MK ini ini menjadi hakim
konstitusi menggantikan Maruarar Siahaan, S.H. yang
memasuki masa pensiun pada 1 Januari 2010.
Dalam kapasitasnya sebagai hakim konstitusi,
Fadlil berkeinginan mempertahankan apa yang selama
ini telah berjalan baik seperti menjaga semangat
kekeluargaan, bekerja, dan berjuang yang tinggi di
antara semua pegawai MK, adanya kepastian putusan
dan penyerahannya. Fadlil juga ingin MK menjadi
pengadilan yang dihormati karena pelayanannya yang
baik dan putusannya yang adil. “Saya berharap MK
bisa menarik garis yang bisa menghimpun atau sejalan
dengan perspektif keadilan yang dipandang banyak
orang. Itulah putusan hukum yang akan ditaati secara
ikhlas dan sukarela oleh bangsa ini manakala putusan
itu berbasis keadilan dan moral yang tercermin di dalam
kecermatan, kebaikan, dan keseksamaan,” kata Fadlil.

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Mantan Anggota DPR RI ini merupakan hakim
konstitusi termuda pada periode 2008-2013. Pria yang
lahir di Bima pada 21 Juni 1962 ini terpilih sebagai
hakim konstitusi atas usulan Presiden dan menggantikan
hakim konstitusi Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
yang memasuki masa pensiun pada 1 Januari 2010.
Menurut Hamdan, Mahkamah Konsitusi
adalah lembaga negara yang mengawal kehidupan
berdasarkan konstitusi. Hamdan mantan anggota
Panitia Ad Hoc MPR untuk perubahan UUD 1945
yang sangat paham tentang konstitusi, baik dari
jiwa, isi sampai maksud yang tercantum didalamnya
menilai apapun yang hendak dicapai oleh Pemerintah
dalam kehidupan bernegara haruslah berpedoman pada
konsitusi. “Konstitusi adalah khittah bangsa seperti
garis lurus yang harus dipegang agar tidak belok ke
kiri dan ke kanan. Jadi, kalau nanti kita keluar dari
konstitusi, maka melalui konstitusi pula kita akan
luruskan kembali,” tandasnya. (ws koentjoro)
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Dukungan Administrasi Umum dan Yustisial

Kiprah Sekretariat Jenderal dan K

S

ekretariat Jenderal dan Kepaniteraan serta
sembilan hakim konstitusi dan segenap
pegawai MK adalah satu-kesatuan
unit kerja yang tidak bisa dipisahkan.
Satu sama lain saling berkaitan, saling
membutuhkan, dan saling mendukung demi memberi
pelayanan terbaik kepada masyarakat yang berperkara
di MK.
Tujuh tahun berjalan, Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan telah memberikan banyak warna
dan sumbangsih terhadap keberadaan dan posisi MK
saat ini. Jika melihat perjalanannya, posisi Sekretaris
Jenderal, Panitera, hingga pegawai MK cukup
dinamis.
Pada 4 September 2003, Janedjri M. Gaffar
kali pertama dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)
Sekjen MK. Kemudian, pada 24-26 September 2003,
diadakan rekrutmen pertama pegawai Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK. Pada 1 Oktober 2003,

Pelantikan Janedjri M. Gaffar sebagai (Plt) Sekretaris
Jenderal MK pada 4 September 2003
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Marcel Buchari, S.H. ditetapkan sebagai Plt. Panitera
MK, serta Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.
sebagai Plt. Wakil Panitera MK.
Pada 1 Desember 2003, Presiden menerbitkan
Keppres No. 238/M Tahun 2003 yang mengangkat
Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris
Jenderal MK dan mengangkat Drs. Ahmad Fadlil
Sumadi, S.H., M.Hum sebagai Panitera MK.
Lalu, Pada 22 Juni 2004, keberadaan
Sekretariat Jenderal dan Kepantieraan MK ditegaskan
dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 51 Tahun
2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian,
pada 19 Agustus 2004, tongkat kesekjenan MK
beralih dengan dilantiknya Janedjri M. Gaffar sebagai
Sekretaris Jenderal MK hingga saat ini.

Dukungan Administrasi Umum dan Yustisial
Peningkatan pelayanan persidangan sebagai
perwujudan dari lembaga peradilan modern dan

DoC Humas MK
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n Kepaniteraan MK

Rekruitmen pegawai
pertama kali di
lingkungan MK.
DoC Humas MK

terpercaya menjadi komitmen MK. Di samping
penyampaian putusan secara langsung, dalam rangka
memberikan informasi secara lengkap dan luas kepada
masyarakat, maka pemuatan putusan secara cepat di
website MK pun, telah dapat dilakukan. Setiap putusan
langsung di-upload dalam waktu relatif cepat seusai
diucapkan dalam sidang pleno sehingga masyarakat
luas dapat langsung mengaksesnya.
Transparansi dan akuntabilitas MK juga didukung
dengan penyediaan risalah sidang dari setiap sidang pleno

Humas MK/Ganie

dan panel, penyediaan informasi yang akurat mengenai
jadwal sidang dan perkembangan perkara, meski MK
sedang menangani banyak perkara. Pembuatan dan
penyediaan risalah sidang semakin ditingkatkan proses,
kecepatan, dan ketepatannya melalui pengembangan
court recording system, berupa teknologi yang mampu
mengubah bahasa lisan menjadi bahasa tulis.
Penggunaan video conference yang ditempatkan
di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya
mewujudkan peradilan yang murah juga telah mampu

MK keempat kalinya
meraih predikat
opini Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP) atas laporan
keuangan MK dari
BPK.
Penyerahan secara
simbolis dilakukan
oleh anggota III BPK,
Hasan Bisri kepada
Ketua MK pada
Kamis (22/7).
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Kuliah umum yang
diberikan oleh
hakim konstitusi
menggunakan fasilitas
video conference

DoC Humas MK

digelar. Tidak hanya itu, permohonan dan konsultasi
online juga telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
dan pencari keadilan yang berada jauh jaraknya dari
lokasi MK di Jakarta.
Sementara itu, pada 2010, MK telah
mengembangkan proses pelayanan pengadaan barang
dan jasa secara elektronik melalui e-procurement.
Kemudian, dalam rangka penyelamatan dokumen
negara terkait berkas-berkas perkara konstitusi
dalam bentuk hard copy dan digital, MK juga telah
melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman

dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
tentang Pengelolaan, Penyelamatan, dan Pelestarian
Arsip/Dokumen Negara.
Dalam hal dukungan administrasi yustisial,
peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui diklat
teknis hukum acara MK bagi Panitera Pengganti. Dengan
pelaksanaan diklat tersebut, diharapkan para Panitera
Pengganti sebagai elemen inti pendukung persidangan
mampu memberikan pelayanan secara lebih cepat dan
tepat, efektif, dan efisien baik kepada hakim konstitusi
maupun kepada masyarakat pencari keadilan.

Pegawai MK sedang
melayani wawancara
mengenai persoalan
perselisihan hasil
pemilu dengan
masyarakat dengan
memanfaatkan
teknologi video
conference

DoC Humas MK
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Pengunjung sedang
memanfaatkan
Perpustakaan
modern dan lengkap
yang berada di lantai
5&6 Gedung MK

Fasilitas E-kiosk
yang dapat
dimanfaatkan oleh
pengunjung dan para
pencari keadilan.

Humas MK/Ardli Nuryadi

Pada 2011, MK berencana melaksanakan
kegiatan instalasi dan pengembangan ICT pusat data.
Kegiatan tersebut penting dilakukan berkaitan dengan
pembangunan jaringan ICT yang telah ditempatkan di
daerah melalui video conference. Harapannya, seluruh
informasi dan data yang berkaitan dengan MK dan
juga isu-isu konstitusi, dapat seluruhnya dikumpulkan
dan diakses untuk kepentingan persidangan maupun
di luar persidangan.
Untuk kerja sama internasional, setelah menjadi
tuan rumah pembentukan Asosiasi MK Asia, ke depan
keterlibatan dan peran aktif MK sangat diperlukan
dalam berbagai kerja sama yang telah terjalin baik
dengan MK se-Asia maupun MK negara lainnya.
Peran aktif tersebut di antaranya dapat diwujudkan
dengan mengefektifkan pertukaran informasi melalui
pengiriman putusan dan informasi dalam bahasa asing
dan penyelenggaraan diskusi/seminar mengenai isuisu konstitusi di setiap negara anggota. Termasuk,
dalam implementasinya adalah menyelenggarakan
pertukaran pegawai magang (internship). Tujuannya,

agar ilmu serta hal-hal positif di negara lain dapat
diserap sebagai upaya peningkatan kinerja dan kualitas
lembaga peradilan.

Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan juga
melakukan pembenahan, pengembangan, dan penguatan
organisasi. Ada tujuh tahapan utama reformasi birokrasi
yang meliputi strategy clarification and accountability
mapping, job analysis and key performance indicator,
job evaluation and job grading, remuneration and
performance management, competency model, career
management, dan manning (workload) analysis.
Dari tujuh tahapan tersebut, pada 2010 ini
MK sudah melaksanakan dua tahapan, yaitu strategy
clarification and accountability mapping dan job
analysis and key performance indicator. Output dari
kedua tahapan tersebut berupa penetapan organisasi
terkait budaya kerja dan uraian jabatan, peta jabatan,
spesifikasi jabatan, dan indikator kinerja utama.
(Yazid)
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Perayaan HUT Ke-7 MK

HUT Ke-7 MK Sebagai Wujud
Budaya Sadar Berkonstitusi
Angka 7 bisa dikatakan menjadi angka istimewa bagi Mahkamah Konstitusi (MK ). Pada 2010 ini, MK menginjak
usia 7 tahun. Di usia yang terbilang belia, MK dinilai banyak kalangan telah mengukirkan berbagai torehan prestasi
dalam penegakkan hukum di Indonesia.

M

eskipun tugas utama MK untuk mengawal
dan menegakkan Konstitusi, MK tak
melupakan tanggung jawab untuk megambil
peran dalam mendidik dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Hal ini tergambar jelas
dalam rangkaian kegiatan maupun acara yang dilakukan
guna memperingati Hari Ulang Tahun MK yang ke-7.
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar mengungkapkan
bahwa MK berusaha terus melakukan tugasnya mengawal
Konstitusi dengan terus meningkatkan budaya sadar
berkonstitusi di masyarakat. “Oleh karena itu, serangkaian
kegiatan yang dilakukan MK dalam rangka HUT ke-7, lebih
menitikberatkan pada kegiatan untuk mewujudkan budaya
sadar berkonstitusi di tengah masyarakat,” jelasnya.
Serangkaian kegiatan tahunan berupa lomba yang
diadakan MK untuk memperingati HUT ke-7, di antaranya
Debat Konstitusi Mahasiswa Tingkat Nasional, Cerdas
Cermat Tunanetra Siswa SLTP Tingkat Nasional, Foto
Jurnalistik bagi Wartawan Foto, dan Karya Tulis Ilmiah bagi
Mahasiswa. MK juga tak melupakan peran besar media
massa dalam mengawal perjalanan MK hingga usia 7 tahun
ini. Hal itu diwujudkan dengan memberikan Anugerah
Konstitusi bagi Media Massa Cetak dan Elektronik.
Penghargaan MK pun ditujukan pada para guru bidang studi
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai bagian dari
pelaksana tugas mengawal Konstitusi bersama dengan MK
kepada anak didiknya. Anugerah Konstitusi bagi Guru PKn
setiap tahunnya diberikan dalam memperingati Hari Guru
pada 25 November mendatang.

Peran Kampus Menjaga Konstitusi
Kampus berperan strategis dalam upaya
pengembangan konstitusi dan pembangunan hukum
nasional. Kampus juga berperan besar bagi masa
depan kehidupan konstitusionalisme agar menjadi
lebih baik. Dalam upayanya mengembangkan
dan mensosialisasikan kesadaran berkonstitusi,
Mahkamah Konstitusi (MK) senantiasa melibatkan
para mahasiswa. Hal ini disampaikan Ketua MK Moh.
Mahfud MD ketika membuka Lomba Debat Konstitusi
Tingkat Nasional, (31/7), di Gedung MK.
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Sorak sorai pendukung Tim UNHAS ketika tim mereka keluar
menjadi juara I Debat Konstitusi Tingkat Nasional di Studio TVONE
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Dikatakan Mahfud, pemahaman terhadap
konstitusi diperlukan bagi kehidupan bernegara dan
berbangsa. Sudah banyak terjadi bahwa kehancuran suatu
bangsa seringkali didahului dengan pembangkangan
terhadap konstitusi yang dianut suatu bangsa.
“Karena itu amatlah penting, dibangun
kesetiaan bangsa terhadap konstitusi. Bagaimanapun,
konstitusi menjadi lebih penting untuk menjaga
eksistensi negara, serta membangun ketertiban dalam
berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Debat Konstitusi Tingkat Nasional bagi
Perguruan Tinggi adalah puncak dari lomba
debat tingkat regional yang sudah dilaksanakan

Humas MK/GANIE

sebelumnya. Pada tingkat regional, lomba dibagi ke
dalam lima regional. Regional I adalah Sumatera
(yang menghasilkan oleh Universitas Bengkulu dan
Universitas Sriwijaya beserta finalis Debat Konstitusi
2009, yakni Universitas Sumatera Utara dan Universitas
Andalas), Regional II meliputi DKI Jakarta, Jabar,
Banten, Kalbar, dan Kalteng (yang diwakili oleh
Universitas Pelita Harapan, Universitas Padjajaran dan
Unika Atma Jaya). Regional III meliputi DI Yogyakarta
dan Jateng (yang diwakili oleh Universitas Diponegoro,
Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sebelas
Maret), kemudian Regional IV meliputi Jatim, Bali,
NTB, NTT, dan Kalsel (yang diwakili oleh Universitas
Airlangga, Universitas Muhammadiyah Malang dan
Universitas DR. Soetomo Surabaya). Terakhir Regional
V meliputi Kaltim, Sulawesi, Maluku, dan Papua
(Universitas Khairun Ternate, Universitas Hasanuddin
dan Universitas Pattimura).
Pada Sabtu (31/7), babak penyisihan Debat
Konstitusi untuk menyaring enam perguruan tinggi
yang berhak masuk ke babak semifinal dimulai. Tema
dalam babak penyisihan ini di antaranya “Hak Recall
Partai Politik”, “Ultra Petita dalam Putusan MK”,
serta “Otonomi Khusus dalam Wilayah NKRI”. Setelah
melalui penilaian dan penyaringan secara ketat, Dewan
Juri akhirnya memutuskan empat perguruan tinggi
yang lolos ke semifinal, yaitu Universitas Hasanuddin,
Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro
dan Universitas Airlangga. Selanjutnya melalui babak
semifinal yang dilangsungkan pada Ahad (1/8), keluar
sebagai finalis Debat Konstitusi Tingkat Nasional Tahun
2010, yakni Universitas Hasanuddin dan Universitas
Airlangga.
Pada keesokan harinya, Senin (2/8), Universitas
Hasanuddin (Unhas) berhasil menyabet gelar Juara
Debat Konstitusi Perguruan Tinggi Se-Indonesia
dengan mengungguli   Universitas Airlangga (Unair)
pada babak grandfinal. Kemenangan tersebut kian
lengkap, saat Dewan Juri memberikan predikat ”the best
speaker” kepada M. Alwi, salah seorang peserta debat
dari Unhas. Grandfinal Debat Konstitusi Perguruan
Tinggi Se-Indonesia yang disaksikan langsung oleh
Ketua MK Mahfud MD, Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki serta para hakim konstitusi, Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar, mengangkat beberapa tema di antaranya
Pro Kontra Hak Pilih bagi TNI” dan “Pidana Mati bagi
Koruptor”.
Selain debat konstitusi, MK juga mengadakan
Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa sebagai
satu rangkaian dalam HUT ke-7. Pada tahun ini, lomba
yang diikuti oleh seluruh mahasiswa S1 di seluruh
perguruan tinggi Indonesia mengangkat tema “Peran
Mahkamah Konstitusi dalam Proses Demokrasi di
Indonesia”. Pemenang yang berhasil menyabet gelar
juara, yakni Dennie Arga Wijaya dari Universitas
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Ketua MK
Moh Mahfud
MD memberikan
pertanyaan
kepada finalis
lomba cerdas
cermat tunanetra
tingkat nasional
bagi SLTP

Brawijaya sebagai Juara Pertama, Hidayat Anshori
dari Universitas Airlangga sebagai Juara Kedua, serta
Karisha Riandianti Mutiara Ballerina dari Universitas
Cendrawasih sebagai Juara Ketiga.

Peningkatan Pemahaman Konstitusi Siswa Tunanetra
melalui Lomba Cerdas Cermat
Untuk meningkatkan pemahaman siswa
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta
mengembangkan budaya sadar konstitusi di
masyarakat, terutama bagi pelajar tunanetra, MK
menggelar Lomba Cerdas Cermat Tunanetra Tingkat
Nasional bagi SLTP yang digelar pada 6-7 Agustus
2010. Perlombaan ini diikuti peserta sebanyak 27 tim
dari 19 provinsi se-Indonesia. Sebarannya adalah 5
tim dari Sumatera, 15 tim dari Jawa-Bali-DKI Jakarta,
2 tim dari Nusa Tenggara, 4 tim dari Sulawesi dan 1
tim dari Kalimantan.
Pada babak penyisihan pertama, ada tiga
kelompok yang bertanding, yakni Kelompok 1 terdiri
atas SLBA Yeketunis Yogyakarta, SMPLB Negeri
Pembina Aceh Tamiang dan SLBA YAAT Klaten.
Untuk Kelompok 2 terdiri atas SLB-A Karya Murni
Sumut, SLB-A YAPTI, dan SLB-A Payakumbuh.
Sedangkan, Kelompok 3 terdiri atas SLB Bahari
Pandeglang, SLB A Negeri Denpasar dan SLB-ABCD
Prof. Dr. Sri Soemantri.
Secara berurutan pemenang pada tiap kelompok
adalah SLBA YAAT Klaten, SLB-A Payakumbuh,
SLB Bahari Pandeglang. Ketiga regu tersebut akan
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bertemu pada babak semi final yang akan digelar
Sabtu (7/8) siang.
Setelah melewati tahap demi tahap perlombaan,
akhirnya tim SLB Bahari Pandeglang yang terdiri dari
Sali dan Hermawati ini sukses menaklukkan tim lawan
dengan skor yang tidak terpaut jauh, yakni 725 untuk
mereka, 500 untuk Sekolah Luara Biasa Negeri A
Padjajaran, Jawa Barat sedangkan 450 untuk Yayasan
Samantha, Banten. Para juri dalam perlombaan ini berasal
dari para akademisi dan Forum Konstitusi, mereka adalah
Prof. Saldi Isra, Prof. Yuliandri, Prof. Kurnia Warman,
Dr.Ali Safa’at, Dr. Valina Singka Subekti, serta Gregorius
Seto Haryanto.
Setelah sempat menjadi juara ketiga pada
tahun lalu, kini, Sekolah Luar Biasa (SLB) Bahari,
Pandeglang, Banten berhasil menjuarai “Lomba
Cerdas Cermat Konstitusi Bagi Siswa Tunanetra
SLTP Tingkat Nasional” yang diselenggarakan oleh
Mahkamah Konstitusi pada Sabtu (7/8) sore. Lomba
yang bertempat di lobby Sidang Pleno Gedung MK
tersebut digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-7
Mahkamah Konstitusi.

Penghargaan bagi Media Massa dan Guru PKn
Selama tujuh tahun perjalanannya, MK selalu
mendapatkan dukungan dan kritikan dari berbagai pihak
terutama media massa. Hal ini menjadi penting bagi MK
sebagai bagian dari pengawasan terhadap kinerja MK selama
ini. Media massa juga berperan penting dalam penyebaran
informasi MK dan peningkatan budaya sadar berkonstitusi.
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Sebagai bentuk penghargaan kepada media, MK juga
memberikan penghargaan Anugerah Konstitusi
kepada media elektronik dan media cetak. Untuk
media elektronik, Anugerah Konstitusi diberikan
kepada tvOne, Metro TV, dan TVRI. Sementara
untuk media cetak, Anugerah Konstitusi diberikan
kepada harian Kompas, Seputar Indonesia, dan Rakyat
Merdeka.
Dengan tujuan yang tak berbeda, MK juga
memberikan penghargaan kepada para fotografer yang
dengan apik mengabadikan setiap momen penting MK.
Objek foto lomba ini adalah Mahkamah Konstitusi dan
objek lain yang berkaitan dengan MK atau kewenangan
MK. Foto yang dilombakan adalah foto yang telah
dimuat di media cetak, baik koran atau majalah
periode Juni 2009 sampai dengan Juni 2010. Dewan
jurinya terdiri atas fotografer profesional, dosen IKJ,
dan fotografer jurnalistik internasional. Untuk tahun
ini, tiga foto yang terpilih dimenangkan oleh Nurhayati
dari The Jakarta Post, Muhammad Ali dari Rakyat
Merdeka, dan Abdul Malik MSN dari GATRA.
Sementara untuk Anugerah Konstitusi bagi
Guru PKn, masih dalam tahap penjurian di tingkat
provinsi setelah sebelumnya melalui penjurian
tingkat kabupaten. Rencananya penganugerahan
Anugerah Konstitusi bagi Guru PKn Tahun 2010 akan
dilaksanakan bertepatan dengan Hari guru yang jatuh
pada 25 November 2010 mendatang. (Lulu A.)

Ketua MK Mahfud MD
menyerahkan Anugerah
Konstitusi bagi Media
Massa kepada Pemimpin
Redaksi TVOne Karni
Ilyas
Humas MK/YOGI DJAYNIKA
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Syukuran HUT Ke-7 MK: Dari Tradisi
“Kita harus menjaga hal-hal kecil yang mungkin
saja berakibat besar terhadap Mahkamah
Konstitusi, karena hal-hal besar sudah kita jaga
dengan baik.”

K

alimat di atas adalah pesan sederhana
dan seakan ‘remeh’, tapi mempunyai
makna khusus dan konsekuensi besar.
Terutama terhadap keluarga besar
Mahkamah Konstitusi RI. Pernyataan
simbolis yang mengingatkan kita akan istilah: karena
nila setitik rusak susu sebelanga; karena kesalahan
kecil rusak semuanya. Inilah mungkin pesan yang
ingin disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi,
Moh. Mahfud MD dalam rangka menyambut Hari
Ulang Tahun ke-7 Mahkamah Konstitusi Repubik
Indonesia yang jatuh pada 13 Agustus 2010. Seolah
ia ingin berkata: menjaga prestasi lebih sulit dari
meraihnya.
Pada acara syukuran perayaan HUT ke-7 MK,
kamis (5/8), Mahfud menyatakan pencapaian MKRI
dalam usianya yang masih relatif muda, yakni tujuh
tahun, sudah cukup bagus dan membanggakan. Hal
ini terbukti dengan begitu banyaknya prestasi dan
pengakuan dari berbagai kalangan terhadap kinerja
MK selama ini. Pengakuan tersebut tidak hanya berasal
dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri.
“Saya baru saja mendapat surat dari Wakil
Presiden Mahkamah Konstitusi Austria. Bagi saya
pernyataan (dalam surat) ini juga mewakili pandangan
dari negara-negara lainnya, khususnya para peserta
Konferensi Hakim Mahkamah Konstitusi se-Asia
yang lalu. Dalam suratnya, ia sangat terkesan dengan
konferensi yang diselenggarakan oleh MKRI. Ia
terkesan dengan rangkaian protokoler yang sangat
luar biasa, materi konferensi yang sangat bermanfaat
bagi perkembangan hukum, serta keramah-tamahan
masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Hal serupa juga dinyatakan oleh Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M. Gaffar.
Dalam laporannya, ia memaparkan bahwa MK pada
usianya yang ke tujuh ini, tidak hanya memiliki
segudang prestasi yang salah satunya terbukti dengan
diraihnya predikat Laporan Keuangan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) selama
empat tahun berturut-turut. MK juga merupakan
pionir dalam mewujudkan peradilan modern berbasis
teknologi di Indonesia.
“Mahkamah Konstitusi sudah mengarah
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kepada peradilan modern yang berbasis informasi
dan teknologi, yakni e-court. Dengan mewujudkan
pelayanan administrasi perkara yang cepat, tepat,
ramah namun tegas. Serta bersih dari praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme,” ujar Janedjri.
Meskipun begitu, Mahfud berpesan, dengan
segala prestasi yang telah dicapai MK selama ini,
jangan sampai menjadikan MK berpuas diri dan
berhenti melakukan terobosan dan perubahan kearah
yang lebih baik lagi. “Yang penting keluarga besar
Mahkamah Konstitusi harus selalu mempertahankan
prestasinya, karena kalau kita semakin tinggi, maka
jika tersandung ‘batu’ jatuhya akan lebih sakit,”
pesannya.
Sebagai bentuk peningkatan prestasi dan
motivasi kerja, MK juga memberikan penghargaan
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disi hingga Prestasi
Salah satu
pendukung
acara dalam
acara Puncak
HUT ke-7 MK,
P-Project,
meniru Hakim
Konstitusi

Humas MK/YOGI djatnika

kepada pegawai teladan tahun 2010. Saat itu terpilih
12 ‘nominator’. Keduabelas pegawai tersebut dipilih
dari tiap unit kerja di MKRI yang dinilai oleh teman
sekerjanya. Mereka masih berstatus ‘nominator’
karena nantinya di antara pegawai tersebut hanya
terpilih beberapa orang untuk meraih gelar Pegawai
Teladan MKRI Tahun 2010.

Peluncuran Buku Hakim Konstitusi
Pada acara syukuran itu juga dilakukan
peluncuran buku karya Hakim Konstitusi Muhammad
Alim, berjudul “Asas-Asas Negara Hukum Modern
Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan
Ketatanegaraan” terbitan LKiS. Buku yang berangkat
dari buah pemikirannya semasa kuliah pada tingkat
pascasarjana tersebut mengangkat isu tentang
prinsip-prinsip hukum kontemporer dalam khazanah
pemikiran Islam.

Buku itu, menurut Ketua MK Moh. Mahfud,
adalah buku yang menguraikan pemikiran tentang
Islam dan ketatanegaraan. “Buku ini menegaskan
bahwa hukum islam itu inklusif bukan eksklusif. Islam
itu sumber hukum dalam arti materil, bukan hukum
formal. Ia adalah bahan yang diolah secara eklektik
dengan bahan-bahan (sumber) hukum lainnya yang
pada akhirnya menghasilkan produk bernama undangundang,” paparnya.
Dengan diluncurkannya buku tersebut,
Alim pun menegaskan bahwa dirinya siap untuk
‘mempertanggungjawabkan’ karyanya tersebut di
hadapan khalayak pembaca. “Saya sudah banyak
mengadili orang. Namun malam ini, saya siap diadili
oleh pembaca!” tegas Alim, dengan diiringi seuntai
senyum di wajahnya.
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buku karangan
Hakim Konstitusi
Muhammad Alim

Humas MK/GANIE

Menanamkan Budaya Sadar Berkonstitusi melalui
Wayang Kulit
Sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT
ke-7 MK, pada Jumat (6/8), MK menggelar pagelaran
wayang kulit yang didalangi Ki Manteb Soedharsono.
Menurut Ketua MK Mahfud MD, pentas wayang
menjadi agenda rutin tahunan MK dalam setiap
menyambut ulang tahunnya. “Tujuan pagelaran adalah
dalam rangka peningkatan kesadaran berkonstitusi,”
kata Mahfud MD.
Menurut pria berdarah Madura ini, wayang
kulit sebagai tradisi kesenian yang masih mengakar
kuat di masyarakat dapat menjadi wahana efektif untuk
menyosialisasikan pentingnya sadar berkonstitusi
kepada setiap warga negara.
Di awal rangkaian pagelaran, Mahfud MD
secara simbolis menyerahkan wayang Semar kepada
dalang sebagai tanda dimulainya pementasan wayang
kulit. Di tengah-tengah pementasan, Ki Manteb
membuka dialog dan meminta Ketua MK menjadi
narasumber untuk menjelaskan Mahkamah Konstitusi
dan pentingnya memahami konstitusi.
Lakon pagelaran ini adalah “Ismoyo Maneges”
(Semar Sang Pamomong). Diceritakan, dalam situasi
negara sedang bergejolak di segala bidang, ternyata
Prabu Duryudana Raja Hastina dan Prabu Puntadewa
Raja Amarta bertengkar untuk pembagian wilayah
antara Negara Hastina dan Amarta. Pertengkaran
belum selesai, datang Ki Lurah Semar melerai dan
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mengajak keduanya untuk memikirkan nasib para
rakyat kecil yang hidup dalam kesusahan. Menurut
Semar, menjadi Raja itu bukan rajanya saudara dan
golongan, akan tetapi rajanya Bangsa.
Saran Ki Lurah Semar tidak diterima dengan
baik dan malah dianggap menghalangi kehendak Raja
Hastina. Karena di kerajaan Hastina juga ada Brahmana
Baru yang bernama Begawan Sukma Lawung yang
ternyata tidak senang kedatangan Semar. Persoalan
tidak berhenti di situ, Semar ditetapkan menjadi
penghalang perundingan Kurawa dan Pandhawa,
sehingga Begawan Sukma Lawung mengutus Kurawa
dan Harjuna untuk menyingkirkan Semar kalau perlu
harus dibunuh. Raden Werkudara diutus mencari
Prabu Kresna untuk berunding di Hastina.
Pada akhirnya, Ki Lurah Semar mendapat
amanah menjadi Sang Pamomong, dalam arti ngemong
semua umat tanpa pandang bulu. Tugas Kyai Semar
adalah membela kebenaran dan membela tegaknya
hukum menurut undang-undang yang berlaku, karena

menurut Kyai Lurah Semar, keadilan tidak akan bisa
lahir kalau hukum tidak ditegakkan. Cerita ini sesuai
dengan visi misi Mahkamah Konstitusi: Memayu
Hayuning Jiwo, Memayu Hayuning Kulowargo,
Memayu Rahayuning Sasomo, Memayu Rahayuning
Bawono.
Ki Manteb, dalang yang membawakan lakon
tersebut, adalah dalang Wayang Kulit Purwa yang mulai
terkenal sejak tahun 1980-an. Ia berasal dari daerah
Ndoplang, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar,
Surakarta.

