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tentang Kejaksaan RI hanya menyatakan, “Jaksa Agung
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jabatannya? Kapan jabatan Jaksa Agung berakhir sesuai
dengan putusan MK?
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P

enampilan Majalah KONSTITUSI terus mengalami pembaruan, dan
terkesan lebih cerah dari segi pewarnaan, baik dari cover majalah,
tata letak halaman dalam, dan lainnya. Sedangkan isi dan materi
majalah, berjalan seperti biasanya namun dengan beragam kejadian
menarik dan hal-hal penting lainnya terkait dunia konstitusi di
Indonesia maupun beberapa negara lainnya.
Pada Majalah KONSTITUSI Edisi September 2010, rubrikrubrik tetap kami hadirkan seperti biasa. Rubrik ‘Laporan Utama’ menampilkan berita
hangat “Permohonan Yusril Diputus Konstitusional Bersyarat’. Pada prinsipnya,
permohonan pengujian masa jabatan Jaksa Agung dalam UU No. 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pada
Rabu (22/9) di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam amar putusan, MK menyatakan Pasal 22 Ayat (1) huruf d konstitusional
bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai
“masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden
Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet
atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang
bersangkutan”. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan pemberhentian
dengan hormat karena syarat “berakhir masa jabatannya” menimbulkan masalah
dalam pemaknaan dan penerapannya.
Berita-berita hangat lainnya, mengenai penyelenggaraan Pemilukada yang
penuh dengan gejolak dan beragam permasalahan didalamnya. Mulai dari praktik
politik uang, pemalsuan ijasah pasangan calon tertentu, kisruh soal DPT, dan lainnya.
Semua berita Pemilukada tersebut ditampilkan dalam Rubrik ‘Ruang Sidang’.
Tidak ketinggalan berita-berita non-sidang dalam Rubrik ‘Aksi’ pada September
2010. Misalnya saja, ada berita ‘Ketua MK Tegaskan Kembali Putusan MK Soal
Kejaksaan dan Status Jaksa Agung’, ‘Mahfud MD: Persoalan Bangsa Indonesia Saat
Ini adalah Penegakan Keadilan’, ‘Mahfud MD: Jaksa Agung Terpilih Harus Berani,
Bukan Sekadar Bersih’, ‘Ketua MK Buka Bersama di Mabes Polri’ dan sebagainya.
Selain itu ada Rubrik ‘ Jejak Konstitusi’ yang menelusuri perjalanan hidup dan
karier tokoh BPUPKI K.H. Agus Salim. Ditambah dengan rubrik baru ‘Catatan MK‘
yang membahas berbagai topik menarik terkait kinerja MK. Juga ada Rubrik ‘Editorial’,
‘Opini’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Suara Pembaca’, ‘Cakrawala’, ‘Ragam Tokoh’, ‘Catatan
Perkara’, ‘Konstitusiana’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Pustaka’ dan ‘Kamus Hukum’.
Tak berpanjang lebar lagi, demikian pengantar dari redaksi. Semoga informasi
yang disajikan dalam majalah ini, bermanfaat bagi para pembaca.

EDITORIAL

Erga Omnes Putusan MK

K

eputusan Pre
siden (Kepres)
tentang pem
berhentian
Jaksa Agung Hendarman
Supandji akhirnya diterbit
kan, Jumat, 24 September
lalu. Sebelumnya, selama
tiga hari, sejak Mahkamah
Konstitusi (MK) memutus
permohonan Yusril Ihza
Mahendra, perdebatan
soal pemberhentian Jaksa
Agung terus memanas.
Perdebatan ini dipicu oleh pernyataan pemerintah yang
bersikukuh bahwa Hendarman Supandji adalah jaksa agung
yang sah.
Sebenarnya, perdebatan itu telah muncul sejak Yusril
Ihza Mahendra mengajukan permohonan uji materi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pada 15
Juli lalu. Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
itu ingin menguji konstitusionalitas penafsiran Pasal 19 dan
Pasal 22 ayat (1) huruf d mengenai masa jabatan Jaksa Agung
dalam Undang-Undang tersebut.
Kedua pasal tersebut tidak mengatur mengenai masa
jabatan Jaksa Agung, kecuali bahwa Jaksa Agung berhenti
apabila meninggal dunia, sakit, atau mengundurkan diri.
Yusril berpendapat, dengan tidak adanya aturan batasan
masa jabatan Jaksa Agung, kedua pasal tersebut tidak sesuai
dengan asas hukum administrasi. Selain itu, ia bertentangan
dengan asas demokrasi dan negara hukum, juga tidak ada
kepastian hukum.
Pada Rabu, 22 September lalu, MK kemudian
memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Yusril
tersebut. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal
22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16/2004
konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang
dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan
berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam
satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet,
atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden
dalam periode yang bersangkutan.” Pembatasan masa jabatan
Jaksa Agung tersebut sesuai dengan praktik ketatanegaraan
Indonesia selama ini.
Putusan itu berlaku prospektif (ke depan) sejak MK
mengetuk palu putusan, hingga dilakukan legislative review
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atas Pasal a
quo. Pertimbangan MK, pemberhentian dengan hormat karena
kondisi atau syarat “berakhir masa jabatannya” menimbulkan
masalah dalam pemaknaan dan penerapannya. Oleh karena

itu, untuk menghindari penafsiran yang berbeda, pelaksanaan
Pasal 22 ayat (1) huruf d tersebut perlu disertai dengan
rumusan yang jelas tentang jangka waktu atau lingkup waktu
yang tegas.
MK kemudian memaparkan empat alternatif untuk
menentukan kapan mulai diangkat dan saat berhentinya pejabat
negara menduduki suatu jabatan in casu Jaksa Agung. Pertama,
berdasar periodisasi Kabinet dan/atau periode masa jabatan
Presiden yang mengangkatnya; kedua, berdasar periode (masa
waktu tertentu) yang fixed tanpa dikaitkan dengan jabatan
politik di kabinet; ketiga, berdasarkan usia atau batas umur
pensiun, dan; keempat, berdasarkan diskresi Presiden/pejabat
yang mengangkatnya.
Menanggapi putusan MK tersebut, pada mulanya
Pemerintah menyatakan bahwa Jaksa Agung hanya dapat
diberhentikan melalui Keputusan Presiden. Namun,
dengan alasan untuk menghindari kegaduhan politik,
Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden yang
memberhentikan dengan hormat Hendarman Supandji
sebagai Jaksa Agung.
Dari kasus ini, semakin jelaslah peranan MK dalam
praktik ketatanegaraan di republik ini. Pertama, putusan
MK memiliki implikasi ketatanegaraan, dalam hal ini
mengakibatkan pemberhentian Jaksa Agung Hendarman
Supandji. Selain itu, putusan MK juga mampu menyelesaikan
masalah ketatanegaraan, yakni pertanyaan atas keabsahan
kedudukan Jaksa Agung yang dijabat Hendarman Supandji.
Putusan MK tersebut juga sekaligus menengahi pihakpihak yang berbeda pendapat, sehingga salah satu pihak
tidak main hakim sendiri, dalam arti menyelesaikan masalah
secara politis. Tudingan bahwa kedudukan Jaksa Agung
Hendarman Supandji selama ini tidak sah, secara eksplisit
dijawab MK dengan menyatakan bahwa pengangkatan
Jaksa Agung sekarang tidak dapat dikatan ilegal. Alasannya,
pada saat menetapkan jabatan Jaksa Agung yang sekarang
memang tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang yang
mengharuskan Presiden memilih alternatif tersebut, sehingga
tidak ada masalah keabsahan, baik konstitusionalitas maupun
legalitas.
Tidak kalah penting dari itu, dalam putusan tersebut,
MK kembali menegaskan bahwa putusan MK hanya menguji
norma secara abstrak, dan tidak mengadili kasus konkret.
Itulah sebabnya, dalam putusannya, MK memilih frasa “Jaksa
Agung yang sekarang” daripada menyebut nama Hendarman
Supandji. Karena itu pula MK menolak permohonan provisi
Pemohon tentang penyidikan dan pencegahan yang dilakukan
oleh institusi Kejaksaan, karena putusan MK tentang norma
dalam kasus judicial review bersifat erga omnes dan semua
orang. Artinya, berlaku umum dan mengikat untuk semua
kasus di seluruh Indonesia.
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SUARA PEMBACA

MK Penuhi Keadilan Publik
Serpihan harapan akan reformasi masih berdenyut.
Sebagai salah satu lembaga pengawal dan penafsir
konstitusi, peran Mahkamah Konstitusi (MK) bisa
dikatakan memenuhi keadilan publik. Pemenuhan
keadilan publik tersebut sering kita dengar dengan istilah
penegakan keadilan subtantif oleh MK. Cerminan terkini
mengenai pemenuhan keadilan publik dapat kita lihat
dalam permohonan Yusril Ihza Mahendra selaku mantan
Menkumham. Permohonan yang diajukan ialah terkait
masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Pasca diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang
amar putusannya mengakhiri masa jabatan jaksa
agung, saya selaku warga negara melihat bahwa MK
telah memutus berdasarkan bukti-bukti yang kuat, baik
formil maupun materiil. Karena masa jabatan jaksa
agung sudah sepatutnya berakhir ketika selesainya
masa Kabinet Indonesia Bersatu jilid I. “Keteledoran”

administrasi pemerintahan SBY sangat jelas terlihat
dengan adanya putusan MK. Hal yang lebih menarik
adalah untuk mengakomodir kepentingan publik dan
tidak menimbulkan konflik besar di masyarakat, putusan
tersebut (masa jabatan Hendarman Supandji) dikatakan
berakhir setelah putusan tersebut selesai dibacakan.
Mengingat apabila masa jabatan Hendarman di selesaikan
ketika tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu jilid II,
maka akan ada banyak polemik yang terjadi nantinya.
“Keteledoran” pemerintahan SBY Jilid II seharusnya
menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Amanah reformasi
yang melahirkan MK sebagai lembaga pengawal dan
penafsir konstitusi mampu memberikan rasa keadilan.
Zaid Mushafi
(Ketua HMI MPO FH UII 2008/2009)

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
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Komitmen Islam Rahmatan Lil Alamin dan
Kebangsaan Berbasis Konstitusi
Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi kemasyarakatan
(ormas) Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Dalam beberapa
kesempatan, Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) bekerjasama dengan
ormas ini berikut badan-badan otonom yang dimilikinya, seperti Muslimat
dan Fatayat, dalam Temu Wicara mendiseminasikan pentingnya
kesadaran berkonstitusi.
NU menganut paham Ahlussunah Wal Jama’ah, sebuah pola pikir
yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan
kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU
tidak hanya Al-Qur’an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan
akal ditambah dengan realitas empirik.
Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti
Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi.
Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki,
Syafi’i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan
metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan
antara tasawuf dengan syariat.
Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan
momentum penting bagi NU dalam menafsirkan kembali ajaran
Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir,
baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali
hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan
kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.
Struktur kepengurusan NU terdiri dari Pengurus Besar (tingkat
pusat), Pengurus Wilayah (tingkat provinsi), Pengurus Cabang
(tingkat kabupaten/kota), Majelis Wakil Cabang (tingkat kecamatan),
dan Pengurus Ranting (tingkat desa/kelurahan). Untuk tingkat pusat,
wilayah, cabang, dan majelis wakil cabang, setiap kepengurusan terdiri
dari mustasyar (penasihat), syuriah (pimpinan tertinggi), dan tanfidziyah
(pelaksana harian). Untuk tingkat ranting, setiap kepengurusan terdiri
dari syuriah (pimpinan tertinggi) dan tanfidziyah (pelaksana harian).
Nama-nama yang tidak bisa dilepaskan dari kiprah besar NU
adalah KH Hasyim Asyari, KH Wahab Hasbullah, KH Wahid Hasyim,
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Mustofa Bisri, dan banyak lagi.
Saat ini NU dinahkodai KH Said Aqil Siradj. Sama seperti pendahulunya,
Kang Said (panggilan akrabnya) berkomitmen untuk mengembangkan
dakwah Islam rahmatan lil alamin dan kehidupan kebangsaan yang
berbasis konstitusi. (Yazid).

Muhammadiyah menjadi salah satu mitra penting Mahkamah
Konstitusi (MK) RI dalam menyebarluaskan komitmen terhadap
kesadaran berkonstitusi dan demokrasi di tanah air. Karena itu, Temu
Wicara juga kerap dilakukan keduanya, mengingat Muhammadiyah
merupakan ormas tua yang banyak mewarnai dinamika kehidupan
keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.
Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada
tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang
bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH Ahmad
Dahlan. Ia adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta, seorang
Khatib dan juga pedagang.
Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan
jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, ia
tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam
yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadits. Oleh karena itu, ia
memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya
sebagai khatib dan pedagang.
Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan
kesabaran, akhirnya ia mendapat sambutan dari keluarga dan teman
dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan dia,
sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung
Kauman, bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa.
Untuk mengorganisasi kegiatan tersebut, maka didirikan Persyarikatan
Muhammadiyah. Demikianlah sehingga kini Muhammadiyah telah ada di
seluruh pelosok tanah air.
Di samping memberikan kegiatan kepada laki-laki, pengajian
kepada ibu-ibu dan anak-anak, ia juga mendirikan sekolah-sekolah. Pada
tahun 1913 hingga 1918 ia telah mendirikan sekolah dasar sejumlah 5
buah. Setahun kemudian, ia mendirikan Hooge School Muhammadiyah,
atau sekolah lanjutan. Sekolah itu kemudian diganti namanya menjadi
Kweek School Muhammadiyah pada 1921. Lalu, pada 1923, sekolah
tersebut dipecah menjadi dua, laki-laki sendiri dan perempuan
sendiri. Akhirnya pada 1930 namanya diubah menjadi Mu`allimin dan
Mu`allimat.
Muhammadiyah mendirikan organisasi untuk kaum perempuan
dengan Nama ‘Aisyiyah. Di sini, istri KH. A. Dahlan, Nyi Walidah Ahmad
Dahlan berperan serta aktif, bahkan sempat menjadi pemimpinnya.
Pentingnya peran Muhammadiyah dalam mengembangkan bidang
pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan nilai-nilai kebangsaan,
membuat sejumlah kalangan tergerak memfilmkannya. Sang Pencerah,
film sejarah yang berkisah tentang sosok KH Ahmad Dahlan, telah
mendapat izin dari Muhammadiyah untuk mengenalkan dakwah Islam
yang mencerahkan umat. (Yazid)
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OPINI
LAPORAN
UTAMA

Polemik Pascaputusan
Mahkamah Konstitusi
Oleh:
Dr. Marwan Mas, SH. MH.,
Dosen Ilmu Hukum dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PuSKon)
Universitas 45, Makassar.

M

ahkamah Konstitusi (MK) pada 22
September 2010 telah memutus gugatan
Yusril Ihza Mehendra terhadap Pasal
22 Ayat (1) huruf d Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (UU Kejaksaan). MK menyatakan, masa
jabatan Jaksa Agung berakhir dengan berakhirnya
masa jabatan presiden dalam satu periode bersamasama masa jabatan anggota kabinet, atau diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode
yang bersangkutan. Ternyata putusan ini menuai
polemik dan kontroversi dalam masyarakat.
Pernyataan Ketua
MK, Mahfud MD, di
media mengenai maksud
putusannya, ditanggapi oleh
Staf Khusus Presiden Bidang
Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Denny Indrayana
dan Menteri Sekretaris
Negara, Sudi Silalahi.
Keduanya menilai, jabatan
Jaksa Agung Hendarman
Supandji tetap legal.
Alasannya, amar putusan
MK tidak memuat katakata yang menyebut “Jaksa
Agung Hendarman Supandji
ilegal”.
Tanggapan tersebut memicu polemik. Padahal,
pertimbangan putusan menurut Pasal 48 Ayat (2)
huruf e UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK), bahwa “pertimbangan hukum
menjadi dasar putusan”. Akibat dari itu semua, presiden
menuai kecaman berbagai pengamat lantaran dianggap
mengabaikan putusan MK. Bahkan, ada kalangan yang
mengarahkan pada pandangan bahwa Presiden bisa
dibawa ke ruang pemakzulan. Asumsinya, Presiden
melanggar sumpah, yaitu akan memegang teguh UUD
1945 dan menjalankan segala undang-undang dan
peraturannya dengan selurus-lurusnya (Pasal 9 Ayat
(1) UUD 1945). Wajar saja bila ada kalangan yang
mempertanyakan kredibilitas tim hukum presiden.
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Tafsir Konvensional
Menyimak polemik itu, ada kesan putusan MK
ditafsirkan secara sederhana, yang sebetulnya kalau
dikaji menurut hukum acara, sudah begitu tegas dan
terang benderang. Membaca putusan hakim tidak boleh
memisahkan antara pertimbangan hukum dengan amar
putusan yang terangkum dalam satu kesatuan. Artinya,
pengangkatan Jaksa Agung memang didasarkan pada
Keputusan Presiden (Keppres) dan hanya Keppres
pulalah yang bisa memberhentikannya. Tetapi putusan
MK juga tidak bisa dinafikan, bahwa sejak putusan
dibacakan dan diketuk palu oleh Ketua majelis,
Hendarman Supandji bukan
lagi Jaksa Agung, yang
tentunya perlu ditindaklanjuti
oleh Keppres.
Polemik mestinya tidak
perlu terjadi. Apalagi MK
juga menganggap tindakan
Presiden tetap konstitusional,
adapun yang keliru adalah
UU Kejaksaan yang tidak
membatasi masa jabatan
Jaksa Agung. Artinya,
meskipun tidak ada Keppres
baru bagi Hendarman
Supandji pada masa
periode kedua pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia tetap
konstitusional. Sebab, tidak ada kejelasan mengenai
masa jabatan Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan.
Oleh karena itu, MK mengeluarkan putusan yang
pada intinya membuat terang ketidakjelasan tersebut,
bahwa masa jabatan Jaksa Agung mengikuti periodisasi
jabatan presiden.
Berdasarkan tafsir Pasal 22 Ayat (1) huruf d
UU Kejaksaan, Hendarman Supandji diangkat pada
periode Kabinet Indonesia Bersatu I, dan masa jabatan
tersebut mestinya berakhir pada 20 Oktober 2009. Saat
itu, Presiden terpilih dilantik sehinggga seharusnya
Keppres pengangkatan Hendarman Supandji juga
diperbaharui, meskipun yang menjabat dan dilantik
presiden tetap Susilo Bambang Yudhoyono.

Substansi putusan MK menegaskan bahwa masa
jabatan Hendarman Supandji mulai dari 20 Oktober
2009 sampai sebelum putusan MK dibacakan (22
September 2010) tetap dianggap sah, karena MK belum
menafsirkan periodisasi masa jabatan Jaksa Agung.
Dikaji secara formil, pertimbangan tersebut harus
diapresiasi, lantaran Pasal 47 UU MK menegaskan
“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan
hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum”. Artinya, putusan MK
tentang legalitas Jaksa Agung berlaku sejak selesai
dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk
umum, sehingga harus ditindaklanjuti oleh pemerintah
(presiden). Presiden mengeluarkan Keppres baru, bisa
dengan mengangkat kembali Hendarman Supandji atau
menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas.
Meski sempat terjadi polemik antarpengamat,
ternyata Presiden SBY bereaksi positif dengan
mengeluarkan Keppres Nomor 104/2010 (24
September 2010) tentang Pemberhentian Hendarman
Supandji sebagai Jaksa Agung, dan Wakil Jaksa Agung
Darmono ditunjuk pelaksana tugas sampai ada Jaksa
Agung definitif. Keppres ini tentu mengakhiri polemik,
meski masih ada pengamat yang tetap mempersoalkan
substansi Keppres soal penunjukan pelaksana tugas
sementara, bukan jaksa agung baru definitif. Saya
setuju sekiranya Presiden SBY langsung menunjuk
Jaksa Agung definitif. Tidak perlu menunjuk pelaksana
tugas karena kewenangannya tidak akan persis sama
dengan pemegang jabatan definitif.
Menyimak polemik yang terjadi selama hampir
tiga hari pascaputusan MK, tak lebih dari polemik
soal tafsir yang berkutat dalam hukum konvensional,
yaitu tafsir hukum yang bertumpu pada tradisi
civil law system yang memang secara teori dianut
Indonesia sebagai warisan pemerintah Belanda (asas
konkordansi). Salah satu ciri civil law system adalah
mengagungkan aspek tertulis (positivis), padahal setiap
yang tertulis itu selalu memiliki semangat dan konten
yang bisa dikaji dari aspek filosofis dan sosiologis
pembentukannya.
Jaksa Agung Baru
Negeri ini butuh Jaksa Agung baru yang
memiliki keberanian, integritas dan tidak terindikasi
korupsi atau mafia hukum. Apakah berasal dari luar
kejaksaan atau dari intern, biarlah diserahkan kepada
presiden. Hanya saja, presiden tidak boleh tutup mata
dari harapan publik dan aktivis antikorupsi yang

berharap dari luar lingkaran kejaksaan (nonkarir).
Wacana yang berkembang di tengah masyarakat
tentang perlunya Jaksa Agung dari luar kejaksaan,
bukan tanpa makna.
Kondisi kejaksaan saat ini yang terus disorot
publik akibat banyaknya persoalan intern yang masih
gelap-gulita, tidak akan membuat Jaksa Agung nanti
tidur nyenyak. Begitu banyak catatan publik dan
aktivis antikorupsi bengkalai kasus intern yang tidak
dituntaskan oleh Hendarman. Salah satunya, rangkaian
kasus Urip Tri Gunawan yang telah dijatuhi pidana
karena menerima sogok, tetapi tidak mengungkap
jaksa lain yang diduga terlibat. Juga kasus Jaksa Cirus
Sinaga yang diduga terlibat dalam penanganan kasus
Gayus Tambunan (mafia pajak), juga jadi perhatian
publik yang harus diungkap.
Harapan publik yang amat besar ini akan membuat
Jaksa Agung super sibuk, sebab akan dihadang oleh
kasus-kasus besar seperti membersihkan “jaksa-jaksa
nakal” yang selama ini menggerogoti citra kejaksaan.
Keberadaan jaksa nakal sebagai produk bersama aparat
kejaksaan, pembersihan secara intern yang sering tidak
transparan terpaksa diwarisi Jaksa Agung baru. Jaksa
yang suka menerima sogok, memanipulasi pasalpasal pidana, memainkan tuntutan yang berafiliasi
duit, bahkan memeras, harus diberantas agar tidak
membuat institusi kejaksaaan semakin terpuruk.
Rakyat berharap, agar Jaksa Agung baru nanti
memiliki keberanian memproses semua elit politik dan
kekuasaan yang melakukan penyelewengan kekuasaan.
Kasus Bank Century yang sampai kini mati suri, adalah
kasus yang wajib ditelusuri. Di sini akan diuji seberapa
besar nyali Jaksa Agung baru menghadapi elit politik
dan kekuasaan. Paling tidak, ada nuansa baru dan lebih
progresif yang ditunjukkan kepada publik ketimbang
yang dilakukan oleh Hendarman Supandji.
Pada aspek lain, wajar merespek sikap presiden
yang cepat memenuhi putusan MK, meski berbeda
dengan reaksi awal para tim hukum presiden. Usainya
polemik ini bisa memulihkan kepercayaan rakyat
terhadap pemerintah, dengan harapan tidak akan
terulang lagi keteledoran soal administrasi dalam
pemerintahan. Tim hukum Presiden perlu introspeksi
diri untuk tidak gampang memberikan pernyataan yang
belum tentu sejalan dengan sikap Presiden, sebab bisa
menjatuhkan kredibilitas presiden. Mengelola negara
dan kepentingan rakyat butuh kecerdasan dan ketelitian,
bukan karena mampu berargumentasi di depan publik
yang belum tentu benar.[]

September 2010 KONSTITUSI

9

LAPORAN UTAMA

Konstitusional Bersyarat
Masa Jabatan Jaksa Agung
Pemohon dalam
perkara Nomor 49/
PUU-VIII/2010, Yusril
Ihza Mahendra, tampak
tersenyum usai MK
mengabulkan sebagian
permohonannya pada
Rabu (22/9) di ruang
sidang pleno MK .

P
Humas MK/Ganie

ekan ini, minggu keempat bulan September,
Mahkamah Konstitusi (kembali) menjadi
kiblat perhatian publik. Pasalnya, publik
ingin mengetahui bagaimana akhir dari
uji materi Undang-Undang Kejaksaan
yang dimohonkan oleh Pemohon yang juga sekaligus
mantan Menteri Hukum dan HAM: Yusril Ihza
Mahendra. Dan, kisah itu pun berakhir dengan senyum
simpul di bibir Yusril.
Ya, siang itu, Rabu (22/9) sekitar 14.35 WIB,
Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD
membacakan amar putusan yang menyatakan,
Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan
Pemohon. Namun, Mahkamah menolak permohonan
Provisi Pemohon.
Dalam putusan dengan nomor perkara 49/PUUVIII/2010 itu, Pemohon menguji Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan),
khususnya Pasal 22 Ayat (1) Huruf d. Pada intinya,
Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas masa
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jabatan seorang Jaksa Agung. Yang menurutnya, tidak
ada kejelasan dan ketegasan yang mengakibatkan
ketidakpastian hukum dalam norma tersebut.
Sehingga, menurut Pemohon, telah melanggar hak
konstitusionalnya. Adapun rumusan norma yang
diuji itu adalah “Jaksa Agung diberhentikan dengan
hormat dari jabatannya karena:...d. berakhir masa
jabatannya”.
Menurut Yusril, hanya ada dua tafsir yang
menjadikan norma tersebut konstitusional: pertama,
masa jabatan seorang Jaksa Agung itu habis bersamaan
dengan berakhirnya kabinet atau masa bakti seorang
Presiden, atau yang kedua, apabila Jaksa Agung tidak
melekat pada masa bakti Presiden atau kabinet maka
harus ditegaskan dalam Keputusan Presiden (Keppres)
pengangkatannya, yakni kapan berakhirnya masa
jabatan seorang Jaksa Agung.
“Tafsir ini menurut kami adalah tafsir yang benar
dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 1 Ayat
(3) dan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang
Dasar. Jika ditafsirkan sebaliknya atau ditafsirkan

dengan cara lain dari pada penafsiran seperti itu, maka
penafsiran itu berpotensi menjadi tidak konstitusional,
menjadi unconstitutional,” ungkap Yusril dalam sidang
Pendahuluan, Kamis (15/7) di ruang sidang pleno MK.
Yusril juga berargumen, jika tidak ditafsirkan
seperti dua pernyataan di atas, maka berpotensi seorang
Jaksa Agung akan menjadi Jaksa Agung seumur hidup,
tidak dapat diberhentikan oleh Presiden. Padahal,
lanjut Yusril, jabatan yang berpotensi dijabat seumur
hidup adalah bertentangan dengan asas negara hukum
seperti diatur di dalam Konstitusi. “Negara hukum dan
demokrasi tidak memberikan peluang kepada seorang
pejabat menduduki suatu jabatan tanpa batas waktu,”
tegas Yusril.
Batas Masa Jabatan
Dalam sidang Pembuktian, 12 dan 24 Agustus
2010 yang lalu, untuk memperkuat dalil-dalilnya,
Pemohon telah menghadirkan beberapa ahli dalam
persidangan. Mereka: Prof. Bagir Manan, Prof. Laica
Marzuki, Prof. H. A. S. Natabaya, Dr. Andi Muhammad
Asrun, dan Dr. Margarito Kamis. Selain itu, salah
seorang ahli, Prof. Erman Rajagukguk, memberikan
kesaksian secara affidavit.
Dalam paparannya, Bagir Manan, mendasarkan
penjelasannya pada dua pokok pertanyaan: pertama,
kapan habis masa jabatan Jaksa Agung dan kedua,
apakah Jaksa Agung itu memangku jabatan
administrasi negara ataukah jabatan ketatanegaraan.
Menurut Bagir, pada prinsipnya, masa jabatan
memiliki batas, dan begitu pula untuk jabatan Jaksa