Puncak HUT Ke-7 MK
Menggenapi acara dalam rangka Hari Ulang
Tahun ke-7, Mahkamah Konstitusi menggelar acara
Puncak HUT ke-7 yang disiarkan langsung oleh stasiun
televisi tvOne, pada Minggu (8/8), di halaman Gedung
MK, Jalan Merdeka Barat No. 6, Jakarta. Acara tersebut
dihadiri Ketua MK, Moh. Mahfud MD didampingi
tujuh hakim konstitusi, yakni M. Arsyad Sanusi, Maria
Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad
Alim, Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi.
Mengusung tema meningkatkan kesadaran
berkonstitusi, acara yang disiarkan selama 1,5 jam
tersebut mengupas mengenai MK dan pandangan
masyarakat tentang keberadaaan MK. Disinggung
mengenai pendapat sebagian masyarakat yang belum
memahami keberadaan MK, Mahfud menjelaskan
hal tersebut adalah wajar. “Tapi saya senang
sebagian masyarakat sudah paham mengenai MK
dan kewenangannya. MK dibentuk sebagai peradilan
ketatanegaraan yang menguji konstitusionalitas
undang-undang terhadap UUD 1945, memutus
pembubaran parpol, mengadili sengketa lembaga
negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945,
memutus perkara impeachment Presiden dan/atau
Wakil Presiden, dan menyelesaikan sengketa hasil
pemilihan umum,” jelas Mahfud.
Dalam acara tersebut, MK juga memperkenalkan
kewenangan dan fungsinya kepada masyarakat melalui
animasi Bang Emka dengan Bang One. Puncak
HUT ke-7 MK ini dimeriahkan oleh bintang tamu,
di antaranya Rio Febrian, Vina Panduwinata, Ussy
Sulistiawaty, dan P-Project dengan dipandu oleh
Sophie Navita dan Irgi Fahrezi. Selain itu, dalam
acara tersebut, MK memberikan penghargaan kepada
para pemenang lomba maupun media yang selama ini
menjadi mitra bagi MK. (Lulu A./Dodi/Yazid)

Mahfud MD secara simbolis menyerahkan wayang
Semar kepada dalang sebagai tanda dimulainya
pementasan wayang kulit.
Humas MK/GANIE
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Reformasi Konstitusi Tidak Hanya
Pembentukan Lembaga Negara
Oleh:
Moh.Mahfud MD
Ketua Mahkamah Konstitusi RI

B

angsa Indonesia telah memasuki era
reformasi sejak tahun 1998, ketika
kekuasaan Orde Baru yang semula tak
tergoyahkan selama 32 tahun ambruk.
Semangat
reformasi
menghendaki
agar negara lebih menghormati dan melindungi hak
asasi manusia, hukum ditegakkan dengan adil dan
tanpa pandang bulu, negara menyejahterakan rakyat
dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kronikroni kekuasaan, serta penyelenggaraan negara
dilakukan secara demokratis. Semangat reformasi itu
dimanifestasikan dalam tuntutan reformasi total, yang
meliputi berhentinya Presiden Soeharto, pencabutan
dwi fungsi ABRI, penegakan hukum dan HAM, serta
amandemen UUD 1945.
Untuk
memperbarui
legitimasi
politik
pemerintahan, dilaksanakan Pemilu 1999 yang tercatat
sebagai Pemilu yang demokratis. Berdasarkan hasil
Pemilu 1999 terbentuk lembaga permusyawaratan
dan perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPRD. Salah
satu agenda yang dilakukan oleh MPR periode 1999 –
2004 adalah melakukan Perubahan UUD 1945 untuk
memberikan kerangka konstitusional ketatanegaraan
Indonesia baru, sesuai dengan tuntutan reformasi.
Perubahan UUD 1945 memiliki arti yang
sangat penting karena UUD 1945 sebelum perubahan
dipandang kurang memadai sebagai landasan berjalannya
reformasi dan bahkan menjadi salah satu pangkal soal
kelemahan dan kesalahan penyelenggaraan negara di
masa lalu. Oleh karena itu, hanya melalui perubahan
UUD 1945, semangat dan tujuan yang hendak dicapai
oleh gerakan reformasi dapat diformulasikan menjadi
aturan hukum dasar yang akan dilaksanakan baik oleh
penyelenggara negara maupun warga negara. Dengan
demikian, sesungguhnya di dalam Perubahan UUD 1945
terdapat ruh dari gerakan reformasi. Perubahan UUD
1945 merupakan resultante dari berbagai pandangan
dan gagasan segenap komponen bangsa. Hal ini sesuai
dengan pendapat K.C. Wheare yang menyatakan bahwa
kontitusi merupakan resultante atau kesepakatan lembaga
yang berhak menetapkannya sesuai dengan situasi ketika
konstitusi itu dibuat. Materi muatan konstitusi dipandang
sebagai hasil kesepakatan umum (general agreement)
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seluruh rakyat mengenai bangunan yang diidealkan untuk
melindungi dan mempromosikan kepentingan bersama.
Hasil Reformasi Konstitusi
MPR hasil Pemilu 1999 telah berhasil melakukan
Reformasi Konstitusi, yaitu perubahan UUD 1945 yang
disahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam
pandangan saya, Perubahan UUD 1945 tersebut adalah
satu kali perubahan yang disahkan dalam empat tahap.
Meskipun penyebutan itu tidak memiliki arti yuridis
maupun politis, saya menganggap masalah ini penting
dikemukakan karena ada kesalahpahaman seakan-akan
perubahan UUD 1945 dilakukan secara membabibuta
dengan cara “diubah” setiap tahun hingga empat kali.
Perubahan tersebut sebenarnya hanya dilakukan satu kali,
tetapi memakan waktu selama empat tahun. Sebab dalam
kenyataannya, sepanjang waktu tersebut MPR tidak
pernah berhenti membahas rangkaian gagasan perubahan
yang dilakukannya, walaupun pengesahannya dilakukan
dalam empat tahap sesuai dengan capaian kesepakatan
pada Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR.
Jika dilihat dari materi muatan hasil Perubahan
UUD 1945 tersebut, terdapat beberapa substansi utama
yang menjadi orientasi, antara lain penegasan dan
penguatan prinsip negara hukum. Hal ini ditandai dengan
penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum pada Pasal 1 Ayat (3). Penegasan dan penguatan
prinsip negara hukum ini tentu diikuti dengan perubahan
ketentuan-ketentuan agar Indonesia memenuhi unsurunsur atau syarat-syarat sebagai negara hukum. Hal
ini diwujudkan dengan dianutnya prinsip supremasi
konstitusi [Pasal 1 Ayat (2)], jaminan kekuasaan
kehakiman yang merdeka dengan pengaturan yang lebih
lengkap disertai dengan mekanisme pengawasan oleh
KY, dan adanya jaminan terhadap perlindungan dan
penghormatan HAM.
Kemudian, muatan substansi lain adalah
mengenai hak asasi manusia dan hak konstitusional
warga negara yang harus dihormati, dilindungi, dan
dimajukan. Penghormatan, perlindungan, dan pemajuan
HAM merupakan tanggung jawab negara, dalam hal ini
pemerintah. Sebab menurut konstitusi, negaralah yang
punya kewajiban melindungi warganya. Oleh karena itu,
tujuan penyelenggaraan negara dan pemerintahan pada
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hakikatnya adalah untuk menghormati, melindungi,
dan memajukan HAM. Dengan sendirinya, tidak boleh
ada tindakan negara dan aparatnya apalagi dengan
cara semena-mena membatasi atau melanggar HAM.
Selain itu, prinsip Bhinneka Tunggal Ika ditegaskan
dengan jaminan pengakuan terhadap keragaman bangsa
Indonesia. Hal ini misalnya dituangkan dalam bentuk
pengakuan terhadap daerah yang memiliki keistimewaan
atau kekhususan, pengakuan terhadap masyarakat
hukum adat beserta hak-haknya, pengakuan terhadap
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, serta
pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.
Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
seluruh rakyat. Oleh karena itu, yang diperlukan tidak
hanya pengaturan tentang cabang-cabang produksi
yang penting serta penguasaan negara atas bumi,
air, dan kekayaan yang ada di dalamnya, tetapi juga
ditegaskan prinsip-prinsip yang harus dipedomani
dalam mengembangkan demokrasi ekonomi nasional
secara makro. Prinsip-prinsip ini meliputi kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk
menjamin kesejahteraan sosial, diperlukan adanya
sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh
negara. Negara juga berkewajiban menyediakan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak. Terakhir, demokrasi politik dikembangkan untuk
memperluas dan mendorong partisipasi aktif rakyat dalam
penyelenggaraan negara serta untuk mencegah terjadinya
pemusatan kekuasaan yang berpotensi menimbulkan
penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu terdapat
jaminan pelaksanaan Pemilu, bahkan Pemilu langsung
untuk Presiden dan Wakil Presiden, pembatasan masa
jabatan Presiden, serta penataan hubungan kelembagaan
negara agar dapat diterapkan prinsip saling mengawasi
dan mengimbangi (checks and balances) antara satu
lembaga dengan lembaga yang lain.
Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi
Hasil Reformasi Konstitusi hanya akan bermakna
apabila dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi, hasil reformasi
konstitusi yang diwujudkan dalam bentuk hukum UUD
1945 merupakan sumber hukum tertinggi di negara
Indonesia sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi.
Untuk dapat melaksanakannya, hasil Reformasi
Konstitusi tersebut perlu diderivasikan ke dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,

baik berupa pendirian atau perubahan kelembagaan
tertentu, pengaturan wewenang dan tata kerja lembaga,
jaminan dan mekanisme perlindungan masyarakat, serta
kebijakan di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.
Tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan hasil
Reformasi Konstitusi dalam bentuk sikap dan tindakan
pejabat negara dan pemerintahan yang harus sesuai dengan
semangat reformasi konstitusi. Sikap dan tindakan pejabat
negara dan pemerintahan merepresentasikan kebijakan
negara dalam melaksanakan konstitusi. Sudah seharusnya
seorang pejabat negara dan pemerintahan dalam bertindak
dan membuat kebijakan tidak hanya menggunakan
kacamata kuda mengacu atau berdasarkan aturan positif
saja tetapi harus menjadikan nilai dan norma konstitusi
sebagai panduan utama. Misalnya, kebijakan apapun
tidak boleh ada yang menutup partisipasi masyarakat,
bersifat diskriminatif, dan merugikan hak asasi manusia
atau hak asasi warga negara.
Selain itu, warga negara juga memiliki peran
dalam pelaksanaan hasil reformasi konstitusi. Warga
negara adalah rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi.
Oleh karena itu keberadaan dan partisipasi warga negara
merupakan salah satu faktor yang penentu implementasi
nilia-nilai dalam UUD 1945. Partisipasi ini tidak saja
dilakukan melalui pemilihan umum, tetapi memungkinkan
juga untuk dilakukan di sepanjang penyelenggaraan
proses pemerintahan, baik dalam bentuk menyampaikan
pendapat, melakukan pengawasan publik, atau bahkan
melakukan gugatan hukum terhadap negara.
Pentingnya Evaluasi
Hampir 10 tahun hasil Reformasi Konstitusi sudah
dilaksanakan semenjak disahkan dari sampai saat ini. Saat
ini rasanya merupakan waktu yang tepat untuk melakukan
evaluasi pelaksanaan hasil Reformasi Konstitusi sebagai
tahapan yang penting untuk melakukan perbaikan yang
berkelanjutan. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui
pelaksanaan semua hasil reformasi konstitusi selama ini,
keberhasilan dan kelemahan dalam pelaksanaan tersebut,
serta mencari upaya perbaikan yang dapat dilakukan di
masa yang akan datang.
Kelemahandalampelaksanaanreformasikonstitusi
sangat mungkin terjadi karena suatu ketentuan dalam
UUD 1945 yang bersifat dasar dan cenderung umum,
sangat mungkin berkembang dan dimaknai berbeda oleh
pembentuk undang-undang atau penyelenggara negara
saat ini. Apalagi konstelasi ekonomi dan politik pada saat
perubahan UUD 1945 sudah sangat berbeda dengan saat
ini. Bahkan, perkembangan dan perbedaan itu sendiri
belum tentu salah atau merugikan jika ditinjau dari tujuan
reformasi itu sendiri.
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Melalui evaluasi, kita juga dapat melihat apakah
ketentuan dalam Perubahan UUD 1945 memang benarbenar dapat dilaksanakan dan sesuai dengan semangat atau
tujuan reformasi. Hal tersebut karena perubahan waktu
pandang, dapat saja terjadi perubahan perspektif, apa yang
kita pandang tepat untuk mencapai tujuan reformasi pada
saat kita melakukan perubahan UUD 1945, saat ini kita
menyadari ternyata tidak tepat lagi dan harus diubah. Atau
dapat saja terjadi bahwa apa yang dikehendaki pada saat
Perubahan UUD 1945 ternyata tidak cukup terwadahi dalam
norma yang dilakukan perubahan sehingga pelaksanaannya
pun menjadi berbeda.
Secara umum, dari aras kelembagaan dan ketentuan
prosedural di dalam UUD 1945 hasil reformasi konstitusi
dapat dikatakan telah terbentuk. Semua lembaga negara telah
dibentuk, mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai dengan
Dewan Pertimbangan Presiden. Lembaga eksekutif telah
terbentuk dengan prosedur pemilihan yang baru, demikian
pula halnya dengan lembaga legislatif. Semua lembaga yang
berada di dalam wilayah kekuasaan kehakiman juga telah
terbentuk, baik MA, MK, maupun KY. Bahkan lembagalembaga lain yang bersifat khusus seperti KPU dan BI juga
telah terbentuk. Pembentukan semua lembaga-lembaga
negara tersebut telah dilakukan berdasarkan UU yang
dibuat setelah Perubahan UUD 1945. Dengan sendirinya,
Perubahan UUD 1945 telah dilaksanakan baik berupa
pembentukan UU pelaksanaannya maupun pembentukan
lembaganya sendiri.
Namun pembentukan kelembagaan negara
berdasarkan UU yang dibentuk sebagai pelaksanaan
dari Perubahan UUD 1945 tidak dengan sendirinya
menjamin bahwa apa yang dikehendaki oleh reformasi
konstitusi terlaksana. Sebagai contoh, akhir-akhir ini
muncul kembali perdebatan tentang efektifitas sistem
presidensiil yang disokong oleh sistem multipartai.
Sistem presidensiil dinilai tidak dapat berjalan efektif
karena sistem multipartai ekstrim yang ada. Padahal
menurut saya, akar masalah yang sesungguhnya
terletak pada sikap dan watak para pemimpin politik
dan pemerintahan yang tidak mencerminkan sistem
presidensiil. Di satu sisi, Presiden yang terpilih oleh
suara rakyat masih sibuk mencari dukungan dari semua
partai, dan di sisi lain partai-partai yang kalah senantiasa
mencoba masuk menjadi bagian dari pemerintah dengan
berbagai tawaran atau bahkan ancaman.
Di bidang yudikatif, masih terdapat permasalahan
baik pada tingkat aturan kelembagaan maupun praktik
pelaksanaan wewenang. Pada tingkat aturan, cita-cita
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka
dan bersih belum sepenuhnya dapat terwujud, salah
satunya karena masalah perumusan wewenang KY
yang masih menimbulkan perdebatan dan cenderung
semakin surut. Selain itu, masih dan makin maraknya
praktik mafia hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan
kekuasaan kehakiman belum dapat dikatakan berhasil
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menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24
Ayat (1) UUD 1945.
Di bidang ekonomi, evaluasi yang lebih mendalam
sangat diperlukan karena pada saat perekonomian telah
tumbuh sedemikian rupa ternyata angka kemiskinan di
negera ini tidak turun secara signifikan. Untuk itu, kita
perlu melihat lagi apakah ekonomi nasional kita saat
ini sudah menerapkan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional?
Di bidang kesejahteraan sosial dan pendidikan,
masih terdapat banyak permasalahan, bahkan termasuk
problem di level aturan. Salah satu contoh paling konkrit
adalah pembatalan UU BHP oleh MK yang membuktikan
bahwa memang tidak mudah untuk menangkap ruh yang
terdapat dalam UUD 1945. Oleh sebab itu UUD 1945
perlu lebih dimengerti dan dipahami, tidak hanya soal
aturan prosedural di dalamnya tetapi yang tidak kalah
penting adalah ruh dan orientasi yang akan dituju dari
ketentuan di dalamnya. Kekurangan ini pula yang sangat
boleh jadi menyebabkan hingga saat ini belum tersedia
jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu
secara layak, demikian pula dengan fasilitas pelayanan
kesehatan dan pelayanan umum lainnya.
Di bidang sosial budaya, pada kesempatan
akhir-akhir ini kita kembali dihadapkan pada persoalan
pemaknaan dan pelaksanaan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika. Muncul kecenderungan eklusivisme
kelompok masyarakat tertentu serta maraknya tindakan
yang memaksakan kehendak disertai kekerasan dan main
hakim sendiri. Sedangkan, aparat negara dan pemerintah
seolah tidak punya kekuatan untuk mencegah atau
menghentikan. Bahkan, di beberapa tempat, aparat negara
justru menjadi alat sekelompok orang untuk memaksakan
kehendaknya secara diskriminatif.
Berdasarkan hasil evaluasi yang lebih mendalam
yang dilakukan pada setiap sesi seminar ini tentu kita akan
dapat menentukan langkah ke depan yang harus dilakukan
untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perbaikan dapat dilakukan pada berbagai level sesuai
dengan sifat dan tingkat permasalahan, misalnya melalui
perubahan undang-undang, peningkatan pemahaman
terhadap konstitusi, perubahan paradigma dan sikap
pejabat, perubahan budaya, atau bahkan perubahan UUD
1945. Perubahan UUD 1945 juga tidak harus selalu
dimaknai secara formal, tetapi dapat dan mungkin saja
dilakukan melalui putusan hakim atau melalui kebiasaan
ketatanegaraan tertentu.[ ]
Disarikan dari Ceramah Kunci Ketua MK,
Moh. Mahfud MD, pada Seminar Nasional “Evaluasi
Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi” yang
diselenggarakan oleh MPR RI bekerja sama dengan
MKRI pada 18 – 20 Agustus 2010, di Jakarta.
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Menjadikan UUD 1945 sebagai
”Living Constitution”
Oleh:
Achmad Sodiki
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI

S

etelah berjalan hampir 12 tahun lamanya,
bangsa Indonesia dapat melalui dan
mengawal perubahan secara damai
di era reformasi. Semua bangsa pasti
mengalami perubahan yang di dalamnya
terdapat masa-masa krisis, tetapi tidak semua bangsa
berhasil melaluinya dengan damai dan menjadi bangsa
yang lebih baik. Perubahan di era reformasi telah
memantapkan posisi negara Indonesia sebagai negara
demokrasi besar yang menjunjung tinggi peradaban
dan kemanusiaan.
Keberhasilan bangsa Indonesia melakukan
perubahan di era reformasi, dan kini telah berkembang
menjadi negara yang demokratis tidak dapat dilepaskan
dari keberhasilan Reformasi Konstitusi. Reformasi
Konstitusi melalui Perubahan UUD 1945 telah
meletakkan dasar-dasar konstitusi bagi terwujudnya
Indonesia baru yang lebih demokratis guna mencapai
cita-cita nasional sesuai aspirasi rakyat. Perubahan
UUD 1945 merupakan langkah perbaikan mendasar
terhadap tata kehidupan berbangsa dan bernegara
sehingga tidak mudah terjadi penyalahgunaan
kekuasaan yang tidak saja merugikan kepentingan
bangsa dan negara, tetapi bahkan dapat mengancam
eksistensi bangsa dan negara. Keberhasilan yang
telah bangsa Indonesia capai melalui Perubahan UUD
1945 telah diikuti dengan penyelenggaraan negara
di era reformasi. Tentunya dengan harapan apa yang
dicita-citakan oleh rakyat Indonesia melalui gerakan
reformasi mewujud dalam keseharian penyelenggaraan
negara berdasarkan hasil Perubahan UUD 1945.
Namun demikian, antara hasil Perubahan UUD
1945 sebagai law in book, tentu memiliki jarak dengan
pelaksanaannya, law in action, selama sekitar sepuluh
tahun ini. Jarak tersebut adalah suatu kewajaran dan
merupakan hal yang tidak dapat sepenuhnya dihindari.
Hal itu pasti terjadi karena dalam perumusan suatu
aturan hukum tentu terdapat kelemahan, walaupun
para perumus Perubahan UUD 1945 telah bekerja
keras dengan teliti dan dengan pertimbangan yang
komprehensif dan futuristik. Tidak semua yang
dikehendaki dapat dirumuskan dengan tepat tanpa
kelemahan sama sekali. Demikian pula perkembangan

di masa yang akan datang tentu tidak secara persis
dapat diperkirakan oleh para perumus perubahan
Undang-Undang Dasar. Belum lagi perbedaan waktu
antara perumusan Perubahan UUD 1945 dengan
pelaksanaannya tentu berpengaruh terhadap perubahan
perspektif dalam memaknai UUD 1945.
Di sisi lain, dinamika perkembangan masyarakat
jauh lebih pesat dibanding periode-periode yang lalu.
Akses informasi terbuka luas dan mudah baik di
dalam maupun keluar negeri. Berbagai pemikiran dan
praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara di negara lain dapat dengan mudah diakses
dan ikut membangun pemahaman dan kesadaran
masyarakat Indonesia. Pemahaman dan kesadaran itu
juga dengan bebas dapat diungkapkan baik secara lisan
maupun tulisan. Karena jarak yang selalu ada antara
apa yang dikehendaki, yang dirumuskan, dan yang
dilaksanakan itulah evaluasi menjadi suatu keharusan.
Evaluasi diperlukan untuk menghilangkan, atau paling
tidak memperkecil jarak dan perbedaan antara apa
yang dicita-citakan dan dirumuskan dalam reformasi
konstitusi dengan pelaksanaannya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian evaluasi
bertujuan untuk adanya perbaikan berkelanjutan dalam
membumikan konstitusi dan menjadikan UUD 1945
sebagai living constitution.
Suatu konstitusi yang hidup, adalah konstitusi
yang benar-benar dilaksanakan, tidak saja sesuai
dengan rumusan formal, melainkan juga sesuai dan
mampu mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.
Konstitusi yang hidup juga merupakan konstitusi yang
mampu berkembang dan dikembangkan secara dialogis
dan demokratis guna menjadi kerangka bersama
dalam menjalani dan menyelesaikan perkembangan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu,
proses evaluasi dan perbaikan kehidupan berbangsa
dan bernegara harus dilakukan secara terus menerus,
dengan inisiatif berbagai pihak yang melibatkan
kalangan yang lebih luas.[ ]
Disarikan dari sambutan Wakil Ketua MK
pada acara Penutupan Seminar Nasional Evaluasi
Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi yang
disampaikan pada 20 Agustus 2010.
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edisi KHUSUS HUT HUT
KE-7KE-7
MK MK Galeri Foto HUT MK

U

pacara ulang tahun Ke-7 MK pada 13 Agustus 2010.

P

ara Isteri hakim konstitusi berfoto bersama
usai upacara ulang tahun Ke-7 MK.

P

P

P

J

ara hakim konstitusi sedang di mimbar saat upacara
ulang tahun Ke-7 MK.

Unair.
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enyisihan Debat Konstitusi, tampak peserta dari

enyerahan hadiah kepada peserta lomba Debat Konstitusi
2010 oleh Ketua MK yang dimenangkan oleh Unhas.

uara lomba cerdas cermat konstitusi bagi siswa tunanetra SLTP
Tingkat Nasional berfoto bersama Ketua MK, Wakil Ketua MK dan
Sekjen MK.
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S

S

S

P

alah satu bagian acara puncak HUT Ke-7 MK.

uasana final lomba cerdas cermat konstitusi bagi siswa
tunanetra SLTP Tingkat Nasional.

alah satu peserta lomba cerdas cermat konstitusi bagi
siswa tunanetra SLTP Tingkat Nasional, Sali dan Hermawati.

roses penjurian lomba foto jurnalistik dalam rangka
HUT Ke-7 MK.

5

P

ara hakim konstitusi bersama masyarakat umum
menyaksikan acara puncak HUT Ke-7 MK .

K

etua MK sedang serius mendengarkan alunan wirasuara
Yati Pesek pada acara pagelaran wayang kulit dengan Dalang
Ki Mantep Sudarsono pada HUT Ke-7 MK.
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edisi KHUSUS

HUT KE-7 MK

Pendapat Pakar

Saldi Isra

Guru Besar Hukum Tata Negara
Universitas Andalas Padang

S

aat ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah
tampil sebagai tumpuan penyelesaian
problem kenegaraan. Pada saat yang
sama muncul kesan, MK telah melakukan
sesuatu yang melebihi kewenangannya. Hal itu tidak
terhindarkan karena lembaga-lembaga yang ada tidak
bisa menyelesaikan problem-problem tersebut dengan
baik. Misalnya, dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah (Pemilukada), banyak kasus yang masuk
ke MK. Karena banyak kasus yang bukan sengketa
perselisihan suara tidak bisa diselesaian dalam proses
awal. Akibatnya, MK seolah-olah menjadi tempat
penyelesaian segala-galanya.
Hal yang saya khawatirkan sekarang, apabila
institusi yang menyelesaikan masalah yang timbul
dalam Pemilukada tidak berjalan dengan baik, maka
MK akan “capek” sendiri. Padahal, penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilukada merupakan kewenangan
yang ditempelkan kepada kewenangan asli MK, yang
diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Masalah
ini harus diselesaikan dengan undang-undang, karena
MK tidak bisa kembali ke gagasan awal semata-mata
menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Jika perlu,

undang-undang tersebut mengatur pembatasan perkara
Pemilukada yang bisa diajukan ke MK. Misalnya,
berdasarkan prosentase selisih suara.
Dalam isu lain menyangkut kewenangan pokok
MK, seperti hak untuk menguji undang-undang,
sekarang ada putusan-putusan yang saya nilai agak
aneh. Misalnya, dalam uji formal undang-undang,
karena alasan lebih mencari manfaat, MK membuat
putusan yang memberi kesan seakan-akan mentolelir
hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Langkah
tersebut antara lain terlihat dalam putusan uji formal
Undang-undang Mahkamah Agung. Padahal,
sepatutnya hal tersebut tidak terjadi, karena tugas
pokok MK adalah mengoreksi secara materiel undangundang terhadap UUD.
Adapun isu lain yang paling pokok adalah
bagaimana membangun kembali konsep pengawasan
terhadap hakim MK. Karena MK memiliki kewenangan
yang besar itu, tetapi tidak ada yang mengatur
mengenai lembaga yang mengawasinya. MK sendiri
tidak keberatan dengan konsep pengawasan tersebut.
Hal itu harus diadopsi dengan baik dalam revisi UU
MK. (R. Triana)

Darmaningtyas

Pengamat Pendidikan

D

i usia MK yang ketujuh ini, saya berharap agar MK tetap menjadi penjaga konstitusi negara. Karena,
kalau tidak ada lembaga yang mampu menjaga konstitusi negara, maka undang-undang di bawahnya
yang menjadi produk pemerintahan, bisa melanggar konstitusi itu sendiri.
Saya mengapresiasi pembatalan UU BHP oleh MK, yang menurut saya tepat dan mencerminkan
para hakim di MK memang konsisten untuk menegakkan konstitusi. Saya kira itu. Saya mengharapkan setelah
tujuh tahun MK putusan-putusan MK terkait dengan bidang pendidikan, tetap mencerminkan penegakan
konstitusi. Jika tidak ada MK, produk-produk UU bisa amburadul.
Pembatalan UU BHP sungguh merupakan hal yang mencerahkan, karena saya melihat para hakim konstitusi
di MK bekerja dengan hati nuraninya, bukan karena tekanan-tekanan kekuasaan.
Sebetulnya ada hal yang saya sayangkan, ketika MK dalam putusan sebelumnya menyetujui permintaan
dari dua orang guru di Makasar yang menggugat anggaran pendidikan sudah termasuk gaji guru dan dosen.
Sebetulnya itu melemahkan aspek pendidikan sendiri. Anggaran pendidikan senyatanya menjadi kecil. Sebetulnya
gaji guru dan dosen masuk anggaran rutin pembangunan. Dengan pengabulan pengajuan permohonan akhirnya
menjadi bagian dari anggaran pendidikan.
Itu saja. Di luar putusan itu, saya mengapresiasi MK selama tujuh tahun ini sudah bagus. (Yazid)
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RUANG SIDANG

Pemilukada Kota Surabaya

MK Tetapkan Suara Risma-Bambang
Urutan Pertama

Humas MK/GANIE

Risma, Calon Walikota Surabaya tampak tersenyum pada sidang pembacaan putusan akhir PHPU Kepala
Daerah Kota Surabaya yang menetapkan pasangan Risma-Bambang DH memperoleh suara terbanyak, Senin
Sore (23/08).

P

utusan akhir atas putusan
sela pemungutan suara ulang
dan juga penghitungan suara
ulang Pemilukada Surabaya
dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi
(MK), Senin sore (23/08) di Ruang
Sidang Pleno MK. Pembacaan putusan
akhir ini dibacakan oleh tujuh hakim
MK perkara No. 31/PHPU.D-VIII/2010
ini dimohonkan oleh pasangan calon
Arif Affandi-Adies Kadir dengan dalil
proses pemilukada Kota Surabaya banyak
diwarnai kecurangan dan politik uang yang
dilakukan oleh pasangan Risma-Bambang
DH. Oleh karena itu, Arif Afandi-Adies
Kadir selaku pasangan Cawali/Cawawali

dalam pemilukada Surabaya 2010, Nomor
Urut 3. menilai terjadi perbedaan hasil
menurut penghitungan KPU Surabaya.
Menurut Pemohon, pasangan RismaBambang DH. (Pasangan Calon Nomor
Urut 4) yang perolehan suaranya 358.187
dan perolehan suara pemohon sebanyak
327.516, didasarkan penghitungan dan
rekapitulasi suara yang tidak benar.
Dalam putusan akhir tersebut, MK
memutuskan bahwa Keputusan KPU
Kota Surabaya terkait dengan rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara dan
pasangan calon terpilih dalam pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah Kota Surabaya tahun 2010, tanggal

8 Juni 2010, tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat
Selanjutnya, MK juga menyatakan
bahwa hasil rekapitulasi penghitungan
suara yang benar adalah BF Sutadi-Mazlan
Mansyur memperoleh 52.718 suara (5,9%),
Fandi Utomo-Yulius Bustami meraih
105.736 suara (11,8%), Arif AffandiAdies Kadir 327.834 suara (36,4), RismaBambang DH 367.472 suara (40,9%), dan
Fitradjaya-Naen 45.459 suara (5%).
Hasil perolehan suara itu berdasarkan
putusan sela MK yang memerintahkan
KPU Kota Surabaya untuk melakukan
pemungutan suara ulang Kecamatan
Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan
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RUANG SIDANG

Arif Afandi yang semula
dikabulkan permohonannya
dalam putusan sela tampak
hadir dalam sidang pembacaan
putusan akhir MK, Senin sore
(23/08).
Humas MK/GANIE

Krembangan, Kecamatan Rungkut,
Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat
Jaya yang berada di Kecamatan Sawahan
dan Kelurahan Wiyung yang berada di
Kecamatan Wiyung dan penghitungan
total di seluruh kecamatan di Surabaya
tanggal 1 dan 2 Agustus 2010 sebagai
mana dinyatakan oleh Termohon dalam
laporan pelaksanaan pemungutan suara
ulang dan perhitungan suara ulang
pemilihan umum kepala daerah dan
wakil kepala daerah Kota Surabaya
tahun 2010).
Selanjutnya, Termohon juga telah
melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan
suara pemungutan suara ulang dan
penghitungan surat suara ulang dalam
pemilihan umum kepala daerah dan wakil
kepala daerah Kota Surabaya tahun 2010
(Atas Putusan Mahkamah Konstitusi
RI
Nomor
31/PHPU.D-VIII/2010)
sebagaimana dinyatakan oleh Termohon
dalam surat KPU Kota Surabaya Nomor
147/KPU-Kota-014.329945/VIII/2010
bertanggal 6 Agustus 2010 perihal laporan
pelaksanaan putusan MK Nomor 31/
PHPU.D-VIII/2010.
Seperti yang kita ketahui bahwa
sebelumnya, MK mengeluarkan putusan
sela terkait PHPU pemilukada Kota
Surabaya yakni, memerintahkan KPU
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Surabaya untuk melakukan penghitungan
surat suara ulang pada seluruh kotak suara
di seluruh Surabaya, kecuali di Kec. Bulak,
Kec. Semampir, Kec. Krembangan, Kec.
Rungkut, Kec. Sukolilo, Kel. Putat Jaya
di Kec. Sawahan dan Kel. Wiyung di Kec.
Wiyung.
Dasar MK memerintahkan KPU
Surabaya untuk melakukan pemungutan
suara ulang dan penghitungan ulang
dikarenakan terjadi kecurangan. ”Ter
jadi pelanggaran yang bersifat ter
struktur, sistematis, dan masif dalam
penyelenggaraan
Pemilukada
Kota

Surabaya di Kecamatan Bulak, Ke
camatan Semampir, Kecamatan Krem
bangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan
Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya yang
berada di Kecamatan Sawahan dan
Kelurahan Wiyung yang berada di
Kecamatan Wiyung.” jelas Mahfud MD
saat membacakan putusan sela (24/06).
”Berdasarkan hasil pemungutan
suara ulang dan penghitungan ulang
tersebut, MK memerintahkan kepada
KPU Kota Surabaya untuk melaksanakan
putusan akhir MK,” tegas Achmad Sodiki.
(RN Bayu Aji)

Tabel Perolehan Suara
Pasca Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang
No

Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Jumlah Suara Sah

1

BF Sutadi-Mazlan Manzsur

52.718

2

Fandi Utomo-Yulius Bustami

105.736

3

Arif Afandi-Adies Kadir

327.834

4

Tri Rismaharini-Bambang DH

367.472

5

Fitradjaya Purnama-Naen Soeryono

45.459
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PHPU Kepala Daerah
Kab. Pesisir Selatan

M

Putusan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU)
Kepala Daerah Situbondo
rupanya
bukan
satusatunya perkara yang dinilai salah objek
permohonannya. Mahkamah Konstitusi
(MK) juga menilai permohonan PHPU
Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,
salah objek permohonannya. Bahkan,
perkara No. 86/PHPU.D-VIII/2010 yang
putusannya dibacakan Selasa (3/8/2010),
itu telah melewati tenggang waktu yang
ditentukan. Akibatnya,
permohonan
dinyatakan
tidak
dapat
diterima.
Permohonan tersebut diajukan oleh
pasangan Syafrizal-Saidal Masfiyudin
sebagai Pemohon I, dan pasangan Bakri
Bakar-Risnaldi sebagai Pemohon II.
Sementara Pihak Terkait yang dimenangkan
KPU adalah Nasrul Abit-Editiawarman.
Menurut MK, dalil Pemohon I
dan Pemohon II yang mempersoalkan
SK KPU Nomor 44/Kpts/KPU-Kab003434945/2010 tentang Penetapan Calon
Terpilih, 6 Juli 2010, bukanlah objek yang
dapat diajukan permohonan keberatan
di MK. Hal itu sesuai dengan ketentuan
Pasal 4 Peraturan MK No. 15/2008 tentang
Pedoman Beracara dalam PHPU Kepala
Daerah, juncto Pasal 1 angka 8 UU No.
32/2004 sebagaimana telah diubah dengan
UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU
No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,
yang menyatakan “Permohonan adalah
pengajuan keberatan terhadap penetapan
hasil penghitungan suara Pemilukada.”
Selain
itu, Termohon
telah
melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi
Pemilukada sebagaimana yang diatur
dalam SK KPU Nomor 13/Kpts/KPUKab-003434945/2009 tentang Penetapan
Jadwal Pemilihan Kepala Daerah, 5 Juli
2010 dalam rapat pleno terbuka KPU
Pesisir Selatan yang dimulai sekitar pukul
10.00 WIB dan selesai pada hari itu juga
sekitar pukul 17.00 WIB (Bukti T-2).
Terhadap dalil Pemohon I yang
menyatakan bahwa Pemohon tidak
pernah menerima SK KPUD Nomor 43/
Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilu,

Objek Salah dan Melewati
Tenggat Waktu, Permohonan
PHPU Pesisir Selatan
Tidak Dapat Diterima

Humas MK/GANIE

Kuasa Hukum Pihak Terkait, Adnan Buyung Nasution memperkenalkan diri
saat sidang pembacaan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilukada
Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (3/8), di ruang Pleno MK.

tidaklah menjadi kewajiban Termohon
untuk menyerahkannya. Secara yuridis,
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8
UU 32/2004 sebagaimana telah diubah
dengan UU 12/2008, meskipun Pemohon
tidak mengetahui surat keputusan KPUD
tentang penetapan rekapitulasi hasil
pemilukada, Pemohon dapat mengacu dan
berpedoman kepada hari diumumkan dan
dibacakannya hasil rekapitulasi tersebut.
Berdasarkan fakta hukum tersebut,
menurut MK, maka jelas dan tegas dapat

dikatakan bahwa objek yang dijadikan
dasar permohonan oleh Pemohon I
dan Pemohon II tidaklah tepat (error
in objecto). Dalam konklusinya, MK
berkesimpulan
eksepsi
Termohon
dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang
mengenai objek permohonan dan
tenggang waktu pengajuan permohonan
beralasan hukum. “Amar putusan
menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima,” kata Mahfud MD.
(Yazid/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah
Kab. Solok Selatan

MK Tolak Permohonan Pemohon

Humas MK/GANIE

Kuasa Hukum Pihak Pemohon memperkenalkan tim lainnya
kepada Majelis Hakim sebelum pembacaan putusan perkara
Perselisihan Hasil Penghitungan Pemilukada Kabupaten Solok
Selatan, Selasa (3/8) di ruang sidang Pleno MKRI.