Humas MK/Fitri Yuliana

Agung. Kemudian, pertanyaan berikutnya kapankah
itu berakhir, jika pengaturan dalam Pasal 22 huruf d
UU Kejaksaan hanya menyebutkan ”berakhir masa
jabatannya” tanpa memberikan penegasan batas
berakhirnya masa jabatan. Bagir menyatakan, batasnya
adalah usia pensiun.
“Berdasarkan Undang-Undang tentang Kejaksaan,
Jaksa akan berakhir masa jabatannya pada saat mencapai
usia 62 tahun dengan hak pensiun. Jadi dari sudut itu
Jaksa Agung sebagai Jaksa menurut undang-undang
wajib pensiun pada usia 62 tahun,” tuturnya.
Kemudian terkait apakah Jaksa Agung
itu termasuk bagian dari pemerintah, Bagir pun
menjelaskan, Jaksa Agung adalah termasuk dalam
pelaksana fungsi administrasi negara, bukan fungsi
ketatanegaraan. Artinya, Jaksa Agung termasuk
ke dalam rezim eksekutif. “Apakah benar fungsi
sebagai Jaksa sebagai penuntut umum itu fungsi
ketatanegaraan? Saya berpendapat tidak, itu bukan
fungsi dari ketatanegaraan, itu fungsi administrasi yang
bertindak atas nama negara,” ungkapnya.
“Karena itu kalau Jaksa Agung itu adalah pejabat
administrasi negara dan karena itu dia harus tunduk
kepada semua kaidah-kaidah hukum administrasi
negara. (Jadi) kalau Jaksa Agung itu diperlakukan
sebagai anggota kabinet maka dia akan berhenti
bersama-sama anggota kabinet yang lain,” lanjutnya
mengingatkan.
Mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki juga
berpendapat senada, menurutnya, Jaksa Agung adalah
jabatan publik di bawah Presiden. “Jabatan Jaksa

Para ahli: (ki-ka) Adnan
Buyung Nasution,
Denny Indrayana, M.
Fajrul Falaakh, Philipus
M. Hadjon, dan Achmad
Roestandi; dihadirkan
oleh Pemerintah pada
persidangan pengujian
UU Kejaksaan, Selasa
(24/8) di ruang sidang
pleno dengan agenda
mendengarkan
keterangan ahli.
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Agung adalah bagian kekuasaan pemerintahan negara
di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana
dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945, bahwasannya Presiden RI memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar. Kekuasaan pemerintahan adalah la puissance
executrice, jabatan Jaksa Agung berada dalam lingkup
kekuasaan eksekutif,” paparnya. Begitu pula dari aspek
historis, Margarito Kamis mengungkapkan, pada 22
Juli 1960, Kejaksaan Agung dengan resmi dinyatakan
sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dalam rapat
kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.
Selain itu, menurut Laica, rumusan “berakhir
masa jabatannya” pada UU Kejaksaan adalah
mengandung multitafsir atau polyinterpretabel yang
pada gilirannya mengakibatkan ketidakpastian hukum
(rechtsonzekerheid). “Masa jabatan Jaksa Agung tidak
dibatasi, artinya terdapat kecenderungan keberadaan
masa jabatan otoritas publik yang tanpa batas di
republik ini,” tegasnya.
Ia pun menyimpulkan, norma multi tafsir dan
ketidakpastian hukum tersebut telah bertentangan dengan
UUD 1945 terutama Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 28D
Ayat (1). “Hakikat konstitusionalisme adalah membatasi
kekuasaan. Oleh karena itu, dengan adanya jabatan
otoritas publik yang masa jabatannya tidak dibatasi
berarti mencederai kedaulatan rakyat,” ungkapnya.
Sedangkan Natabaya menegaskan, ketentuan
yang diuji tersebut, tidak memenuhi asas-asas umum
pembentukan perundang-undangan yang baik.
Terserah Presiden
Sebaliknya, dari Pemerintah, yang diwakili
oleh Cholilah (Direktur Litigasi Dep. Hukum dan
HAM) beserta beberapa rekannya yang hadir dalam
persidangan, Jumat (5/8) di ruang sidang pleno
MK, berpendapat, UU Kejaksaan sebagai pengganti
Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, dimaksudkan
untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran
Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintahan
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan yang harus bebas, merdeka dan terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh
kekuasaan lainnya.
“Bahwa undang-undang a quo memberikan
penegasan kembali bahwa Kejaksaan adalah lembaga
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penegakan hukum dengan berlandaskan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,”
kata Cholilah.
Hal itu dikuatkan oleh ahli Denny Indrayana
Ph.D yang dihadirkan Pemerintah pada Selasa (24/8) di
ruang sidang pleno MK. Ia mengatakan, kalaupun ada
jabatan seumur hidup bukan berarti bertentangan dengan
prinsip-prinsip konstitusi. “Alternatif Jabatan seumur
hidup justru dapat sangat berkaitan dengan penguatan
prinsip independensi suatu lembaga,” katanya.
Selanjutnya, Cholilah pun mengatakan, pasal
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yang diuji Pemohon adalah pasal yang berkaitan
dengan tindakan di ranah administratif. Dengan
demikian, menurutnya, pengujian konstitusionalitas
norma yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak tepat.
“Fakta hukum yang demikian tidak berkaitan dengan
masalah konsitusionalitas keberlakuan materi muatan
norma Undang-Undang,” ungkapnya.
Selain Denny, Pemerintah juga telah menghadirkan
beberapa ahli, mereka adalah Letjen (Purn) Achmad
Roestandi, Prof. Philipus M. Hadjon, Prof. Adnan
Buyung Nasution, dan M. Fajrul Falaakh.
Pada intinya, Roestandi menyatakan, Jaksa
Agung bukanlah Jaksa, atau bukanlah jabatan karir
yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Karena, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden sedangkan Jaksa tidak. Oleh karena
itu, masa jabatan Jaksa Agung tidak dibatasi oleh
usia pensiun seperti yang diatur bagi Jaksa atau PNS
pada umumnya. Bahkan, lanjutnya, Jaksa Agung bisa
saja seumur hidup. "Karena inikan tidak ditentukan,"
tegasnya.
Sedangkan Hadjon menyoroti legalitas jaksa
agung. Menurut Hadjon, jaksa agung tetap sah selama
belum ada pemberhentian sebagai jaksa agung oleh
presiden. Karena, terkait batas masa jabatan dan
bagaimana pengangkatan Jaksa Agung, menurutnya,
telah jelas dan tegas diatur dalam UU Kejaksaan yakni
pada Pasal 19 ayat (2) serta Pasal 22 Ayat (2). Hal senada
juga diungkapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam
keterangan tertulisnya.
“Pasal 19 UU 16/2004 menyatakan, Jaksa Agung
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Pasal 22
ayat (2) UU 16/2004 menyatakan, dengan Keputusan
Presiden. Dengan demikian, persoalannya adalah
mengenai kewenangan. Hal tersebut bukanlah diskresi
melainkan kewenangan presiden,” papar Hadjon.
Seirama dengan itu, Fajrul dan Adnan menuturkan,
berhentinya Jaksa Agung tergantung pada keputusan
politik dari pejabat yang berwenang. Dengan kata lain,
berakhirnya masa jabatan seorang Jaksa Agung adalah
‘terserah’ Presiden.
Conditionally Constitutional
Dalam putusannya, dengan mempertimbangkan
seluruh fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan, Mahkamah mengakui, memang terdapat
ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam Pasal 22 Ayat
(1) UU Kejaksaan, khususnya rumusan pada huruf d.
Menurut Mahkamah, secara substansi rumusan tersebut
(dapat) menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena,
setidaknya ada empat tafsir yang muncul berkaitan
dengan rumusan “berakhir masa jabatannya” itu.
“Sekurang-kurangnya ada empat alternatif
untuk menentukan kapan mulai diangkat dan saat
berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya in
casu Jaksa Agung, yaitu, pertama, berdasar periodisasi
Kabinet dan/atau periode masa jabatan Presiden yang
mengangkatnya; kedua, berdasar periode (masa waktu

tertentu) yang fixed tanpa dikaitkan dengan jabatan
politik di kabinet; ketiga, berdasarkan usia atau batas
umur pensiun dan; keempat, berdasarkan diskresi
Presiden/pejabat mengangkatnya,” ungkap Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati, saat membacakan
pertimbangan hukum.
“Terhadap kondisi/syarat “d. berakhir masa
jabatannya” menimbulkan masalah dalam pemaknaan
dan penerapannya. Oleh karena itu, pelaksanaan dari
Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 perlu disertai
dengan rumusan yang jelas tentang jangka waktu
atau lingkup waktu yang tegas untuk menghindari
penafsiran yang berbeda,” lanjut Maria.
Oleh karena ternyata tidak ada satu pun
dari alternatif tersebut yang secara tegas dianut
dalam Undang-Undang a quo, maka Mahkamah
berkesimpulan,
ketentuan
“berakhir
masa
jabatannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat
(1) huruf d UU Kejaksaan itu memang menimbulkan
ketidakpastian hukum. Dan, ketidakpastian hukum

Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 1 Ayat (3):
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Pasal 28D Ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan
jaminan, perlidungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.”

adalah bertentangan dengan konstitusi. Sehingga,
Mahkamah menyatakan, permohonan Pemohon
sepanjang Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16 Tahun 2004
dinyatakan agar conditionally constitutional beralasan
untuk dikabulkan.
Akhirnya, Mahkamah memutuskan bahwa
Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan
adalah sesuai dengan Konstitusi secara bersyarat
(conditionally constitutional), Yaitu konstitusional
sepanjang dimaknai masa jabatan Jaksa Agung itu
berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden
Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama
masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode
yang bersangkutan. "Berlaku secara prospektif sejak
diucapkannya putusan ini," ucap Ketua Pleno Hakim
Moh Mahfud MD. Dalam putusan tersebut, dua Hakim
Konstitusi mengajukan Dissenting Opinion (Pendapat
Berbeda), yakni Achmad Sodiki dan Harjono. (Dodi)

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
Pasal 22 Ayat (1):
Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya karena:
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri;
c. Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
d. Berakhir masa jabatannya;
e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Pasal Ayat (2):
Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Amar Putusan
Dalam Provisi:
Menolak permohonan Provisi Pemohon;
Dalam Pokok Permohonan:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik
Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung
itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama
masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang
bersangkutan”;
- Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik
Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan
Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode
bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam
periode yang bersangkutan”;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
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RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kab. Halmahera Utara

Meski Pemohon Datangkan Dua Ahli, MK
Putuskan Menolak Permohonan

Humas MK/GANIE

Mantan Hakim Konstitusi, Maruarar Siahaan sebagai ahli,sedang memberikan keterangan
dan pendapatnya terkait perkara Sengketa Pemilukada Kab. Halmahera Utara, Rabu (1/9)
di Ruang Sidang Pleno MKRI.

P

ermohonan dengan nomor per
kara 155/PHPU. D-VIII/2010 ini
diajukan oleh empat pasangan
calon bupati dan wakil bupati
Halmahera Utara (Halut) 2010. Mereka
adalah Frans Manery-Rusdi Djoge (pasangan
nomor urut 2), Muchlis Tapi Tapi-Hapri
Bolango (pasangan nomor urut 4), Eduard
Loasari-Muhammd Mifta Baay (pasangan
nomor urut 5), dan Djidon Hangewa-Bahardi
Ngongira (pasangan nomor urut 6).
Untuk memperkuat dalil-dalilnya,
para Pemohon, dalam persidangan, Rabu
(1/9) di Ruang Sidang Pleno MKRI,
menghadirkan dua Ahli untuk memberikan
penjelasan. Penjelasan tersebut berkaitan
dengan keberlakuan asas-asas pemilhan
umum dalam pelaksanaan pemilihan
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umum kepala daerah (Pemilukada). Serta,
menjelaskan tentang tindak administratif
dan implikasinya dalam Pemilukada ditilik
dari perspektif hukum administrasi.
Hal itu untuk memperkuat dalil
Pemohon yang menyatakan, selama
penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten
Halmahera Utara (Halut) terdapat beberapa
pelanggaran, khususnya yang bersifat
adminitratif. Yang salah satunya adalah
para petugas penyelenggara Pemilukada
–baik PPK ataupun PPS- tidak memiliki SK
(Surat Keputusan) selama bertugas, serta
adanya syarat dukungan yang bermasalah
dalam pencalonan pasangan calon Hein
Namotemo-Rusman Solaeman.
Oleh karenannya, para Pemohon
menghadirkan ahli Dian P. Simatupang

(Dosen Hukum Administrasi Negara
Universitas Indonesia) dan ahli Maruarar
Siahaan (mantan Hakim Konstitusi).
Dalam paparannya, Dian Simatupang
menjelaskan, berdasarkan kepada Pasal
56 UU 32 Tahun 2004 maka dalam hal
pencalonan kepala daerah terdapat syarat
legalitas dan syarat legitimitas.
Menurutnya, kedua syarat itu
merupakan representasi dari dua hal, yakni
yuridis dan politis. Dalam praktiknya,
seringkali kedua hal ini tidak terpenuhi,
baik salah satu diantaranya, maupun
keduannya. Ketidakmampuan dalam
memenuhi syarat tersebut, lanjut Dian,
mengakibatkan tuna administratif atau
maladministrasi. Yang akhirnya, akan
berimplikasi hukum. “Konsekuensinya

adalah batal demi hukum, baik secara
internal maupun eksternal,” tuturnya.
Terkait dengan perkara, Dian
mengatakan,
terpenuhinya
syarat
administratif secara faktual –para petugas
PPK dan PPS telah disumpah dan
menerima upah kerjanya- adalah tidak
cukup atau membuat suatu tindakan sah.
Menurutnya, dalam konteks administrasi,
syarat materiil juga harus terpenuhi, dalam
hal ini ialah adanya SK. Begitu pula dalam
konteks pencalonan pasangan calon, lanjut
Dian, harus sesuai dengan mekanisme
internal partai politik bersangkutan, yang
biasanya diatur dalam Anggaran Dasar
(AD) parpol. “Prinsipnya ialah tidak
terpenuhinya dokumen materiil, maka
implikasinya adalah tidak sah,” tegasnya.
Sedangkan, ahli Maruarar Siahaan
berpandangan, dalam setiap Pemilukada,
seharusnya penyelenggara Pemilukada
memiliki kemandirian, integritas dan
imparsialitas. “Jika ada pasangan yang
melakukan intervensi, dapat dilakukan
diskualifikasi. Apalagi jika ada tanda
tangan yang dipalsukan, atau pengurangan
tahapan Pemilukada sampai 150 hari.
Apakah jika ada KPU yang yang melanggar
hukum akan dibiarkan saja?” ungkap
Maruarar setengah bertanya. “Demokrasi
yang pura-pura itu harus diakhiri. MK
harus memutus dengan adil dan tegas”.
Pemohon
juga
menghadirkan
Ketua Panitia Pengawas Pemilukada
(Panwaslukada) Kab. Halut, Rahman Baba.
Rahman mengungkapkan, dalil Pemohon
yang menyatakan terdapat 615 surat suara
dalam sebuah kantong plastik merah di
TPS 37 Kecamatan Tobelo adalah benar.
“Terdapat tiga surat suara telah tercoblos.
Tapi akhirnya, pemungutan tetap diakukan
pada pukul 2 siang. Surat suara itu tetap
dipakai tapi yang tiga (telah tercoblos, red)
tidak dipakai,” terangnya.