K

arena dalil-dalil Pemohon
berkaitan dengan hal-hal yang
bersifat teknis administrasi
serta
tidak
berpengaruh
terhadap hasil perolehan suara pasangan
calon, akhirnya Mahkamah Konstitusi
(MK) memutuskan menolak seluruh
permohonan Pemohon.
Demikian diputuskan oleh MK
terhadap perkara Nomor 75/PHPU.DVIII/2010 pada Selasa (3/8) di Ruang
Sidang Pleno MKRI. Permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Kepala Daerah dan Wakil kepala
Daerah Kabupaten Solok Selatan ini
diajukan oleh Pasangan Calon Nomor
Urut 3, Khairunas-Yuli Sastra John.
Dalam pertimbangan hukumnya,
Mahkamah menyatakan, meskipun terjadi
pelanggaran dalam proses penyelenggaraan
Pemilukada, namun hal itu tidak terjadi
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secara terstruktur, sistematis dan masif.
Selain itu, pelanggaran tersebut juga tidak
berpengaruh signifikan terhadap perolehan
suara pasangan calon.
Berdasarkan fakta yang terungkap di
persidangan, menurut Mahkamah, terdapat
indikasi terjadi pelanggaran terhadap
Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. “Namun oleh karena
indikasi pelanggaran tersebut termasuk
kategori pelanggaran pidana Pemilu,
maka harus dapat dibuktikan lebih lanjut
melalui proses hukum oleh lembaga yang
berwenang in casu Panwaslu, Kepolisian,
Kejaksaan dan Peradilan Umum,” tutur
Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.

“Bahwa oleh karena indikasi
pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan
lebih lanjut oleh Pemohon sehingga
belum ada kepastian hukumnya, dan
juga tidak dapat dibuktikan kepada siapa
hak pilih tersebut disalurkan sehingga
mempengaruhi perolehan suara masingmasing pasangan calon, serta tidak terjadi
dalam skala yang luas, maka demi hukum
dalil tersebut harus dikesampingkan,”
lanjut Arsyad.
Selain itu, menurut Mahkamah,
seluruh dalil Pemohon tidak terbukti
dalam persidangan. “Menimbang bahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
hukum di atas, dalam kaitannya satu
sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil
permohonan Pemohon tidak berdasar
dan tidak beralasan hukum sehingga
oleh karenanya harus dikesampingkan,”
tambah Arsyad.
Oleh karena itu, dalam amarnya,
Mahkamah menyatakan menolak eksepsi
Termohon untuk seluruhnya. “Dalam
Pokok Perkara, menolak Permohonan
Pemohon seluruhnya,” tegas Hakim
Konstitusi Moh. Mahfud MD saat
membacakan amar putusan. (Dodi/mh)
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PHPU Kepala Daerah
Kab. Kepulauan Selayar
Kuasa Hukum Pihak Pemohon sedang
memperkenalkan diri kepada Majelis Hakim
sebelum pembacaan putusan perkara perselisihan
hasil Pemilukada Kepulauan Selayar, Selasa (3/8),
di Ruang Sidang Pleno MKRI.

Humas MK/GANIE

Dalil Tidak Terbukti, PHPU
Kepulauan Selayar Sulsel Ditolak

P

Setelah memeriksa dan menilai
dengan seksama, dalam amar
putusannya, Selasa (3/8/2010),
MK menyatakan permohonan
PHPU Kepulauan Selayar, Sulawesi
Selatan, ditolak untuk seluruhnya.
Alasannya, dalil tidak terbukti dan pokok
permohonan tidak beralasan hukum.
Perkara No. 73/PHPU.D-VIII/2010
ini dimohonkan pasangan cabup-cawabup
Syamsu Alam Ibrahim-Ince Langke
IA yang tidak terima atas kemenangan
calon incumbent Syahrir Wahab-Saiful
Arif (Pihak Terkait). Menurut Pemohon,
pelaksanaan
pemilukada
Kabupaten
Kepulauan Selayar tidak profesional,
karena tidak ada Surat Keputusan Hasil
Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan
Suara Pasangan Calon.
Pemohon juga mendalilkan ada
pemilih yang tidak menggunakan hak

pilihnya sebesar 15.609 pemilih. Selain
itu, ada pelanggaran yang terstruktur,
sistematis, dan masif dalam Pemilukada
Kepulauan Selayar yang dilakukan
Pasangan Calon Terpilih. Lalu, klaim
adanya money politic dengan pembagian
raskin, mesin katinting, alat musik
qasidah, beras, mesin genset, kursi,
meja, tenda, solar, semen dan pemberian
uang kepada mesjid, menggunakan Dana
Bantuan Sosial untuk kampanye dengan
menyalahgunakan anggaran pada APBD
Kabupaten, dll.
Setelah meneliti dengan saksama,
diperoleh fakta hukum bahwa KPU Kab.
Kepulauan Selayar selaku penyelenggara
pemilukada dalam semua tingkatan
pemilihan, memang tidak menerbitkan
Surat Keputusan Hasil Rapat Pleno
Penetapan Hasil Penghitungan Suara
Calon, akan tetapi pada tingkat kecamatan

seluruhnya dituangkan dalam Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Tingkat Kecamatan (Formulir Model DAKWK).
Mahkamah berpendapat, KPU
telah menyelenggarakan Pemilukada
di Kabupaten Selayar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu dengan
menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Tingkat Kabupaten (vide Bukti P-2). Oleh
karena itu, Mahkamah berpendapat, dalil
Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Mengenai money politic dan raskin,
Pihak Terkait membantah dalil Pemohon
tersebut, dikuatkan dengan keterangan
saksi Andi Irsan dan Andi Ahmad
Patta. Keduanya menyatakan bahwa hal
itu merupakan realisasi dari program
Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
untuk seluruh masyarakat Kab. Kepulauan
Selayar, dan tidak untuk orang perorang
Pemilih. Sedangkan untuk pelanggaran
lainnya, berdasarkan keterangan Panwaslu
Kab. Selayar, sebagian tidak dilaporkan,
sebagian lagi tidak dapat ditindaklanjuti
karena tidak memenuhi syarat. Sedangkan
sebagian yang lain sudah diteruskan ke
kepolisian. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, Mahkamah berpendapat dalil
Pemohon tidak terbukti beralasan menurut
hukum
“Berdasarkan penilaian atas fakta
hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan
pokok permohonan tidak beralasan
hukum,” ujar Mahfud MD dalam konklusi
putusan MK. (Yazid/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kab. Situbondo
Pemohon Perkara Perselisihan Hasil
Pemilukada Kabupaten Situbondo tertunduk
saat mendengar putusan yang dibacakan
Majelis Hakim di ruang Sidang Pleno MK,
Selasa (3/8).

Humas MK/GANIE

Permohonan Salah Objek, PHPU
Situbondo Tidak Dapat Diterima

K

arena dianggap permohonannya
salah objek, MK memutuskan
Perselisihan Hasil Pemilu
(PHPU) Kepala Daerah Kab.
Situbondo tidak dapat diterima. Putusan
ini dibacakan oleh sembilan hakim
konstitusi yang diketuai Mahfud MD,
Selasa (3/8/2010).
Perkara No.70/PHPU.D-VIII/2010
tersebut dimohonkan oleh dua pasangan
calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati
(cawabup) Situbondo. Masing-masing
adalah pasangan Sofwan Hadi-Sukarso
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dan pasangan Hadariyanto-Basoenondo.
Ada dua hal utama yang dipersoalkan
Pemohon. Pertama, penetapan Calon
Terpilih, berdasarkan Berita Acara KPU
Kab. Situbondo Nomor 270/363/KPU.
SIT/BA-VI/2010 tentang Berita Acara
Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Kab. Situbondo 2010, 28
Juni 2010. Kedua, Keputusan KPU Kab.
Situbondo Nomor 270/34/KPU.SIT/
VI/2010 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab.
Situbondo 2010, 28 Juni 2010.
Namun, menurut MK, permohonan
tersebut salah objek. Sebab, yang
dimohonkan bukan mengenai berita acara
hasil rekapitulasi penghitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon (KPUD
Situbondo).
Menurut Termohon dalam eksepsi
nya, permohonan Pemohon tidak jelas
karena tidak memenuhi syarat formal
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106
ayat (2) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat
(4) Peraturan MK (PMK) 15/2008.
Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004
juncto
UU
12/2008
menentukan,
“Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil
penghitungan suara yang mempengaruhi
terpilihnya pasangan calon.” Lalu Pasal
4 PMK 15/2008 menegaskan, “Objek
perselisihan Pemilukada adalah hasil
penghitungan suara yang ditetapkan
oleh Termohon yang mempengaruhi a)
Penentuan Pasangan Calon yang dapat
mengikuti putaran kedua Pemilukada;
atau b) terpilihnya Pasangan Calon
sebagai kepala daerah dan wakil kepala
daerah.”
Karena itu, dalam konklusinya,
MK berkesimpulan pokok permohonan
tidak dipertimbangkan dan eksepsi
Termohon beralasan. “Amar putusan
menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” tegas Mahfud MD.
(Yazid/mh)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Lampung Selatan

Permohonan PHPU Lampung Selatan
Tidak Dapat Diterima

Humas MK/Annisa

P

ermohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU)
Kepala Daerah Kab. Lampung
Selatan akhirnya dinyatakan
tidak dapat diterima oleh MK, Rabu (4/08)
di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan
itu diajukan oleh tiga pasangan Pemohon
yakni Wendy Melfa-Antoni Imam, Fadhil
Hakim Yohansyah-Andi Aziz, dan Andi
Warisno-A. Ben Bella
Dalam
pendapat
hukumnya,
MK menyatakan bahwa sebagaimana
ditentukan oleh peraturan perundangundangan, objek perselisihan yang
menjadi wewenang MK dalam mengadili
perselisihan Pemilukada berkaitan dengan
keberatan mengenai hasil penghitungan
suara Pemilukada yang ditetapkan oleh
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
(berdasarkan PMK 15/2008).
“Setelah MK meneliti bukti-bukti
dari para pihak yang berperkara, terutama
Pemohon, keberatan yang diajukan

Pemohon adalah tentang berita acara
mengenai pasangan calon terpilih yang
berdasarkan kronologis ketetapan atas
perolehan hasil penghitungan suara,” kata
Hakim Konstitusi M. Alim.
Menurut MK, dengan merujuk
ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang
menyatakan,
“Objek
perselisihan
Pemilukada adalah hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon
...,” maka dalam perkara tersebut yang
menjadi objek permohonan seharusnya
adalah Keputusan KPU Lampung Selatan
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan
Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam
Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010,
tanggal 5 Juli 2010 (Bukti T-9), bukan
Berita Acara Nomor 270/323/08.01/KPULS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang
Penetapan Calon Terpilih Pemilukada dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2010.

Kuasa Hukum Pihak Terkait
(tengah) seusai menerima berkas
Putusan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilukada Kabupaten Lampung
Selatan, di Ruang Sidang Panel MK,
Rabu (4/8).

Berdasarkan
seluruh
uraian
pertimbangan di atas, MK berpendapat,
permohonan Pemohon tidak memenuhi
syarat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah; dan Pasal 4
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara
dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah.
Dengan demikian, dalam amar
putusannya, MK menyatakan Objek
permohonan Pemohon tidak tepat menurut
hukum. “Permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” tegas ketua MK, Mahfud
MD dalam ruang sidang. (RN Bayu Aji/
mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kab. Sintang

MK Tetapkan Perolehan Suara
yang Benar

Alfonsius Girsang, Kuasa Hukum
Pihak Terkait perkara permohonan
Sengketa Pemilukada Kab. Sintang
sedang menyaksikan pembacaan
putusan, Selasa (10/8) di Ruang
Sidang Pleno MK.
Humas MK/GANIE

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menjatuhkan
putusan
akhir
terhadap
perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Sintang pada
Selasa (10/8) di ruang Sidang Pleno
MKRI. Dalam putusannya, Mahkamah
menetapkan perolehan suara yang benar
terhadap penghitungan dan pemungutan
suara ulang yang telah diselenggarakan
oleh Termohon (KPU Kabupaten
Sintang).
Penetapan tersebut merujuk pada
hasil Penghitungan Suara Ulang pada
97 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di
enam kecamatan. Masing-masing adalah
Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sungai
Tebelian, Kecamatan Dedai, Kecamatan
Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau
Hulu, dan Kecamatan Ketungau Hilir;
serta Pemungutan Suara Ulang di di
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seluruh TPS di Kecamatan Kayan Hulu,
Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan
Serawai dan 23 TPS di empat Desa di
Kecamatan Sepauk yang telah dilakukan
oleh Termohon dengan berdasarkan
pada Putusan Sela Mahkamah Konstitusi
Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal
21 Juni 2010.
Dalam putusannya, Mahkamah
menetapkan perolehan suara yang benar
bagi peserta Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2010. Untuk
Pasangan Calon Yansen Akun EffendyAntonius
Sitomorang
memperoleh
sebanyak 7.731 suara atau 3,56% dari
suara sah; Pasangan Calon Milton CrosbyIgnasius Juan sebanyak 107.097 suara atau
49,26% dari suara sah; Pasangan Calon A
Mikail Abeng-Suyanto Tanjung sebanyak
13.597 suara atau 6,25% dari suara sah;
sedangkan untuk Pasangan Calon Jarot

Winarno-Kartiyus (Pemohon) mendapat
88.990 suara atau 40,93% dari suara sah
Kabupaten Sintang.
Konsekuensi dari putusan itu
adalah dibatalkannya Keputusan KPU
tentang penetapan dan pengumuman hasil
pemungutan suara di Kabupaten Sintang
sebelumnya.
“Membatalkan 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,” ujar Hakim
Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Untuk
selanjutnya,
MK
memerintahkan kepada KPU Kabupaten
Sintang untuk melaksanakan putusan
tersebut. (Dodi/mh)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Bengkulu Selatan
Pasangan Calon Kepala dan Wakil Bupati selaku
pemohon, Rohidin Mersyah Reskan Effendi
bersalaman sebelum pembacaan putusan yang
akhirnya menetapkan mereka menjadi Kepala
dan Wakil Bupati terpilih Kab. Bengkulu Selatan,
Selasa (10/8) di Ruang Sidang Pleno MK. Di tengah
keduanya, hadir kuasa hukum mereka, Arteria
Dahlan.

Humas MK/GANIE

Pasangan Reskan Effendi dan
Rohidin Mersyah Ditetapkan
Sebagai Pemenang

M

engabulkan
permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,
begitulah bunyi amar putusan
yang dibacakan oleh Ketua
Pleno Hakim, Moh Mahfud MD, dalam
sidang pembacaan putusan, Selasa (10/8),
di Ruang Sidang Pleno MKRI.
Perkara dengan nomor 100/
PHPU.D-VIII/2010 tersebut dimohonkan
oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Bengkulu Selatan
Nomor Urut 8, Reskan Effendi-Rohidin
Mersyah, dengan kuasa hukumnya, Arteria
Dahlan dkk.
Meski pada persidangan sebelumnya,
Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor
Urut Satu, Ramlan Saim-Rico Diansari)
telah menghadirkan dua ahli, Saldi Isra
dan Suparman Marzuki, Mahkamah tetap
berpandangan bahwa pemungutan suara
ulang berdasarkan putusan MK adalah

lanjutan Pemilukada, bukan Pemilukada
baru seperti yang dinyatakan oleh Pihak
Terkait.
“Menimbang
bahwa
hasil
Pemungutan Suara Ulang Pemilukada
Kabupaten Bengkulu Selatan pada
tanggal 3 Juli 2010 telah nyata merupakan
kelanjutan proses Pemilukada Kabupaten
Bengkulu Selatan Putaran Kedua. Dengan
demikian, ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU
12/2008 tidak berlaku, sehingga penentuan
calon terpilih ditetapkan berdasarkan
perolehan suara terbanyak,” ucap salah
satu Hakim Konstitusi.
Selain itu, Mahkamah juga
mempertimbangkan konsistensi ratarata perolehan suara Pemohon dengan
pasangan calon lainnya. Dari tiga kali
pemungutan suara yang telah dilakukan,
Pemohon secara konsisten memperoleh
suara signifikan. Oleh karena itu,

Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil
Pemohon terbukti menurut hukum.
“Pemohon
memperoleh
suara
yang lebih banyak secara signifikan
dibandingkan pasangan calon lain,
khususnya Pihak Terkait, yaitu: Pemohon
memperoleh 16.895 suara (20,86%) pada
Putaran Pertama, 36.566 suara (48,34%)
pada Putaran Kedua, dan 22.677 suara
(29,92%) pada Pemungutan Suara
Ulang, sehingga rata-rata memperoleh
25.379 suara, sedangkan Pihak Terkait
memperoleh 11.484 suara (14,18%) pada
Putaran Pertama dan 21.047 (27,77%)
suara pada Pemungutan Suara Ulang,
sehingga rata-rata memperoleh 16.265
suara. Dengan demikian, Pemohon secara
mutlak memperoleh suara terbanyak
dibandingkan pasangan calon lain,”
lanjutnya.
Sedangkan untuk perkara nomor
101/PHPU.D-VIII/2010 yang dimohonkan
oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor
Urut 3, Gusnan Mulyadi-Gunadi Yunir,
Mahkamah memutuskan mengabulkan
eksepsi Termohon (KPU Kabupaten
Bengkulu Selatan) dan Pihak Terkait
II (Pasangan calon Reskan EffendiRohidin Mersyah). Hal tersebut didasari
pertimbangan, objek permohonan bukan
penetapan atas hasil penghitungan suara,
sehingga Mahkamah menyatakan tidak
berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan tersebut. “Dalam
pokok perkara, permohonan Pemohon
tidak dapat diterima,” ungkap Mahfud.
(Dodi/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kab. Tana Toraja

Permohonan PHPU Tana Toraja Ditolak Seluruhnya

Humas MK/Andhini SF

Pengunjung sedang menyaksikan sidang pembuktian perkara PHPU Tana Toraja pada 12 Agustus 2010
melalui TV Plasma di Lantai 2 Gedung MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan
permohonan
Pemohon dalam Pemilukada
Kabupaten Tana Toraja 2010
- Perkara No. 125/PHPU. D-VIII/2010
– ditolak seluruhnya. Pada sidang
sebelumnya, pihak Pemohon mendalilkan
sejumlah permasalahan dalam Pemilukada
Kabupaten Tana Toraja. Diantaranya,
mengenai pembakaran kotak suara di 12
kecamatan, indikasi terjadinya permainan
politik uang dan bagi-bagi pipa air sebelum
Pemilukada digelar.
Mengenai dalil Pemohon yang
mengungkap terjadi pembakaran kotak
suara di 12 kecamatan Tana Toraja
yakni Kecamatan Makale, Kecamatan
Mengkendek,
Kecamatan
Gandasil,
Kecamatan Sangalla Selatan, Kecamatan
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Sangalla Utara, Kecamatan Kurra,
Kecamatan
Rantetayo,
Kecamatan
Bittuang, Kecamatan Saluputti, Kecamatan
Malimbong Balepe, Kecamatan Rembon
dan Kecamatan Simbuang, Mahkamah
menilai hal itu tidak beralasan dan tidak
terbukti.
Pendapat Mahkamah itu didasarkan
pada eksepsi Termohon (KPU Kabupaten
Tana Toraja) yang menyatakan tidak
benar bahwa pembakaran di 12 kecamatan
Tana Toraja dipicu kecurangan pihak
Termohon. Pembakaran kotak dan surat
suara lebih merupakan cerminan dari sikap
keengganan menerima kekalahan.
Sebagai bukti, menurut penuturan
Termohon, pembakaran kotak dan surat
suara oleh massa terjadi pada sekitar
pukul 20.00 WITA, beberapa jam setelah

penghitungan suara di
seluruh 401
TPS selesai. Massa mengetahui telah
mengetahui hasil perolehan suara Pasangan
Calon yang dilansir oleh beberapa lembaga
survei yang melakukan perhitungan cepat
(quick count).
Kemudian mengenai dalil Pemohon
yang menyatakan telah terjadi pelanggaran
yang terstruktur, sistematis dan masif
sehingga Pemilukada tidak demokratis dan
bernuansa politik uang serta melanggar
ketentuan hukum dan asas Pemilu yakni
luber dan jurdil, Mahkamah menilai hal itu
tidak beralasan dan tidak terbukti.
Mahkamah berpendapat, berbagai
pelanggaran Pemilukada Kabupaten
Tona Toraja tersebut bukanlah menjadi
wewenang MK. Misalnya, intimidasi
dan mutasi terhadap 11 PNS di jajaran
pemerintah Kabupaten Tana Toraja oleh
Bupati J.A. Situru, S.H. karena tidak
memihak kepada Pasangan Calon nomor
urut 5. Selain itu soal pembagian kompor
dan tabung gas secara gratis di beberapa
lembang atau kelurahan yang merupakan
program pemerintah pusat pada tanggal
20, 22 Juni 2010 ( Hari Tenang).
Termasuk pula masalah pembagian
pipa air minum pada tanggal 21 Juni
2010 dengan tujuan agar masyarakat
memilih dan mendukung isteri Bupati
J.A. Situru, S.H. yakni Pasangan Calon
nomor urut 5 dan diduga telah terjadi
pembagian uang kepada masyarakat
senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
pecahan Rp 50.000 sebanyak dua
lembar, yang kesemuanya bertujuan
untuk memengaruhi pemilih memilih
Pasangan Calon nomor urut 5.
“Menolak Eksepsi Termohon dan
Pihak Terkait. Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.” Tegas Majelis Hakim
Konstitusi dalam amar putusan yang
dibacakan di persidangan. (Nano Tresna
A./mh)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu

Permohonan Tiga Pasangan
Cabup-Cawabup Kab. Kaur Ditolak

Humas MK/Fitri Yuliana

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi sedang
membacakan Putusan perkara Sengketa
Pemilukada Kab. Kaur di Ruang Sidang Pleno MK,
Kamis (12/8).

D

alil-dalil permohonan dan
tuntutan
para
Pemohon
dikaitkan
dengan
hasil
perolehan
penghitungan
suara para pasangan calon, ternyata tidak
memiliki dampak yang cukup signifikan
terhadap terjadinya perubahan perolehan
suara ataupun keterpilihan pasangan calon
yang dapat mengikuti putaran kedua.
Demikian antara lain Pendapat
Mahkamah dalam sidang pengucapan
putusan perkara Nomor 114/PHPU.DVIII/2010 tentang Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah
Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu Tahun
2010, Kamis (12/8/2010) bertempat ruang
pleno lt. 2 gedung MK.
Permohonan ini diajukan oleh tiga
pasangan calon bupati dan wakil bupati
Kaur 2010, yaitu Syamhardi SalehSilahuddin Nulana, Yuan Rasugi SangAbdul Karim Tukih, dan Zulkifli H. JaparMalkadian.

Pelaksanaan Pemilukada Kab.
Kaur Tahun 2010 yang dilaksanakan
pada tanggal 3 Juli 2010 dan diikuti 12
pasangan calon, menurut para Pemohon
adalah cacat hukum. Para pemohon
mempermasalahkan penetapan pasangan
calon pamungkas, yaitu Hidayat-Surianto
Ajam menjadi pasangan cabup/cawabup
Kab. Kaur dengan nomor urut 12.
Menurut Para Pemohon, penetapan
pasangan tersebut tidak sesuai dengan
prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu, menurut
Para Pemohon, Termohon KPU Kaur telah
melanggar kode etik dan sendi-sendi
demokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada
Kab. Kaur Tahun 2010.
Menurut Mahkamah, KPU Kaur
tidak mampu bersikap konsisten dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya
terkait dengan verifikasi dan penetapan
pasangan calon sebagai peserta Pemilukada
Kab. Kaur Tahun 2010.
Mengenai kekhawatiran KPU Kaur
atas terjadinya tekanan atau pengerahan
massa secara besar-besaran dan menerima
rekomendasi yang sebenarnya secara
substansi tidak mendalam ataupun
terperinci dari KPU Provinsi Bengkulu,
merupakan hal-hal yang seharusnya
dapat dihindari oleh Termohon. Hal ini
secara tegas telah diatur dalam Pasal 3
ayat (3) UU 22/2007 yang menyatakan,
”Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU
bebas dari pengaruh pihak mana pun
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya”.
Pasangan Hidayat-Suriyanto Ajam
yang keikutsertaannya dipermasalahkan
oleh para Pemohon ternyata hanya
memperoleh sebanyak 2.011 suara
(3,49%).
Seandainya
pun
suara
tersebut diperoleh seluruhnya oleh
salah satu Pemohon, tetap tidak akan
mengubah hasil perolehan suara untuk
menentukan pasangan calon yang

masuk pada putaran kedua ataupun
hanya satu putaran saja.
Peringkat peraih suara terbanyak
pertama ditempati pasangan Hermen
Malik-Yulis Suti Sutri yang memperoleh
14.852 suara (25,80%). Peringkat kedua,
pasangan Joharman Ma’in Saleh-Anhar
Basaruddin dengan perolehan 14.595
suara (25,35%). Sedangkan para Pemohon
hanya memperoleh suara sebanyak 5.720
suara (9,94%), 4.369 suara (7,59%), dan
4.787 suara (8,32%).
Secara
matematis,
perolehan
suara pasangan Hidayat-Suriyanto Ajam
sejumlah 2.011 suara jika dijumlahkan
kepada masing-masing Pemohon, masih
jauh di bawah suara yang didapatkan oleh
pasangan peringkat pertama dan kedua.
Sehingga Mahkamah berpendapat bahwa
dalil-dalil para Pemohon tidak tepat dan
tidak beralasan hukum, sehingga harus
dikesampingkan.
Terhadap kajian dari Panwaslukada
Kab. Kaur Nomor 02/Panwaslukada-KK/
VI/2010 yang juga dikutip dalam dalildalil permohonan para Pemohon yang
menyatakan bahwa KPU Kaur telah
melanggar kode etik sebagai penyelenggara
Pemilukada, Mahkamah tidak berwenang
untuk
menindaklanjuti
rekomendasi
tersebut. Hal ini merupakan kewenangan
dari KPU untuk mempertimbangkan
perlu atau tidaknya membentuk Dewan
Kehormatan KPU.
Oleh karena itu, menurut penilaian
Mahkamah, dalil para Pemohon yang
menyatakan bahwa Termohon telah
melanggar kode etik penyelenggaraan
Pemilu adalah tidak berdasar hukum dan
harus dikesampingkan.
Sidang Pleno pengucapan putusan
ini dilakukan oleh tujuh hakim konstitusi,
yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua
merangkap Anggota, Maria Farida
Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan
Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan
Muhammad Alim, masing-masing sebagai
Anggota.
Dalam amar putusan, Mahkamah
menyatakan menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya. ”Amar
putusan, mengadili, menolak permohonan
para Pemohon untuk seluruhnya,” kata
Ketua Majelis Hakim Achmad Sodiki di
ujung persidangan. (Nur Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kab. Sumba Barat

MK Tolak Permohonan PHPU
Kab. Sumba Barat

Saksi Pihak Pemohon sedang
memberikan keterangan dihadapan
Panel Hakim Sidang Perselisihan
Hasil Pemilukada Kab. Sumba Barat
di Ruang Sidang Panel MK.
Humas MK/Yogi Djatnika

S

Seluruh dalil Pemohon tidak
terbukti, Mahkamah Konstitusi
menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya
Begitulah bunyi amar putusan
perkara nomor 126/PHPU.D-VIII/2010
seperti dibacakan oleh Hakim Konstitusi,
Moh. Mahfud MD pada Jum’at (20/8).
Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat
Putaran Kedua ini diajukan oleh pasangan
calon nomor urut tiga, Agustinus Niga
Dapawole dan Thimotius Woda Sappu.
Dalam pertimbangan hukumnya,
Mahkamah menyatakan bahwa dalil
Pemohon atas adanya praktik money
politic serta janji pelunasan pajak kepada
2.887 wajib pajak sejumlah Rp.18.708.540
yang sudah terbayar adalah tidak terbukti.
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“Sementara itu, bukti Pemohon
Bukti P-65 berupa Laporan Mingguan
Penerimaan PBB Tahun 2009 yang
diterbitkan oleh BRI, tidak menjelaskan
siapa yang membayar PBB tersebut dan
untuk wajib pajak siapa. Demikian pula
saksi-saksi Pemohon tersebut juga tidak
dapat menjelaskan hal serupa. Oleh karena
itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon
tidak terbukti menurut hukum,” ungkap
salah satu Hakim Konstitusi.
Kemudian, terhadap dalil terjadinya
intimidasi dengan modus pembakaran
rumah warga oleh massa pendukung
pasangan calon nomor urut empat dan
pengerahan massa sewaan yang sangat
meresahkan serta menakutkan masyarakat
di Kota Waikabubak, Mahkamah
berpendapat, dalil Pemohon tidak
beralasan menurut hukum.

‘Mahkamah berpendapat bahwa
terbakarnya rumah di Desa Malata,
Kecamatan Tana Righu memang terbukti,
akan tetapi setelah dilakukan proses hukum
oleh Kepolisian berdasarkan laporan
saksi korban atas nama Anderias Punda,
Kepolisian belum dapat mengungkap siapa
pelaku tindak pidana pembakaran tersebut,
namun kepolisian terus melakukan proses
hukum selanjutnya,’ lanjutnya.
Adapun terhadap dalil Pemohon
lainnya, Mahkamah juga menyatakan
tidak terbukti menurut hukum. Oleh
karena itu, dalam konklusinya Mahkamah
menyatakan, pokok permohonan tidak
terbukti menurut hukum. Sedangkan
terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah
berpendapat bahwa eksepsi tidak tepat dan
tidak beralasan menurut hukum. (Dodi/
mh)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Kepulauan Aru

Humas MK/Fitri Yuliana

Pihak Termohon dari KPU Kab.
Kepulauan Aru bersama kuasanya
sedang menyimak saksi memberikan
keterangan pada sidang pembuktian
perkara PHPU Kepala Daerah (11/8) di
Ruang Sidang Pleno MK.

MK Tolak Seluruh Permohonan Pemohon

S

etelah melalui berbagai per
timbangan
dari
berbagai
aspek, Majelis Hakim yang
diketuai oleh Mahfud MD
akhirnya memutuskan untuk menolak
seluruh permohonan Pemohon yakni
Soleman Mantayborbir, dan Ananias
Djonler, dalam Pemilukada Kabupaten
Kepulauan Aru. Permohonan perkara
No. 121/PHPU. D-VIII/2010 dibacakan
pada Sidang Pleno MK, Kamis (19/8)
siang.
“Dalam amar putusan Mahkamah
menolak seluruh permohonan Pemohon,”
demikian dibacakan Mahfud di hadapan
seluruh peserta sidang.
Pemohon mendalilkan bahwa ada
12 warga negara asing ikut mencoblos
pada Pemilukada tanggal 7 Juli 2010.
Sebaliknya, Termohon membantah dalil
Pemohon a quo dengan mengatakan tidak
benar adanya warga negara asing yang
ikut memilih. Sementara Pihak Terkait
menyatakan dalil Pemohon a quo hanya
merupakan “uneg-uneg” yang bukan
merupakan kewenangan Mahkamah.

“Berdasarkan dalil dan bantahan
Termohon dan Pihak Terkait, menurut
Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak
relevan untuk dipertimbangkan karena sama
sekali tidak didukung oleh bukti-bukti
yang cukup,” ungkap Majelis Hakim.
Kemudian dalil Pemohon soal
penggunaan fasilitas Pemerintah dan
keterlibatan
PNS
dalam
kegiatan
kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
turun ke desa-desa untuk mempengaruhi
keluarga, kerabat, handai taulan untuk
memilih Pasangan Calon Nomor Urut
2, Mahkamah menilai dalil-dalil dan
bukti yang diajukan Pemohon tak dapat
menjelaskan rangkaian kejadian yang
didalilkan, apakah rangkaian kejadian
dimaksud merupakan upaya sistematis
yang bersifat hierarkis dari Pihak Terkait
dengan menggunakan pengaruh dan
wewenang Pihak Terkait selaku Bupati
Incumbent.
Selanjutnya,
dalil
Pemohon
mengenai terjadinya praktik politik uang
(money politic) yang dilakukan oleh Tim
Sukses Pasangan Calon Nomor Urut

2 di Desa Koijabi, tidak ada bukti dan
petunjuk yang menjelaskan bahwa telah
terjadi praktik politik uang. Sementara
Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon
a quo tidak benar dan tendensius.
Menurut Mahkamah, meskipun bantahan
Termohon dan Pihak Terkait tidak cukup
meyakinkan Mahkamah, tetapi dari buktibukti yang diajukan Pemohon juga kurang
meyakinkan adanya praktik politik uang
yang terjadi secara meluas yang dilakukan
oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
“Oleh sebab itu Mahkamah
berpendapat, dalil-dalil Pemohon mengenai
praktik politik uang tidak terbukti secara
hukum dan harus dikesampingkan,” ujar
Majelis Hakim.
Termasuk pula dalil Pemohon
mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT)
yang ditetapkan Termohon sangat sarat
dengan manipulasi dan penyimpangan,
setelah mempertimbangkan dan memeriksa
semua penuturan Pemohon maupun
eksepsi Termohon. Alhasil Mahkamah
berpendapat hal itu tidak terbukti dan dapat
dikesampingkan. (Nano Tresna A./mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kab. Banyuwangi

Permohonan PHPU Banyuwangi Diputus
Tidak Diterima dan Ditolak MK

Ratna Ani Lestari, selaku pemohon
Perkara PHPU Kab. Banyuwangi sedang
menyimak pembacaan putusan perkara yang
dimohonkannya, di Ruang Sidang Pleno MK,
Senin (23/8).
Humas MK/Fitri Yuliana

P

ermohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Kepala
Daerah Kabupaten Banyuwangi
yang dimohonkan Ratna Ani
Lestari-Pebdi akhirnya dinyatakan tidak
dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi
(MK). Selanjutnya untuk permohonan
yang dimohonkan oleh calon pasangan
Jalal-Yusuf Nuris dalam kasus yang sama
ditolak seluruhnya oleh MK.
Demikianlah bunyi amar putusan
MK yang dibacakan oleh tujuh hakim
konstitusi, Senin (23/08) di Ruang Sidang
Pleno MK. Dalam konklusinya, MK
menyatakan permohonan Ratna-Pebdi
tidak dapat dipertimbangkan.
“Permohonan
Pemohon
salah
mengenai objek, Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum,” tegas Achmad Sodiki.
Hal itu dikarenakan Ratna-Pebdi
pada persoalan pokoknya adalah ditolak
sebagai pasangan calon peserta Pemilukada
Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 oleh
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Termohon (KPU) sehingga tidak termasuk
dalam daftar pasangan calon pemilukada
Kabupaten Banyuwangi tahun 2010
sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara Termohon Nomor 28/BA/V/2010
tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010.
Sedangkan, Permohonan Jalal-Nuris
menurut pendapat MK tidak terbukti dan
tidak beralasan hukum. “Baik di dalam
posita maupun petitumnya, karena Pemohon
mendalilkan adanya pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan massif
yang tentunya akan mempengaruhi hasil
perolehan suara masing-masing pasangan
calon termasuk Pemohon, seharusnya
Pemohon dapat mencantumkan perolehan
suara yang benar menurut Pemohon akibat
adanya pelanggaran-pelanggaran yang
telah terjadi, yang didalilkan sendiri oleh
Pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Fadlil
Sumadi.