Saksi Termohon Membantah
Terhadap dalil tersebut, pada
persidangan yang sama, saksi Termohon,
Markus Loleng (Ketua TPS 37)
menjelaskan, surat suara tersebut berada
dalam kantong plastik dikarenakan
kotak suara masih berada di kantor desa.
“Pada tanggal 8 Agustus, sehari sebelum
pemungutan suara, ketua KPPS menyuruh
saya untuk membawa surat suara
menggunakan kantong plastik saja. Nanti
kotaknya menyusul,” ucapnya.
Berkenaan
dengan
legalitas
penyelenggara Pemilukada (PPK dan PPS)
yang tidak menerima SK juga dibenarkan
oleh Rahman. Namun, terhadap dalil ini,
Termohon telah menghadirkan saksi Bobi
(Ketua PPK Tobelo). Ia mengungkapkan
bahwa dirinya telah menerima SK,
seperti yang dinyatakan oleh Termohon
pada persidangan sebelumnya. “SK-nya
kolektif. Kami terima dalam bentuk foto
copy. Pada tanggal 10 Juni 2010, sebelum
pelantikan,” katanya. “PPS juga terima
bersamaan dengan SK PPK,” lanjutnya.
Dalil Tidak Terbukti
Dalam Putusannya, Mahkamah
mempertimbangkan mengenai perubahan
jadwal Pemilukada Kab. Halut Tahun 2010
sebanyak tiga kali. Mahkamah berpendapat,
memang benar bahwa KPU Kabupaten
Halmahera Utara telah melakukan
perubahan jadwal, namun perubahan
tersebut disebabkan karena adanya persoalan
teknis administratif dan bukan karena adanya
unsur “kesengajaan” untuk menunda jadwal
dan tahapan Pemilukada. “Seandainyapun
benar ada unsur kesengajaan untuk menunda
jadwal dan tahapan Pemilukada, quod non,
hal tersebut tidaklah berpengaruh pada
perolehan suara masing-masing pasangan

calon.” terang Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva.
Selain itu, Mahkamah berpendapat,
pengangkatan PPK dan PPS telah dilakukan
secara kolektif berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010
tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Halmahera
Utara Tahun 2010 dan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2010
tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010,
sedangkan untuk pengangkatan KPPS
dibuat oleh PPS di wilayah kerjanya
masing-masing.
Sedangkan
menyangkut
dalil
pencalonan pasangan calon nomor urut 1
(Hein Namotemo, dan Rusman Soleman)
cacat secara administratif, menurut
Mahkamah, Termohon telah melakukan
verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual terhadap persyaratan dukungan
dari partai politik pada hari Jumat tanggal
2 Juli 2010 di Kantor DPP Partai Golkar
yang hasilnya dituangkan dalam Berita
Acara Verifikasi Nomor 028.1/II.a/
BA.KPU HALUT/VII/2010 dan tidak ada
yang mengajukan keberatan terhadap hasil
verifikasi tersebut.
Mengenai dalil lainnya menurut
Mahkamah, tidak terbukti dan tidak
beralasan hukum. Akhirnya, dalam amar
putusan yang dibacakan pada Sidang Pleno,
Kamis (16/9), Mahkamah menyatakan,
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. (Dodi/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah kota. Manado

MK Kabulkan Sebagian Permohonan
PHPU Manado

Humas MK/GANIE

Anwar Panawar, calon wakil walikota Manado selaku salah satu Pemohon dari Perkara Sengketa
Pemilukada Kota Manado bersujud syukur atas dikabulkan permohonannya, Jumat (3/9), di ruang
sidang Pleno.

U

paya yang dilakukan Pasangan
Hanny Joost Pajouw dan
Anwar Panawar sebagai calon
walikota dan wakil walikota
Manado tak sia-sia, setelah Mahkamah
Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian
permohonan mereka pada sidang perkara
No.144/PHPU.D-VIII/2010 di ruang
sidang Pleno, Jumat (3/9).
Dalam
putusan,
Mahkamah
menyatakan eksepsi pihak Terkait
tidak beralasan hukum dan telah terjadi
pelanggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif. “Dalam amar
putusan menyatakan, dalam eksepsi:
menolak eksepsi Pihak Terkait. Dan,
mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebagian,” demikian dibacakan
Mahfud MD selaku Ketua Pleno yang
didampingi para hakim konstitusi
lainnya.
Putusan yang dijatuhkan MK itu
didasarkan pada penilaian atas bukti dan
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keterangan saksi Pemohon, bahwa Pihak
Terkait telah melakukan serangkaian
pertemuan yang melibatkan para kepala
lingkungan, lurah dan camat se-Manado
untuk mendukung pihak Terkait yang
dikondisikan dari Januari 2010. Selain
itu, jika Pihak Terkait menang putaran
pertama Pemilukada Kota Manado, para
lurah dijanjikan berangkat ke Singapura
dan para Kepala Lingkungan dijanjikan
berangkat ke Bali.
Bukti dan keterangan saksi
Pemohon lainnya mengungkapkan, pihak
Terkait telah melakukan pertemuan di aula
kantor Pemerintah Kota Manado dengan
para guru dan melakukan kampanye
terselubung. Juga terjadi mobilisasi PNS
(Pegawai Negeri Sipil), guru dan siswa
sekolah menengah atas dalam kampanye
pihak Terkait dan memindahkan pejabat
yang tidak loyal kepada Pihak Terkait.
Bukti lainnya, terjadi pemecatan para
kepala lingkungan yang tidak mendukung

Pihak Terkait maupun pemecatan pegawai
Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado
yang tidak memilih pihak Terkait.
Dari rangkaian fakta tersebut,
Mahkamah berpendapat, terjadi pelang
garan bersifat terstruktur, sistematis, dan
masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena
pelanggaran oleh pihak Terkait dengan
memobilisasi PNS secara teroganisir,
terstruktur dan terencana dengan sangat
baik. Yakni, dengan melakukan pertemuanpertemuan yang melibatkan para camat,
lurah dan kepala lingkungan se-Manado
untuk mendukung Pihak Terkait jadi
pemenang Pemilukada Kota Manado.
Selain itu, terdapat pula intimidasi berupa
pemecatan beberapa kepala lingkungan
dan karyawan Perusahan Daerah Pasar
Kota Manado yang tidak mau mendukung
Pihak Terkait.
Mahkamah berkeyakinan bahwa
pertemuan-pertemuan tersebut merupakan
bentuk mobilisasi para PNS, khususnya
para Camat, Lurah dan para guru
untuk mendukung Pihak Terkait dalam
Pemilukada Kota Manado.
Dengan
demikian,
menurut
Mahkamah, dalil Pemohon beralasan
hukum dan menyatakan Pemilukada
Kota Manado telah menciderai prinsipprinsip penyelenggaraan Pemilukada
yang demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Menimbang bahwa meskipun
Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak
mempersoalkan
hasil
penghitungan
suara
dan
justru
mempersoalkan
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
sebelum pelaksanaan pemungutan suara,
Mahkamah berpendapat, pelanggaranpelanggaran yang menyebabkan terjadinya
hasil penghitungan suara yang kemudian
dipersengketakan itu harus dinilai untuk
menegakkan
keadilan.
Pandangan
Mahkamah itu didasari oleh ketentuan
Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945. (Nano Tresna A./
mh)

Pemohon berpelukan setelah permohonannya
dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi
untuk Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Kepala
Daerah Kota Tanjungbalai 2010

Humas MK/Yoga Adiputra

PHPU Kepala Daerah
Kota Tanjungbalai

MK Perintahkan Pemungutan
Suara Ulang di 17 Kelurahan Kota
Tanjungbalai

P

utusan Sela akhirnya dijatuhkan
Mahkamah Konstitusi (MK)
pada perkara No.166/PHPU.DVIII/2010 terkait Perselisihan
Hasil Pemilu (PHPU) Kepala Daerah Kota
Tanjungbalai 2010 pada Selasa (28/9) siang
di ruang Sidang Pleno MK. Hal ini berarti,
terjadi pemungutan suara ulang untuk
sejumlah daerah di Kota Tanjungbalai.
“Mahkamah berkesimpulan, Pokok
Permohonan Pemohon beralasan hukum
untuk sebagian. Dalam Amar Putusan,
memerintahkan KPU Kota Tanjungbalai
untuk melakukan pemungutan suara ulang
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai
Tahun 2010 di 17 (tujuh belas) kelurahan,”
demikian dibacakan oleh Mahfud MD
sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi
para hakim konstitusi lainnya.
Terhadap dalil Pemohon mengenai
politik uang dalam Pemilukada Kota

Tanjungbalai 2010, walaupun Pemohon
tak dapat membuktikan secara pasti 2.509
orang terlibat dalam Tim Arteri Center,
Mahkamah menilai terdapat perencanaan
matang, sistematis, dan terstruktur yang
dilakukan oleh Tim Arteri Center yang
berada langsung di bawah koordinasi
Calon Walikota Nomor Urut 6. Hal ini
berdasarkan persandingan bukti-bukti
surat antara Pemohon, Termohon, dan
Pihak Terkait, serta proses pembuktian
silang dari keterangan-keterangan para
saksi di persidangan,
Selain itu, keterangan Saksi Bagus
Joko Triono selaku Konsultan Pemenangan
bagi Pasangan Calon Nomor Urut 6 in
casu Pihak Terkait yang mengetahui
secara rinci bagaimana struktur, strategi,
dan langkah-langkah pemenangan Pihak
Terkait, secara terbuka, justru telah
menjabarkan praktik politik uang yang
dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara

membagi-bagikan uang kepada lebih dari
7.000 pemilih Pasangan Calon Nomor
Urut 6 yang berasal dari 17 kelurahan.
Mahkamah menilai, praktik politik
uang yang terjadi pada Pemilukada
Tanjungbalai itu telah merusak sendisendi demokrasi dan penyelenggaraan
pemilukada yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
Namun, meskipun lebih dari 7.000
pemilih telah menerima uang dari Pihak
Terkait, tidak serta merta dapat dipandang
seluruhnya memilih Pasangan Calon
Nomor Urut 6.
Mahkamah berpendapat, tetap
terdapat potensi adanya perolehan
suara yang dimiliki oleh Pasangan
Calon Nomor Urut 6. Fakta hukum di
persidangan menunjukkan perolehan
suara Pihak Terkait menurut Termohon
adalah 13.047 suara atau 21,52% dari
total keseluruhan suara sah 60.615 suara.
Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat
serta merta memindahkan sekitar 7.000
suara pemilih tersebut kepada pasangan
calon lain. Mahkamah juga tidak dapat
mendiskualifikasi Pihak Terkait, sehingga
cukup alasan bagi Mahkamah untuk
memerintahkan dilakukan pemungutan
suara ulang.
Oleh sebab itu, Mahkamah me
merintahkan KPU Kota Tanjungbalai
untuk melakukan pemungutan suara ulang
di 17 kelurahan, yakni Kelurahan Perwira,
Kelurahan Selat Lancang, Kelurahan
Pahang,
Kelurahan
Keramat
Ku
bah, Kelurahan Sungai Merbau, Ke
lurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan
Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Pulau
Simardan, Kelurahan Pematang Pasir,
Kelurahan Tanjung Balai 3, Kelurahan
Sirantau, Kelurahan Pantai Burung,
Kelurahan Sijambi, Kelurahan Sumber
Sari, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan
Sei Raja, dan Kelurahan Muara Santosa.
(Nano Tresna A./mh/Dodi)
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RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kota Tomohon

MK Putuskan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Ulang Pemilukada Tomohon

Balkon lantai 3 Ruang Sidang Pleno MK, tampak dipenuhi Pengunjung pada saat berlangsungnya pembacaan
putusan Sengketa Pemilukada Kota Tomohon, Kamis (2/9)

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menjatuhkan putusan sela
dalam perkara permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah (PHPU) Kota
Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2010, yang diajukan oleh Linneke
Syennie-Jimmy Stefanus Wawengkang,
Kamis (02/09) di ruang Sidang Pleno
MK.
Permohonan
ini
sebelumnya
dimohonkan karena Pemohon menengarai
telah terjadi kecurangan dan kesalahan
dalam penerapan coblos tembus. Dalam
pendapatnya, MK menyimpulkan bahwa
demi validitas jumlah perolehan suara
para pasangan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah Kota Tomohon, perlu
dilakukan penghitungan surat suara ulang
pada setiap kotak suara di Kota Tomohon,
kecuali di Kelurahan Wailan, Kecamatan
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Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat
KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal
25 Mei 2010.
Selain penghitungan ulang, MK
juga memerintahkan KPU Kota Tomohon
untuk melakukan pemungutan suara
ulang di kelurahan Wailan. “Terbukti ada
pelanggaran yang dapat mempengaruhi
perolehan suara para Pasangan Calon
sehingga perlu dilakukan pemungutan
suara ulang di seluruh TPS di Kelurahan
Wailan Kecamatan Tomohon Utara,” ujar
ketua MK, Mahfud MD dalam ruang
sidang.
Kecurangan tersebut adalah berupa
penyalahgunaan
kekuasaan
dengan
mengkonsolidasikan perangkat kelurahan
dan juga linmas. Terdapat bukti surat
undangan pertemuan dan penekanan agar
memilih pasangan Jefferson RumajarJimmy Eman. Apabila tidak, maka

Humas MK/Prana Patrayoga

ditegaskan juga melalui surat lurah
kelurahan Wailan akan dievaluasi dan
bahkan di non-aktifkan.
Dengan demikian, MK mengabulkan
permohonan Linneke Syennie-Jimmy
Stefanus Waengkang. ”Mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian.
Memerintahkan
kepada
Komisi
Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk
melakukan pemungutan suara ulang
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon
Tahun 2010 di seluruh Tempat
Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan
Kecamatan Tomohon Utara. Melaporkan
kepada MK hasil penghitungan surat
suara ulang dan pemungutan suara
ulang tersebut selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari setelah putusan ini
dibacakan,” tegas Mahfud. (RN Bayu
Aji)

PHPU Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dalil Tak Terbukti, Mahkamah Tolak Permohonan
Tiga Pasangan Cagub-Cawagub Sulawesi Utara
Pengunjung sedang mengikuti pembacaan putusan
Perkara Sengketa Pemilukada Prov. Sulawesi Utara
melalui layar televisi di lobby ruang sidang pleno
gedung MK, Kamis (2/9).