Menimbang bahwa dalam per
masalahan DPT, MK menilai tidak terdapat
bukti yang kuat mengenai berapa jumlah
riil penambahan ataupun pengurangan
suara secara tidak sah yang terjadi di
lapangan.
“Seandainya pun para Pemohon
dapat membuktikan jumlah riil adanya
penambahan ataupun pengurangan jumlah
suara dalam Pemilukada Kabupaten
Banyuwangi, Pemohon tidak dapat
menunjukkan kepada pasangan calon
mana pergeseran jumlah suara baik berupa
penambahan ataupun pengurangan
tersebut telah terjadi, sebab selain
dapat menambah atau mengurangi
jumlah suara para Pemohon, dapat
pula para calon pemilih yang dianggap
memiliki DPT bermasalah tersebut
justru tidak memberikan suaranya
sama sekali kepada Pasangan Calon
manapun,” tutur Fadlil Sumadi. (RN
Bayu Aji/mh)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Gresik

MK Tetapkan Hasil Akhir Perolehan Suara
Pemungutan Ulang Sembilan Kecamatan

Humas MK/GANIE

P

utusan akhir atas putusan sela
pemungutan suara ulang dan
juga penghitungan suara ulang
Pemilukada Gresik dijatuhkan
oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu
(25/08) di Ruang Sidang Pleno MK.
Pembacaan putusan akhir ini dibacakan
oleh Sembilan hakim MK yang diketuai
oleh Mahfud MD.
Permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah
Kab. Gresik ini dimohonkan oleh pasangan
calon no.3 Sambari Halim Radianto-M.
Qosim
karena
ditengarai
proses
Pemilukada Gresik terjadi kecurangan
massif, terstruktur dan sistematis.
Dalam
putusan
akhir
MK
memutuskan bahwa Keputusan KPU
Kab. Gresik terkait rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan
pasangan calon terpilih dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kab. Gresik tanggal
1 Juni 2010, tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang rekapitulasi
perolehan suara di sembilan kecamatan
yakni di Kecamatan Kebomas, Bungah,
Cerme, Duduksampeyan, Driyorejo,
Kedamean, Menganti, Benjeng, dan
Balongpanggang.
Selanjutnya, MK juga menetapkan
bahwa hasil rekapitulasi penghitungan
suara yang benar di sembilan kecamatan
tersebut adalah untuk pasangan calon no.
1 Bambang Suhartono-Abdullah Qonik
(Bani) mendapatkan 3.645 suara, pasangan
calon no. 2 Mujitabah-Suwarno (Jiwa)
mendapatkan 2.812 suara, pasangan no. 3
Sambari Halim Radianto-M. Qosim (SQ)
mendapatkan 189.285 suara.
Sedangkan untuk pasangan calon
no. 4 Mohammad Nashihan-Syamsul
Maarif memperoleh 2.063 suara, pasangan
calon no. 5 Husnul Khuluq-Musyaffa

Suasana sukacita Pihak Pemohon,
Sambari Halim Radianto - M. Qosim
bersama tim pendukung mereka,
seusai pembacaan ketetapan Perkara
Sengketa Pemilukada Kab. Gresik,
Rabu (25/08) di Ruang Sidang Pleno
MK.

Noer (Humas) memperoleh 160.012 suara
dan pasangan calon no 6. Sastro Suwito-M
Samwil memperoleh 1.558 suara.
Berdasarkan perolehan suara ini SQ
ditetapkan memperoleh suara tertinggi dan
kemudian baru disusul oleh Hamas sebagai
calon terpilih sebelumnya sehingga di
gugat di MK.
Hasil perolehan suara itu berdasarkan
putusan sela MK yang memerintahkan KPU
Kab. Gresik untuk melakukan pemungutan
suara ulang di sembilan kecamatan
yakni di Kecamatan Kebomas, Bungah,
Cerme, Duduksampeyan, Driyorejo,
Kedamean, Menganti, Benjeng, dan
Balongpanggang.
”Berdasarkan hasil pemungutan
suara ulang dan penghitungan ulang
tersebut, MK memerintahkan kepada KPU
Kab Gresik untuk melaksanakan putusan
akhir MK,” tegas Mahfud MD. (RN Bayu
Aji/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tim Kuasa hukum Pemohon, Dirga Rahman
dan Rama Difa mewakili pemohon menjelaskan
permohonan Uji Materi mengenai UU
Penyelenggaraan Ibadah Haji di ruang sidang
Panel MK, Rabu (4/8).

Humas MK/Anissa

UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
Dipermasalahkan Calon Jamaah
Haji

U

ndang-Undang
Nomor
13
Tahun 2008 tentang Penye
lenggaraan Ibadah Haji (UU
Penyelenggaraan
Ibadah
Haji) dimohonkan untuk di-judicial
review ke Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (4/8), di Gedung MK. Perkara
yang teregistrasi di Kepaniteraan MK
dengan Nomor 51/PUU-VIII/2010 itu
dimohonkan oleh M. Farhat Abbas dan
Windu Wijaya sebagai warga negara.
Kedua Pemohon yang diwakili
oleh kuasa hukumnya, Dirga Rahman,
mendalilkan
hak
konstitusionalnya
terlanggar dengan berlakunya Pasal
1 angka 8 juncto Pasal 21 ayat (1)
juncto Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU
Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 1
angka 8 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
menyatakan “Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut
BPIH, adalah sejumlah dana yang harus
dibayar oleh Warga Negara yang akan
menunaikan Ibadah Haji”.
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Sementara Pasal 21 ayat (1) UU
Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan,
“Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden
atas usul Menteri setelah mendapat
persetujuan DPR.” Sedangkan Pasal 22
ayat (1) dan (2) UU Penyelenggaraan Ibadah
Haji menyatakan “(1) BPIH disetorkan ke
rekening Menteri melalui bank syariah dan/
atau bank umum nasional yang ditunjuk
oleh Menteri; (2) Penerimaan setoran
BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan kuota yang telah ditetapkan.”
Dirga mengungkapkan, UU Penye
lenggaraan Ibadah Haji berkaitan dengan
monopoli Pemerintah dalam penye
lenggaraan ibadah haji yang berakibat
terlanggarnya hak konstitusional Pe
mohon untuk menunaikan ibadah haji
sebagai rukun Islam yang ke-5. “Ter
jegalnya hak konstitusional Pemohon
terlihat dari pembatasan kuota ibadah
haji, jumlah pembiayan ibadah haji
yang terlalu besar dan dana abadi

umat yang secara substansi, fungsi dan
penggunaannya tidak jelas sehingga
merugikan calon jamaah haji,” ujarnya.
Pemohon mendalilkan pasalpasal a quo UU Penyelenggaraan
Ibadah Haji bertentangan dengan Pasal
28I juncto Pasal 28D ayat (1) juncto
Pasal 28H ayat (2) juncto Pasal 29 ayat
(1). “Pemohon ingin naik haji tahun
ini, tetapi karena ada aturan kuota,
maka Pemohon harus antri untuk
tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Majelis Hakim Panel yang terdiri
dari Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
sebagai Ketua Panel, serta M. Akil Mochtar
dan M. Arsyad Sanusi sebagai Anggota
Panel memberikan saran perbaikan untuk
permohonan Pemohon. Hamdan Zoelva
menjelaskan, masalah kuota dalam
penyelenggaraan ibadah haji bukanlah
ketentuan dari Pemerintah Indonesia.
“Kuota negara dalam penyelenggaraan
ibadah haji adalah kesepakatan antara
Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.
Sementara, kuota provinsi barulah menjadi
ketentuan Pemerintah Indonesia,” urainya.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
M.
Akil
Mochtar
mengingatkan
Pemohon bahwa pijakan agama dalam
melaksanakan ibadah haji adalah
bila orang itu mampu. Menurut Akil,
pemohon pada intinya mempersoalkan
mahalnya ibadah haji. “Pemohon harus
bisa mengkonstruksikan kaitan pijakan
agama dengan masalah BPIH. Kemudian
juga Pemohon harus teliti apakah relevan
pasal-pasal yang dimohonkan Pemohon
untuk diuji dengan menggunakan
batu ujinya Pasal 28?” paparnya.
Pemohon diberi waktu 14 hari untuk
memperbaiki permohonannya. (Lulu
Anjarsari/mh)
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Pengujian UU Perlindungan Saksi dan Korban

UU Perlindungan Saksi
Berpotensi Langgengkan Praktik
Korupsi

Humas MK/Yogi Djatnika

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji selaku Pemohon uji materi UU Perlindungan Saksi dan
Korban didampingi Kuasa Hukumnya, saat persidangan di Ruang Sidang Pleno MK, memberikan keterangan
terkait permohonannya, Kamis (19/8).

P

asal 10 ayat (2) Undang-Undang
(UU) Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi
dan Korban dinilai berpotensi
menjadikan kejahatan korupsi dan praktik
mafia hukum tidak dapat dibongkar.
Demikian pandangan Guru Besar Hukum
Tata Negara, Saldi Isra, selaku Ahli dalam
sidang uji materiil Pasal 10 ayat (2) UU
13/2006 di Ruang Sidang Pleno MK,
Kamis (19/08).
Dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan,
“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.”
”Apabila kita melihat dan membaca
secara cermat terdapat ruang yang
kemudian dapat menimbulkan tafsir
ganda. Orang akan enggan melaporkan
kasus korupsi karena berhadapan dengan
kakuatan besar baik dalam struktur
kekuasaan maupun penegak hukum.
Dalam kasus yang dialami Pemohon,
yakni Susno Duaji, UU ini tidak bisa
memproteksi saksi,” tutur Saldi.
Ia melanjutkan, pasal ini juga
bisa menimbulkan kekeliruan dalam

penerapan. Seorang saksi maupun pelapor,
menurut dia, bisa dijadikan tersangka.
”Penegak hukum setinggi Susno saja, tidak
bisa diproteksi UU, apalagi orang yang
posisinya lebih rendah,” kata pengajar di
Universitas Andalas, Padang, itu.
Apabila merujuk pada asas
perundang-undangan mengenai kejelas
an dan rumusan pasal yang menegaskan
tidak boleh memiliki banyak tafsir,
menurut Saldi, maka Pasal 10 ayat (2)
bisa menjadi gugur karena memiliki
tafsir ganda. ”Alih-alih untuk me
lindungi, Pasal 10 ayat (2) ini saja
secara terang-terangan justru dapat
mengancam saksi dan korban seperti
yang dialami permohon prinsipal uji UU
ini,” ujarnya.
Selain itu, Saldi juga menjelaskan
pasal yang diujikan tidak memberikan
manfaat dalam skala besar pemberantasan
korupsi. Pasal ini membuat saksi dan
korban takut memberikan keterangan.
”Saksi, terutama whistle blower,
akan menjadi menjadi faktor utama untuk
pengungkapan kasus skandal suap, korupsi,
dan mafia hukum. Apabila saksi takut,
maka selamanya tidak akan terbongkar
kasus korupsi tersebut. Ini terkesan tidak
ada jaminan bagi saksi dan korban. Justru
semua ini menyulitkan penegak hukum

untuk mendapatkan saksi kunci skandal
suap atau korupsi,” ia menambahkan.
Dalam kesimpulan keterangan
Ahlinya, Saldi menegaskan, Pasal a quo
bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945
yang menjamin atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
Sedangkan ahli hukum pidana dari
Universitas Gajah Mada, Edi Hiariej,
mengatakan bahwa wistle blower harus
dilindungi agar korupsi bisa diberantas
sampai ke akar-akarnya. ”Apabila
saksi yang dengan berani melaporkan
tindak pidana, memberikan kesaksian
dan keterangan dapat diancam pidana
juga, maka hal ini melanggar Hak Asasi
Manusia,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Pemerintah
dalam persidangan menyatakan, di
Indonesia tidak ada aturan hukum
ataupun ketentuan yang mengatur tentang
wistle blower. Akibatnya, menurut dia,
hal itu tidak dimasukkan dalam UU
tersebut. ”Ketentuan wistle blower, apa
saja kriterianya, perlu dijelaskan secara
rinci, agar kita tidak mudah begitu saja
menentukan saksi ini merupakan wistle
bolwer atau tidak,” kata Harkristusi
Harkrisnowo.
Ia mencontohkan, apabila pemberi
suap kemudian melaporkan dirinya telah
memberikan suap, apakah dengan serta
merta dirinya lolos dari jeratan hukum
karena melaporkan tindak pidana karena
semata-mata memberikan kesaksian. ”Pasal
ini dibentuk juga mempertimbangkan hal
tersebut,” tuturnya.
Tolak Permohonan
Dalam sidang ini, MK juga memutuskan
menolak permohonan putusan provisi
atas uji materi UU yang diajukan Susno
Duaji. ”Mahkamah Konstitusi menolak
permohonan provisi Pemohon,” kata
Ketua MK, Mahfud MD.
Apabila MK mengeluarkan putusan
provisi dan dilakukan penghentian
penyidikan, menurut Mahfud, maka semua
kasus di Indonesia secara langsung akan
dihentikan pula. Permintaan Susno, dinilai
oleh MK tidak dapat dikabulkan karena
pengajuannya merupakan kasus konkret.
Dalam hal ini, MK tidak berwenang
untuk memutusnya. “Sampai saat ini
MK tidak pernah memutus kasus konkret
dalam pengujian UU dan MK tidak boleh
memutus untuk mengabulkannya,” ujar
Mahfud. (RN Bayu Aji)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pihak Pemerintah saat sidang Pembacaan putusan
Perkara Uji Materi UU Ternak, Jumat (27/8), di
Ruang Sidang Pleno MKRI.

Humas MK/Yogi Djatnika

Dinilai Rancu, MK Batalkan Frasa
“Kaidah Internasional” dalam
Aturan Impor Hewan

F

rasa “atau kaidah internasional”
dalam Pasal 59 Ayat (4) UU
18/2009 UU Peternakan dan
Kesehatan Hewan, dinilai tidak
memberikan kepastian hukum karena
tidak jelas kaidah internasional yang
dimaksud. Selain itu, kaidah internasional
juga membutuhkan ratifikasi DPR, yakni
persetujuan DPR atas suatu perjanjian
internasional yang ditandatangani oleh
pemerintah sebelum mengikat warga
negara.
Itulah pendapat MK dalam putusan
pengujian UU 18/2009 yang dibacakan
Jumat (27/8/2010). Selain Pasal 59 Ayat
4, MK juga mengabulkan permohonan
pembatalan dua pasal lainnya dari empat
pasal yang diajukan, yakni Pasal 59 Ayat
(2) dan Pasal 68 Ayat (4). Satu pasal yang
ditolak adalah Pasal 44 Ayat (3).
Pemohon pengujian perkara No. 137/
PUU-VII/2009 ini adalah Perkumpulan
Institute For Global Justice (IGJ),

64

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
(PDHI), Gabungan Koperasi Susu
Indonesia (GKSI), Wahana Masyarakat
Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI),
Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
Yayasan
Konsorsium
Pembaharuan
Agraria (KPA). Sementara Pemohon
perorangan adalah Teguh Boediyana,
Asroul Abidin, Achmad, Suryarahmat,
Asnawi, I Made Suwecha, Robi Agustiar,
Warsito, Drh. Sukobagyo Poedjomartono,
Drh. Purwanto Djoko Ismail, Elly
Sumintarsih, dan Salamuddin.
Pasal 59 Ayat (2) yang juga
dikabulkan, berbunyi, “Produk hewan
segar yang dimasukkan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus berasal dari unit usaha
produk hewan pada suatu negara atau zona
dalam suatu negara yang telah memenuhi
persyaratan dan tata cara pemasukan

produk hewan”. Frasa, “unit usaha produk
hewan pada suatu negara atau zona” yang
diujikan Pemohon, dibatalkan pula oleh
MK.
Menurut MK, pemerintah bisa lebih
bertindak hati-hati sesuai dengan salah satu
asas dari asas-asas umum pemerintahan
yang baik, yakni asas kehati-hatian.
Mestinya, ketentuan yang mengatur
tentang impor produk hewan segar itu
tidak didasarkan pada kriteria “suatu zona
dalam suatu negara”, melainkan pada suatu
negara yang telah memenuhi persyaratan
dan tata cara pemasukan produk hewan.
Lalu, Pasal 68 ayat (4) berkaitan
dengan kata ”dapat”. Pasalnya berbunyi,
“Dalam ikut berperan serta mewujudkan
kesehatan
hewan
dunia
melalui
Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri dapat melimpahkan
kewenangannya
kepada
otoritas
veteriner.” Menurut para Pemohon kata
“dapat” berakibat pada pelanggaran
hak kewenangan profesi dokter hewan
diturunkan menjadi kewenangan politik.
Ini pun dikabulkan MK karena katakata tersebut kontraproduktif dengan
tujuan melindungi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Pasal yang ditolak adalah Pasal 44
ayat (3) yang menyatakan, “Pemerintah
tidak memberikan kompensasi kepada
setiap orang atas tindakan depopulasi
terhadap hewannya yang positif terjangkit
penyakit hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),” karena dianggap tidak
bertentangan dengan konstitusi.
Dalam amar putusannya, MK
menyatakan frasa, ”Unit usaha produk
hewan pada suatu negara atau zona,”
dalam Pasal 59 ayat (2); frasa, ”Atau
kaidah internasional” dalam Pasal 59
ayat (4); kata ”dapat” dalam Pasal 68 ayat
(4) UU 18/2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. (Yazid/mh)
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SKLN Kab. Maluku Tengah dengan Pemerintah

Humas MK/GANIE

Pemohon didampingi tim Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan pokok permohonan mengenai permohonan Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (4/8), di ruang sidang Panel MKRI.

Permendagri Bermasalah, Bupati dan Ketua DPRD
Maluku Tengah Ajukan SKLN ke MK

B

upati Maluku Tengah, Abdullah
Tuasikal (Pemohon I), dan
Ketua DPRD Maluku Tengah,
Asis Matulette (Pemohon
II) mengajukan permohonan Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)
kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Rabu (4/8) pagi. Panel Hakim dalam
permohonan ini adalah Hakim Konstitusi
M. Arsyad Sanusi selaku Ketua Panel
beserta M. Akil Mochtar dan Hamdan
Zoelva masing-masing sebagai Anggota
Panel.
Pada sidang dengan agenda
pemeriksaan
pendahuluan
tersebut,
Pemohon melalui kuasa hukumnya
menyampaikan
pokok-pokok
per
mohonannya. Dalam permohonannya,
kuasa Pemohon, Muhammad Asrun
menyatakan, intinya mereka keberatan
atas tindakan Menteri Dalam Negeri yang

menerbitkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun
2010 tentang Batas Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat dengan Kabupaten
Maluku Tengah.
Menurut
Pemohon,
terbitnya
Permendagri itu telah bertolak-belakang
dengan Putusan MK Nomor 123/PUUVII/2009 terkait pegujian UndangUndang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian
Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat,
dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi
Maluku. Yang mana dalam putusan MK
tersebut dinyatakan bahwa Pasal 7 ayat
(4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya
dan Lampiran II tentang batas wilayah
Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang
menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4350) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
“Tindakan Termohon menerbitkan
Permendagri dapat ditafsirkan sebagai
legislative review yang bukan kewenangan
konstitusional Termohon. Termohon juga
telah menghidupkan kembali Pasal 7 Ayat
2 huruf b UU 40 tahun 2003 padahal sudah
dibatalkan oleh MK,” tegas Asrun.
Asrun
menambahkan,
dengan
adanya Permendagri itu, telah berpotensi
memunculkan instabilitas masyarakat
Maluku akibat inkonsistensi pelaksanaan
putusan MK. “Inkonsistensi putusan MK
mendapat reaksi negatif dari masyarakat
di Maluku,” tambahnya.
Oleh karena itu, lanjut Asrun,
kewenangan konstitusional Pemohon
seperti diatur dalam pasal 18 Ayat (1),
Pasal 25A, Pasal 27 dan Pasal 28D
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RUANG SIDANG
Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
telah dilanggar oleh Termohon. “Telah
mengurangi wilayah kerja Pemerintah
Maluku Tengah,” katanya.
Akhirnya, dalam salah satu
petitumnya,
Pemohon
meminta
kepada Mahkamah untuk menyatakan
Permendagri 29 Tahun 2010 bertentangan
dengan putusan MK serta menyatakan
Permendagri tersebut tidak sah dan berlaku
mengikat lagi.
Setelah medengarkan pokok-pokok
dan petitum permohonan, Panel Hakim
memberikan beberapa saran dan masukan
terhadap Pemohon. Pada intinya Panel
Hakim menyarankan kepada Pemohon
untuk memperjelas dan mempertegas
argumentasi terkait objectum litis (objek
permohonan) dan subjectum litis (subjek
atau legal standing Pemohon).
“Perlu diperhatikan beberapa hal.
Pertama, dasar kewenangan apa yang
menjadi landasan permohonan. Ini harus

66

melihat otoritas-otoritas kewenangan
yang ada dalam UUD; Kedua, bagaimana
otoritas tersebut diatur. Apakah implisit
terhadap kewenangan pokok; dan ketiga,
kewenangan konstitusional apa yang
disengketakan,” papar Hakim Konstitusi
Arsyad Sanusi.
Pernyataan itu kemudian ditimpali
oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar.
“Jika melihat posita dan petitumnya, maka
akan hilang sengketa kewenangannya.
Harus ada kewenangan langsung yang
disengketakan, bukan produk dari
kewenangan itu,” ujarnya. Selanjutnya,
Akil juga menyarankan kepada para pihak
untuk melakukan mediasi. “Dalam SKLN
bisa diupayakan mediasi,” imbuhnya.
Adapun tanggapan dari Termohon,
yang saat itu diwakili oleh Biro Hukum
Kemendagri, Yudan Arief Fachrullah,
menyatakan bahwa dalam membentuk
Permendagri tersebut pihaknya men
dasarkan kepada tiga landasan yuridis.

“Ada tiga pilar hukum, yakni: pertama,
kewenangan. Kewenangan untuk mem
bentuk peraturan menentukan batas
wilayah dalam UU 40 tahun 2003 tidak
dicabut oleh MK. Kewenangan tersebut
masih diletakkan pada Mendagri; kedua,
prosedur. Prosedur yang kami gunakan
sesuai Pasal 198 UU 32 tahun 2004;
dan ketiga, substansi. Ini yang menjadi
perdebatan. Tapi, jika produk yang
dipermasalahkan oleh Pemohon, maka
bukan disini tempatnya,” kata Yudan.
Untuk
selanjutnya,
Panel
Hakim memberikan waktu 14 hari
kepada Pemohon untuk memperbaiki
permohonannya
sesuai
beberapa
masukan yang telah diberikan. “Kami
berikan waktu 14 hari untuk perbaikan
permohonan, dengan tidak menutup
kemungkinan dilakukan mediasi,” ucap
Arsyad saat menutup persidangan.
(Dodi/mh)
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CATATAN PERKARA

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

1

2

Nomor
Registrasi

137/PUU-VII/2009

124/PUU-VII/2009

Tanggal
Putusan

Amar
Putusan

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

27 Agustus 2010

Dikabulkan
Sebagian

Pemohon : Forum Komunikasi Calon
Legislatif Lintas Partai Untuk DPRD Kota
Tangerang Tahun 2009

27 Agustus 2010

Dikabulkan

Pokok Perkara

Pemohon

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

Pengujian UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD [Pasal 348 ayat (1)
huruf a, Pasal 403, Pasal 404,
dan Pasal 407]

Daftar Putusan MK tentang PHPU Kepala Daerah
(Sepanjang Agustus 2010)
Pemohon

Amar
Putusan

Nomor Registrasi

3 Agustus 2010

70/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2010

H. Sofwan Hadi dan Sukarso

1

Tidak Dapat
Diterima

H. Syamsu Alam Ibrahim dan
H. Ince Langke IA

3 Agustus 2010

73/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

Khairunas dan Yuli Sastra
John

3 Agustus 2010

Ditolak
Seluruhnya

2

Pokok Perkara

Tanggal
Putusan

No

3

75/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2010

86/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2010

H. Syafrizal dan H. Saidal
Masfyudin

3 Agustus 2010

4

Tidak Dapat
Diterima

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2010

H. Wendy Melfa dan Antoni
Imam

4 Agustus 2010

Tidak Dapat
Diterima

5

76/PHPU.D-VIII/2010
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Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2010

Fadhil Hakim dan H. Andi
Aziz

4 Agustus 2010

78/PHPU.D-VIII/2010

Tidak Dapat
Diterima

H. Syahiran dan Asgul

4 Agustus 2010

79/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

Andi Warisno dan A. Benbela

4 Agustus 2010

8

80/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2010

Tidak Dapat
Diterima

5 Agustus 2010

83/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2010

Khairul Saleh dan Tugimin

9

Tidak Dapat
Diterima

H. Marlon Martua DT.
Rangkayo Mulie dan
Purwanto

5 Agustus 2010

84/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

85/PHPU.D-VIII/2010

Yusran Amirullah dan
Bambang Iman Santoso

5 Agustus 2010

11

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2010

Tidak Dapat
Diterima

87/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Pasaman Tahun
2010

Yusran Amirullah dan
Bambang Iman Santoso

5 Agustus 2010

12

Ditolak
Seluruhnya

Hi. Kherlani dan MW. Heru
Sambodo

5 Agustus 2010

88/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun
2010

Ditolak
Seluruhnya

H. Edi Warman dan Husni
Hadi

5 Agustus 2010

Ditolak
Seluruhnya

6

7

10

13

14

102/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010

103/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010

Marlis Rahman dan Aristo
Munandar

5 Agustus 2010

15

Ditolak
Seluruhnya

A. Kaswadi Razak dan Andi
Rizal Mappatunru

6 Agustus 2010

89/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2010

Ditolak
Seluruhnya

Yobana Samial dan Dasril

6 Agustus 2010

90/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

16

17
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18

91/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Binjai Tahun 2010

Zefri Januar Pribadi dan
Baskami Ginting

6 Agustus 2010

Ditolak
Seluruhnya

19

92/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Metro Tahun 2010

Djohan dan Herno Iswanto

6 Agustus 2010

Ditolak
Seluruhnya

93/PHPU.D-VIII/2010

A. Hijazi dan H. John
Ferianto

6 Agustus 2010

20

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

94/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Seluma Tahun
2010

Mufran Imron dan Mulyan
Lubis Ais

6 Agustus 2010

21

Ditolak
Seluruhnya

Hj. Rosnaini Abidin dan H.
Bustami

Ditolak

95/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Seluma Tahun
2010

6 Agustus 2010

22

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

Jarot Winarno dan Kartiyus

10 Agustus 2010

Amar
menetapkan
suara sah
yg benar
menurut
Mahkamah

23

25/PHPU.D-VIII/2010

96/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2010

Antori Dasihan dan M.
Gustiadi

10 Agustus 2010

24

Tidak Dapat
Diterima

H. Dalhadi Umar dan Rabean
Jaya Sakti

10 Agustus 2010

97/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2010

Ditolak
Seluruhnya

Sapuan dan Kuwanto

10 Agustus 2010

26

98/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Muko-Muko Tahun
2010

Tidak Dapat
Diterima

99/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Muko-Muko Tahun
2010

H. Supardji dan H. Syamsuri
Rustam

10 Agustus 2010

27

Tidak Dapat
Diterima

H. Reskan Effendi dan
Rohidin Mersyah

10 Agustus 2010

100/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2010

Dikabulkan
Seluruhnya

Gusnan Mulyadi dan Gunadi
Yunir

10 Agustus 2010

101/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2010

Tidak Dapat
Diterima

25

28

29
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H. Surunuddin Dangga dan
H. Muchtar Silondae

10 Agustus 2010

120/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun
2010

Ditolak
seluruhnya

104/PHPU.D-VIII/2010

H. M. Imron Rosyadi dan
Rosian Yudi Trivianto

11 Agustus 2010

31

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2010

Ditolak
seluruhnya

105/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2010

H. Rosihan Arsyad dan H. R.
Rudy Irawan

11 Agustus 2010

32

Ditolak
Seluruhnya

Sudoto dan Ibrahim Saragih

11 Agustus 2010

106/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2010

Ditolak
Seluruhnya

107/PHPU.D-VIII/2010

H. Sudirman Ail dan H. Dani
Hamdani

11 Agustus 2010

34

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2010

Ditolak
seluruhnya

108/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun
2010

Hj. Leni Haryati John Latief
dan H. M. Bintoro Djojo

12 Agustus 2010

35

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun
2010

Pemohon 1: Pattimura dan
Johan Sulaiman

12 Agustus 2010

Ditolak
Seluruhnya

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2010

H. Ismet Mile dan Ibrahim
Ntau

12 Agustus 2010

Ditolak
Seluruhnya

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010

1. H. Achmad Anshori dan H.
Ahmad Sufiyaji
2. H. Pudjo Basuki dan Moh.
Sulaiman

12 Agustus 2010

Ditolak
Seluruhnya

30

33

36

109 dan 110/PHPU.DVIII/2010

37

111/PHPU.D-VIII/2010
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Pemohon 2: M. Nasir dan Hj.
Arofah

38

112/PHPU.D-VIII/2010

113/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun
2010

1. Yusuf Giasi dan Adrian
Inaku
2. Hasan Lamadupa dan
Sonny Samue

12 Agustus 2010

39

Tidak Dapat
Diterima

115/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2010

H. Khairul Effendi dan H.
Erwandi A. Rani

13 Agustus 2010

40

Ditolak
Seluruhnya

Parhan Ali dan Erwan

13 Agustus 2010

Renvoi

116/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2010

41

70

Ditolak
Seluruhnya
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Yasyir Ansyari dan Martin
Rantan

13 Agustus 2010

117/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2010

Ditolak
Seluruhnya

118/PHPU.D-VIII/2010

H. MM. Justiar Noer dan H.
Umar Mansyur

13 Agustus 2010

43

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

44

119/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010

H. Soehartono Soetjipto dan
H. Liliansyah

13 Agustus 2010

Ditolak
seluruhnya

121/PHPU.D-VIII/2010

Soleman Mantayborbir dan
Ananias Djonler

19 Agustus 2010

45

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun
2010

Ditolak
Seluruhnya

122/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Kepulauan Aru Tahun
2010

Elwen Roy Pattiasina dan
Abdul Rahman Djabumona

19 Agustus 2010

46

Ditolak
Seluruhnya

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kab. Jember Tahun 2010

1. H. Bagong Sutrisnadi dan
H. Muhammad Mahmud
2. HM. Guntur Ariadi dan
K.H. Abdullah Samsul
Arifin
3. H. Moh. Sholeh dan Dedy
Iskandar

19 Agustus 2010

Ditolak
Seluruhnya

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2010

1. H. M. Yunus Kadir dan
Jansen Tangketasik
2. Cosmas S. Birana dan
Danial Tonglo
3. Yohanis Embon
Tandipayuk dan Ophirtus
Sumule
4. Nicodemus Biringkanae
dan Kende Rante

19 Agustus 2010

Ditolak
Seluruhnya

Victor Datuan Batara dan
Rosina Palloan

19 Agustus 2010

Tidak Dapat
Diterima

42

47

48

123/PHPU.D-VIII/2010

124/PHPU.D-VIII/2010

49

125/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2010

126/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2010

Agustinus Niga Dapawole
dan Thimotius Woda Sappu

20 Agustus 2010

50

Ditolak
Seluruhnya

Abdul Mukti Keliobas dan
H.M. Yusuf Rumatoras

20 Agustus 2010

127/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

Arif Afandi dan Adies Kadir

23 Agustus 2010

129/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

51

52
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Rusmin Lantara dan Nurdin
Umasangadji

23 Agustus 2010

130/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

131/PHPU.D-VIII/2010

Usman Drakel dan Mohtar
Umamit

23 Agustus 2010

54

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

132/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010

Ratna Ani Lestari dan Pebdi
Arisdiawan

23 Agustus 2010

55

Tidak Dapat
Diterima

56

31/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Walikota/Wakil Walikota
Terpilih Kota Surabaya

Arif Afandi dan Adies Kadir

23 Agustus 2010

Dikabulkan

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

H. Sambali Halim Radianto
dan H. Moh. Qosim

25 Agustus 2010

Putusan
Akhir

Hj. Siti Ambar Fatonah dan
Wuwuh Beno Nugroho

25 Agustus 2010

135/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2010

Ditolak
Seluruhnya

138/PHPU.D-VIII/2010

Farry Freyke Liwe dan
Wongkar

30 Agustus 2010

59

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

139/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun
2010

Salahudin Adrias dan
Mahmud Abas

30 Agustus 2010

60

Ditolak
Seluruhnya

Muhammad Hasan dan
Ruslan Hafel

30 Agustus 2010

140/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun
2010

Ditolak
Seluruhnya

133/PHPU.D-VIII/2010

H. Abu Hanifah dan Didit
Srigusjaya

31 Agustus 2010

62

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

134/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Toli-Toli Tahun
2010

H. Iskandar A. Nasir dan
Supratman Andi Agtas

31 Agustus 2010

63

Ditolak
Seluruhnya

Ahmad Taufan dan H.
Minhajuddin Ahmad

Gugur

142/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun
2010

31 Agustus 2010

64

53

57

58

61
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Jejak Konstitusi

Prof. Dr. Soepomo, S.H.