M
Humas MK/Yogi Dj

ahkamah Konstitusi (MK)
menilai, Pemohon tidak mampu
memberikan bukti yang cukup
bahwa telah terjadi pelanggaran
yang bersifat terstruktur, sistematis, dan
massif. Demikian sidang dengan agenda
pengucapan putusan yang dilakukan secara
berturut-turut untuk perkara Nomor 146/
PHPU.D-VIII/2010,
148/PHPU.DVIII/2010, dan 149/PHPU.D-VIII/2010
mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2010, Kamis (2/9) bertempat ruang
sidang pleno MK.
Sidang sengketa Pemilukada Provinsi
Sulawesi Utara untuk perkara Nomor 146/
PHPU.D-VIII/2010 diajukan Stefanus
Vreeke Runtu-Hj. Marlina Moha Siahaan,
pasangan calon no. urut 4. Kemudian
perkara Nomor 148/PHPU.D-VIII/2010
diajukan Dr. Elly Engelbert Lasut, M.E.Hendriata Magdashelly Wullur, S.H.,
M.H., pasangan calon no. urut 3. Terakhir,
perkara Nomor 149/PHPU.D-VIII/2010
diajukan Drs. Ramoy Markus LuntunganHamdi Paputungan, S.H., M.H., pasangan
calon no. urut 1.
Pemohon mendalilkan perubahan
jadwal Pemilukada dan menanyakan ke
absahannya. Pelaksanaan Pemilukada

seharusnya dilaksanakan pada Bulan
September 2010. Dalam bantahannya
Termohon menyatakan, perubahan jadwal
didasarkan Pasal 86 ayat (1) UU 32/2004,
“Pemungutan suara pemilihan pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah diselenggarakan paling lambat 1
(satu) bulan sebelum masa jabatan kepala
daerah berakhir” dan Pasal 235 ayat (2)
UU 12/2008 yang berbunyi, “Pemungutan
suara dalam pemilihan gubernur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota dalam
satu daerah yang sama yang berakhir
masa jabatannya dalam kurun waktu
90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan
Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan
tanggal yang sama.”
Akhir masa jabatan Gubernur dan
Bupati/Walikota di 6 Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Utara sebagai berikut: masa
jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi
Utara berakhir tanggal 13 Agustus 2010,
Walikota/Wakil Walikota Manado tanggal
23 Agustus 2010, Walikota/Wakil Walikota
Tomohon tanggal 4 Agustus 2010, Bupati/
Wakil Bupati Minahasa Utara tanggal
15 Agustus 2010, Bupati/Wakil Bupati
Minahasa Selatan tanggal 15 Agustus
2010, Pelaksana tugas. Bupati Bolaang
Mongondow Timur tanggal 15 September

2010, dan terakhir, masa jabatan Bupati
Bolaang Mongondow Selatan berakhir
tanggal 15 September 2010.
Termohon
dalam
persidangan
menjelaskan bahwa penentuan pelaksanaan
Pemilukada pada tanggal 3 Agustus 2010
juga didasarkan pada persetujuan prinsip
KPU melalui Surat KPU Nomor 167/
KPU/III/2010 bertanggal 22 Maret 2010.
Mahkamah menilai, tindakan Termohon
dengan melaksanakan Pemilukada tanggal
3 Agustus 2010 dapat dibenarkan karena
telah mendapat persetujuan prinsip KPU
secara institusi. Dengan demikian, dalil
pemohon harus ditolak.
Pemohon
juga
mendalilkan
terjadinya sejumlah pelanggaran seperti
mobilisasi PNS, penetapan DPT dan
distribusi logistik. Berdasarkan bantahan
Termohon dan keterangan Panwaslu
Provinsi Sulawesi Utara dalam persidangan,
Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu
memberikan bukti yang cukup bahwa telah
terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan massif.
Mengenai dalil Pemohon atas
tindakan Termohon yang mengambil alih
KPU Kota Manado, dalam bantahannya
Termohon menyatakan, pengambilalihan
dan pemberhentian 5 (lima) personil KPU
Kota Manado telah sesuai Pasal 9 ayat
(3) huruf p dan Pasal 122 ayat (3) UU
22/2007 dan proses tersebut dilakukan
melalui mekanisme Dewan Kehormatan
(DK) berdasarkan Peraturan KPU Nomor
31/2008 serta Peraturan KPU Nomor
38/2008 atas Rekomendasi Panwaslukada
Kota Manado dan Panwaslukada Provinsi
Sulawesi Utara.
Alhasil, dalam amar putusan untuk
perkara Nomor 146/PHPU.D-VIII/2010,
148/PHPU.D-VIII/2010, dan 149/PHPU.DVIII/2010, Mahkamah menyatakan me
nolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. (Nur Rosihin Ana/mh)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Merauke

Terbukti Terjadi Pelanggaran, MK Perintahkan
Pemungutan Suara Ulang di 10 Distrik

M

ahkamah
Konstitusi
(MK)
memerintahkan
pemungutan
suara
ulang
pada 10 distrik
dalam pemilihan umum kepala daerah
(pemilukada)
Kabupaten
Merauke.
Demikian bunyi salah satu amar putusan
Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010 yang
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD didampingi oleh delapan Hakim
Konstitusi, Senin (20/9), di Ruang Sidang
Pleno MK. Perkara ini dimohonkan oleh
tiga pasangan calon peserta Pemilukada
Kabupaten Merauke, yakni Frederikus
Gebze dan Waryoto, Laurensius Gebze
dan Acnan Rosyadi serta Daniel
Walinaulik dan Omah Laduani Ladamay.
Mahfud menguraikan kesepuluh
distrik tersebut, yakni Distrik Sota, Distrik
Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik
Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam,
Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik
Semanga dan Distrik Kurik. “Selain itu,
Mahkamah juga membatalkan berlakunya
Berita
Acara
Rekapitulasi
Hasil
Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat
Kabupaten oleh KPU Kabuapten Merauke,
tanggal 19 Agustus 2010,” jelasnya.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mendalilkan telah terjadi
praktik politik uang berupa pembagian
uang, sembako, dan BBM yang
dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai
pasangan
calon
nomor
urut
4.
“Mahkamah mencermati dengan
saksama keterangan Pemohon, Pihak
Terkait, bukti tertulis Pemohon, serta
keterangan saksi Pemohon, dan Pihak
Terkait, sebagaimana diuraikan di atas,
menurut Mahkamah berdasarkan fakta
yang terungkap dalam persidangan,
memang benar telah terjadi pembagian
uang, sembako dan BBM yang dilakukan
oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di
Distrik Muting, Distrik Merauke, Distrik
Kimaam, Distrik Sota, Distrik Semangga,
Distrik Kurik, maka telah cukup bagi
Mahkamah untuk menilai bahwa telah
terjadi praktik politik uang (money politic)
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yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor
Urut 4, sehingga menurut Mahkamah dalil
permohonan a quo beralasan hukum,”
jelas salah satu Hakim Konstitusi.
Mahkamah juga menilai adanya
kesalahan dan ketidaksesuaian angka pada
saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten
Merauke, khususnya di Distrik Merauke,
antara model DB1 KWK.KPU dan lampiran
Model DB1-KWK-KPU, meskipun selisih
suara yang dipersilihkan tidak terlalu
signifikan mengubah hasil perolehan
suara, namun tindakan penyelenggara
yang tidak hati-hati tersebut dapat
menimbulkan ketidakpercayaan kepada
penyelenggara Pemilukada Kabupaten
Merauke. Selain itu, dalam halaman
kedua lampiran Model DB1-KWK-KPU,
Mahkamah menemukan fakta bahwa
Termohon telah salah menuliskan dalam
kotak kolom tanda tangan saksi pasangan
calon yang seharusnya Saksi Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah tetapi tertulis Saksi Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden.
“Menurut Mahkamah tindakan
tersebut menunjukan bahwa Termohon
tidak hati-hati dalam menyusun Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten
Oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke.
Dengan demikian dalil a quo beralasan
hukum,” ujar salah satu Hakim Konstitusi.
Kemudian, dalam persidangan
juga
terbukti
bahwa
Panwaslu
Kabupaten Merauke beserta jajarannya
tidak berperan aktif dan menjalankan
tugasnya secara efektif yaitu dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilukada
Kabupaten Merauke sehingga terjadi
pelanggaran-pelanggaran dan kecurangankecurangan
yang
signifikan
pada
tahapan penyelenggaraan Pemilukada
Kabupaten Merauke. Ketidakefektifan
Panwaslu Kabupaten Merauke ini
mengakibatkan hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap kebenaran tahapan
Pemilukada dan terhadap kepastian
hasil Pemilukada Kabupaten Merauke.
“Mahkamah berpendapat demi
kepastian dan keabsahan jumlah perolehan
suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke
maka perlu dilakukan pemungutan suara
ulang,” papar Hakim Konstitusi. (Lulu
Anjarsari)
		

Humas MK/Prana Patrayoga

Bambang Widjojanto dan Iskandar Sonhadji selaku Kuasa Hukum Pemohon
sedang menyimak Keterangan saksi saat sidang Pembuktian Perkara Sengketa
Pemilukada Kab. Merauke, Kamis (2/09) di ruang sidang pleno MK.

PHPU Kepala Daerah Kab. Raja Ampat

Saksi Termohon dan Pihak Terkait Bantah
Kesaksian Pemohon Sebelumnya

S

idang pembuktian Nomor 168/
PHPU.D-VIII/2010
perkara
PHPU Kab. Raja Ampat, Papua
Barat, dilanjutkan Rabu (29/9)
pukul 10.00 WIB. Pembuktian dalam
sidang kali ini berupa kesaksian dari
Termohon dan Pihak Terkait.
Termohon yang hadir adalah Alen
Markus Mambrasar, Derek Sorandanya,
dan Yusuf Salim. Mereka didampingi
Daniel Tonapa Masiku, Miswahudin
Gasma, Heru Widodo, dan Syamsudin
sebagai kuasa hukumnya. Lalu, Pihak
Terkait diwakili kuasa hukum Max Mahare
dan Binetikus Jombang.
Pihak Terkait menghadirkan 13 orang
saksi, sementara Termohon menghadirkan
sekretaris KPU Raja Ampat sebagai
saksi kunci. Para saksi diambil sumpah
oleh Hakim Konstitusi Harjono. Mereka
di antaranya Muhammad Asra, Maklon
Syawe, Fadli Tavalas, Herlina, Naftalif
Valon, Ricardo Omkeketoni, Rakibu,
Mambrasar, Fahmi Macap, Abu Saleh Al
Kadri, Esao Gaman, Yulianus Mambraku,
dan Rukunuddin Arfan.
Kesaksian
pertama
diberikan
Muhammad Asra, Ketua Panitia Pemilihan
Distrik (PPD) Misool Selatan. “Kesaksian
Sudirman Syawal yang menyatakan
pemilih tidak terdaftar di DPT berjumlah
8 orang, diberi kesempatan mencoblos,
36 pemilih terdaftar di DPT yang diwakili
PPS, itu kesaksian yang tidak benar. Kami
dapat buktikan dengan penandatanganan
berita acara serta tidak adanya keberatan,”
jelas Asra.
“Tolong jelaskan faktanya,” pinta
Fadlil Sumadi. Muhammad Asra pun
menerangkan bahwa saat penghitungan
tidak ada keberatan. Menurutnya keberatan
baru muncul saat di persidangan. Saksi lain,
Fadli Tavalas juga membantah kesaksian
Pemohon sebelumnya tentang adanya

Humas MK/Prana Patrayoga

Para saksi disumpah oleh Majelis Hakim sebelum memberikan kesaksiannya
terkait perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Raja Ampat, (29/9) di Ruang Sidang Pleno

politik uang. “Uang itu adalah uang honor,
setiap petugas KPPS menerima honor,” jelas
Fadli.
Saksi KPU
Saksi KPU, Herlina, yang bekerja
di sekretariat KPU, menerangkan bahwa
di Kampung Boni tidak pernah terjadi
pemilih di bawah umur berjumlah lima
orang seperti dinyatakan saksi Pemohon.
“Tidak pernah terjadi Michael Ubinaro
berada di TPS untuk memaksa memilih
pasangan calon nomor empat,” terang
Herlina. Menurut Herlina, yang bisa
dibuktikan adalah rekap suara sampai pada
tingkat distrik, tidak ada keberatan saksi.
“Apa saat itu anda ada di TPS itu?”
tanya Harjono. “Ya, dan saya juga kenal

Naftali Mirino yang memberi kesaksian
kemarin,” tambah Herlina. Kesaksian
sebelumnya yang disampaikan Naftali
menyebutkan bahwa Naftali sempat
melakukan protes, dan memberi data lima
orang pemilih di bawah umur.
Ketika dikonfrontir Panel Hakim,
Naftali justru mengatakan Herlina
tidak berada di TPS 01 Bone. “Saya
protes kepada sekretaris PPS dan tidak
menandatangani blangko,” ujar Naftali.
Baik saksi Pemohon maupun saksi
Termohon saling bantah atas kesaksiannya
masing-masing dalam pemungutan suara
Pemilukada Kab. Raja Ampat yang digelar
pada 1 September 2010 kemarin. (Yazid/
mh)

September 2010 KONSTITUSI

21

RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kab. Sorong Selatan

Empat Pemohon Dalilkan Berbeda-Beda

Humas MK/Yogi Dj

E

mpat cabup-cawabup Kabupaten
Sorong Selatan, Papua Barat,
mengajukan perkara PHPU
Kepala Daerah ke MK. Sidang
pendahuluan digelar Rabu (29/9) pukul
09.00 WIB. Karena dalil yang berbedabeda, empat pasang calon kepala daerah ini
memiliki nomor perkara yang berbeda pula.
Meski demikian, perkara No. 175/
PHPU.D-VIII/2010,
No.176/PHPU.DVIII/2010, No.177/PHPU.D-VIII/2010,
dan
No.178/PHPU.D-VIII/2010
ini
disidangkan sekaligus. Pemohon adalah
pasangan Origenes Ijie-Adrianus Dahar,
pasangan Dance Yulian Flassy-Mustafa
Wugaje, pasangan Frederika FatariMarthen Salambauw, dan pasangan
Herman Tom Dedaida-Frans Huway.
Achmad Sodiki menjadi Ketua Panel
dan didampingi Ahmad Fadlil Sumadi be
serta Harjono. Pemohon perkara No.175
mendalilkan adanya kecurangan sistematis,
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Hakim Panel mendengarkan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon dalam sidang
pertama dengan agenda Pemeriksaan Perkara

terstruktur, dan masif. Pemohon perkara
No.176 mendalilkan pemilih di bawah
umur. “Dalam petitum kita minta suara
pemenang dibatalkan. Jika tidak, mereka
didiskualifikasi dan kita ditetapkan sebagai
pemenang. Kalau sangat sulit dikabulkan,
maka kita minta pemungutan suara ulang di
11 distrik,” tutur Arteria Dahlan yang menjadi
kuasa hukum Pemohon perkara No.176.
Pemohon perkara No.177 menyoal
proses pendaftarannya yang ditolak KPU. Lalu,
Pemohon perkara No.178 mempermasalahkan
DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak
ditandatangani di 126 TPS.
Ketika mendengar salah satu
Pemohon dalam petitumnya minta ada
Pemilu ulang, Hakim Fadlil Sumadi pun
segera mengingatkan. “Pemilu ulang atau
pemungutan suara ulang? Jika pemilu
ulang, rentan pada proses pendaftaran
calon. “Fadlil pun meminta untuk kembali
apa petitumnya.

Sementara
Hakim
Harjono
mengingatkan
perlunya
menyusun
permohonan secara sistematis. “Untuk
perkara No.175, sepertinya belum terbiasa
beracara di MK. Permohonannya belum
terstruktur. Coba saudara kelompokkan,
KPUD melakukan apa saja yang menurut
anda tidak benar. Begitu juga perkara
No.178 susunannya belum terstruktur
sesuai urutan kewenangan, legal standing,
tenggang waktu, dan alasan-alasan,” tegur
Harjono.
Ketua Panel Achmad Sodiki
menuturkan, sidang pendahuluan ini hanya
memberi kesempatan pada Pemohon.
“Besok pukul 14.00 WIB, Termohon
dan Pihak Terkait bisa mengambil
perbaikan permohonan Pemohon, untuk
mempersiapkan jawaban atas dalil
Pemohon. “Sidang berikutnya hari Senin,
4 Oktober 2010,” jelas Sodiki. (Yazid/mh)

PHPU Kepala Daerah Kab. Waropen

KPU Kab. Waropen Tak Jelas, MK Berencana
Hadirkan KPU Pusat dan KPU Provinsi

S

idang pendahuluan perkara nomor
179/PHPU.D-VIII/2010 dan 181/
PHPU.D-VIII/2010 digelar oleh
Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Rabu (29/9) di ruang sidang panel
di gedung MKRI. Panel Hakim dalam
persidangan saat itu M. Arsyad Sanusi
(Ketua Panel) beserta Muhammad Alim
dan Maria Farida Indrati. Perkara ini terkait
dengan perselisihan hasil pemilihan umum
(PHPU) Kepala Daerah di Kab. Waropen,
Provinsi Papua.
Tampak hadir dalam persidangan,
Pemohon Prinsipal perkara no. 179,
Nehemia Rumayomi beserta kuasanya.
Sedangkan pasangannya, calon wakil
bupati Oktofianus Edwar Tebai, tidak
hadir dalam kesempatan itu. Hadir pula
Pemohon Prinsipal perkara no. 181,
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
Hendrik Wonatorey-Dorus Walkum.
Mereka datang tanpa kuasa hukum.
Sebagai Pihak Terkait, pasangan calon
terpilih, Yesaya Buinei-Yermias Bisai,
diwakili oleh para kuasa hukumnya.
Adapun dalam persidangan itu,
terungkap adanya permasalahan dengan
Termohon (Komisi Pemilihan Umum/
KPU Kabupaten Waropen), yakni terkait
adanya dua struktur KPU yang merasa
sama-sama sah sebagai KPU Waropen.
Ada dua ‘kepengurusan’ yang mengklaim
diri sebagai KPU Waropen: yang pertama,
diketuai oleh Melina KK Wanatore (KPU
lama) dan yang kedua, diketuai oleh
Kristison Mbaubaderi (KPU Pergantian
Antar Waktu/PAW).
Hal itu terjadi, menurut Kuasa Hukum
KPU PAW Misbahudin Gasmar, karena
adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)
terhadap KPU lama dengan terbitnya
Surat keputusan (SK) oleh KPU Papua.
Keluarnya surat tersebut, menurutnya,
didasari atas adanya pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh KPU lama.
“(KPU lama-red) oleh KPU Pusat
dan KPU Provinsi dianggap telah
melanggar kode etik sehingga keluar surat
PAW ini. Ini dikarenakan ada salah satu
pasangan calon yang dirugikan, yakni
pasangan calon Ones J Ramandey dan
Zet Tanati, yang kemudian menggugat

Pemohon Prinsipal perkara nomor 179, Nehemia Rumayomi beserta kuasanya hadir
pada persidangan perdana perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
WAkil Kepala Daerah Kabupaten Waroppen, (29/9) di Ruang Sidang Panel

ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).
Dan, mereka dimenangkan oleh PTUN.
Sehingga, keluarlah rekomendasi dan surat
pemberhentian ini,” papar Misbahudin
kepada Majelis Panel.
Namun, terhadap penjelasan tersebut,
kuasa hukum KPU lama membantahnya.
Menurutnya, merekalah yang berhak hadir
dalam persidangan di MK, karena mereka
adalah KPU yang menyelenggarakan
seluruh tahapan pemilukada yang diikuti
oleh para Pemohon hingga terpilihnya
Pihak Terkait. Serta, lanjutnya, sampai
hari ini pihaknya tidak menerima SK yang
dimaksudkan oleh KPU PAW tersebut.
“Kami
adalah
KPU
yang
menyelenggarakan Pemilukada di Waropen
pada tanggal 25 Agustus 2010 kemarin.
Sampai saat ini, klien kami, KPUD Kab.
Waropen tidak pernah menerima surat
apapun terkait pemberhentian ataupun
pe-nonaktifan klien kami,” tegas kuasa
hukum KPU lama.
Terhadap permasalahan tersebut,
menurut Ketua Panel Hakim M. Arsyad
Sanusi, sebaiknya diselesaikan secara
internal oleh KPU. “Sebaiknya diselesaikan
ditingkatan KPU Pusat ataupun KPU
Provinsi,” sarannya.
Bahkan, tidak hanya itu, menurut
Arsyad, demi lancarnya persidangan, kedua
belah pihak (KPU lama dan KPU PAW)

Humas MK/Annisa Lestari

‘untuk sementara’ seharusnya bergabung
terlebih dahulu untuk menghadapi gugatan
para Pemohon. Namun, usulan ini kurang
ditanggapi baik oleh para Termohon,
khususnya oleh KPU PAW.
Terlebih lagi, Arsyad sangat
menyayangkan, ‘hanya’ karena permasalah
formal itu, malah mengenyampingkan hal
yang lebih substansi. Yakni, terancam
hilangnya hak konstitusional warga
negara (rakyat) yang telah memberikan
suaranya dalam pemilukada pada tanggal
25 Agustus 2010 yang lalu.
“Ada 12 ribuan suara yang telah
memberikan suara,”tegas Arsyad. Oleh
karena itu, dalam persidangan selanjutnya,
Panel Hakim akan menghadirkan KPU
Pusat dan KPU Provinsi Papua untuk
didengarkan
keterangannya
terkait
permasalahan ini.
Pokok Permohonan
Pada
kesempatan
itu,
para
Pemohon
mengungkapkan
pokokpokok permohonannya. Pada intinya,
para Pemohon mengungkapkan adanya
pelanggaran administratif maupun pidana
selama penyelenggaraan pemilukada.
Untuk sidang berikutnya, akan digelar
Selasa (5/10) pukul 13.00 WIB di ruang
sidang MKRI. (Dodi/mh)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Keerom

Anggap KPU Tidak Netral, Hasil Pemilukada
Dipersoalkan ke MK

Pihak Terkait Kuasa Hukum-Djohari dan Pihak Terkait-Yusuf Walli sedang
mendengarkan dalil Pemohon (29/9) di Ruang Sidang Panel Gedung MK.

H

asil Perselisihan Hasil Pemilu
kada Kabupaten Keerom,
Papua, digugat ke Mahkamah
Konstitusi
(MK),
Rabu
(28/9), di Gedung MK. Perkara yang
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 180/PHPU.D-VIII/2010 ini
dimohonkan oleh pasangan calon bupati
dan wakil bupati Keerom, Celcius Watae
dan Marsudi.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon yang diwakili oleh kuasa
hukumnya Heru Widodo mendalilkan
keberatan dengan hasil rekapitulasi
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Keerom sebagai Termohon. Menurut
Heru, Termohon telah melaksanakan
Pemilukada yang cacat hukum. “Hal
ini dapat dibuktikan dengan pengakuan
Termohon kepada seluruh masyarakat
Keerom dalam harian Warta Keerom
yang kami jadikan sebagai alat bukti,”
jelasnya.
Pemohon, lanjut Heru, meyakini
adanya pelanggaran syarat kesehatan
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Humas MK/GANIE

jasmani dan rohani oleh pasangan
calon nomor urut 2, yakni Yusuf Wally.
“Yusuf Wally terkena stroke, namun
tetap diloloskan oleh Termohon menjadi
pasangan calon bupati dan wakil bupati
Keerom,” ujarnya.

Selain itu, Heru memaparkan
berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh
Termohon dan Pihak Terkait, yakni Yusuf
Wally-Muh. Markum. Misalnya saja, jelas
Heru, Anggota Termohon Nico Mawafwa
melakukan sosialisasi pencoblosan kepada
masyarakat sekaligus menginstruksikan
masyarakat untuk mencoblos Pihak
Terkait di Distrik Towe. “Berlanjut dengan
tindakan Anggota DPRD Immanuel
Betege bersama empat anggota Kopassus
yang dikoordinasi oleh Letnan Surya ikut
menginstruksikan kepada masyarakat
untuk memilih pasangan calon nomor
urut 2 di Kampung Towe Hitam, Distrik
Towe,” urainya.
Majelis Hakim Panel yang terdiri
dari M. Arsyad Sanusi sebagai Ketua
Panel Hakim serta Muhammad Alim dan
Maria Farida Indrati sebagai Anggota
Panel Hakim menetapkan sidang
lanjutan akan digelar Selasa, 5 Oktober
2010 mendatang. Sidang tersebut
mengagendakan mendengar jawaban
Termohon dan Pihak Terkait serta
Pembuktian. (Lulu Anjarsari/mh)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

Annisa Lestari

( Staf Humas & Protokol MK)

dengan

Irfan Danial
10 Juli 2010

Semoga Menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan
Mendapatkan Keturunan yang Soleh dan Solehah

PHPU Kepala Daerah Kab. Sumbawa

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di
11 Kecamatan

M

ahkamah
Konstitusi
(MK)
memerintahkan
kepada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten
Sumbawa untuk melakukan pemungutan
suara ulang pada 11 kecamatan di
Kabupaten Sumbawa. Demikian salah
satu amar putusan Nomor 158/PHPU.DVIII/2010 yang dibacakan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD dengan didampingi
oleh delapan Hakim Konstitusi, Senin
(20/9), di Ruang Sidang Pleno. Perkara
ini dimohonkan oleh pasangan calon
pemilukada Kabupaten Sumbawa nomor
urut 1 Muh.Amin dan Nurdin Ranggabarani.
Mahfud menjelaskan pemungutan
suara itu dilakukan di beberapa TPS,
yakni Kampung Rinjani, Desa Labuhan,
Kecamatan Labuhan Badas; Dusun Olat
Rawa A, Desa Olat Rawa, Kecamatan
Moyo Hilir; Dusun Perung, Desa Lunyuk,
Kecamatan Lunyuk; Desa Maronge,
Kecamatan Maronge; Dusun Selang
Baru, Desa Karekeh, Kecamatan Unter
Iwis; TPS 5 Desa Baru Kecamatan Alas;
Desa Empang, Kecamatan Empang;
Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan
Tarano; Dusun Gelampar, Desa Usar
Mapin, Kecamatan Alas Barat; Dusun
Karang Anyar, Desa Pukat, Kecamatan
Utan; Dusun Bajo, Desa Bajo, Kecamatan
Utan. “Memerintahkan KPU Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Panwaslu Provinsi
Nusa Tenggara Barat dan Panwaslu
Kabupaten Sumbawa, untuk mengawas
pemungutan suara ulang tersebut sesuai
dengan kewenangannya serta melaporkan
kepada Mahkamah hasil pemungutan
suara
ulang
tersebut
selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
putusan ini dibacakan,” jelas Mahfud.
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
menjelaskan bahwa terhadap dalil Pemohon
mengenai ditemukan kartu panggilan
sebanyak 10 lembar sudah terpotong dan

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua MK, Moh. Mahfud MD.