Menggagas Negara Integralistik
Indonesia Berciri Gotong Royong
Prof. Dr. Soepomo, S.H., ahli hukum adat dan hukum internasional, dapat disebut sebagai salah satu arsitek
Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD Proklamasi. Ia adalah salah satu ahli hukum Indonesia periode assabiqunal
awwalun. Pemikirannya tentang negara integralistik yang digagas dan dirasakan cocok diterapkan bagi Indonesia, nampaknya
disandarkan pada realitas budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan “guyup” rukun
dalam kehidupan. Bagaimanakah sesungguhnya paham negara integralistik
yang digagas oleh Menteri Kehakiman RI Pertama ini? Berikut sekilas nukilannya.

www.Sapomo.multiply.com
Prof. Dr. Mr. Soepomo

Keluarga Priyayi Jawa
Prof. Dr. Mr. Soepomo terlahir di
Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari
1903. Ia berasal dari keluarga aristokrat
Jawa. Kakek Soepomo dari pihak ayah,
Raden Tumenggung Reksowardono, pada
waktu pemerintahan kolonial Belanda
adalah Bupati Anom Sukoharjo. Sedangkan
kakek dari pihak ibu, Raden Tumenggung
Wirjodiprodjo, ketika itu adalah Bupati
Nayaka Sragen.
Sebagai keluarga priyayi, Soepomo
mengenyam pendidikan untuk orang-orang
Eropa mulai tingkat dasar. Ia menempuh
pendidikan di ELS (Europeesche Lagere
School) di Boyolali pada 1917, lalu MULO

(Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di
Solo pada 1920, dan menyelesaikan
pendidikan tingginya di Bataviasche
Rechtshoogeschool di Batavia pada 1923.
Ia kemudian menjadi pegawai negeri yang
diperbantukan pada Ketua Pengadilan
Negeri Sragen.
Pada 1924 Soepomo melanjutkan
pendidikan ke Rijskuniversiteit Leiden
di Belanda dan dibimbing oleh salah
satu profesor hukum adat Indonesia dari
Belanda, yaitu Cornelis van Vollenhoven.
Soepomo memperoleh gelar doktor
pada 1927 dengan disertasi berjudul
Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel
in het Gewest Soerakarta (Reorganisasi

Sistem Agraria di Wilayah Surakarta).
Disertasi ini mengupas sistem agraria
tradisional di Surakarta dan hukum-hukum
kolonial yang berkaitan dengan pertanahan
di wilayah Surakarta. Karena serangan
jantung, ia meninggal di Jakarta pada 12
September 1958.
Arsitek UUD 1945
Sebagai ahli hukum generasi pertama
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Prof.
Dr. Soepomo merupakan arsitek UUD 1945
atau UUD Proklamasi, sekaligus peletak
dasar pembentukan sistem hukum nasional
hingga akhir hayatnya. Peran Soepomo
dimulai pada saat menjadi anggota Badan
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Buku tafsiran Soepomo atas UUDS 1950

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPK). Soepomo adalah salah satu
anggota BPUPK yang menyampaikan
pandangan tentang dasar negara dalam
sidang BPUPK pada 29 Mei 1945 di
Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon
6, Jakarta. Ketika itu ia mengusulkan lima
asas, yaitu: (1) persatuan; (2) mufakat
dan demokrasi; (3) keadilan sosial; (4)
kekeluargaan; (5) musyawarah. Soepomo
mula-mula menguraikan sejumlah teori
yang bisa dipilih sebagai prinsip dasar
sistem pemerintahan negara. Pertama, ia
menyebutkan “teori negara individualistis”
yang dikembangkan Thomas Hobbes, John
Locke, J.J Rousseau, Herbert Spencer, dan
Harold J Laski. Kemudian, ia menawarkan
“teori pertentangan kelas”-nya Karl Marx.
Terakhir, Soepomo mengenalkan “teori
negara integralistik” yang diajarkan
Spinoza, Hegel, dan Adam Muller.
“Indonesia akan menganut teori yang
mana?” tanya Soepomo kepada peserta
sidang yang hadir.
Tentu saja itu pertanyaan retoris
karena ia telah menyiapkan jawaban.
Mula-mula ia mendefinisikan negara

74
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sebagai “susunan masyarakat yang integral,
segala golongan, segala bagian, segala
anggotanya berhubungan erat satu sama
lain dan merupakan persatuan masyarakat
yang organis.”
Dengan intonasi yang terang, orang
Indonesia pertama yang menjadi guru
besar hukum adat tersebut akhirnya
membuka tawarannya. Ia menyarankan
agar pemerintahan negara Indonesia yang
akan dibentuk kelak menerapkan konsepsi
negara integralistik. Negara integralistik,
kata Soepomo, adalah negara yang yang
bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang
mengatasi seluruh golongan-golongannya
dalam lapangan apa pun. D i b a w a h
bayang-bayang konsepsi integralisme itu,
Soepomo mencoba meyakinkan segenap
yang hadir ihwal negara sebagai kesatuan
masyarakat yang organis dan tersusun
secara integral. Negara bertujuan menjamin
kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai
kesatuan, bukan menjamin kepentingan
seseorang atau golongan. Pemikiran ini
didasarkan pada prinsip persatuan antara
pimpinan dan rakyatnya. Paham negara
integralistik Soepomo didukung oleh
Soekarno. Alasannya, Soekarno menilai
pada awal pembangunan sebuah negara,
diperlukan sebuah pemerintahan dengan
pemimpin yang kuat. Namun Hatta
yang menginginkan hak-hak manusia
dicantumkan dalam konstitusi tidak
menyetujui pendapat Soekarno yang
mendukung paham negara integralistik
Soepomo.
Soepomo selalu disandingkan dengan
Soekarno, berhadapan dengan gagasan
Yamin dan Hatta. Selain cita negara,
“Penjelasan Tentang UUD 1945” yang
dimuat dalam Berita Republik Indonesia
Tahun II (Tahun 1946) No.7 tidak ditetapkan
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) menimbulkan problem tersendiri.
Soepomo diyakini, menurut banyak ahli,
sebagai penyusun Penjelasan tersebut.
Pasca Dekrit Presiden, UUD Proklamasi
kembali dimuat dalam Lembaran Negara
Tahun 1959 No.75.. Pendapat akhirnya
terbelah menjadi dua, yaitu kelompok
yang memandang penjelasan sebagai
bagian UUD 1945, serta pendapat bahwa
Penjelasan hanya merupakan komentar
tidak resmi. Dalam perkembangan

selanjutnya di era reformasi, akhirnya
selesai sudah status Penjelasan pasca
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 setelah MPR
menetapkan bahwa UUD 1945 hanya
terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal
(Pasal III Aturan Tambahan Perubahan
Keempat UUD 1945).
Sebagaimana ditunjukkan oleh studi
Marsilam Simanjuntak yang akhirnya
menimbulkan perdebatan berbagai
kalangan, Soepomo tak keberatan jika
negara Indonesia dipimpin raja berikut
hak turun-temurunnya. Tak mengherankan
jika Soepomo, yang didukung oleh retorika
Soekarno yang menyakinkan, menolak
jika hak-hak warga negara dijamin secara
eksplisit dalam UUD.
Integralisme negara yang organis
menurut Soepomo, bermakna tidak
bisa menerima klausul hak warga
negara dimasukkan dalam UUD, karena
menurutnya hal tersebut sama saja
mencurigai pemimpin Indonesia akan
menindas warganya sendiri. Pemikiran
Soepomo berangkat dari idealisasi atas
“Republik Desa” yang nyaman, tenang
dan tenteram. Ia membayangkan pemimpin

Buku yang memuat Pidato Inagurasi
Soepomo sebagai Guru Besar Luar Biasa di
Rechtshoogeschool Batavia pada 13 Maret 1945.
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negara sebagaimana seorang kepala desa
tempo dulu yang mengayomi warga desa,
sehangat bapak mengayomi anak-anaknya.
Demikianlah cita rasa paham negara
integralistik yang digagas Soepomo.
Dalam catatan historis, setelah
rumusan dasar negara berhasil disusun oleh
panitia sembilan dan menghasilkan Piagam
Jakarta pada 22 Juni 1945, Soepomo
kemudian menjadi ketua merangkap
anggota panitia kecil Perancang UUD
yang bertugas menyempurnakan dan
menyusun kembali naskah UUD yang
telah disepakati. Selain panitia kecil di
atas, adapula panitia Penghalus bahasa
yang anggotanya terdiri dari Prof. Dr.
Mr. Soepomo, Prof. Dr. P.A.A. Hoesein
Djayadiningrat.
Dua hari setelah Proklamasi 17
Agustus 1945, dibentuklah Kabinet
Presidensil atau yang dikenal dengan
Kabinet Wiranatakoesoemah. Dalam
kabinet ini Soepomo menjadi Menteri
Kehakiman. Jabatan sebagai Menteri
Kehakiman selalu dipercayakan kepada
Prof. Dr. Mr. Soepomo hingga kabinet
RI (20 Desember 1949 – 6 September
1950. Prof. Dr. Mr. Soepomo juga pernah
menjabat sebagai Rektor Universitas
Indonesia, yaitu pada tahun 1951 hingga
1954. Karya Soepomo di antaranya adalah
tesisnya dengan judul De Reorganisatie
van Het Agrarisch Stelsel in Het Gewest
Soerakarta, Bab-bab tentang Hukum Adat
(Chapters on Adat Law), dan Sistem
hukum di Indonesia Sebelum Perang
Dunia II.
Banyak ahli sejarah hukum menyebut
tesis Soepomo tersebut tidak saja
mengupas habis sistem agraria tradisional
di Surakarta, tetapi lebih dari itu juga
menganalisis secara tajam hukum-hukum
kolonial yang berkaitan dengan pertanahan
di wilayah Surakarta. Frans Magnis Suseno
bahkan menyebut tulisan Soepomo itu,
merupakan bentuk kritik pribadinya atas
wacana kolonial terkait proses transisi
agraria. “Namun, ia menuliskannya dalam
bahasa yang halus dan tidak langsung,
menggunakan argumen-argumen kolonial
sendiri, dan hanya dapat terbaca ketika kita
menyadari bahwa subyektifitas Soepomo
sangat kental diwarnai etika Jawa,” tulis
Frans Magnis-Suseno dalam Etika Jawa.

Memantik Perdebatan
Tak pelak paham negara integralitistik
Soepomo pernah memantik perdebatan.
Saat senja kala kekuasaan orde baru tiba
di penghujung, salah satu perdebatan
yang mengemuka di kalangan akademis
adalah pandangan negara integralistik
Soepomo. Paham negara integralistik
ini mendominasi kerangka pikir dalam
interpretasi dan implementasi UUD
1945 sehingga melahirkan rezim yang
otoritarian, yaitu Orde Lama dan Orde
Baru. Sebagaimana disitir di atas,
perdebatan tersebut mengedepan berkat
adanya karya Marsilam Simanjutak yang
menelusuri akar teoritis dan filosofis dari
konsep integralistik dalam UUD 1945.
Salah satu sumber utama yang
dijadikan dasar untuk mendalami
penelusuran tersebut adalah pemikiranpemikiran Soepomo dalam proses
pembahasan dan penyusunan UUD 1945
dalam sidang BPUPK. Penelusuran
tersebut berujung pada penemuan bahwa
pandangan integralistik dalam UUD 1945
berakar dari pemikiran organis totaliter dua
filosof ternama, yaitu Hegel dan Spinoza
yang memang banyak dikutip Soepomo
sebagai argumentasi mempertahankan dan
menjelaskan pandangannya tentang dasardasar bernegara. Jimly Asshiddiqie dalam
bukunya Gagasan Kedaulatan Rakyat
Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya
di Indonesia menegaskan, pemikiran
Soepomo tersebut mewakili pandangan
demokrasi para founding fathers Indonesia
merdeka yang menekankan kolektivisme
bersama. Sebaliknya, pandangan demokrasi
para founding fathers yang cenderung
individualisme diwakili oleh sosok Moh.
Yamin dan Moh. Hatta. Sekali lagi,
gagasan Soepomo selalu disandingkan
dengan Soekarno berhadapan dengan
gagasan Yamin dan Hatta.
Berbagai Pandangan
Berbagai pandangan terhadap
sosok Soepomo pun mengemuka akibat
perdebatan itu. Ada yang menilai negatif
sosok Soepomo sebagai penyusun
UUD 1945 yang cenderung melahirkan
kekuasaan otoriter. Namun ada juga
pandangan yang membela pemikiran

Soepomo dan menyatakan bahwa negara
integralistik adalah konsep negara yang
sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia,
yaitu gotong royong.
Di sisi lain, juga terdapat pandangan
yang lebih jernih. Pemikiran integralistik
Soepomo harus diletakkan dalam konteks
ruang dan waktu pada saat pemikiran
tersebut digagas dan “dijual” kepada
umum. Pemikiran Soepomo ini bukan
tanpa alasan realistis. Karena pada awal
kemerdekaan, sikap anti penjajahan sangat
kuat sehingga hampir semua hal yang
berasal dari negara-negara penjajah akan
ditolak, termasuk sistem demokrasi liberal
juga mendapatkan penolakan. Oleh sebab
itu, Soepomo memiliki keinginan kuat
untuk mengembangkan sistem demokrasi
khas Indonesia berdasarkan akar budaya
timur, yaitu kolektivisme yang mendapatkan
legitimasi teoritis dan filosofis dari pemikiran
Hegel dan Spinoza.
Dengan bergulirnya waktu dan
berkembangnya kondisi masyarakat dan
lingkungan internasional, pemikiran
Soepomo pun mengalami perubahan.
Perubahan tersebut sudah dapat dilihat
dari materi penjelasan UUD 1945 yang
dibuat oleh Soepomo. Penjelasan UUD
1945 tersebut memberikan prinsip-prinsip
dasar organisasi negara yang lebih rinci
dan demokratis. Perubahan paling nyata
dapat dilihat dari Konstitusi RIS yang
sangat maju dalam pengaturan demokrasi
dan perlindungan hak asasi manusia
secara rinci. Soepomo berperan besar
dalam pembuatan Konstitusi RIS ini
dan kemudian menjabat sebagai Menteri
Kehakiman. (ws koentjoro)
Sumber:
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan
Rakyat Dalam Konstitusi dan
Pelaksanaannya di Indonesia, 1994.
(Ikhtiar Baru Han Hoeve, Jakarta)
Suseno, Franz Magnis. Etika Jawa, 1984.
(PT Gramedia, Jakarta)
id.wikipedia.org/wiki/Soepomo
j u r n a l re p u b l i k . b l o g s p o t . c o m / . . . /
integralisme-soepomo.html
kepustakaan-presiden.pnri.go.id/.../popup_
biodata_pejabat.asp?
www.hukumonline.com/berita/.../reformasikonstitusi-di-indonesia
www.tokohindonesia.com
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Hamdan Zoelva Raih Gelar Doktor
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva didampingi istri,
Nina Damayanti menerima ucapan selamat dari
salah satu penguji, Bagir Manan, seusai pengujian
Disertasi untuk meraih gelar doktor, Senin (2/8), di
Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung.

Humas MK/GANIE

D

i sela-sela sidang sengketa
hasil Pemilukada yang padat,
Ketua MK Moh. Mahfud
MD menyempatkan diri
menjadi dosen penguji disertasi Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva, Senin (2/8), di

Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung.
Selain Mahfud, tercatat delapan nama penguji
disertasi Hamdan Zoelva untuk meraih gelar
Doktor Ilmu Hukum, yaitu Bagir Manan,
Yusril Ihza Mahendra, Rukmana Amanwinata,
R. Taufik Sri Soemantri M, Ateng Syafrudin,

HM. Laica Marzuki, Kuntana Magnar serta I
Gde Pantja Astawa.
Dalam
disertasinya,
Hamdan
mengangkat tema “Pemakzulan Presiden
di Indonesia”. Disertasi ini dipromotori
oleh Bagir Manan sebagai ketua promotor,
Yusril Ihza Mahendra dan Rukmana
Amanwinata sebagai anggota promotor.
Hamdan menjawab semua pertanyaan
dosen penguji dengan sangat jelas dan
mudah dimengerti sehingga meraih hasil
cum laude untuk disertasinya tersebut.
Sidang disertasi ini berlangsung
sekitar 3 jam yang juga dihadiri oleh
delapan Hakim Konstitusi, Mantan Ketua
Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tanjung
serta rekan-rekan dan kerabat yang
berasal kalangan akademisi di beberapa
universitas. (Edhoy)

Gaung MK Menggema Hingga Bengkulu

S

ekitar 200 mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Prof. Dr.
Hazairin, Bengkulu, bertandang
ke MK pada Selasa (3/8) pagi.
Tujuannya, untuk mengetahui kegiatan
peradilan MK secara langsung serta
memahami secara detail aktivitas di MK.
Rombongan diterima Kepala Bagian
Administrasi Perkara dan Persidangan
(Kabag APP) MK, Muhidin. Rektor
Universitas Hazairin, Fahri Fahmi S.E.
yang ikut mendampingi para mahasiswa,
menjelaskan bahwa gaung dan prestasi
yang dicapai MK sudah menggema luas
hingga ke Bengkulu. Terlebih lagi saat MK
mengadili sengketa Pemilukada Bengkulu
Selatan.
Usai pengantar singkat dari Fahri,
Kabag APP MK, Muhidin, menjelaskan
peran MK sebagai penafsir konstitusi.
Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia tidak lain berperan sebagai
pengawal konstitusi (the guardian of
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Kepala Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan MK, Muhidin memberikan kuliah singkat kepada
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, Bengkulu, Selasa (3/8) di ruang pertemuan MKRI.

constitution). Hal lain dan yang tak kalah
penting serta terus dipertahankan MK, kata
Muhidin, ialah terselenggaranya peradilan
modern, cepat, sederhana dan tanpa biaya,

didukung sumber daya manusia yang
berkualitas, dapat dipercaya, dan terbuka.
(Nano Tresna A/Yazid)
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Sambangi MK,
Mahasiswa FH
Univ. Jember
Belajar Negara
Hukum

H

akim
Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi mengatakan,
sebelum terjadi amandemen
UUD 1945, hukum tidak
pernah ditegakkan secara hukum. Kalau
terjadi penyimpangan, penyelesaiannya
seringkali melalui cara politik. Demikian
kuliah singkat Fadlil di depan mahasiswa
FH Universitas Jember yang berkunjung
ke MK, Rabu (4/8).
Fadlil menjelaskan, tahun 1945
dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi.
Namun seiring bergulirnya waktu, terjadi
pergeseran. Dalam situasi terpaksa, negara
kesatuan berganti menjadi negara serikat
pada 1949. Undang-undangnya pun
menjadi UUD RIS. Selanjutnya, tahun
1950 bentuk negara Indonesia kembali ke
negara kesatuan, dengan UUDS 1950.
Kemudian pada 1955 negara
Indonesia
membentuk
konstituante.

Humas MK/Andhini SF

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menerima cinderamata dari perwakilan mahasiswa FH Universitas
Jember yang berkunjung ke MK, Rabu (4/8).

Tetapi pada saat itu situasi Indonesia
dinyatakan deadlock, meskipun dalam
pengertian bahwa sebenarnya Indonesia
tidak mengalami deadlock. Banyak pakar
menyebutkan bahwa situasi saat itu tidak
deadlock. Penyebutan deadlock dinyatakan
secara sepihak oleh kepala negara.
Akhirnya dikeluarkanlah Dekrit
Presiden pada 5 Juli 1959 dan menyatakan
negara Indonesia kembali kepada UUD
1945. Namun demikian, lanjut Ahmad
Fadlil, dalam praktiknya pelaksanaan UUD
1945 tidak berjalan semestinya. Presiden
Soekarno dengan gaya kepemimpinan
otoritarianisme.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia
pada masa itu berada di bawah kekuasaan
pemerintahan, sehingga Presiden Indonesia
dapat campur tangan dan turut serta dalam
urusan kehakiman. Alasan Soekarno ketika
itu, lagi-lagi demi kepentingan revolusi
yang katanya belum juga selesai.
Setelah MK terbentuk, ungkap
Fadlil, kalau Presiden melanggar UUD
1945 terdapat dua model penyelesaiannya.
Pertama, melalui model mekanisme politik
di MPR dan DPR. Kedua, melalui model
mekanisme hukum di MK. “Inilah bentuk
checks and balances antara lembaga
negara,” tandas Fadlil. (Nano Tresna A.)

Ketua MK: Perilaku Koruptif
Semakin Merajalela di Indonesia

T

Humas MK/GANIE

Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat pembukaan acara Temu Wicara MK dengan Pengurus dan
Aktivis Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Jumat (6/8) di Hotel Mid Plaza Inter Continental, Jakarta.

antangan Indonsia ke depan bukan
lagi persoalan agama, negara, maupun
masalah kebangsaan. Hal yang menjadi
tantangan Indonesia saat ini dan di masa
datang adalah upaya terus-menerus pemberantasan
korupsi.
“Saat ini perilaku koruptif semakin merajalela
di Indonesia, terjadi hampir di semua bidang,
termasuk di dunia sepakbola. Sudah jadi rahasia
umum skor pertandingan bisa diatur, wasit dibayar
untuk memenangkan satu tim sehingga pertandingan
jadi tidak enak lagi ditonton,” ucap Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Mahfud MD saat memberi
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sambutan dalam Temu Wicara MK dengan
Pengurus dan Aktivis Fatayat Nahdlatul
Ulama (NU), Jumat (6/8) malam di Hotel
Mid Plaza Inter Continental, Jakarta.
“Ada orang yang dulunya dikenal
anti korupsi, selalu meneriakkan anti
korupsi. Namun begitu diangkat menjadi
pejabat, malah dia jadi koruptor,” imbuh
Mahfud prihatin.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU
Said Aqil Siradj mengungkapkan peran
NU terhadap bidang keagamaan dan
kenegaraan sudah tak diragukan lagi. Lebih
dari itu, ungkap Siraj, selama bertahun-

tahun hingga kini sudah dipersoalkan lagi
antara nasionalisme dan keagamaan.
Sedangkan Ketua Umum Fatayat
NU, Ida Fauziah menyatakan rasa syukur
bahwa mengawali kegiatan agenda besar
Fatayat NU lima tahun ke depan, diawali
dengan kegiatan membangun kesadaran
berkonstitusi. Bagaimanapun, kebutuhan
sadar berkonstitusi merupalan kebutuhan
yang mau tak mau harus terpenuhi, sebagai
kegiatan berbangsa dan bernegara.
Selain itu, Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar mengatakan salah satu misi MK
adalah membangun konstitusionalitas

Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.
MK mengemban tugas dan ikut mengambil
tanggung jawab bagi terwujudnya budaya
sadar berkonstitusi.
Temu Wicara MK bekerjasama
dengan Fatayat NU ini belangsung tiga hari
(6-8 Agustus 2010) yang diisi berbagai sesi
perbincangan melalui ceramah sejumlah
hakim konstitusi, antara lain Hakim
Konstitusi Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,
Maria Farida Indrati serta dari Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar. (Nano Tresna A.)

MK dan Polri Sepakati Penegakan Hukum
Tindak Pidana Pemilukada

T

indak pidana pemilukada yang
terungkap dalam persidangan di
MK mulai saat ini tidak hanya
berhenti pada pengungkapan
saja.
Melalui
Nota
Kesepahaman
antara MK dan Polri, hal itu akan
ditindaklanjuti dengan penegakan hukum
penyelesaiannya.
Inilah kesepakatan kedua belah
pihak dalam penandatanganan Nota
Kesepahaman penyelesaian hukum tindak
pidana pemilukada, Selasa (10/8) di Aula
MK, Jakarta. Nota Kesepahaman ini
ditandantangi Sekjen MK, Janedjri M.
Gaffar dan Kabareskrim Polri, Komjen Pol.
Ito Sumardi. Hadir dalam acara ini adalah
Ketua MK, Moh. Mahfud MD beserta
Hakim Konstitusi, Kapolri Bambang
Hendarso Danuri, KPU, dan Bawaslu.
Dalam Nota Kesepahaman tersebut,
terdapat poin penting yakni terkait
pemberian data, informasi dan dokumen
terkait dengan tindak pidana pemilukada
yang terungkap dalam persidangan
dari MK kepada Polri. Disamping itu,
data, informasi dan dokumen bisa juga
diperoleh Polri dari pihak yang berperkara
berdasarkan konfirmasi MK.
Selanjutnya,
ruang
lingkup
penyelesaian tindak pidana pemilukada
yang belum diproses hukum atau berhimpit
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tindak pidana, berdasarkan KUHP juga bisa
ditindaklanjuti. Dalam pelaksanaannya,
MK akan memberikan informasi tindak
pidana pemilukada yag ditemukan dalam
persidangan MK dalam bentuk laporan
tertulis yang disertai dengan barang bukti
kepada Polri.
Laporan
tertulis
sebagaimana
dimaksud adalah memuat nama dan alamat
pelapor, waktu dan tempat kejadian, nama
dan alamat saksi-saksi, jenis tindak pidana

dan uraian singkat kejadian.
Nota Kesepahaman antara MK dan
Polri ini berlaku sejak ditandatangani
sampai 31 Desember 2013 dan dapat
diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Inisiatif dalam rangka penegakan hukum
tindak pidana pemilukada ini didasari
oleh pertemuan dan rapat koordinasi pada
Kamis (07/5/2009) antara Ketua MK,
Jaksa Agung RI, Kapolri, Ketua KPU dan
Ketua Bawaslu. (RN Bayu Aji/Koen)

Humas MK/GANIE

Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar dan Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Ito Sumardi menandatangani Nota
Kesepahaman antara MK dan Polri tentang penyelesaian hukum tindak pidana pemilukada, disaksikan oleh
Ketua MK, Moh. Mahfud MD dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri. Selasa (10/8) di Aula lantai Dasar
Gedung MK.
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Mahfud MD: Hendaklah Pejabat berpihak Kepada
Kaum Miskin

Ketua MK Mahfud MD berbincang bersama Ketua
Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie sebelum
memberikan ceramah pada acara buka puasa
bersama yang diselenggarakan DPP Partai Golkar,
Kamis (12/8) sore di Jakarta. Hadir pula bersama
mereka, mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

K

Humas MK/GANIE

etua MK Mahfud MD
menghimbau mereka yang
duduk
di
pemerintahan
maupun
bidang-bidang
lainnya, agar membuat kebijakankebijakan yang bisa mengangkat kaum
miskin dari keterpurukan secara masif. Hal
itu disampaikan Mahfud dalam ceramah
menjelang acara buka puasa bersama yang
diselenggarakan DPP Partai Golkar, Kamis
(12/8) sore di Jakarta.

Hal itu sejalan dengan perilaku
Rasulullah SAW yang sangat mencintai
kaum dhuafa dan anak yatim. Mahfud
mengatakan, janganlah menyia-nyiakan
anak yatim dan orang miskin, apalagi
sampai menginjak-injak hak-hak anak
yatim dan orang miskin. Kepedulian
terhadap anak yatim dan orang miskin,
hendaknya dapat berkesinambungan.
Lebih lanjut Mahfud menerangkan,
tujuan manusia berpuasa karena ingin

A

Mahfud MD:
Pentingnya
Bersikap Sabar
dan Mampu
Lulus Ujian
Kehidupan
Ketua MK, Mahfud MD dalam acara “Damai
Indonesiaku” yang diselenggarakan TVOne,
memberikan ceramah menjelang buka puasa
di Masjid Al-Furqon, Bulevar Hijau Bekasi,
Jumat (13/8).

melaksanakan perintah Allah SWT, serta
ingin menjalankan agama Islam secara
benar. Dikatakan Mahfud, dalam AlQur’an Allah SWT menurunkan Surat
Al-Maun yang isinya mengenai orang
yang dusta dalam beragama. Termasuk
orang yang shalat pun banyak yang palsu
dalam beragama. Sungguh, Allah akan
mencampakkan orang-orang seperti itu ke
dalam neraka.
Sementara itu, Ketua Umum
DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie
mengingatkan agar bulan Ramadlan
dapat dijadikan momentum meningkatkan
kepekaan dan kepedulian sosial, peduli
terhadap sesama, saling berempati dan
berbagi. Di antaranya, Golkar memberikan
bingkisan Ramadhan dan pemberian
beasiswa bagi kalangan yang berpretasi
namun tidak mampu dari segi materi.
(Nano Tresna A.)

Humas MK/GANIE

pa pun kedudukan Anda,
pasti menghadapi berbagai
macam ujian, baik yang tidak
enak maupun ujian yang
enak. Banyak orang yang dulunya sangat
terkenal dan dihormati, karena tidak lulus
ujian misalnya melakukan tindak pidana
korupsi, sekarang dia harus meringkuk
dalam penjara,” ungkap Ketua MK
Moh. Mahfud MD dalam acara “Damai
Indonesiaku”
yang
diselenggarakan
TVOne, menjelang buka puasa di Masjid
Al-Furqon, Bulevar Hijau Bekasi, Jumat
(13/8).
Orang yang tidak lulus ujian,
lanjut Mahfud, hidupnya tidak pernah
tenang dan selalu resah. Mereka hidup
selalu bersembunyi. “Bahkan ada orang
yang lewat tengah malam, dia langsung
kaget dikira polisi mencari dia. Padahal
yang lewat petugas siskamling,” katanya
setengah berseloroh.
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Mahfud
menjelaskan,
dalam
Al-Qur’an Allah SWT berfirman,
“Sesungguhnya orang yang berkata
beriman kepada-Ku, lalu orang itu
istiqomah, menghadapi ujian apa pun tetap
teguh.” Dengan demikian, ujar Mahfud,
orang seperti itu tidak akan pernah merasa
takut, khawatir dan hidupnya senantiasa
tenang.
Dalam menyikapi ujian kehidupan,
kata Mahfud, perlu kesabaran dari setiap
manusia untuk menjalaninya. “Jawaban atas
semua itu, salah satu kuncinya bagaimana
menyikapi dengan sabar. Dalam arti, sabar
jangan hanya diam, menerima apa adanya
namun tetap bertindak dan mencari jalan
keluarnya,” ucapnya.
Terkait pentingnya berlaku sabar,
Mahfud menuturkan kisah radikal tentang
kesabaran. Dahulu ketika Islam bermaksud

menguasai Granada, Spanyol, para pasukan
muslim yang berjumlah 7.000 orang
dipimpin oleh Panglima Thariq bin Ziyad.
Sementara jumlah tentara musuh mencapai
sekitar 350.000 orang. Namun yang
mengejutkan, Sang Panglima Thariq saat
itu malah memerintahkan anak buahnya
membakar kapal perang dan persediaan
makanan
kaum
muslim.“Awalnya
keputusan Thariq diprotes semua anak
buahnya,” imbuh Mahfud.
Mahfud melanjutkan, dengan lantang
Panglima Thariq mengatakan pilihannya
satu-satunya untuk para pasukan adalah
bersikap sabar. Tidak adanya kapal perang
dan persediaan makanan, akan membuat
para pasukan mempertahankan diri dan
melawan musuhnya penuh kesabaran.
Alhasil, berkat keyakinan dan keberanian
Sang Panglima dan para anak buahnya,

Sekjen MK: Jauhi Anarkisme,
Tempuh Jalan Konstitusional
untuk Hadapi Masalah

Humas MK/Prana Patrayoga

Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar memaparkan tentang Pendidikan Sadar Berkonstitusi
pada acara Pemilihan Guru Berprestasi, Pemberian Penghargaan kepada Guru Pendidikan Luar
Biasa/Pendidikan Khusus dan Pemberian Penghargaan kepada Guru SD Berdedikasi di Daerah
Khusus Tingkat Nasional Tahun 2010, Sabtu (14/8), di Grand Sahid Jaya, Jakarta.
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tentara muslim berhasil memenangkan
peperangan itu dan menguasai Eropa
selama ratusan tahun.
Sementara itu, Ustadz M. Subki AlBughury yang hadir dalam kesempatan itu,
mengungkapkan masalah ujian kehidupan
sudah terjadi sejak masa lampau,
pada orang-orang terdahulu, termasuk
dialami oleh Rasulullah SAW dan para
sahabatnya. Sampai-sampai Rasululllah
dan para sahabatnya mengatakan, “Kapan
datang pertolongan Allah SWT?” Dan
Allah pun menjawab melalui Firman-Nya:
“Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu
dekat.”
“Oleh sebab itu, ujian kehidupan
merupakan kasih sayang Allah untuk
menaikkan derajat manusia,” tandas
Subki. (Nano Tresna A.)