5 lembar yang belum terpotong di rumah
Anggota KPPS (Mastar), Mahkamah
berkeyakinan bahwa telah terjadi
penyalahgunaan kartu panggilan untuk
digunakan oleh orang yang tidak berhak.
“Seandainyapun benar nama orang yang
tercantum dalam surat panggilan tersebut
tidak ada di tempat, maka sebagaimana
jawaban Termohon seharusnya kartu
panggilan tersebut disimpan dan tidak
dipotong. Pemotongan pada kartu
panggilan merupakan bukti bahwa kartu
panggilan tersebut telah digunakan
oleh orang lain. Berdasarkan fakta dan
penilaian hukum tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa dalil Pemohon terbukti
dan beralasan menurut hukum,” urainya.
Sementara, terhadap dalil Pemohon
mengenai pelibatan pejabat struktural
dan PNS untuk mendukung Pihak Terkait
serta mutasi, intimidasi serta pemecatan
kepada PNS dan aparat pemerintahan.
Hakim Konstitusi lainnya, Ahmad Fadlil
Sumadi
mengungkapkan
walaupun

Pihak Terkait telah memberikan alat
bukti namun bukti terebut tidak relevan
dan tidak dapat memberikan keyakinan
kepada Mahkamah. “Berdasarkan fakta
dan penilaian hukum tersebut Mahkamah
berpendapat bahwa sepanjang dalil
Pemohon mengenai pemecatan Kepala
Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan
Tarano (Hasanuddin Husain), pemecatan
Kepala Dusun Gelampar (Safaruddin)
dan Kepala Dusun Tamsi (Hasan Basri),
pemecatan Kepala Dusun Karang Anyar,
Desa Pukat, Kecamatan Utan, pemecatan
Kepala Dusun dan Ketua RT Ketua RT
02 RW 01 Dusun Bajo (Kamarong dan
Kaharuddin), serta pemecatan Ketua
Rt.03, RW.01, Desa Empang, Kecamatan
Empang (Syaharuddin AH) terbukti
adanya hubungan antara pemecatan
tersebut dengan Pemilukada,” paparnya.
Selain itu, lanjut Fadlil, Mahkamah
berpendapat bahwa Pihak Terkait
melakukan suatu perencanaan yang
matang untuk melibatkan PNS dalam
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usaha memenangkan Pemilukada sebagai
suatu pelanggaran yang sistematis
dengan melibatkan struktur birokrasi.
Namun demikian, Pemohon tidak dapat
membuktikan bahwa pelanggaran tersebut
dilakukan di seluruh daerah dan hanya dapat
membuktikan pada daerah tertentu saja.
“Dengan demikian pemungutan
suara ulang harus dilakukan di TPS di
mana terbuktinya adanya pelanggaran
dimaksud. Pelaksanaan putusan ini harus
dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Bawaslu, dan Panwaslu Kabupaten
Sumbawa. Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bawaslu
dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa harus
membuat laporan tentang temuan yang
disampaikan kepada Mahkamah bersama
laporan pelaksanaannya oleh Pihak
Termohon. Selain itu penentuan jadwal
pelaksanaan pemungutan suara ulang harus
dimusyawarahkan oleh pihak-pihak yang
terkait, sehingga tidak dapat ditetapkan

secara sepihak oleh Termohon,” ujarnya.
Sementara untuk dalil lainnya seperti
pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT,
Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak
beralasan hukum karena pemilih dapat
memilih menggunakan KTP. Sedangkan,
terhadap dalil Pemohon mengenai adanya
praktik politik uang, Mahkamah menilai
telah terjadi pelanggaran yang dapat
dinilai memiliki kaitan untuk melakukan
kecurangan. (Lulu Anjarsari)

PHPU Kepala Daerah Kab. Mamuju Utara

Bukti KPU Lebih Kuat, Gugatan
Pemilukada Mamuju Utara Ditolak MK

S

elisih angka hasil penghitungan
suara yang diajukan Abdullah
Rasyid-A.M. Bahtiar Syam,
pasangan
cabup-cawabup
Mamuju Utara, Sulbar, dinyatakan tidak
terbukti menurut hukum. Karena itu,
MK dalam putusannya yang dibacakan
Selasa (21/9) menolak permohonan
PHPU kabupaten ini untuk seluruhnya.
Perkara
No.
159/PHPU.DVIII/2010 ini melibatkan Agus Ambo
Djiwa-Muhammad Saal sebagai Pihak
Terkait sekaligus pemenang Pemilukada
Mamuju Utara yang disahkan KPU.
Baik Pihak Terkait maupun KPU samasama membantah dalil-dalil Pemohon.
Perbedaan/selisih
angka
suara
menjadi dalil utama. Pemohon mengklaim
di seluruh TPS di 12 kecamatan, perolehan
suara Pemohon yang benar adalah berjumlah
33.862 suara, sedangkan menurut hasil
rekapitulasi Termohon, perolehan suara
Pemohon berjumlah 22.354. Sehingga,
terjadi selisih angka mencapai 11.508 suara.
Dalil ini dibantah KPU dengan
mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-1,
Bukti T-2, dan Bukti T-4 serta mengajukan
10 orang saksi yang telah diperiksa di
bawah sumpah pada persidangan tanggal
2 September 2010 yaitu: Nursalam (PNS,
sebagai pengetik data pada KPU Mamuju
Utara), Mansyur. B (Ketua PPK Kec.
Bambalamotu), Zainuddin Jafar (Ketua
PPK Kec. Bulutaba), Muh. Endeng (Ketua
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PPS Desa Ompi) Sumaila (Ketua PPK
Kec. Lariang);M. Rusdin (Ketua PPK
Kec. Baras); Ali Umum (Ketua PPK Kec.
Sarudu, Desa Sarudu), Harlywood Suli
Junior (Ketua PPK Kec. Tikke Raya);
Imran (Ketua PPK Kec. Dapurang); dan
Ma’sum (Anggota PPK Kec. Pedongga).
Masing-masing
menyampaikan
bahwa pelaksanaan pemilukada sejak
tanggal 4 Agustus berjalan lancar.
Hasil penghitungan suara tidak ada
penolakan atau keberatan dan Berita
Acara semua ditandatangani oleh saksisaksi pasangan calon nomor urut dari
nomor urut 1, 2, dan 3. MK menilai
bukti KPU lebih akurat dan meyakinkan
sehingga dalil Pemohon dikesampingkan.

KPU Kab. Mamuju Utara dan kuasa hukumnya.

Dalil lain adalah terjadi pelanggaran
serius, yaitu terjadinya money politic
yang dinilai Pemohon bersifat sistematis,
terstruktur, dan masif. MK melihat
memang terjadi money politic seperti
dituduhkan, tapi tidak sampai sistematis,
terstruktur, dan masif. Politik uang hanya
bersifat sporadis di beberapa tempat
saja sebagaimana keterangan saksi
Pemohon bernama Achmad Gunawan.
“Berdasarkan penilaian atas fakta
dan hukum sebagaimana diuraikan,
Mahkamah
berkesimpulan
pokok
permohonan Pemohon tidak terbukti
menurut hukum,” terang Mahfud MD
dalam konklusi putusan MK setebal 55
halaman tersebut. (Yazid/mh)

PHPU Kepala Daerah Kab. Kaimana

Saksi Pemohon Ungkap Kelebihan
Surat Suara

S

idang lanjutan terhadap perkara
sengketa
hasil
Pemilukada
Kabupaten Kaimana kembali
digelar Mahkamah Konstitusi
(MK), Senin (27/9), di Gedung MK.
Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK
dengan Nomor 171/PHPU.D-VIII/2010
dan 172/PHPU.D-VIII/2010 dimohonkan
oleh Hasan Achmad-Melkias C. Sikora.
Melalui kuasa hukumnya, Irianto
Subiakto, KPU Kabupaten Kaimana
sebagai Termohon membantah semua
dalil yang dituduhkan Pemohon terhadap
Termohon. Irianto menganggap dalil-dalil
yang disampaikan Pemohon tidak benar.
“Dalam eksepsi, kami menyampaikan
bahwa permohonan Pemohon sudah
melalui batas waktu yang ditentukan oleh
undang-undang,” jelasnya.
Sementara itu, Pihak Terkait
juga membantah semua dalil-dalil
yang diungkapkan Pemohon dalam
permohonannya. Dalam eksepsinya, Pihak
Terkait mendalilkan bahwa permohonan
Pemohon bukan termasuk ke dalam ranah
kewenangan MK.
Dalam sidang tersebut, Pemohon juga
mengajukan 34 orang saksi di antaranya
Charlie Maipo. Charlie mengungkapkan
bahwa Termohon mencetak surat suara
sebanyak 7,5% dari jumlah DPT yang
ditetapkan. “Hal ini berarti Termohon
mencetak 5% surat suara lebih banyak
daripada yang diatur dalam undangundang. Tidak tahu apa dasar dan maksud
Termohon tersebut?,” ujarnya.
Pada rapat pleno PPD yang digelar
29 Juli 2010, lanjut Charlie, Termohon
menggunakan DPT yang berbentuk
prosentase sehingga Saksi Pemohon
kebingungan. “Kami bingung apakah
pemilih yang belum terdaftar dalam
DPT sudah terakomodir atau belum?
Semuanya hanya berbentuk angka dan
tidak mencantumkan nama,” jelasnya.

Humas MK/Annisa Lestari

Irianto Subiakto,Kuasa Hukum KPU Kabupaten Kaimana sebagai
Termohon membacakan bantahan atas dalil permohonan Pemohon,
(27/9) di Ruang Sidang Panel

Selain itu, saksi Pemohon lainnya,
yakni Rusli Uhniah yang merupakan saksi
mandat di tingkat PPD dan PPK. Rusli
mengungkapkan bahwa anggota PPD dan
PPK tidak memiliki SK. “Selain itu, ada di
beberapa TPS di mana anggota KPPS-nya
tidak menyerahkan C2 Plano,” urainya.
Majelis Hakim Panel yang terdiri
dari M. Arsyad Sanusi dan Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati serta
Hakim Konstitusi Muhammad Alim
juga mengesahkan alat bukti Pemohon,
Termohon serta Pihak Terkait. Dalam pokok
permohonannya, Pemohon mendalilkan
bahwa KPU Kabupaten Kaimana sebagai
Termohon telah pelanggaran selama
proses pemilukada Kabupaten Kaimana

berlangsung. Menurut Utomo, ada
delapan pelanggaran yang dilakukan
oleh Termohon, di antaranya intimidasi,
terdapat 55 orang bukan penduduk tidak
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT), kemudian terdapat 2 orang yang
tidak terdaftar, adanya pencoblosan
sebanyak 177 kertas suara, terdapat
pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun
tidak mendapat undangan, tim sukses
pasangan calon nomor urut 4 menyimpan
dan mengamankan kotak suara. Selain
itu, proses rekaitulasi penghitungan suara
tingkat PPD di seluruh Kabupaten Kaimana
kecuali Distrik Kaimana dilangsungkan
tanpa dihadiri oleh saksi-saksi mandat
pasangan calon. (Lulu Anjarsari)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Bandung

Saksi Pihak Terkait Klarifikasi Soal Dana Insentif
dan Bulan Bakti LKMD
ditetapkan, kami baru bisa memberi
bantuan dana itu untuk dua triwulan,
menyerahkan pada Mei dan Juni
2010. Triwulan ketiga, kami serahkan
pada Agustus dan September 2010,” papar
Erik sebagai Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa di
Kabupaten Bandung.

Humas MK/Yogi Dj

Salah seorang Saksi AKP Agung dari Polres Bandung, menuturkan selama pelaksanaan
Pemilukada Kabupaten Bandung, ia yang tergabung dalam Gakumdu menerima laporan
dari Panwaslu soal dugaan terjadi tindak pidana pemilu pada 3 September 2010.