K

elak jika budaya sadar
berkonstitusi sudah melekat
di seluruh lapisan masyarakat
Indonesia, maka diharapkan
cara anarkis yang kerap kali ditempuh
sebagian masyarakat Indonesia dalam
menghadapi persoalan akan berubah
menjadi cara yang lebih elegan dan
bermartabat dengan mengadu ke MK sebagai
lembaga negara pelindung hak konstitusional
seluruh warga negara Indonesia. Hal ini
disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar ketika menjadi pembicara
mengenai Pendidikan Sadar Berkonstitusi
pada acara Pemilihan Guru Berprestasi,
Pemberian Penghargaan kepada Guru
Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus
dan Pemberian Penghargaan kepada Guru
SD Berdedikasi di Daerah Khusus Tingkat
Nasional Tahun 2010, Sabtu (14/8), di Grand
Sahid Jaya, Jakarta.
Melalui sosialisasi budaya sadar
berkonstitusi, Janedjri mengharapkan
kelak seluruh rakyat Indonesia akan
mengerti dan mengaplikasikan setiap
norma konstitusi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Misalnya saja,
jika seorang warga negara terlanggar hak
konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD
1945, maka dapat langsung mengadu ke
MK. Itu jalan lebih damai dan elegan.
Janedjri mencontohkan salah satu
perkara yang pernah diputus MK terkait
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pendidikan yang dimohonkan oleh salah
seorang guru dari Banyuwangi, Fathul
Hadi, yang berdampak besar terhadap
anggaran pendidikan dalam APBN.
Fathul Hadi merasa hak konstitusionalnya
terlanggar dengan diberlakukannya UU
APBN yang hanya menganggarkan 9,6%
dari seluruh APBN untuk pendidikan pada
2006 lalu. Hal tersebut, lanjut Janedjri,
jelas-jelas bertentangan dengan UUD
1945 yang mengamanatkan 20% untuk
anggaran pendidikan dari APBN.
Mengenai kesadaran berkonstitusi,
Janedjri
mengimbau
para
guru

untuk
berpartisipasi
aktif
dalam
menyosialisasikan
budaya
sadar
berkonstitusi kepada para anak didik
sebagai generasi penerus bangsa. Menurut
Janedjri, sosialisasi tersebut bukan hanya
menjadi tanggung jawab guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) yang memang
‘dekat’ dengan UUD 1945 sebagai
konstitusi.
Disinggung mengenai peran serta
MK dalam pemberantasan korupsi
yang merajalela di Indonesia, Janedjri
menjelaskan MK mempunyai cara
tersendiri untuk memberantas korupsi di

Ketua MK Silaturrahim dan
Buka Puasa Bersama KAHMI

Humas MK/GANIE

Ketua MK, MOh. Mahfud MD memberikan sambutan saat acara silaturahim dan buka puasa bersama Korps
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya, Jakarta, pada Sabtu (14/8)

K

egundahan
Ketua
MK,
Moh. Mahfud MD, terhadap
penyelenggaraan Pemilukada
diungkapkan
saat
acara
silaturahim dan buka puasa bersama
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa
Islam (KAHMI) di rumah dinas Ketua
MK, Jalan Widya Chandra, Jakarta, pada
Sabtu (14/8) malam. Tampak hadir pula

Pimpinan Kolektif Majelis Nasional
KAHMI, dr. Abidinsyah Siregar, serta
Konsulat Jenderal (Konjen) RI untuk
wilayah Hongkong, Teguh Wardoyo dan
Konjen RI untuk Penang, Hilman.
Lebih
jauh,
Mahfud
mem
pertanyakan proses demokrasi yang
sedang berlangsung di Indonesia saat
ini. “Apakah ini demokrasi yang kita

tubuh MK. Salah satunya, jelas Janedjri,
melalui visi MK menciptakan peradilan
transparan dan akuntabel yang tercermin
dalam setiap persidangan yang dilakukan
oleh MK. “Persidangan yang terbuka dan
putusan yang bisa diakses masyarakat
menunjukkan transparansi MK. MK hanya
berpihak pada keadilan. Oleh karena itu,
perlu diingat oleh masyarakat bahwa MK
tidak mungkin memenangkan pihak yang
seharusnya kalah ataupun mengalahkan
pihak yang seharusnya menang karena MK
hanya berpegang pada keadilan semata,”
tandasnya. (Lulu Anjarsari)

inginkan?” tanya Mahfud saat itu. “Bibit
kerusakan di masyarakat sudah semakin
parah.”
Sebelumnya, ia mengungkapkan,
Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada)
telah
mengakibatkan
setidaknya tiga pokok masalah yang
mengindikasikan menurunnya kualitas
demokrasi. “Pemilukada telah mendidik
masyarakat
untuk
transaksional,
memunculkan konflik antar kelompok,
dan terjadinya kecurangan-kecurangan
terstruktur yang hampir ada di setiap
daerah” paparnya.
Dengan munculnya kecenderungan
tersebut, lanjut Mahfud, sekarang
berkembang wacana untuk mengembalikan
pemilihan kepala daerah melalui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
seperti dulu lagi. Menurutnya, secara
akademis hal tersebut dimungkinkan,
namun sebagai negara yang sedang dalam
masa tansisi demokrasi, hal ini perlu dikaji
secara lebih komprehensif. Sehingga,
sambungnya, dapat memunculkan sebuah
sistem yang cocok dan menjadi solusi bagi
permasalahan bangsa ke depan.
Oleh karena itu, ujar Mahfud, dalam
proses mencari dan menemukan solusi
tersebut, dibutuhkan peran seluruh lapisan
masyarakat, khususnya para intelektual
muslim. Dalam hal ini, salah satunya
adalah peran HMI sebagai organisasi
yang mempunyai kontribusi besar dalam
melahirkan cendekiawan.
Oleh karena itu, ia mengharapkan
HMI (atau KAHMI) dapat lebih berperan
lagi dalam mengurai permasalahaan
bangsa ke depan. (Dodi/Koen)
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Mahfud MD: Konstitusi Itu Ada
Zamannya

Humas MK/Prana Patrayoga

K

onstitusi adalah suatu produk
kesepakatan politik yang
berdasarkan pada situasi
dan kondisi saat konstitusi
itu dibuat. “Konstitusi itu merupakan
resultante, dia (konstitusi-red) adalah
sebuah kesepakatan yang dilahirkan
dari dinamika politik, sosial, budaya
dan teknologi sebuah bangsa pada
waktu tertentu. Jadi, konstitusi itu ada
zamannya.
Demikian
dikatakan
Ketua
Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD,
saat menjadi keynote speaker pada Seminar
Nasional dalam rangka memperingati Hari
Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke65 MPR RI, Rabu (18/8) pagi. Seminar
bertema “Evaluasi Pelaksanaan Hasil
Reformasi Konstitusi” ini digelar pada

18-20 Agustus 2010, bertempat di Ruang
Sidang Nusantara V, Komplek Gedung
DPR/MPR/DPD RI, Jakarta.
Seminar yang dilaksanakan untuk
melakukan review terhadap pelaksanaan
Perubahan UUD 1945 serta merumuskan
rekomendasi untuk melakukan perbaikan
penyelenggaraan berbangsa dan bernegara
tersebut, diikuti oleh perwakilan dari
lembaga-lembaga Negara, organisasi
kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan
lembaga swadaya masyarakat serta
perwakilan dari berbagai daerah.
Lebih jauh Mahfud menjelaskan,
ketika berbicara tentang konstitusi
(UUD 1945 setelah perubahan-red)
tidak layak untuk dikatakan salahbenar atau menyimpang dari Pancasila.
“Kebenaran konstitusi itu terletak pada

Ketua MK, Moh. Mahfud MD menjadi pembicara
pada Seminar Nasional bertema “Evaluasi
Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi” dalam
rangka memperingati Hari Konstitusi dan Hari
Ulang Tahun Ke-65 MPR RI, Rabu (18/8) pagi.
Seminar ini digelar pada 18-20 Agustus 2010,
bertempat di Ruang Sidang Nusantara V, Komplek
Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta.

keberlakuannya. Tidak usah kita menilai
atau memperdebatkan itu benar atau salah.
Selama ia berlaku maka itulah konstitusi
kita,” tegasnya. “Namun jika ingin dirubah
tentu boleh,” lanjutnya.
“Konstitusi itu instrumen dari
filsafat atau idelogi Negara. Hal itu
merupakan pilihan hukum yang terbuka,
open legal policy. Tidak perlu kita
membelenggu generasi kedepan dengan
kesepakatan-kesepakatan politik yang
berlaku sekarang,” ujar Mahfud.
Selain itu, sambung Mahfud,
dalam konteks perubahan konstitusi, teori
bukanlah sesuatu yang wajib atau harus
diikuti. “Teori itu memberi frame atau cara
berpikir kita. Mau ikut teori boleh, tidak
ikut teori pun boleh,” katanya.
Akhirnya, Mahfud pun meng
ingatkan, pengaturan dan implementasi
UUD 1945 pasca perubahan sudah
lebih baik dibandingkan sebelum
perubahan. “Yang terpenting dari semua
ini, kemajuan sudah banyak. Sebagai
contoh, dari sudut demokrasi: demokrasi
sudah hidup, kebebasan berpolitik dan
perlindungan HAM sudah semakin lebih
baik. Sedangkan dari sudut nomokrasi,
sekarang undang-undang bisa digugat
jika ada hak konstitusional yang dilanggar
oleh berlakunya sebuah undang-undang,”
jelasnya. (Dodi/Koen)

Diskusi Publik “E-Voting”

P

asca putusan MK Nomor
147/PUU-VII/2009
yang
membolehkan
penggunaan
e-voting dalam Pemilu, terjadi
pro kontra mengenai persiapan KPU
daerah dalam menggunakan e-voting
dalam pemilukada. Debat terfokus pada
soal landasan hukum e-voting : apakah
dengan
mengubah
undang-undang
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atau cukup diatur oleh Peraturan KPU,
mengingat implikasi putusan MK bukan
hanya menyangkut cara melaksanakan
pemungutan suara dari mencoblos/
menandai menjadi menggunakan mesin
elektronik, tetapi juga menyangkut pasalpasal lain dalam undang-undang.
Demikian dikatakan Hakim MK,
Dr. Hamdan Zoelva SH.,MH saat menjadi

salah satu narasumber diskusi publik
tentang e-voting yang diselenggarakan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(PERLUDEM) bekerjasama dengan
International Foundation for Electoral
System (IFES), atas dukungan IndonesiaAustraliam Partnership, pada hari Rabu,
18 Agustus 2010 di Hotel Ambara, Jakarta
Selatan.
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Dalam pidato ilmiahnya, Dr.
Hamdan Zoelva SH.,MH., mengatakan
bahwa “Penggunaan e-voting tidak
dilarang, namun harus dipastikan tidak
melanggar asas pemilu lansung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu
daerah yang menggunakan e-voting harus
siap dari segi penggunaan, perangkat
lunak, kesiapan masyarakat, penyelenggara
maupun pendanaannya”
Selain Dr. Hamdan Zoelva SH.,
MH., hadir pula Ganjar Pranowo (Wakil
Ketua Komisi II DPR), Abdul Aziz
(Anggota KPU), Bambang Eka Cahya
Widodo (Anggota Bawaslu), Hamman
Riza (Direktur Pusat Teknologi Informasi
BPPT), dan Peter Erben (Country Director
IFES Indonesia) dan perwakilan partai
politik, para peneliti pemilu, serta para
pemantau pemilu. (Edhoy)

Humas MK/Yogi Dj

Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Hamdan Zoelva SH.,MH saat menjadi narasumber dalam diskusi
publik tentang e-voting yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)
bekerjasama dengan International Foundation for Electoral System (IFES), atas dukungan IndonesiaAustraliam Partnership, Rabu (18/8) di Hotel Ambara, Jakarta Selatan.

Harjono: Jangan Terkungkung oleh Trias Politika

Humas MK/GANIE

Hakim Konstitusi Harjono memberikan Seminar Nasional dalam rangka memperingati Hari Konstitusi dan Hari
Ulang Tahun ke-65 MPR RI, di Ruang Sidang Nusantara V Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan,
Jakarta, Kamis (19/8).

K

ita sudah harus beranjak
maju dari konsep Trias
Politika, karena tantangannya
sudah berbeda. Kita jangan
terkungkung oleh Trias Politika.
Demikian diungkapkan Hakim
Konstitusi Harjono pada Seminar
Nasional dalam rangka memperingati

Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke65 MPR RI, di Ruang Sidang Nusantara
V Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI,
Senayan, Jakarta, Kamis (19/8).
Harjono adalah pembicara pada
sesi III yang bertema “Perkembangan
Kelembagaan Komisi-Komisi Negara
Pasca Perubahan UUD 1945”. Pembicara

lainnya adalah Menteri Hukum dan HAM,
Patrialis Akbar dan Ketua Komnas HAM,
Ifdhal Kasim dengan dimoderatori Zainal
Arifin Mochtar.
Selanjutnya, Harjono mengungkap
kan, perkembangan dan keberadaan
lembaga negara dan juga komisi-komisi
negara, merupakan cerminan demokrasi.
“Lembaga negara itu merupakan indikator
kualitas demokrasi dan negara hukum.”
“Teori telah berkembang disebabkan
munculnya permasalahan dalam praktikpraktik
ketatanegaraan.
Utamanya
permasalahan itu berkaitan dengan urusan
publik yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat atau stakeholder. Oleh karena
itu, dua alasan pokok dibentuk komisikomisi negara adalah Pertama, karena
rendahnya kepercayaan terhadap kinerja
lembaga yang sudah ada; dan kedua,
sebagai bentuk pelemparan masalah yang
tidak terpecahkan” ujar Harjono.
Namun, menurut Harjono, meskipun
praktik ketatanegaraan sekarang sudah
sangat berkembang dan mengakibatkan
munculnya komisi-komisi negara baru,
hal itu tetap harus dengan satu semangat,
yakni terwujudnya good governance.
Selain itu, ia juga mengklasifikasikan
komisi-komisi
negara
berdasarkan
sifatnya. Menurutnya, ada komisi yang
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AKSI
bersifat administratif, expert, representasi,
dan independen. Namun, dalam praktiknya
keempat komisi dengan sifat berbeda
tersebut sering saling bercampur-baur
dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. “Tapi,
dalam praktiknya biasanya hal itu (fungsi-

fungsi tersebut, -red) menjadi blended”.
Oleh karenanya, ia sepakat dengan
pembicara lainnya, perlu ada evaluasi,
restrukturisasi, dan reformasi terhadap
komisi-komisi negara yang ada sekarang
ini. Meskipun ia kurang sepakat dengan

usulan pengaturan komisi negara untuk
dimuat dalam UUD 1945. “Saya takutnya
kita memiliki kitab UU mengenai UUD,
karena semua hal minta diatur dalam
konstitusi,” pungkasnya. (Dodi/Koen)

Wakil Ketua MK Tutup Seminar Nasional Evaluasi
Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi

R

eformasi konstitusi melalui
Perubahan UUD 1945 telah
meletakkan
dasar-dasar
konstitusi bagi terwujudnya
Indonesia baru yang lebih demokratis
guna mencapai cita-cita nasional sesuai
aspirasi rakyat. Perubahan UUD 1945
merupakan langkah perbaikan mendasar
terhadap tata kehidupan berbangsa
dan bernegara sehingga tidak mudah
terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang
merugikan kepentingan bangsa dan negara,
atau bahkan dapat mengancam eksistensi
bangsa dan negara.
Demikian dinyatakan oleh Wakil
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK),
Achmad Sodiki, saat memberikan
sambutan pada penutupan Seminar
Nasional dalam rangka memperingati Hari
Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-65
MPR RI, Jum’at (20/8) di Ruang Nusantara
V Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI,
Jakarta. Acara tersebut merupakan kerja
sama antara MPR RI dengan MK RI.
“Keberhasilan yang telah kita capai
melalui Perubahan UUD 1945 telah diikuti
dengan penyelenggaraan negara di era
reformasi. Kita tentu berharap bahwa apa
yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia
melalui gerakan reformasi mewujud
dalam keseharian penyelenggaraan negara
berdasarkan hasil Perubahan UUD 1945,”
lanjut Sodiki.
Meskipun begitu, menurut Sodiki,
kita mesti mahfum jika dalam praktiknya,
keinginan dan kenyataan tidak selalu
berjalan linier. “Antara hasil perubahan
sebagai law in book, tentu memiliki
jarak dengan pelaksanaannya, law in
action, selama sekitar sepuluh tahun ini.
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Ketua MK, Achmad Sodiki, saat memberikan sambutan pada penutupan Seminar Nasional dalam rangka
memperingati Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-65 MPR RI, Jum’at (20/8) di Ruang Nusantara V
Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta.

Jarak tersebut adalah suatu kewajaran
dan merupakan hal yang tidak dapat
sepenuhnya dihindari.”
Menurutnya, hal itu disebabkan
dalam perumusan suatu aturan hukum
tentu terdapat kelemahan, walaupun para
perumus Perubahan UUD 1945 telah
bekerja keras dengan teliti dan dengan
pertimbangan yang komprehensif dan
futuristik. “Tidak semua yang dikehendaki
dapat dirumuskan dengan tepat tanpa
kelemahan sama sekali,” katanya.
Oleh karena itu, dalam konteks ini
Sodiki menegaskan, perlunya evaluasi
terhadap pencapaian reformasi, baik
dari segi pengaturan sampai pada tataran
implementasinya. “Evaluasi diperlukan

untuk menghilangkan, atau paling tidak
memperkecil jarak dan perbedaan antara
apa yang dicita-citakan dan dirumuskan
dalam reformasi konstitusi dengan
pelaksanaannya
dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara.”
Dengan demikian, lanjut Sodiki,
evaluasi bertujuan untuk adanya perbaikan
berkelanjutan
dalam
membumikan
konstitusi dan menjadikan UUD 1945
sebagai living constitution. Menurutnya,
suatu konstitusi yang hidup adalah
konstitusi yang benar-benar dilaksanakan,
tidak saja sesuai dengan rumusan formal,
melainkan juga sesuai dan mampu
mewujudkan masyarakat yang dicitacitakan. (Dodi/Koen)
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Mahfud MD: MK Harus Diawasi Agar Tetap Baik
di Masa Mendatang
Ketua MK, Moh. Mahfud MD memberi sambutan
pada acara Silaturahim dengan pemimpin redaksi
media massa cetak dan elektronik, di gedung MK,
Jakarta, Kamis (19/8).

Humas MK/Fitri Yuliana

M

eskipun
MK
sibuk
menyidangkan sengketa
pemilukada
di
bulan
Ramadhan, namun MK
menyempatkan bersilaturrahim dengan
pemimpin redaksi media massa cetak dan
elektronik, di gedung MK, Jakarta, pada
Kamis sore (19/8).
Pertemuan ini dilakukan MK guna
menjaga hubungan baik dengan media
massa yang telah berpartisipasi mengawasi
kinerja MK selama ini. Selain itu, MK
juga mengajak berdiskusi mengenai isu
dan wacana yang akan dihadapi MK ke
depan.

“Pilar demokrasi selain lembaga
yudikatif, eksekutif, dan legislatif adalah
pers. Dalam hal ini pers memiliki peran
sebagai pengawas yang efektif terhadap
MK selama ini,” kata Ketua MK, Mahfud
MD.
Mahfud menilai pengawasan pers itu
kuat dan ketat karena disampaikan kepada
masyarakat umum. Ia mencontohkan,
apabila suatu lembaga diawasi oleh
lembaga lain semisal MK diawasi Komisi
Yudisial (KY), maka yang mengetahui
mungkin hanya pihak MK dan KY. “Jadi
ketika dipanggil oleh KY dan kemudian
awasi dan diperiksa sudah selesai. Tapi

kalau pers yang mengawasi semua jadi
tahu,” tambahnya.
Saat ini, menurut Mahfud, MK
adalah lembaga peradilan yang dipercaya
masyarakat. Namun, di masa mendatang
hal ini tidak akan menjadi jaminan MK
tetap akan baik. Apabila akhir-akhir ini
ada wacana pengawasan terhadap MK,
Mahfud menyambutnya dengan baik.
“Hakim MK rentan dihubungi oleh
siapapun. Macam-macam cara dilakukan
orang untuk menyuap MK. Mulai ada
yang mau menghibahkan tanah ataupun
langsung menawari uang milyaran kepada
hakim MK. Saya jamin, sampai hari ini
hakim MK tidak ada yang terlibat suapmenyuap. Namun di masa mendatang, saya
khawatir idealisme yang kuat akan luntur.
Oleh sebab itu, perlu adanya pengawasan
terhadap MK agar di masa mendatang
tetap menjadi baik,” tegasnya.
Tidak
lupa
Mahfud
juga
menyampaikan terima kasihnya terhadap
insan pers, baik media cetak dan
elektronik yang telah bekerja sama dengan
MK. Selama ini banyak kegiatan MK
yang diberitakan media dengan porsinya
masing-masing sehingga MK dikenal
oleh masyarakat Indonesia. (RN Bayu Aji/
Koen)

MK Perlukan Lembaga Pengawas

M

eski sampai saat ini hakim
konstitusi masih dinilai
bersih dan independent,
namun
adanya
usaha
pihak-pihak yang berperkara di MK untuk
menyuap hakim konstitusi dalam rangka
memenangkan perkaranya, merupakan
alasan diperlukan adanya pengawasan.
“Suatu saat pernah saya tantang
orang yang mengatakan ada Hakim MK
yang menerima suap, untuk saya temukan

langsung dengan Hakim MK yang
dimaksud. Namun ternyata orang tersebut
kesulitan menjawab, karena tidak benar,”
ujar Mahfud. Belakangan diketahui,
orang yang mengadukan hal tersebut
hanya ingin mencari jalan untuk berbicara
dengan Mahfud mengenai perkara yang
ditanganinya.
Demikian pernyataan Mahfud MD
dalam siaran langsung program Apa Kabar
Indonesia Pagi, Jumat (20/8) di studio TV

One, Lobby Wisma Nusantara, Jakarta,
dengan pembawa acara Andrie Djarot dan
Indy Rahmawati. “Dulu alasan dicabutnya
kewenangan KY mengawasi Hakim MK
karena dalam Undang-Undang Dasar
disebutkan bahwa KY dapat diadili oleh
MK,” tambah Mahfud.
Wacana diperlukannya pengawasan
bagi hakim konstitusi, kembali menjadi
pembicaraan hangat belakangan ini.
Saat dibatalkannya pasal UU mengenai
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Ketua MK, Mahfud MD saat siaran langsung
program Apa Kabar Indonesia Pagi, Jumat (20/8) di
studio TV One, Lobby Wisma Nusantara, Jakarta,
dengan pembawa acara Andrie Djarot dan Indy
Rahmawati.

Humas MK/HERU

kewenangan lembaga Komisi Yudisial
(KY) untuk mengawasi hakim konstitusi
pada 2006, Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK), Moh. Mahfud MD merupakan salah
seorang yang tidak setuju dengan keputusan
tersebut. Pada saat itu, Mahfud masih

menjabat sebagai anggota DPR. Kini, setelah
menjabat sebagai Ketua MK, Mahfud masih
menyambut positif wacana tersebut.
Secara pribadi Mahfud masih
mengharapkan adanya lembaga eksternal
atau institusi lain
dapat melakukan

pengawasan tersebut, namun secara tegas
dirinya mengatakan bahwa MK lebih takut
apabila diawasi oleh pers. Sebelumnya,
pada acara silaturahim Ramadhan bersama
Pemimpin Redaksi Media Massa (19/8),
Mahfud mengatakan, apabila suatu
lembaga diawasi oleh lembaga lain semisal
MK diawasi Komisi Yudisial (KY), maka
yang mengetahui mungkin hanya pihak
MK dan KY, sedangkan pengawasan
oleh pers lebih kuat dan ketat karena
disampaikan kepada masyarakat umum.
(Fitri/Koen)

Ketua MK Beri Kuliah Perdana di IPB

P

erguruan tinggi sesungguhnya
merupakan proyek peradaban
masa depan. Bahkan dalam
tataran lanjut, kondisi suatu
Negara di masa yang akan datang
sebenarnya dapat diukur dari bagaimana
wajah perguruan tingginya saat ini. Untuk
mengulas perguruan tinggi dan globalisasi
dalam perspektif konstitusi, ada baiknya
ditelaah dulu filosofi pendidikan yang di
amanatkan oleh konstitusi.
Demikian intisari kuliah perdana
Ketua MK, Moh. Mahfud MD di hadapan
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB),
di Auditorium Graha Widya Wisuda,
pada Sabtu (21/8) lalu. Hadir dalam acara
tersebut Rektor IPB, Prof.Dr. Ir. Herry
Suhardiyanto M.Sc. dan segenap sivitas
akademika IPB.
Lebih jauh Mahfud mengatakan,
dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan
bahwa tujuan nasional adalah untuk
melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
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Rektor IPB, Dr.Ir.Herry Suhardiyanto,M.Sc menyerahkan cinderamata kepada Ketua MK, Moh. Mahfud MD
seusai memberikan kuliah perdana kepada mahasiswa IPB, di Auditorium Graha Widya Wisuda, Sabtu (21/8).

Untuk mewujudkan tujuan nasional
tersebut, terutama tujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa, harus melalui proses
pendidikan
“Terkait dengan konsepsi konstitusi
tentang mencerdakan kehidupan bangsa

tersebut, maka akan dijumpai bahwa
ilmu pungetahuan dan teknotogi yang
dikembangkan dalam pendidikan kita,
semestinya perlu dikembalikan dengan
berdasarkan prinsip keilmuan, yaitu
pertama, ilmu itu bersifat Integral,
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tidak dikotomis; kedua, ilmu di dalam
penerapannya harus memihak atau tidak
netral; dan ketiga, kebenaran ilmiah bukan
berdasarkan otak dan logika belaka, sebab
bisa saja ada hal-hal yang tidak logis,” urai
Mahfud.
Mahfud menambahkan, di negara ini
banyak sekali perguruan tinggi yang hanya
menghasilkan orang yang menyandang
gelar sarjana, tetapi sebenarnya dia tidak
dapat berbuat signifikan dengan ilmu yang
dimiliki bagi negaranya.
”Yang
lebih memprihatinkan,
banyak perguruan tinggi melahirkan

sarjana yang justru sering terlibat dalam
berbagai tindak kejahatan, korupsi
misalnya, terutama setelah mereka berhasil
menduduki jabatan-jabatan publik,” ujar
mahfud.
Oleh sebab itu, kata Mahfud, ke
depan diharapkan perguruan tinggi dapat
melahirkan lulusan yang berkarakter,
tidak hanya berfikir dan berfikir dalam
kesehariannya, namun juga senantiasa
berzikir kepada Sang Pencipta, Tuhan
Yang Maha Esa, sehingga akan terbentuk
manusia yang jujur dan lurus jiwanya serta
cerdas otaknya. Selain itu, memiliki rasa

kepedulian serta tanggungjawab yang
besar terhadap kemanfaatan ilmunya bagi
masyarakat dan bangsa. Juga mampu
meningkatkan kapasitas diri untuk
secara signifikan turut berkontribusi bagi
kemajuan negeri ini, dan memiliki peluang
besar untuk menjadi “orang besar” yang
tidak sekedar bermanfaat bagi dirinya
sendiri, tetapi memikirkan juga bangsanya.
“Orang besar akan menyelamatkan
masyarakat dengan ilmunya, bukan malah
membahayakan masyarakat,” pungkas
Mahfud. (Edhoy/Koen)

“Diagnostic Assessment” SPIP di Lingkungan Setjen
dan Kepaniteraan MK
(Ka-Ki) Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar dan
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
Polsoskam BPKP, Iman Bastari memberikan
pengarahan mengenai pemetaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah kepada 46
pejabat struktural di lingkungan Setjen dan
Kepaniteraan MK. Senin (23/8) siang, di Ruang
Diklat Lantai 8 Gedung MKRI.

Humas MK/EDhOY

M

ahkamah Konstitusi RI
bekerjasama dengan Badan
Pengawasan
Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)
melaksanakan Pemetaan (Diagnostic
Assessment)
Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MK, Senin (23/8) siang, di Ruang Diklat
Lantai 8 Gedung MKRI, Jakarta.

Pemetaan tersebut dimaksudkan
untuk
mengindentifikasi
berbagai
permasalahan di tubuh MK, terutama
dalam konteks penyelenggaraan reformasi
birokrasi yang telah dilakukan selama
ini. Kegiatan ini diikuti oleh 46 pejabat
struktural, dari eselon I hingga eselon III,
di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan
MK.
Pemetaan
itu
merupakan
konsekuensi dari Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP
ini dicanangkan Pemerintah dalam upaya
mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan
fungsi lembaga negara demi terwujudnya
good governance.
“Sistem pengendalian ini bersifat
mutlak, harus dilaksanakan dalam
manajemen
pemerintahan,”
tegas
Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M.
Gaffar, dalam sambutannya.
“Dengan melakukan SPIP ini,
kita ingin menghadirkan MK yang
mengendepankan prinsip-prinsip good
governance, yang antara lain berupa
transparansi,
fairness,
imparsial,
accountability,
dan
independen,”
lanjutnya.
Janedjri
juga
mengingatkan,
meskipun MK telah memperoleh
predikat laporan keuangan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) sebanyak empat kali
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berturut-turut, namun itu bukanlah sebuah
tujuan akhir. Baginya, MK jangan sampai
terlena dengan prestasi tersebut, karena
hanya akan membuat MK stagnan dan
tidak berkembang. Bahkan bisa sampai
melupakan hal yang lebih substansial.
“WTP bukanlah tujuan. Mesti
banyak yang harus diperbaiki. Kita harus
memperoleh yang luar biasa,” pesan
Janedjri kepada para pegawai yang hadir
saat itu. “WTP ini hanya di atas permukaan.
Jangan bangga dengan WTP. ”

Menurut Janedjri, SPIP merupakan
langkah awal dalam membenahi kinerja
MK, baik sistem maupun sumber daya
manusianya. Hal ini dilakukan dalam
rangka mewujudkan lembaga peradilan
yang bersih, kredibel dan modern. Dia pun
mengharapkan kepada para pegawai yang
mengikuti kegiatan tersebut untuk bersikap
terbuka dan jujur kepada Tim Satuan Tugas
(Satgas) yang akan melakukan assessment.
“Berikan informasi yang benar, tidak
usah dibuat-buat, serahkan informasi apa

adanya. Sehingga bisa dijadikan bahan
kajian yang benar oleh Tim Satgas,”
ingatnya.
Pada kesempatan itu, sebelum
melakukan pemetaan, para peserta
mendapatkan
pengarahan
terlebih
dahulu dari Deputi Pengawasan Instansi
Pemerintah Bidang Polsoskam BPKP,
Iman Bastari. Dalam paparannya, ia
menjelaskan tentang tujuan dan fungsi
SPIP serta sistem kerja SPIP. (Dodi/Koen)

Kunjungan Ketua Parlemen Jerman
Ketua MK, Moh. Mahfud MD, Hakim Konstitusi
Arsyad Sanusi, dan Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar
berfoto bersama rombongan Ketua Parlemen
Jerman, Volker Kauder di ruang delegasi Gedung
MK, Selasa (24/8).

Humas MK/GANIE

K

etua
Parlemen
Jerman,
Volker Kauder, mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Selasa (24/8) sore.
Kedatangan Kauder diterima langsung
Ketua MK, Moh. Mahfud MD didampingi
Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dan
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, di ruang
delegasi, lantai 15, gedung MK, Jakarta.  
Kauder menanyakan hal yang kini
tengah ditangani MK kepada Mahfud MD.
Dijelaskan Mahfud, hal yang kini sedang
menjadi sorotan dan fokus MK adalah
penanganan sengketa pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah atau
pemilukada yang tengah menghangat.

88

Aksi .indd 88

Lebih lanjut Kauder memper
tanyakan peran MK terkait pembuatan
undang-undang. Menanggapi pertanyaan
ini, Mahfud menegaskan, MK tidak
boleh ikut campur tangan dalam proses
pembuatan undang-undang. Namun, lanjut
Mahfud, kalau ada pihak yang menggugat
produk undang-undang, barulah MK
berwenang untuk mengadili.
Kauder juga menjelaskan bahwa
pemerintah Jerman sangat menjunjung
tinggi hak asasi manusia (HAM), agar
tidak terjadi pelanggaran HAM. Misalnya
saja, partai politik di Jerman tetap boleh
melakukan pengujian undang-undang
apabila hak mereka dilanggar. Selain

itu, sambung Kauder, hakim konstitusi
di Jerman memiliki hak menyampaikan
pendapat melalui media termasuk buku.
Hak hakim konstitusi Jerman
menyampaikan gagasan dan pendapat
melalui media, ternyata juga sama dengan
hakim konstitusi di Indonesia yang juga
banyak memunculkan gagasan lewat buku
dan media lainnya.
“Separuh hakim konstitusi di
Indonesia adalah dosen, sehingga
kami terbiasa menulis buku maupun
menyampaikan pendapat lewat media.
Meskipun demikian, tetap ada kode etik
bahwa para Hakim Konstitusi di sini
dilarang berkomentar mengenai masalah
yang sedang diperkarakan MK,” papar
Mahfud.
Hal lain dan yang tak kalah
penting, Kauder juga menanyakan
perlindungan dan kebebasan beragama
di Indonesia. Mengenai hal ini, Mahfud
mengungkapkan, konstitusi Indonesia
telah mengatur perlindungan terhadap
para penganut agama. Tetapi kalau sampai
terjadi konflik antara umat beragama, hal
itu bukan menjadi wewenang MK.
“Kalau terjadi konflik antara umat
beragama, yang menindak adalah polisi
dan dilanjutkan ke pengadilan umum,”
ucap Mahfud. (Nano Tresna A/Koen)
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Ketua MK Buka Bersama Para Pimpinan Lembaga
Negara di Rumah Ketua DPD
(Ki-Ka) Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida dan Ketua
MK, Moh. Mahfud MD sedang berbincang dengan
Ketua DPR RI, Marzuki Ali saat menghadiri buka
puasa bersama di rumah dinas Ketua DPD RI,
Irman Gusman, Selasa (24/8).

P
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ara pimpinan lembaga negara
berkumpul di rumah dinas Ketua
Dewan
Perwakilan
Daerah
(DPD) RI, Irman Gusman, Selasa
(24/8/2010) Jl. Denpasar Raya, kawasan
Kuningan, dalam acara buka puasa bersama.
Mereka adalah Presiden SBY dan Wapres
Budiono beserta istri masing-masing,
Marzuki Ali (Ketua DPR RI), Mahfud MD
(Ketua MK), Harifin Tumpa (Ketua MA),
dan Hadi Purnomo (Ketua BPK).

Beberapa menteri yang ikut
menghadiri agenda buka dan tarawih
bersama ini ialah Mendagri Gamawan
Fauzi, Menteri Kelautan dan Perikanan
Fadel Muhammad, Mensos Salim Segaf
Aljufrie, Menko Perekonomian Hatta
Rajasa, dan Menhukham Patrialis Akbar.
Selain itu, Mantan Wapres Tri
Sutrisno juga nampak di antara para
undangan. Ada juga Prabowo Subianto,

Alwi Shihab, hingga Dubes RI untuk
Amerika Serikat Dino Patti Djalal.
Selain buka dan tarawih bersama,
tidak ada agenda khusus yang digelar
Irman Gusman. Namun karena dihadiri
seluruh pimpinan lembaga negara, buka
bersama ini pun menjadi ajang konsolidasi
kenegaraan dan kebangsaan para orang
nomor satu di republik ini.
KH Zainuddin MZ, ulama yang
dijuluki Dai Sejuta Umat, didaulat
memberikan taushiyah menjelang berbuka
puasa. Kiai yang pernah aktif di PPP
ini dalam ceramahnya meminta kaum
muslimin meningkatkan kadar dan kualitas
keimanan ketakwaannya. “Bulan puasa
ini selayaknya mampu menjadikan kita
semakin bersabar menghadapi kesulitan
apapun, dan juga senantiasa tawakkal
kepada Allah SWT,” ujarnya. (Yazid)

Ketua MK Hadiri Buka Bersama di Komisi Yudisial

K
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Ketua MK, Moh. Mahfud MD duduk bersama Marzuki Alie saat acara buka
bersama yang diadakan Komisi Yudisial (KY), di Gedung KY, Jl. Kramat Raya
No. 57, Jakarta, pada Kamis (26/8) sore.

etua MK menghadiri acara buka bersama yang
diadakan Komisi Yudisial (KY), di gedung KY, Jl.
Kramat Raya No. 57, Jakarta, pada Kamis (26/8)
sore. Nampak hadir pula Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan, Hadi Purnomo, Hakim Konstitusi Maria Farida
Indrati, dan beberapa Hakim Agung, di antaranya M. Imron
Anwari, M. Hatta Ali, dan Salman Luthan.
Selaku tuan rumah, salah satu pimpinan KY, Mustafa
Abdullah, menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin
karena Ketua KY, M. Busyro Muqoddas, berhalangan hadir untuk
menyambut para tamu dalam acara itu karena sedang menjalani
tes calon Pimpinan KPK.
Acara diisi dengan tausiyah sebelum berbuka, shalat
maghrib berjamaah dan makan bersama. Pada kesempatan
itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, didapuk
menjadi ‘ustadz sehari’.
Dalam tausiyahnya, Marzuki mengingatkan para hadirin
jangan sampai menjadi orang yang merugi. Bahwa dari hari ke
hari, ia menuturkan, kita seharusnya menjadi lebih baik lagi,
bukan stagnan apalagi mundur. “Hari ini harus lebih baik dari
kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini,” tuturnya.
(Dodi/Koen)
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Mahfud MD: Korupsi adalah “Extra Ordinary” Dosa

K

orupsi
sudah
sangat
merajalela. Ia sudah sangat
merugikan bangsa dan negara.
Karena ketamakan segelintir
orang, sebagian besar rakyat menderita.
Dan, lebih parah lagi, negara semakin
rapuh dan hampir rubuh. Oleh karena itu,
bagi para pelaku, hukuman yang pantas
bukanlah yang biasa, tapi harus luar biasa.
Salah satunya adalah hukuman mati.
Itulah salah satu gagasan yang
muncul ketika Ketua Mahkamah Konstitusi,
Moh. Mahfud MD, menjadi bintang tamu
dalam acara Provocative Proactive yang
ditayangkan Metro TV, Kamis (26/8)
malam. Acara dengan setting obrolan
warung kopi ini digawangi oleh empat
sosok yang dianggap mewakili generasi
muda, mereka: Pandji Pragiwaksono,
Ronald Suryapradja, Raditya Dika, dan
Jeflo. Malam itu isu yang diangkat adalah
tentang korupsi.
Pada kesempatan tersebut, Mahfud
menyatakan sikap dan pandangannya
tentang fenomena korupsi di Indonesia.

Ia menyoroti korupsi dari segi pengaturan
hingga penegakan hukumnya. Menurut
Mahfud, hukuman mati bagi koruptor
sudah diakomodir oleh undang-undang,
namun keberlakuan hukuman mati itu
hanya bisa diterapkan pada kondisi tertentu
saja. “Hanya berlaku bagi keadaan tertentu
saja,” ujarnya.
“Lihat besar dan perannya masingmasing. Serta kedudukannya (pelaku, red)
dalam negara. Bagi yang menduduki posisi
kunci layak untuk dihukum mati,” sahut
Mahfud ketika menanggapai celotehan
Raditya yang mempertanyakan kenapa tidak
hukuman mati bagi seluruh koruptor.
Tetapi menurutnya, dari segi
pengaturan, hukuman terhadap para
koruptor sudah cukup bagus namun
terkadang dalam praktiknya tidak
dijalankan dengan optimal. ”Pengaturan
sudah baik, cuman sering dibelokbelokkan. Karena aturan itu hanyalah
norma umum,” tuturnya.
Oleh karenannya, dalam konteks
pemberantasan korupsi, lanjut Mahfud,

tidak terlepas dari peran penegak
hukumnya, yaitu polisi, jaksa dan hakim.
Mahfud menyayangkan sikap jaksa dan
hakim yang kadang masih kurang fight
dalam menindak para koruptor.
“Tergantung tuntutan jaksa dan
keberanian hakim. Terkadang jaksa
tuntutannya ringan dan hakim pun
putusannya kurang berani. Padahal hakim
bisa memutus melebihi tuntutan jaksa,”
ujarnya.
Selanjutnya, perbincangan juga
menyentuh tentang pemberian grasi dan
remisi bagi para koruptor, yang akhir-akhir
ini menjadi sorotan masyarakat. Menurut
Mahfud, pemberian grasi dan remisi itu
mempunyai landasan hukum yang kuat.
“Diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Itu
bukan suatu kewajiban, itu merupakan
suatu kebolehan. Memberi bisa, tidak
memberi pun bisa. tergantung alasannya,”
ungkap Mahfud.
Mahfud
pun
menganalogikan
pemberian grasi dan remisi tersebut dengan
sifat pemaafnya Tuhan. Menurutnya, meski
Tuhan itu pemaaf
(bahkan Maha Pemaaf)
tapi ada dosa-dosa
yang tidak dimaafkan,
khususnya
pada
kesalahan-kesalahan
tertentu. “Korupsi itu
extra ordinary dosa.
Seperti syirik, itu
tidak bisa dimaafkan.
Ini (merupakan, red)
extra ordinary crime,”
tegasnya. (Dodi/Koen)

Ketua MK, Moh. Mahfud
MD. menjadi bintang tamu
dalam acara Provocative
Proactive di Metro TV,
Kamis (26/8) malam
yang dipandu Pandji
Pragiwaksono, Ronald
Suryapradja, Raditya Dika,
dan Jeflo.
Humas MK/GANIE
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Diklat Keprotokolan Tingkatkan Budaya
Penghormatan dan Keramahan

K

eprotokolan sebagai suatu
tata cara, tata tempat dan
tata upacara serta tata
penghormatan harus dilihat
dalam aspek lebih operasional dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan
hanya dalam acara tertentu saja. Hal ini
disampaikan oleh Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi (MK), Janedjri M.
Gaffar ketika membuka acara Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat) Keprotokolan,
Jumat (27/8), di Gedung MK.
Janedjri menyampaikan penerapan
tata cara yang termasuk dalam
keprotokolan dapat diterapkan melalui
hal-hal kecil yang sederhana dalam
tugas sehari-hari. “Sebut saja, budaya
penghormatan kepada para Hakim
Konstitusi dan para stakeholder. Hal ini
penting untuk diterapkan dalam lingkup
kerja sehari-hari sebagai pemberi layanan
kepada pihak-pihak tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Janedjri mengharapkan
agar para pegawai mengedepankan
keramahan (hospitality). Hal ini, lanjut
Janedjri, tak kalah penting dengan budaya
penghormatan karena dirasakan langsung
masyarakat pencari keadilan di MK.
Hal serupa juga dikemukakan oleh
Kepala Biro Umum MK, Syaiful Bachri.
Syaiful mengemukakan bahwa dengan
adanya diklat ini diharapkan para pegawai
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Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar membuka acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keprotokolan, Jumat
(27/8), di Gedung MK.

memahami mengenai keprotokolan yang
baik dan benar. “Diharapkan pula melalui
kegiatan diklat ini, para pegawai dapat
meningkatkan kontribusi untuk MK,”
harapnya.
Diklat Keprotokolan ini diikuti
oleh 60 pegawai MK yang meliputi
para sekretaris Hakim Konstitusi, para
ajudan Hakim Konstitusi, para peneliti

yang melekat pada Hakim Konstitusi,
serta para pegawai pelayanan pimpinan,
persidangan dan pelayanan umum. Diklat
ini berlangsung selama 5 hari yang
terbagi dari 3 hari (Jumat–Minggu, 27–29
Agustus 2010) dan 2 hari (Sabtu–Minggu,
4–5 Sepetember 2010) di Pusdiklat MK,
Bekasi. (Lulu Anjarsari)

Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi Di MK

M

K senantiasa menjaga
dan
mengedepankan
prinsip akuntabilitas dan
transparansi, baik bidang
administrasi umum dan bidang yustisial.
“Salah satu wujud akuntabilitas dan
transparansi MK, bagaimana putusanputusan peradilan MK bisa disampaikan
langsu ng beberapa saat setelah diputus
Mahkamah,” ungkap Kepala Biro Umum
MK, Saiful Bachri, sebelum membuka
resmi Kegiatan In-House Training
Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MK, pada 28-29 Agustus 2010.
Saiful menerangkan, akuntabilitas
dan transparansi itu tidak hanya terkait
dalam tugas utama MK dalam menegakkan
keadilan. Namun, lanjut Saiful, prinsip
akuntabilitas dan transparansi tersebut juga
harus dilaksanakan dalam pengelolaan
keuangan. Undang-Undang No. 17/2003
tentang Keuangan Negara menyebutkan,
dalam pengelolaan keuangan negara harus
tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas
dan transparansi, dengan cara menggunakan

prinsip-prinsip pengelolaan berdasarkan
sub-sistem akuntansi pemerintahan.
Seperti diketahui, SAI adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga. SAI dilaksanakan oleh
Kementerian Negara/ Ketua Lembaga
Teknis yang melakukan pemrosesan
data transaksi keuangan, baik arus uang
maupun barang untuk menghasilkan
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AKSI

Kepala Biro Umum MK, Saiful Bachri,
memberikan sambutan sebelum membuka resmi
Kegiatan In-House Training Sistem Akuntansi
Instansi di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK, pada 28-29 Agustus 2010.

Humas MK/EDHOY

Laporan Keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan
atas Laporan Keuangan
Selain itu, SAI terdiri dari Sistem
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
SAK digunakan untuk memroses
transaksi anggaran dan realisasinya,
sehingga menghasilkan Laporan Realisasi
Anggaran. SIMAK-BMN memproses
transaksi perolehan, perubahan dan

penghapusan barang milik negara (BMN)
untuk mendukung SAK dalam rangka
menghasilkan Laporan Neraca. Di samping
itu, SIMAK-BMN menghasilkan berbagai
laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang
memberikan informasi manajerial dalam
pengelolaan BMN.
Kegiatan tersebut akhirnya ditutup
resmi oleh Kepala Biro Perencanaan
Keuangan, Rubiyo pada Minggu (29/8)
siang. Dalam testimoninya, Rubiyo
berharap pemahaman terhadap wawasan
peraturan tentang SistemAkuntansi Instansi
dapat memberi bekal agar dapat menyusun
laporan keuangan secara baik, akurat dan
tepat waktu, dengan menerapkan prinsipprinsip standar akuntansi pemerintah yang
telah ditentukan. (Nano Tresna A/Koen)

Mahfud MD: Masa Transisi Demokrasi
Indonesia Di luar Kewajaran

D

emokrasi itu tidak bagus.
Karena
dalam
sistem
demokrasi
pengambilan
keputusan dan kebijakan
diserahkan kepada orang awam. Dengan
kata lain, kita menyerahkan nasib kita
(negara-red.) kepada orang awam
yang kebanyakan tidak memahami
ketatanegaraan dengan baik. Bahkan,
demokrasi akan melahirkan demagogdemagog dan para narsis. Demagog adalah
para pembohong.
Demikian dikatakan oleh Ketua MK,
Moh. Mahfud MD, saat memberikan ceramah
dalam Kapita Selekta Peserta Program
Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV
Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
RI, Senin (30/8) pagi, di Gedung Pancagatra
Lt. 3 Barat Lemhanas RI, Jakarta Pusat. Pada
kesempatan itu, Mahfud mengisi materi
tentang Perkembangan Demokrasi di Indonesia
dengan menyampaikan makalah “Konsolidasi
Demokrasi Berdasarkan Konstitusi”.
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Ketua MK, Moh. Mahfud MD, saat menyampaikan makalah “Konsolidasi Demokrasi Berdasarkan Konstitusi”
dalam Kapita Selekta Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV Lembaga Ketahanan
Nasional (LEMHANAS) RI, Senin (30/8), di Gedung Pancagatra Lemhanas RI, Jakarta Pusat.

Uraian Mahfud berdasar pandangan
Plato dan Aristoteles tersebut, dimaksudkan
untuk mengajak peserta melakukan
refleksi terhadap pelaksanaan demokrasi

di Indonesia saat ini. Menurutnya, tidak
semua orang setuju dengan demokrasi,
karena demokrasi masih memiliki
kekurangan dan berbagai kelemahan.
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Meskipun begitu, ujar Mahfud, demokrasi
merupakan pilihan yang terbaik dari
alternatif (jelek) yang ada. “Demokrasi
adalah pilihan yang paling sedikit
jeleknya,” tuturnya.
Oleh
karena
itu,
menurut
Mahfud, sistem demokrasi di Indonesia
merupakan pilihan yang patut dihormati
dan dilaksanakan sebaik mungkin,
terlepas dari segala perbedaan pandangan
berkaitan dengan demokrasi itu sendiri.
Apalagi sekarang, Indonesia telah
berhasil memasuki era reformasi. Namun
sayangnya, kemajuan yang didapatkan
masih sangat sedikit, jika tidak ingin
dikatakan stagnan atau bahkan mundur.
“Ada dua pandangan berkaitan
dengan demokrasi pasca reformasi. Ada
yang bilang demokrasi berhasil. Demokrasi

sudah on the track. Salah satunya karena
kekuasaan presiden sudah dibatasi. Tetapi,
ada juga yang mengatakan demokrasi
justru rusak. Tandanya, korupsi semakin
merajalela. Bahkan pemerintah menjadi
lemah, tidak bisa berbuat apa-apa,” papar
Mahfud, seraya mempertanyakan anomalianomali dalam praktik demokrasi yang
muncul pasca reformasi.
Dalam konteks ini, munculnya
anomali tersebut dikarenakan Indonesia
masih dalam masa transisi demokrasi.
Menurut Mahfud, masa transisi demokrasi
sebuah negara, secara teoritis, adalah dua
kali pemilihan umum, baru kemudian
beranjak kepada tahapan berikutnya, yakni
konsolidasi demokrasi. Tapi, menurutnya,
teori ini tidak berlaku di Indonesia. Sudah
tiga kali pemilu, Indonesia masih belum

mempunyai kondisi ketatanegaraan yang
stabil. “Ada apa ini? Sekarang ini situasi
kita sangat ambigu, ini sudah di luar
kewajaran,” tandas Mahfud.
Oleh karena itu, menurut Mahfud,
tantangan ke depan adalah bagaimana
melakukan percepatan dalam proses
transisi
demokrasi
ini.
Terutama
bagaimana melakukan langkah-langkah
dan pembenahan yang komprehensif,
sistematis dan mempunyai tujuan yang
jelas. Semua itu dilakukan untuk mencapai
demokrasi substansial. Karena, lanjut
Mahfud, sekarang ini Indonesia masih
berkutat pada pelaksanaan demokrasi
prosedural, belum menyentuh demokrasi
yang bermakna dan substantif. (Dodi/Koen)

Kami Mengundang Anda
Redaksi Majalah Konstitusi (yang
diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)
mengundang pakar, intelektual dan warga
masyarakat untuk menyumbangkan tulisan
dalam rubrik “Opini”, “Suara Pembaca ”
dan “Pustaka”.
Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang
berisikan pendapat-pendapat berbentuk
opini yang mendalam terhadap kajian
Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang
tulisan maksimal 6000 karakter.
Rubrik “Suara Pembaca” merupakan
rubrik yang berisikan komentar-komentar
tentang Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000
karakter.
Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik
yang berisikan resensi buku-buku baru
hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan
maksimal 6000 karakter.
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;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang
diresensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.
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CAKRAWALA

MK Liechtenstein
Mengadili Pemilu Hingga
Pemakzulan Menteri

L

iechtenstein adalah sebuah negara
kerajaanseluas kurang lebih 120
kilometer persegi yang terkurung
daratan. Negeri yang beribukota di Vaduz
ini terletak di tepi timur Sungai Rheindi
antara negara Austria dan Swiss. Segala
urusan luar negeri negara berbahasa
Jerman ini diurus oleh Swiss. Liechtenstein
terkenal pula dengan jasa perbankan dan
mengandalkan pendapatan dari sektor
pariwisata, terutama penjualan prangko.
State Court (Constitutional Court)
Sejarah State Court (Mahkamah
Negara) amat terkait dengan penyusunan
Konstitusi 1921. State Court relatif
merupakan sebuah ide baru bagi negara ini.
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Revolusi dan perubahan paradigma ekonomi
ikut memengaruhi pembentukannya.
Dalam sejarah State Court, ada sebuah
kesepakatan yang dikenal dengan sebutan
‘Schlossabmachungen’ atau ‘castle
agreements’. Konstitusi Liechtenstein
lahir sebagai sebuah sebuah konstitusi
baru atas peran kesepakatan ini.
Dengan berdasarkan kesepakatan
Schlossabmachungen, Pangeran Johann
II pada 11 September 1920 memberikan
instruksi kepada pemerintah untuk
merumuskan konstitusi baru bersama-sama
dengan parlemen negara (state parliament)
sekaligus meresmikan berdirinya State
Court.
Karena itulah, pada Pasal 4 Konstitusi
Liechtenstein, dinyatakan “...by means of

special legislation, the State Court should
be established as the guarantor in cases
involving citizens’ rights and the arbiter
in conflicts of authority and in disciplinary
hearings for public employees...(melalui
perundang-undangan khusus, State Court
dibentuk sebagai penjamin masalahmasalah yang berkaitan dengan hak-hak
warga negara dan juga penengah beragam
konflik kekuasaan serta sidang perkara
para pegawai publik...).
Tiga hari kemudian, para politisi
meminta para hakim State Court harus
dipilih dari warga negara asli Liechtenstein.
Bahkan, terutama Presiden State Court,
harus benar-benar warga negara asli
Liechtenstein.
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posisi sebelumnya. Para hakim juga harus
memiliki kerahasiaan profesional terkait
dengan tugas-tugas yang diembannya.
Jika mahkamah menemukan bahwa
sebuah hukum atau klasul bertentangan
dengan konstitusi, maka dapat dibatalkan
bahkan dengan tanpa permohonan
sebelumnya. Di samping itu, setiap putusan
yang dihasilkan, harus dipublikasikan oleh
pemerintah kepada masyarakat luas tanpa
boleh ditunda-tunda. (Yazid)

Kekuasaan State Court
Mahkamah Negara Liechtenstein
menjadi Konstitusi 1921. Menjadi sebuah
fakta tak terbantahkan bahwa kode resmi
konstitusi Eropa dengan kekuasaan
yang amat luas adalah sebuah peradilan
konstitusi tidak hanya berkuasa menguji
permohonan semata, tetapi lebih dari itu
juga bertanggungjawab terhadap beragam
undang-undang dan peraturan yang ada.
Melihat kewenangan yang begitu
luas ini, State Court boleh dibilang
sebuah perpaduan internasional yang unik
dalam kurun waktu yang lama. Lebih
dari seperempat abad sebelum adanya
Constitutional Court Federal Jerman,
State Court telah menjadi sebuah organ
yang dilengkapi dengan kewenangan
yang besar.
Lembaga ini dipimpin oleh seorang
presiden dan empat anggota tambahan
serta para deputi. Anggota State Court
dipilih oleh parlemen. Penunjukan presiden
dan deputinya harus dengan persetujuan
Raja.
Sebagai lembaga yang mengawal
konstitusi, State Court memastikan semua
kekuasaan yang melekat dalam hak-hak
dasar, termaktub dalam Konstitusi. State
Court juga tergabung dalam European
Convention on Human Rights (ECHR)
pada 1982 dan European Economic
Community (EEC) pada 1995. Kekuasaan
peradilan State Court pun diperluas
dengan memasukkan pendapat dan
keputusan-keputusan yagn dihasilkan
oleh ECHR dan EEC atas kasus-kasus
yang telah diputus sebelumnya.

Sekurang-kurangnya, tiga hakim dan
tiga hakim pengganti harus memiliki
kecakapan dalam bidang hukum. Masa
jabatan mereka adalah lima tahun. Mereka
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan
berikutnya.
Hakim State Court tidak boleh
anggota parlemen, pemerintah, pengadilan,
atau penguasa administratif negara. Jika
ternyata ditunjuk sebagai hakim konstitusi,
maka mereka harus melepaskan diri dari

Kontak:
State Court of the Principality of
Liechtenstein
Administrative Office
Städtle 36
P.O. Box 729
9490 Vaduz
Principality of Liechtenstein
Phone +423 / 239 10 10
Fax +423 / 239 10 39
email: kontakt@stgh.li
praesident@stgh.li
Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://www.stgh.li/englisch/default.asp
http://www.google.com

Kewenangan dan Komposisi
State Court adalah sebuah pengadilan
hukum publik, otonom, dan independen
yang bertanggungjawab kepada semua
lembaga konstitusional yang lainnya.
Lembaga ini dibangun untuk melindungi
hak-hak masyarakat yang dijamin dalam
konstitusi. Kewenangan lainnya adalah
menguji konstitusionalitas hukum dan
perjanjian-perjanjian internasional serta
kesesuaian peraturan-peraturan dengan
Konstitusi, undang-undang, dan perjanjian
internasional.
Lembaga ini pun mengadili konflik
kekuasaan hukum antara pengadilanpengadilan dan kekuasaan administratif.
Selanjutnya, berwenang memutus
pengaduan hasil pemilu, hingga memutus
pemakzulan menteri.
MK Liechtenstein terdiri atas lima
orang hakim dan empat hakim pengganti.
Agustus 2010 KONSTITUSI
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PUSTAKA Klasik

Penjara dan Politik Kriminal
Oleh:

Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Judul		
Pengarang		
Penebit		
Tahun		

: Pendjara dan Kejahatan
: R.A. Koesnoen
: P. Besar S.S. Kependjaraan
: 1952

P

enjara
sebagai
bentuk
hukuman
(pemidanaan)
bukan konsep yang tiba-tiba
turun dari langit. Ada proses
perjalanan panjang, baik
melalui pemikiran dan pengalaman baik
dan buruknya. Perubahan rumah-rumah
penjara menjadi lembaga pemasyarakatan
atau lapas (LP) di Indonesia juga terkait
dengan politik kriminal negara. Semua
berdasar pengalaman dan ilmu pengetahuan
bagaimana menanggulangi kejahatan yang
terjadi di masyarakat.
Buku “Pendjara dan Keedjahatan”
karya
R.A.
Koesnoen,
berusaha
membeberkan khususnya masalah penjara
dan politik kriminal itu. Ia memang kerap
ditemukan karyanya misalkan buku
Pemberantasan kedjahatan di Inggris dan
Indonesia, Susunan Pidana dalam Negara
Sosialis Indonesia, dan Pembelaan
Diri Tanpa Sendjata. Selain itu ia juga
menerjemahkan karya Bonger, Pengantar
tentang Kriminologi dan Wetboek van
koophandel.
Karyanya meski bukan hal baru
lagi saat ini, akan tetapi pada masanya
sangat berharga. Saat ini memang sudah
banyak referensi bertebaran mengenai
hukum pidana, kriminologi, penologi dan
viktimogi. Namun, pada dasarnya penjara
masih menyisakan banyak persoalan, baik
pengaturan maupun pelaksanaan hukuman
setelah diputus hakim. Pengalaman para
penghuni penjara menunjukkan tujuan
pidana penjara tidak sesuai harapan.
Bahkan ada ungkapan penjara adalah
sekolah kejahatan (school of crime), yakni
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yang sebelumnya sebagai pencuri ayam,
maka setelah keluar dari penjara akan
menjadi pencuri kelas kakap. Akhir-akhir
ini juga muncul pemberitaan kejahatan
yang dikendalikan dari penjara. Selain itu,
buku-buku memoar para mantan pejabat
banyak ditemukan persoalan serius di
dalam penjara misalkan bukua Rahadi
Ramelan dalam Cerita dari Cipinang dan
Cipinang Desa Tertinggal.
Buku ini sedikit banyak bermanfaat
dan menjawab problem tersebut. Ilmu
penjara memang bagian dari ilmu politik
kriminal (criminal policy) yang menyelidiki
sebab-sebab kejahatan dan bagaimana
berupaya melawan kejahatan. Hukuman
hilang kemerdekaan adalah bagian dari
upaya menanggulangi kejahatan tersebut,
sehingga politik kriminal dikatakan
sebagai ilmu teleologis. Ilmu penjara
belajar dari pengaman manusia dengan
keberhasilan atau kegagalannya dalam
sistem penjaranya, jenis hukum hilang
kemerdekaan dan hal lainnya. Buku ini
diawali uraian sejarah sistem penjara

di berbagai negara dimana muncul dan
berkembang, sehingga muncul hukuman
hilang kemerdekaan pada posisi penting
pada zaman modern.
Sebelum
hukuman
hilang
kemerdekaan juga dikenal hukuman
mati yang dikenal sampai sekarang atau
hukuman badan yang oleh aliran modern
dianggap tidak manusiawi dan tidak
akan terwujud tujuan politik kriminal itu.
Namun, hukuman hilang kemerdekaan
semakin kokoh di zaman aufklarung
sebagai kemenangannya atas hukuman
mati dan badan, bersamaan lahir asas
“nullum crimen sine lege, nulla poena
sine lege” untuk melindungi manusia dari
merajalelannya autokrasi.
Penjelasan di dalam buku ini sangat
kaya mengenai berbagai faham sebabsebab kejahatan dari Cesare Lombroso
sampai para pengkritiknya. Sehingga tidak
salah misalkan MK memutus narapidana
dapat menjadi pejabat publik, karena
urai Ferri, bahwa terdapat kejahatan
yang justru memberikan sumbangan
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Begitu pula di
penjara, berlaku
pula semboyan
”yang memerintah
hukum” dan
”kedaulatan
rakyat” yang
mengandung
arti negara tidak
boleh merampas
hak-hak warga
negara di penjara.
kemajuan masyarakat dan peradaban. Ini
semua sumbangsih penyelidikan ilmu
kriminologi. Nah, kemudian mengenai
politik kriminal, harus diakui bahwa upaya
preventif jauh lebih penting dari represif
dengan pemberian hukuman. Dibagian
tersebut diuraikan dengan lengkap
“teori pembalasan” sampai dengan teori
manfaat atau tujuan (utilitarianisme) atau
restoratif.
Menurut peresensi, buku ini
penting mengenali dengan baik pelaku
kejahatan dan perbuatannya, sehingga
negara tidak sampai salah menghukum
atau memberikan macam dan berat
ringannya hukuman. Selain itu berguna
bagi orang-orang yang berhubungan
dengan penjahat dan penjara, pemegang
kebijakan dan masyarakat luas bagaimana
memperlakukan mereka dengan secara
manusiawi dengan tidak menghilangkan
tujuan pemidanaan. Umumnya hukuman
penjara sebagai jenis hukuman atau
pemidanaan masih relevan dipertahankan,
tinggal bagaimana pembaruan
siapa
layak mendapatkan hukuman tersebut
dan seluk beluk sistem pemidanaan.
Gagasan-gagasan akhir-akhir ini dalam
rumusan RUU KUHP berkat pengetahuan

mengenai sebab-sebab kejahatan, misalkan
keseimbangan pidana yang berorientasi
pelaku dan korban, penggunaan double
track system antara pidana/punish-ment
dengan
tindakan/treatment/measures,
elastisitas/fleksibilitas
pemidanaan,
subsidiaritas di dalam memilih jenis
pidana, permaafan hakim (“rechterlijk
pardon”/”judicial pardon”) dan lain
sebagainya.
Namun selain soal sistem
pemidanaan, hal yang penting di buku ini
bagaimana memperlakukan para penghuni
penjara agar politik penjara tercapai. Inti
pembahasan dalam buku dan hal berbeda
dari buku-buku lain terletak di bagian
ini. Koesnoen mengetengahkan pendapat
bahwa negara tidak hanya memiliki
kewajiban
menangkap,
menuntut,
mengadili dan menghukum, akan tetapi
kewajiban negara masih panjang dan
belum selesai. Negara berkewajiban
juga mengembalikan mereka ke tengah
masyarakat sebagai orang berguna dan
menjadi warga negara baik. Beberapa
upaya untuk mencapai itu dibahas di
bagian ini, misalkan terkait pentingnya
susana kekeluargaan, soal kerja paksa,
harus tercapai menyesali perbuatannya,
diberikan harapan, dan harus dididik
sehingga dapat bergaul dalam masyarakat
secara jujur. Beberapa hal dibahas dengan
menggunakan sejarah dan perbandingan
berbagai sistem di negara-negara lain.
Selain itu hal yang menarik,
di bagian ini mengemuakan soal
pentingnya UU Kepenjaraan dan urusan
penjara semestinya masuk hukum
tata pemerintahan. Yang memutuskan
perampasan
kemerdekaan
adalah
pengadilan, dipenjarakan atas perintah
jaksa, akan tetapi bagaimana hubungan
negara dan orang-orang hukaman masuk
dalam lingkungan tata pemerintahan.
Negara punya kewajiban mewujudkan
politik penjara, sebagaimana di alam
merdeka, negara wajib menjamin hak-hak
warga negaranya. Begitu pula di penjara,
berlaku pula semboyan ”yang memerintah
hukum” dan ”kedaulatan rakyat” yang
mengandung arti negara tidak boleh
merampas hak-hak warga negara di
penjara. Hak-hak ini harus dijamin dari
kesewenang-wenangan pegawai penjara
sebagai aparat negara. ”Oleh karena
itu maka dalam penutupan tidak boleh
dirampas lebih dari pada apa yang disebut
dalam undang-undang atau keputusan
yang timbul dari undang-undang itu” kata

Freudenthal. Artinya hukuman hilang
kemerdekaan tidak boleh ditambah dengan
hukuman badan, mati, hilang kehormatan,
jiwa, dan harta benda di dalam penjara.
Hanya menghilangkan kemerdekaan sejati.
Namun, Koesnoen memilih jalan tengah
bahwa penutupan tidak hanya penutupan,
akan tetapi perlu tindakan lain untuk
tercapainya tujuan pemidanaan. Selain itu
ia juga mengemukan hubungan pegawai
penjara dan orang-orang hukuman bukan
berdasarkan hak dan kewajiban, akan
tetapi sebagaimana bapak-ibu terhadap
anak-anaknya. Mengenai hak-hak, kata
Kosenoen tetap juga harus diberikan
asalkan tidak mengganggu hubungan
kepercayaan kedua belah pihak.
Selanjutnya juga mengemukakan
sejarah penjara di Batavia (Indonesia) yang
mengambil tulisan A. Hellema pada 1936.
Selain soal isu utama penjara dan politik
kriminal, di buku terdapat dua tema besar
yang rugi dilewatkan yaitu mengenai tema
”Asas Hukum Pidana” dan ”Ilmu Pidana”
. Di bagian ini hampir mencapai separoh
halaman buku ini. Persoalan yang dibahas
banyak ditemukan dalam buku-buku ilmu
hukum pidana pada umumnya. Yang
berbeda, ia memberi ruang pembahasan
mendalam mengenai hukuman hilang
kemerdekaan, terutama sejarahnya dengan
lengkap dan perbandingan berbagai sistem
pemidanaan dan pandangan Koesnoen
sendiri. Buku ini juga dilengkapi tulisan
Prof. Mr. R.P. Notosusanto dan S.
Tondokosoemoe yang membuat karya
ini lebih menarik dan kaya pengalaman
pelaku pembinaan penghuni penjara.
Di tengah upaya perbaikan problem
penjara sebagaimana diatas, tentu tidak
bisa dapat dibiarkan begitu saja meskipun
terhadap orang-orang hukuman. Karena
fakta yang terjadi dan dibenarkan oleh
Kongres PBB Ke-V dan VI, bahwa faktor
diskrepansi nilai dan inkonsistensi antara
UU dengan kenyataan, akan menjadi faktor
kriminogen itu sendiri. Semakin jauh
dan bergesernya hukum atas nilai-nilai
yang hidup di masyarakat, menimbulkan
ketidakpercayaan dan ketidakefektifan
sistem hukum itu. Koesnoen membuka
cakrawala baru melindungi semua
manusia, termasuk penghuni penjara untuk
mencapai tujuan pemidanaan, sekaligus
menunjukkan hukuman atau pemidanaan
melalui upaya represif mestinya disertai
pula upaya penanggulangan faktor-faktor
yang menyebabkan kejahatan (non-penal).[]

Agustus 2010 KONSTITUSI

Aksi .indd 97

97

10/5/10 11:33:58 AM

PUSTAKA

Krisis Hukum dan
Keadilan Substantif
Oleh:

Judul
Penulis
Penerbit
Tahun
Jumlah

R. Triana
Alumnus FH Universitas Brawijaya Malang

: Sosiologi Hukum, Esai-esai Terpilih
: Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH
: Genta Publishing
: Maret, 2010
: 231 + xii halaman

S

elama bumi berputar, agaknya
kesenjangan antara hukum yang
dicita-citakan (das sollen) dengan
hukum dalam kenyataan (das
sein) akan selalu ada. Untuk itu, sosiologi
hukum berdiri di antara keduanya untuk
menghubungkan antara harapan dan
kenyataan. Itulah pendekatan yang
dilakukan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo
dalam mencari solusi berbagai masalah
kesenjangan hukum di Indonesia.
Buah pikiran pakar sosiologi
hukum tersebut, tersebar dalam berbagai
tulisan, baik yang dimuat di media massa,
jurnal hukum, maupun makalah seminar.
Sebanyak tiga belas di antaranya, kemudian
dikompilasi ke dalam buku berjudul
Sosiologi Hukum, Esai-esai Terpilih.
Buku ini dibuka dengan esai
mengenai Teori dan Metode dalam
Sosiologi Hukum. Tulisan ini mulanya
merupakan makalah yang dipresentasikan
pada Seminar Nasional Hukum Adat di
Yogyakarta pada 1990. Di sana disebutkan
bahwa sosiologi hukum adalah sosiologi
dari atau tentang hukum. Oleh karena itu,
apabila berbicara tentang perilaku sosial,
maka itu berhubungan dengan hukum yang
berlaku. Sosiologi hukum memperhatikan
verifikasi empiris dan validitas empiris dari
hukum yang berlaku. Dengan demikian,
teori-teori dalam sosiologi hukum juga
bergerak pada jalur tersebut (hal 2).
Pada bab kedua, tema yang dipilih
adalah Negara, Masyarakat, Hukum, dan
Perubahan Sosial di Indonesia. Tulisan
tersebut, antara lain, diniatkan untuk
mendiskusikan masalah krisis sosial yang
merupakan keadaan yang perlu disadari
dalam hubungan dengan kehidupan
hukum di Indonesia. Pembahasan masalah
tersebut, menurut Pak Tjip --demikian
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Prof. Sutjipto akrab disapa-- dapat
menjelaskan berbagai hal yang muncul
dalam kehidupan hukum yang pada saat
itu kurang dapat dijelaskan dengan baik.
Tulisan yang disiapkan untuk buku
30 Tahun Fakultas Hukum Universitas
Katolik Prahyangan, Bandung, pada 1988
itu, menyinggung pembangunan hukum
pola Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Di dalamnya, Pak Tjip mengungkapkan
kekagumannya pada penyusun UUD
1945, karena hasil pemikirannya masih
memperlihatkan relevansinya puluhan
tahun kemudian.
Berlakunya UUD 1945, tulis
Pak Tjip, merupakan awal dimulainya
perekayasaan hukum maupun sosial secara
formal di Indonesia. Di sana ditulis bahwa
filsafat para penyusun UUD 1945 memilih
berpihak kepada pendapat bahwa hukum
merupakan bagian belaka dari proses sosial
yang besar. Pada saat itu, “semangat”
merupakan salah satu unsur dalam
penyelenggaraan hukum. Kini, dalam ilmu
hukum, semangat tersebut dikenal sebagai
kultur hukum. Pemahaman sistem hukum,
menurut Pak Tjip, tidak lengkap apabila
hanya memperhitungkan unsur peraturan
dan kelembagaan tanpa memasukkan
kultur (hukum) di dalamnya.
Pak Tjip juga mengungkapkan
kerisauannya akan krisis sosial dengan
mengutip sosiolog Prof. Koentjaraningrat
yang menyebutnya sebagai dekolonisasi
berkepanjangan. Dekolonisasi terjadi
ketika semangat revolusioner kemerdekaan
tidak didukung oleh profesionalisme.
Akibatnya,
berlangsunglah
proses
kerusakan sosial, seperti di bidang disiplin
sosial, suasana profesional, penghormatan
terhadap hukum, serta penghargaan
terhadap ketentuan pada umumnya.

Ironisnya, kerusakan yang dimulai pasca
kemerdekaan tersebut masih kita rasakan.
Itulah yang disebut Koentjaraningrat
sebagai dekolonisi berkepanjangan.
Pak Tjip kemudian membandingkan
dengan negara-negara yang mencoba
meneruskan tradisi masa kolonial seperti
Singapura. Menurut dia, dalam kehidupan
sehari-hari, mereka mengalami keadaan
yang relatif tenang, teratur, dan tertib.
Perubahan dengan cara revolusioner
memang dikehendaki pasca kemerdekaan.
Namun, Pak Tjip mengingatkan, pilihan
tersebut mengandung konsekuensi harus
bersedia menerima keadaan dengan risiko
yang menggiringnya, yaitu keguncangan
dalam hukum kita.
Dalam bab lain, Pak Tjip juga
membahas mengenai perempuan dalam
proses transformasi ke masyarakat industri.
Sedangkan bab selanjutnya menguraikan
topik membangun kultur berhukum baru
untuk menghadapi kemelut hukum. Topik
reformasi hukum, polisi, pertanahan,
hukuman mati, hak asasi manusia, dan
delik pers, juga mendapat tempat dalam
buku ini.
Sekalipun ditulis dalam rentang
waktu 1992-2008, buku ini masih relevan
untuk
membedah
masalah-masalah
hukum pada saat ini. Terlebih dalam
upaya mewujudkan keadilan substantif.
Sebagaimana ditulis dalam pengantar editor,
konteks pembahasan yang diketengahkan
oleh sosilogi hukum, yakni hukum tidak
dipahami sebagai suatu yang abstrak dan
normatif sebagaimana ketentuan undangundang, melainkan hukum dilihat sebagai
persoalan yang memiliki signifikasi sosial
yang nyata dalam masyarakat.[]
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Islam (Ajaran) yang Universal dan
Tak Lekang oleh Waktu
Oleh:

Achmad Dodi Haryadi
Reporter Majalah Konstitusi
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B

: Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam:
Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan
: Dr. Muhammad Alim SH., M.Hum
: LKiS
: Agustus 2010
: xxvi + 528 halaman

uku yang ditulis oleh Muhammad
Alim ini merupakan hasil karya
ilmiahnya saat menempuh
jenjang S3. Dalam pengantar,
Alim menuliskan, awalnya karyanya
ini dipersiapkan sebagai disertasi untuk
memperoleh gelar doktornya, namun,
karena ‘tidak fokus’ akhirnya disertasinya
diberi judul “Hak dan Kewajiban Asasi
dalam Perspektif Negara Madinah”.
Akan tetapi, ‘ketidakfokusan’itu tidak
menjadikan buku ini menjadi terlalu luas
dan tanpa batas. Buktinya, ketidakfokusan
tersebut malah menjadikannya cukup
komprehensif dan masih tetap dalam
koridor kajian ketatanegaraan. Khususnya,
dalam mengulas asas-asas dan prinsipprinsip negara hukum modern, terutama
dalam perspektif [ajaran] Islam dan
praktiknya pada masa negara Madinah.
“Buku yang ditulis oleh Dr.
Muhammad Alim ini menyajikan dengan
sangat komprehensif tentang asas-asas
bernegara dan berhukum menurut Islam,
yang tidak dapat dibantah lagi sebagai
khazanah Islam yang sangat berharga
bagi peradaban manusia,” tulis Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
dalam pengantar. (hlm. xiii)
Dalam buku ini, Alim, berusaha
untuk memahamkan atau, bisa dikatakan,
ingin meluruskan pandangan yang selama

ini dimunculkan oleh para orientalis tentang
Islam. Yakni, [ajaran] Islam -seringkalidinyatakan sebagai ketinggalan jaman dan
tidak selaras dengan idealitas kekinian.
Oleh sebab itu pula, Alim, sebaliknya
ingin membuktikan bahwa Islam lebih dulu
mengajarkan dan mempraktikan apa yang
kita kenal selama ini (di dunia akademis)
sebagai teori, asas maupun prinsip dalam
negara hukum modern yang terlahir di
barat. Seperti: stufentheorie (sering kita
kenal dipelopori oleh Hans Kelsen),
pengujian konstitusional, kesetaraan lakilaki dan perempuan, asas legalitas, asas
praduga tidak bersalah, audi et alteram
partem dsb.
Menurut Alim, yang juga Hakim
Konstitusi ini, adalah sunatullah bahwa
tidak ada sebuah agama, ajaran, doktrin, atau
teori tertentu yang diterima kebenarannya
oleh setiap manusia. Demikian juga ajaran
Islam. Disatu pihak, ada yang meyakini
kesempurnaan dan keajegan ajaran Islam.
Sedang di lain pihak, sebagian menilainya
kuno, out of date, dan tidak bermutu.
Sehingga, pembuktian kebenaran atas
kedua asumsi tersebut, khususnya dalam
bidang ketatanegaraan dan hukum menjadi
penting adanya. Oleh karena itulah buku
ini disuguhkan (hlm. xix).
Untuk mencapai tujuan itu, buku
yang terdiri dari sembilan bab ini, disajikan

dengan gaya yang sangat akademis serta
kaya dengan literatur dan perbandingan
antara praktik-praktik ketatanegaraan,
terutama pada masa Nabi Muhammad
saw. (negara Madinah) dengan praktik
ketatanegaraan kontemporer. Meskipun
begitu, karya ini -syukurnya- disajikan
dengan bahasa yang cukup sederhana
sehingga tidak membuat kita (baca:
pembaca) harus mengerutkan dahi untuk
memahami maksud dari sang penulis.
Apalagi dalam melakukan ulasan
dan kajian pada tiap babnya, literatur ini
membaginya secara tematis. Sehingga, bisa
dibaca sesuai kebutuhan kita. Mirip seperti
katalog tentang asas-asas dan nilai-nilai
Islam dalam hukum dan ketatanegaraan.
Di dalamnya, buku ini mengulas tentang:
prinsip dan asas negara hukum, negara
demokrasi, hak asasi manusia, negara
kesejahteraan, kekuasaan kehakiman
hingga negara republik.
Akhirnya, meski dalam beberapa
pembahasannya ada argumentasi yang
terkesan ‘dipaksakan’, tetap saja karya ini
layak untuk menjadi bahan bacaan kita
untuk semakin memahami Islam dalam
perspektif yang sedikit berbeda. Khususnya,
dalam konteks Islam dengan nilai-nilai
yang dikandungnya. Yakni, sebagai ajaran
yang telah -jauh- mendahului barat serta tak
lekang oleh waktu.[]
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Diskriminasi Perempuan:
Hasil Karya Otonomi Daerah
Oleh:

Luthfi Widagdo Eddyono
Staf Mahkamah Konstitusi

Judul
Penulis
Penerbit
Tahun
Jumlah

“Seorang teman yang bekerja [di salah
satu pabrik kopi terkemuka]. Ia baru
saja pulang dari shift-nya, itu sekitar
jam 11 malam. Ia ditangkap waktu mau
membeli nasi goreng. Meskipun dilepas,
ia sudah malu akibat salah tangkap itu.
Juga, ada banyak wartawan yang datang
ke pabrik untuk mewawancarainya. Kata
bosnya, “Saya tidak mau punya pekerja
yang ada masalah seperti ini.” Akhirnya
ia di –PHK- dan pulang kampung. Jadi,
perempuan lagi yang dirugikan.”
Peserta Focus Group Discussion buruh/
karyawan, Tangerang.
Dalam Laporan Hasil Pemantauan
Kondisi
Pemenuhan
Hak-Hak
Konstitusional Perempuan yang dilakukan
oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
dikemukakan, kasus salah tangkap yang
terjadi di Tangerang, Indramayu, dan Bantul
secara langsung menjadi bukti terjadinya
kriminalisasi terhadap perempuan. Kebijakan
daerah bukan saja dapat melembagakan
diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga
mengabaikan asas praduga tidak bersalah.
Paling tidak terdapat 154 kebijakan
daerah yang diterbitkan di tingkat provinsi
(19 kebijakan), tingkat kabupaten/kota
(134 kebijakan) dan di tingkat desa (1
kebijakan) antara 1999-2009 menjadi
sarana pelembagaan diskriminasi. Berbagai
kebijakan tersebut diterbitkan di 69
kabupaten/kota di 21 provinsi. Hal tersebut
termaktub dalam buku Atas Nama Otonomi
Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam
Tatanan Negara—Bangsa Indonesia yang
berisi Laporan Hasil Pemantauan Kondisi
Pemenuhan
Hak-Hak
Konstitusional
Perempuan di 16 kabupaten/Kota pada
7 Provinsi yang dilakukan oleh Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) sejak
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22 Desember 2008-29
Januari 2009.
K o m n a s
Perempuan
juga
mengumumkan
enam provinsi yang
kabupatennya
kerap
menerbitkan kebijakan
daerah yang diskriminatif
bagi perempuan, yaitu: Jawa Barat, Sumatera
Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan,
Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.
Sebagaimana tergambar dalam Diagram
yang tertera dalam halaman 21 berikut ini:
Berdasarkan
hasil
penelitian
tersebut, diskriminasi terjadi atas dua
lapisan, pertama sebagai maksud dan
tujuan dari penerbitan kebijakan daerah,
kedua sebagai akibat atau dampak
dari kehadiran kebijakan tersebut.
(halaman 27). Terdapat empat kelompok
diskriminasi terhadap hak konstitusional
yang ditemukan dalam pemantauan, yaitu:
pembatasan hak kebebasan berekspresi
dalam kebjakan daerah tentang aturan
busana; pengurangan hak atas perlindungan
dan kepastian hukum akibat kriminalisasi
dalam kebijakan daerah tentang prostitusi;
penghapusan hak atas perlindungan dan
kepastian hukum lewat kebijakan daerah
tentang khalwat; dan pengabaian hak
atas perlindungan lewat kebijakan daerah
tentang buruh migran.
Apa yang menyebabkan hal
demikian terjadi? “Praktik pengutamaan
demokrasi prosedural terjadi ketika
keabsahan kebijakan daerah dinilai
semata-mata dengan sejauh mana proses
perumusannya memenuhi aspek teknis
prosedural,
meskipun
mengabaikan
substansi berdemokrasi”. Praktik tersebut
terlihat dalam lima ciri utama yakni: proses
perumusan kebijakan mengeksploitasi
ketidaksempurnaan mekanisme partisipasi
dan akuntabilitas publik dan membiarkan
tirani “kehendak mayoritas” lokal; proses
perumusan kebijakan mengedepankan
politik pecitraan; membiarkan kevakuman
perlindungan substantif; serta melakukan
intervensi negara yang berlebihan dalam
hal agama/moralitas.
Sayang sekali terjadi kevakuman
mekanisme nasional (Bab 7) karena

: Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan
Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa
Indonesia
: Andy Ventriyani, dkk.
: Komnas Perempuan
: 2010
: xiv + 246 halaman

kelalaian Departemen Dalam Negeri,
kelumpuhan Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia, kebelummampuan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan,
kegagalan Mahkamah Agung dan
Ketidakberdayaan Mahkamah Konstitusi
(halaman 93-105).
Dalam perkara uji materi Peraturan
Daerah Kota Tangerang Nomor 8/2005
tentang Larangan Pelacuran yang diajukan
Lilis Maemunah, Tuti Rahmawati,
dan Hesti Prabowo (para korban salah
tangkap), yang diasarkan keterangan
pers Hakim Agung Djoko Sarwoko pada
1 Maret 2007, disebutkan MA menolak
permohonan uji matersi tersebut karena:
“proses pembentukan Perda No. 8/2005
telah melalui proses yang cukup lama
dan melibatkan semua unsur masyarakat.
MA juga menilai Perda Kota Tangerang
itu merupakan implementasi politik dari
Pemerintah Kota Tangerang, sehingga
belum termasuk materi yang diuji materi.”
Menurut para peneliti, mekanisme uji
materi yang dilakukan MA sama sekali
tidak memberikan akses perdebatan
wacana dan ide dari berbagai pihak,
bahkan para pihak yang berperkara juga
tidak memiliki akses sama sekali terhadap
proses persidangan(halaman 101-102).
Berdasar hasil penelitian demikian,
Komnas Perempuan kemudian menelurkan
20 rekomendasi, salah satunya adalah
“MPR agar menyelenggarakan amandemen
UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 untuk menyempurnakan mekanisme
nasional
yang
efektif
menjamin
pemenuhan
hak-hak
konstitusional
bagi setiap warga negara tanpa kecuali,
termasuk dengan memperluas kewenangan
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji
konstitusionalitas materi perundangundangan agar sampai ke tingkat terendah
di bawah undang-undang dan memberi
kewenangan baru bagi MK untuk
menciptakan mekanisme constitutional
complaint yang dapat diakses oleh setiap
warga negara.”
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KAMUs HUKUM

Kamus hukum

Kamus Hukum
Non-Derogable Rights

N

on-derogable rights adalah
hak asasi manusia (HAM)
yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun. Nonderogable rights demikian dirumuskan
dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 28 I
ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah
hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun”.
Sebelum non-derogable rights
dirumuskan dalam UUD 1945, sudah
ditegaskan pula di dalam Tap MPR No.
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia, Pasal 7 yang menyebutkan: “Hak
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun (non–derogable)”
Selanjutnya Pasal 4 UU No. 29 Tahun
1999 tentang HAM juga menyebutkan:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dan persamaan di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun dan oleh siapapun”.
Pengklasifikasian
non-derogable
rights dan derogable rights adalah
sesuai Konvenan internasional HakHak Sipil dan Politik atau International
Covenan on Civil and Political Rights
(ICCPR). Ifdhal Kasim dalam tulisannya
“Konvensi Hak Sipil dan Politik, Sebuah
Pengantar”, yang diterbitkan ELSAM,
hak-hak non-derogable yaitu hak-hak
yang bersifat absolut dan tidak boleh
dikurangi pemenuhannya oleh negaranegara pihak, walaupun dalam keadaan
darurat sekalipun.
Miriam Budiarjo
dalam “Perlukah Non-Derogable Rights
Masuk Undang-Undang Dasar 1945”,
(Jurnal Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000
No.4, hlm. 413-416) mengatakan dengan
dimasukkannya non-derogable rights
dalam UUD, maka kita telah mengikat
tangan sendiri. Misalkan saja, fakir miskin
dan anak terlantar dalam UUD dinyatakan
sebagai hak non- derogable, maka kita
akan dituduh negara pelanggar HAM jika
tidak memenuhinya karena berhubung
dengan keterbatasan dana.
Sesuai dengan Pasal 28 I, ICCPR
menyatakan hak-hak yang sama sekali
tidak boleh dikurangi karena sangat
mendasar yaitu: (i) hak atas hidup (rights to
life); (ii) hak bebas dari penyiksaan (rights
to be free from torture); (iii) hak bebas dari
perbudakan (rights to be free from slavery);
(iv) hak bebas dari penahanan karena gagal
memenuhi perjanjian (utang); (v) hak
bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
(vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii)
hak atas kebebasan berpikir, kenyakinan

dan agama. Negara-negara pihak yang
melakukan pelanggaran terhadap hakhak dalam jenis ini, seringkali akan
mendapat kecaman sebagai negara yang
telah melakukan pelanggaran serius hak
asasi manusia (gross violation of human
rights).
Sedangkan intinya, sesuai dengan
ICCPR, the European Convention
on Human Rights dan the American
Convention on Human Rights terdapat
empat hak non-derogable umum. Atau
beberapa pendapat menyebut The core of
rights (hak inti) dari non derogable rights
berjumlah empat. Ini adalah hak untuk
hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan
dan perlakuan yang tidak manusiawi
atau merendahkan atau hukuman lainnya,
hak untuk bebas dari perbudakan atau
penghambaan dan hak untuk bebas dari
penerapan retroaktif hukum pidana. Hakhak ini juga dikenal sebagai norma hukum
internasional yg harus ditaati atau jus
cogens norms. (www.un.org/esa/socdev/
enable/comp210.htm, diunduh pada
22/9/2010).
Hak-hak dalam jenis derogable,
yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau
dibatasi pemenuhannya oleh negaranegara pihak. Hak dan kebebasan yang
termasuk dalam jenis ini adalah: (i)
hak atas kebebasan berkumpul secara
damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat,
termasuk membentuk dan menjadi anggota
serikat buruh; dan (iii) hak atas kebebasan
menyatakan pendapat atau berekpresi,
termasuk kebebasan mencari, menerima
dan memberikan informasi dan segala
macam gagasan tanpa memperhatikan
batas (baik melalui lisan atau tilisan).
Sebagaimana ditulis Ifdhal Kasim
atau pendapat Prof. Laica Marzuki,
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negara-negara pihak boleh mengurangi
atau menyimpangi kewajiban memenuhi
hak-hak jenis non-derogable. Sedangkan
non-derogable tidak diperkenankan. Tetapi
penyimpangan itu hanya dapat dilakukan
jika sebanding dengan ancaman yang
dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif,
yaitu demi: (i) menjaga keamanan nasional
atau ketertiban umum atau kesehatan atau
moralitas umum; dan (ii) menghormati hak
atau kebebasan orang lain. Prof. Rosalyn
Higgins menyebut sebagai ketentuan
“clawback’, yang memberikan suatu
keleluasaan yang dapat disalahgunakan
oleh negara. Untuk menghindari hal ini
ICCPR menggariskan bahwa hak-hak
tersebut tidak boleh dibatasi “melebihi
dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini”.
Selain itu diharuskan juga menyampaikan
alasan-alasan
mengapa
pembatasan
tersebut dilakukan kepada semua negara
pihak ICCPR.
Apakah non-derogable rights dapat
dikurangi oleh negara? Pada umumnya
aktivis HAM berpendapat tidak dapat
disimpangi dengan alasan apapun dan
darurat sekalipun Beberapa pendapat
sebaliknya hak-hak apapun bisa dibatasi
oleh UU. Ada beberapa pendapat pula
mengatakan dirumuskan saja dalam bentuk
UU sebagaimana Konvenan tersebut. Jika
diatur dalam UU, maka pembatasan atas
hak-hak non-derogable tersebut dapat
dilakukan, karena jika dirumuskan dalam
konstitusi, maka negara telah melanggar
konstitusi.
Mahkamah Kontitusi (MK) pernah
menguji terkait asas retroaktif yang
termasuk hak yang tidak dapat dikurangi
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dalam keadaan apapun yang menyatakan
Pasal 28I ayat (1) harus dibaca bersamasama dengan Pasal 28J ayat (2). Maka akan
tampak secara sistematik, HAM– termasuk
hak untuk tidak dituntut berdasarkan
hukum yang berlaku surut — tidaklah
bersifat mutlak, karena dalam menjalankan
hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
menghormati HAM orang lain dan wajib
tunduk pada pembatasan yang ditentukan
UU dengan maksud semata-mata untuk
menjamin penegakan dan penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain serta
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan dan ketertiban umum
dalam satu masyarakat demokratis sebagai
mana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). MK
juga berpendapat pengesampingan asas
non-retroaktif dapat dibenarkan, bukanlah
maksud pengesampingan setiap saat dapat
dilakukan tanpa pembatasan. UUD 1945
sendiri, Pasal 28J ayat (2), sebagaimana
telah diuraikan di atas, telah menegaskan
pembatasan dimaksud. (Vide Putusan No.
065/PUU-II/2004 perihal Pengujian UU
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM).
Selanjutnya perkara No. 29/
PUU-V/2007 perihal Pengujian UU
No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman,
MK mengetengahkan klasifikasi HAM
tersebut. Ditegaskan pula HAM yang
dikategorikan sebagai non-derogable
rights pun, misalnya hak non retroaktif
dapat dikesampingkan untuk pelanggaran
HAM berat (gross violence of human
rights) seperti kejahatan kemanusiaan dan
genosida. Juga dalam HAM mengenai hak

untuk hidup seperti yang tercantum dalam
Pasal 28I ayat (1) dapat dibatasi oleh Pasal
28J ayat (2) UUD 1945.
Kemudian pengujian UU No. 22
Tahun 1997 tentang Narkotika, perkara
No.2-3/PUU-V/2007, MK berpendapat
sejarah penyusunan dari Pasal 28I UUD
1945 berdasarkan saksi dan ahli, dari
perspektif original intent pembentuk UUD
1945, seluruh HAM yang tercantum dalam
Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat
dibatasi. Original intent pembentuk UUD
1945 yang menyatakan bahwa HAM dapat
dibatasi juga diperkuat oleh penempatan
Pasal 28J sebagai pasal penutup dari
seluruh ketentuan yang mengatur tentang
hak asasi manusia dalam Bab XA UUD
1945 tersebut.
Secara
penafsiran
sistematis
(sistematische interpretatie) menurut
pertimbangan MK, HAM yang diatur
dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I
UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang
diatur Pasal 28J UUD 1945. Sistematika
pengaturan HAM dalam UUD 1945
sejalan dengan sistematika pengaturan
dalam Universal Declaration of Human
Rights yang juga menempatkan pasal
tentang pembatasan HAM sebagai pasal
penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang
berbunyi, “In the exercise of his rights
and freedoms, everyone shall be subject
only to such limitations as are determined
by law solely for the purpose of securing
due recognition and respect for the rights
and freedoms of others and of meeting the
just requirements of morality, public order
and the general welfare in a democratic
society.” (Miftakhul Huda)
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CATATAN MK

Memikir Ulang
Pemilihan Kepala Daerah

Janedjri M Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

S

alah satu arus besar era
Reformasi adalah desentralisasi
penyelenggaraan negara yang
melahirkan penguatan otonomi
daerah. Sentralisasi dan keseragaman
pemerintahan daerah masa lalu merupakan
bagian dari otoritarianisme yang menindas
keragaman dan potensi daerah.
Melalui penguatan otonomi daerah
diharapkan kesejahteraan masyarakat
dan kemajuan daerah semakin meningkat
sehingga memperkecil kesenjangan pusat
dan daerah serta dapat mengembangkan
keragaman potensi yang dimiliki setiap
daerah. Era otonomi daerah sebagai
bagian dari era Reformasi menempatkan
kepala daerah semakin penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kepala daerah yang juga berkedudukan
sebagai kepala pemerintahan daerah
memiliki kekuasaan yang cukup besar
untuk melakukan perubahan demi
peningkatan kesejahteraan dan kemajuan
daerah. Kepala daerah tidak hanya
memiliki wewenang yang lebih besar
untuk mengelola daerah sendiri, tetapi
juga memiliki otonomi dari intervensi
pemerintah pusat.

Di era Reformasi juga terjadi
perubahan dalam hal pemilihan kepala
daerah. Pertama-tama pemilihan kepala
daerah dilakukan oleh DPRD secara
penuh, bukan mengusulkan nama kepada
presiden seperti pada masa Orde Baru.
Dengan UU No 22 Tahun 1999, kepala
daerah dan wakil kepala daerah dipilih
oleh DPRD. Selanjutnya dengan UU No
32 Tahun 2004 ditentukan bahwa kepala
daerah dan wakil kepala daerah dipilih
secara langsung oleh rakyat.
Perubahan cara pemilihan kepala
daerah tentu dimaksudkan agar sesuai dan
dapat mencapai tujuan otonomi daerah.
Kepala daerah yang terpilih diharapkan
benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat
dan mampu memenuhi harapan rakyat di
daerah. Kepala daerah yang dipilih secara
langsung oleh rakyat diharapkan benarbenar berpihak kepada rakyat, tidak hanya
mementingkan elite politik.
***
Setelah lima tahun berjalan sejak
berlakunya UU No 32 Tahun 2004,
pemilihan kepala daerah secara langsung
banyak mendapat sorotan dan tampaknya
memang perlu dipikirkan kembali. Hal

ini bukan berarti melangkah mundur,
tetapi untuk melihat apakah pelaksanaan
pemilihan kepala daerah secara langsung
memang sejalan dan bermanfaat bagi
pelaksanaan otonomi daerah. Kalaupun
hal itu belum dicapai juga, tidak berarti
lalu dilakukan perubahan cara pemilihan,
tetapi dapat dipikirkan langkah-langkah
perbaikan.
Paling tidak terdapat empat fenomena
yang mengecewakan terkait dengan
pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah
(pemilukada). Pertama, pemilukada selalu
disertai dengan konflik masyarakat,mulai
dari tahap pencalonan hingga bahkan
berlanjut pasca-pemilukada. Konflik
memang merupakan bagian dari demokrasi,
tetapi konflik yang berkepanjangan dan
mengarah pada kekerasan dan terhentinya
pemerintahan tentu sangat merugikan dan
mencederai makna demokrasi itu sendiri.
Kedua, politik uang selalu “tercium” dalam
setiap pelaksanaan pemilukada dan telah
dianggap sebagai bumbu penyedap.
Politik uang yang sejatinya merupakan
proses suap-menyuap telah bergeser
menjadi kewajaran, baik bagi calon
maupun masyarakat. Akibat dari politik
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uang ini, suara rakyat jadi tergadai. Calon
yang terpilih belum tentu calon yang
benar-benar ideal dan dikehendaki rakyat.
Karena merasa sudah “membeli”suara
rakyat, tidak ada hubungan lagi antara
kepala daerah terpilih dengan rakyat
pemilih. Politik uang mengakibatkan
pelaksanaan pemilukada menjadi sangat
mahal bagi pasangan calon. Padahal,
dari sisi pelaksanaan pemilukada tentu
membutuhkan biaya yang lebih mahal
dibandingkan dengan pemilihan oleh
DPRD.
Apalagi jika harus dilakukan dalam
2 putaran serta kemungkinan pemungutan
suara ulang berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi. Ketiga,walaupun
telah dilakukan pemilihan kepala daerah
secara langsung, ternyata hal itu tidak
berbanding lurus dengan peningkatan
kesejahteraan dan kemajuan daerah.
Tidak banyak daerah yang mengalami
peningkatan kesejahteraan dan kemajuan
secara signifikan. Beberapa daerah
memang mengalami kemajuan cukup
fenomenal di bawah kepemimpinan kepala
daerahnya,tetapi lebih banyak lagi yang
jalan di tempat.
Keempat, fakta menunjukkan bahwa
di era otonomi daerah semakin banyak
kasus korupsi yang terjadi.Kepala daerah
yang dipilih secara langsung tidak memiliki
dampak terhadap upaya pemberantasan
korupsi.Alih-alih memberantas korupsi,
ternyata banyak kepala daerah yang
tersangkut kasus korupsi. Keempat
fenomena di atas memunculkan gagasan
untuk mengubah cara pemilihan kepala
daerah kembali oleh DPRD.Di sisi lain,ada
yang berpendapat bahwa mengembalikan
pemilihan kepala daerah kepada DPRD
adalah langkah mundur.Pemilihan kepala
daerah oleh DPRD dipandang akan
mengebiri hak rakyat.
Kepala daerah hanya ditentukan
oleh anggota DPRD yang merupakan
elite politik. Pemilihan kepala daerah
oleh anggota DPRD juga tidak menutup
kemungkinan terjadinya politik uang,
bahkan mungkin menjadi faktor penentu
jika dibandingkan dengan kekuatan politik
uang pada pemilihan kepala daerah
secara langsung oleh rakyat. Pemilihan

kepala daerah oleh DPRD juga berpotensi
melahirkan konflik, apalagi jika kepala
daerah yang terpilih bertentangan dengan
harapan rakyat.
***
Dari sudut konstitusi, baik pemilihan
kepala daerah secara langsung maupun
pemilihan oleh DPRD dapat dilakukan
karena ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD
1945 hanya menegaskan bahwa kepala
daerah dipilih secara demokratis. Baik
mekanisme pemilihan kepala daerah
secara langsung oleh rakyat maupun
melalui “wakil rakyat” adalah mekanisme
pemilihan yang demokratis sepanjang
memang dilaksanakan secara demokratis.
Kata “demokratis”merupakan refleksi
dari dua pandangan yang ada pada
saat pembahasan PerubahanUUD1945,
yaituyangmengusulkan pemilihan
dilakukan secara langsung oleh rakyat
dan yang masih menghendaki pemilihan
dilakukan DPRD.
Kesepakatan rumusan “secara
demokratis”untuk pemilihan kepala daerah
dicapai dengan maksud agar bersifat
fleksibel. Pembuat undang-undang dapat
menentukan sistem pemilihan kepala
daerah yang sesuai dengan kondisi
daerah tertentu, apakah secara langsung
atau melalui perwakilan di DPRD. Hal
itu juga dimaksudkan sebagai bentuk
pengakuan dan penghormatan negara
terhadap keragaman adat istiadat dan
budaya masyarakat daerah yang berbedabeda serta pengakuan dan penghormatan
negara kepada satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan
Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Dengan sendirinya sistem pemilihan
kepala daerah juga tidak harus sama di
semua daerah.
***
Berdasarkan garis konstitusional,
memang terdapat peluang untuk
mengembalikan pemilihan kepala daerah
kepada DPRD.Namun tentu kurang pada
tempatnya apabila hal itu diputuskan tanpa
mempertimbangkan alternatif lain yang
dapat dilakukan.Terdapat dua alternatif
selain kembali pada pemilihan kepala

daerah oleh DPRD. Pertama,fakta negatif
yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah
secara langsung tentu bukan merupakan
“cacat bawaan” dari pemilihan langsung
itu sendiri. Fakta negatif terjadi karena
tidak dipenuhinya hal-hal tertentu yang
diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan
kepala daerah secara langsung.
Dua hal utama yang harus dihadirkan
agar pemilihan kepala daerah secara
langsung semakin berkualitas dan
mencegah terjadinya fenomena negatif
adalah penegakan hukum dan peningkatan
kesadaran politik masyarakat. Penegakan
hukum sangat diperlukan, terutama untuk
menjaga dan menghukum pelanggaran
pemilukada sehingga tidak merusak esensi
pemilukada itu sendiri.Pelanggaran dapat
dilakukan oleh siapa pun, baik peserta,
penyelenggara, aparat maupun warga
negara biasa.Semuanya harus diperlakukan
secara sama. Seiring dengan itu, diperlukan
peningkatan kesadaran politik masyarakat.
Kesadaran dalam hal ini tidak hanya
pengetahuan dan keterampilan aturan dan
teknik pelaksanaan pemilu.
Kesadaran yang lebih dibutuhkan
adalah kesadaran terhadap makna
kedaulatan dan suara yang dimiliki sebagai
warga negara serta konsekuensi dari
pilihannya. Kesadaran ini juga meliputi
nilai dan etika dalam berdemokrasi
sehingga tidak akan dapat disuap, menjual
suara,ataupun melakukan tindakan lain
yang merusak demokrasi. Keduaadalah
menentukan cara pemilihan secara
berbeda-beda. Penentuan sistem pemilihan
langsung atau melalui DPRD tentu
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
tingkat pendidikan, ekonomi, dan karakter
masyarakat di daerah setempat.Faktorfaktor itu tentu berbeda-beda yang dengan
sendirinya membawa konsekuensi bahwa
tidak dapat diterapkan sistem pemilihan
yang sama untuk semua daerah.
Pengaturan secara beragam ini
tentu memerlukan pengaturan yang
kompleks yang harus disusun bersama
secara komprehensif. Pengaturan secara
beragam ini pun tidak bertentangan dengan
konstitusi, bahkan dapat dikatakan yang
sesuai dengan latar belakang pemikiran
saat perumusan perubahan UUD 1945 []
Tulisan ini pernah dimuat di harian seputar indonesia
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