S

idang
Perselisihan
Hasil
Pemilukada Kabupaten Bandung
– Perkara No. 167/PHPU.
D-VIII/2010 – kembali digelar
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa
(28/9). Agenda sidang adalah pemeriksaan
dan pembuktian para saksi, antara lain
pernyataan Saksi Pihak Terkait yang
mengungkapkan klarifikasi terhadap dalildalil yang dikemukakan pihak Pemohon.
Misalnya, mengenai percepatan pencairan
dana insentif RT/RW, dugaan money
politics terkait sumbangan bencana alam,
dan bantuan dana bagi pesantren.
Pembuktian para saksi pada
Pemilukada Kabupaten Bandung kian
menarik dengan diungkapnya berbagai
fakta terkait dalil-dalil yang disampaikan
Pemohon pada sidang sebelumnya. Salah
seorang Saksi AKP Agung dari Polres
Bandung, menuturkan selama pelaksanaan
Pemilukada Kabupaten Bandung, ia yang
tergabung dalam Gakumdu menerima
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laporan dari Panwaslu soal dugaan terjadi
tindak pidana pemilu pada 3 September
2010.
“Setelah kami pelajari, laporan yang
merupakan kampanye di luar jadwal
tersebut, kami kembalikan ke Panwaslu
karena sudah kadaluwarsa,” demikian
keterangan singkat dari Saksi Agung.
Saksi berikutnya adalah Erik Judihara
yang merupakan Saksi Pihak Terkait.
Seperti diketahui, pihak Terkait adalah
Pasangan Calon No. Urut 7 atas nama
Dadang Mohamad Naser dan Deden
Rukman Rumaji Erik menjelaskan soal
percepatan bantuan dana insentif RT/
RW sebagai program pemda Kabupaten
Bandung.
“Kebetulan
APBD
Kabupaten
Bandung 2010 ada keterlambatan, baru
ditetapkan pada April 2010. Kebijakan
program penyerahan bantuan operasional
dana insentif RT/TW diberikan setiap
triwulan. Pada saat APBD belum

Hal kedua yang dijelaskan Erik,
berkenaan dengan Alokasi Dana Desa
(ADD) yang merupakan kebijakan Pemda
Kabupaten Bandung setiap tahun. ADD
tersebut diserahkan melalui dua tahap,
yaitu 50% untuk tahap pertama (AgustusSeptember 2010) dan 50% untuk tahap
kedua. ADD itu juga sesuai dengan
keputusan dan usulan dari tingkat desa,
sesuai dengan kebutuhan di masingmasing desa.
Hal ketiga, ungkap Erik, penjelasan
yang berkenaan dengan Bulan Bakti
LKMD. Sebetulnya, lanjut Erik, dalam
praktiknya tidak dikenal istilah Bulan
Bakti LKMD namun yang dikenal adalah
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.
Selanjutnya hadir Saksi Terkait
lainnya yakni Juhana Atmawisastra sebagai
Asisten Bupati Kabupaten Bandung.
Juhana menerangkan soal Safari Ramadhan
dilaksanakan rutin setiap tahun, sebagai
ajang silaturahim antara Muspida Kabupaten
Bandung dengan masyarakat Kabupaten
Bandung. Dengan demikian, kata Juhana,
tidak benar acara Safari Ramadhan dianggap
sebagai kampanye terselubung.
Hal lain, lanjut Juhana, soal bantuan
dana Rp 5 juta per pesantren yang dianggap
sebagai praktik politik uang, juga tidak
benar. Dikatakan Juhana, bantuan kepada
pesantren itu sudah teralokasi dalam
APBD. Pada 27 Agustus 2010 lalu, pemda
Kabupaten Bandung memberikan bantuan
dana kepada 70 pesantren di sekitar
Kabupaten Bandung sesuai proposal yang
masuk ke pemda Kabupaten Bandung.
(Nano Tresna A./mh)

PHPU Kepala Daerah Kab. Teluk Bintuni

Bukan Money Politic Tapi Pengganti
Uang Transport

Humas MK/Prana Patrayoga

S

idang pemeriksaan saksi perkara
PHPU Kabupaten Teluk Bintuni
– Perkara No. 174/PHPU.
D-VIII/2010 - kembali digelar
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis
(29/9) di ruang Sidang Panel MK. Saksisaksi dari pihak berperkara sedemikian
gamblang mengungkapkan berbagai
fakta terjadi selama Pemilukada. Salah
seorang saksi Pihak Terkait misalnya,
membantah terjadi mobilisasi massa saat
pemilukada. Selain itu, ada Saksi Terkait
yang mengklarifikasi soal money politics
yang sebenarnya merupakan pengganti
uang transport.
Saksi Pihak Terkait, Yuce membantah
dalil Pemohon soal mobilisasi massa saat
berlangsung Pemilukada Kabupaten Teluk
Bintuni, Papua Barat. Dijelaskan Yuce,
pada 31 Agustus 2010 ia bersama temannya
Sira pulang dari Sorong ke Teluk Bintuni
untuk menggunakan hak pilihnya pada

Majelis Hakim memanggil saksi dari Pihak Terkait untuk
membuktikan bukti foto yang diserahkan oleh Kuasa Pemohon

Pemilukada Teluk Bintuni. Namun ia heran
sampai ada yang menuduhnya melakukan
mobilisasi massa saat Pemilukada Teluk
Bintuni. “Saya kuliah di Sorong, namun
pulang ke Teluk Bintuni karena nama saya
terdaftar dalam DPT di Teluk Bintuni,”
jelas Yuce.
Saksi
Terkait
lainnya,
Sira
membenarkan ia pulang ke Teluk Bintuni
bersama Yuce sebagai teman kuliah,
pada 31 Agustus 2010. Tujuannya, sama
seperti Yuce, untuk menggunakan hak
pilihnya dalam Pemilukada Teluk Bintuni.
Seperti halnya Yuce, Sira membantah
keterlibatannya melakukan mobilisasi
massa saat Pemilukada.
Selanjutnya, ada juga Saksi Terkait
bernama Amos yang menerangkan perihal
kampanye di masa tenang. Pada 1 September
2010, Amos yang menjadi Kepala Suku Sou
menyampaikan amanat kepada warganya
agar jangan ada yang pergi jauh atau ke

luar Teluk Bintuni, karena saat itu sudah
memasuki minggu tenang.
Ketika itu pula, Amos dan warganya
lebih banyak berdiam di rumah, sebagian
lagi ada yang berada di ladang, berjualan
dan lainnya. Selain itu, Amos tidak
berupaya mempengaruhi warganya agar
memilih salah satu pasangan tertentu, atau
melakukan kampanye. Ia konsisten bahwa
saat itu sudah merupakan minggu tenang.
Sementara Saksi Terkait berikutnya,
Sudarno membantah dalil Pemohon yang
menyatakan terjadi praktik politik uang
saat Pemilukada Teluk Bintuni. Menurut
Sudarno, yang dilakukan pihak Terkait
adalah memberikan uang transportasi
kepada para pemilih, jadi bukan sebagai
uang suap agar memilih pihak Terkait.
“Jumlah uang itu besarnya Rp 100.000,
diberikan kepada 150 orang setelah
kampanye,” tandas Sudarno. (Nano Tresna
A./mh)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Teluk Wondama

Karung Beras Berisi Uang Dihadirkan
di Persidangan

S

etelah
mendengarkan
para
saksi-saksi Pemohon, giliran
sidang pembuktian lanjutan
PHPU Teluk Wondama, Papua
Barat, mengagendakan mendengarkan
saksi Termohon dan Pihak Terkait, Kamis
(30/9).
Dalam persidangan, Pihak Terkait
mengajukan enam saksi, yakni Peter
Lambe, Corinus, Julianus, Darmaji,
Christian GE Tore, dan Abdullah Bian.
Kesaksian para saksi ini umumnya
membantah apa yang dinyatakan saksi
Pemohon sebelumnya tentang kecurangan
dan persoalan DPT dalam proses
Pemilukada Teluk Wondama.
Karena
dianggap
merugikan,
kuasa hukum Pemohon pun mencerca
pertanyaan, bahkan menghadirkan barang
bukti karung beras di hadapan Majelis
Hakim yang diketuai Achmad Sodiki dan
didampingi Harjono dan Fadlil Sumadi.
“Saya minta agar karung beras
ini dibuka, karena saya mendengar di
dalamnya juga ada amplop yang berisi
uang,” pinta kuasa hukum Pemohon.
“Keberatan yang mulia, bisa jadi uang itu
diletakkan sendiri oleh Pemohon,” sergah
kuasa hukum Pihak Terkait.
Fadlil Sumadi pun tetap meminta agar
karung beras dibuka. “Kami yang akan
menilai dan akan menunjukkan kepada
anda, apa tanggapan anda, itu soal lain,”
terang Fadlil. Setelah dibuka, memang ada
amplop yang berisi uang Rp 50 ribu.
Meski demikian, Pihak Terkait tetap
membantah melakukan money politic.
“Kami tidak pernah memasukkan uang
karena beras itu hanya untuk kalangan
sendiri, bukan untuk orang lain. Saksi
Darmaji mengatakan karung tersebut
adalah jahit ulang,” bantah kuasa hukum
Pihak Terkait.

30

KONSTITUSI September 2010

Humas MK/Annisa Lestari

Saksi yang dihadirkan pada persidangan, di antaranya
ada anak dibawah umur

Pemohon prinsipal sendiri ketika
berkesempatan bicara, menyatakan bahwa
poin penting perkara ini adalah DPT yang

bermasalah. “DPT yang kami minta, tidak
pernah diberikan, sementara kepada calon
lain diberikan,” tuturnya. (Yazid/mh)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

M uhammad Arafah
(Staf IT MK)

dengan

Olfiziana Tri Hastuti
(Staf Humas MK)

25 Juli 2010
Semoga Menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan
Mendapatkan Keturunan yang Soleh dan Solehah

PHPU Kepala Daerah Kab. Asmat

Bukti Kurang Meyakinkan,
MK Tolak Permohonan

T

idak ditemukannya bukti hukum
yang meyakinkan, membuat
MK memutuskan menolak
PHPU
Kabupaten Asmat,
Papua, Senin (20/9). Pemohon sengketa
ini adalah Thomas Eppe Safanpo-Sefnath
Meokbun, pasangan cabup-cawabup
Kab. Asmat nomor urut satu. Keduanya
didampingi M. Guntur Ohoiwutun dan
John Richard sebagai kuasa hukumnya.
Perkara No.156/PHPU.D-VIII/2010
ini juga menghadirkan Pihak Terkait, yakni
pasangan Yuvensius Alfonsius BiakaiMotong Saridjan sebagai pemenang
pemilukada yang ditetapkan KPU.
Pelaksanaan pemilukada Asmat
telah dilaksanakan pada Senin, 9
Agustus 2010 yang diikuti oleh tiga
pasangan. Sementara itu, hasil perolehan
suara pemilukada ini didasarkan pada
Keputusan KPU Kab. Asmat No.033/
Kpts/KPU-Kab.031.434260/2010 tentang

Penetapan Hasil Penghitungan Suara
dan Calon Terpilih Pemilukada Asmat
2010, bertanggal 21 Agustus 2010.
Beberapa hal yang diperselisihkan
Pemohon adalah adanya perbedaan
penggunaan surat suara tambahan
sejumlah 2%, tidak diberikannya
Berita Acara oleh KPPS kepada para
saksi Pemohon, adanya praktik politik
uang dan intimidasi dalam proses
penyelenggaraannya, adanya keberpihakan
Pemda kepada salah satu pasangan,
adanya keterlibatan beberapa anak sebagai
pemilih, hingga permasalahan di dalam
pengisian formulir dan penandatanganan
Berita Acara di tingkat TPS dan PPD.
Hal lain adalah menyoal pelaksanaan
penghitungan ulang yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,
terdapat TPS yang melakukan rekapitulasi
penghitungan suara sebelum pukul 13.00
waktu setempat, tidak adanya pengucapan

Pihak Terkait Perkara PHPU Kab. Asmat saat sidang pembuktian,
sedang mendengarkan keterangan saksi, Rabu (1/9) di Ruang Sidang
Panel MK.

Humas MK/Yogi Dj

sumpah atau janji bagi Petugas KPPS
sebelum pemungutan suara dilakukan,
adanya pembukaan kotak suara sebelum
hari pemungutan suara, adanya petugas
KPPS yang buta huruf, adanya intervensi
dari pihak kepolisian, dan terjadi
kesalahan dan ketidaktepatan dalam
rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Beberapa dalil tersebut dibantah
KPU. MK juga melihat bukti yang
dihadirkan Pemohon kurang meyakinkan.
Misalnya, Pemohon tidak menguraikan
secara rinci jumlah perbedaan surat suara di
172 TPS, tidak mampu menjelaskan akibat
tidak diperolehnya Berita Acara, dampak
adanya money politic, dan intimidasi.
Keberpihakan Pemda kepada salah
satu calon juga tidak didukung bukti
kuat. Keterlibatan beberapa anak sebagai
pemilih, menurut MK dalam pertimbangan
hukumnya, tidak memiliki pengaruh
signifikan bagi keterpilihan para pasangan
calon, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Mengenai petugas KPPS yang
buta huruf, juga masih bisa ditolerir.
“Keterbatasan dari sisi kuantitas juga tidak
banyak membantu proses pelaksanaan
Pemilukada di Kab. Asmat. Sepanjang
hasil rekapitulasi perolehan suara memiliki
ruang supervisi ataupun verifikasi di
tingkat PPD, Mahkamah menilai bahwa
seandainya pun benar terdapat Ketua
atau Anggota KPPS dalam Pemilukada di
Kabupaten Asmat yang buta huruf yang
oleh Pemohon diukur melalui ketiadaan
tanda tangan yang digantikan dengan
cap jari dalam Formulir dan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
maka hal tersebut masih dapat ditolerir
dan secara relatif tidak sampai merusak
sendi-sendi pemilu yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil,” terang
Majelis Hakim dalam putusan setebal 236
halaman ini. (Yazid/mh)
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Pengujian UU Ibadah Haji

MK Uji Konstitusionalitas UU Ibadah Haji

Humas MK/Prana Patrayoga

Suasana sidang uji materil UU Haji

S

idang pengujian terhadap Un
dang-undang Nomor No. 13
Tahun 2008 tentang Penyeleng
garaan Ibadah Haji kembali
digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK),
Kamis (22/9), di Gedung MK. Perkara
yang teregistrasi dengan Nomor 51/PUUVIII/2010 dimohonkan oleh M. Farhat
Abbas dan Windu Wijaya.
Dalam sidang perbaikan per
mohonan, M.Yasser Arafat mengemukakan
beberapa perbaikan yang dilakukan oleh
Pemohon. Menurut Yasser, Pemohon
telah mengkaji mengenai pengertian
ketentuan yang mampu dalam rukun
Islam yang kelima, terutama berkaitan
dengan Haji.
“Kita coba menguraikan bahwa
ketentuan mampu dalam undang-undang
Haji seharusnya tidak melihat dari
sisi finansial. Ketentuan mampu harus
didasarkan pada ketentuan kesehatan
jasmani dan rohani. Terus berkaitan
dengan jumlah, berkaitan dengan kuota,
yang kami maksud dalam permohonan
ini adalah pembagian kuota pada tingkat
provinsi yang tidak merata. Mengenai
Perpu, kami sudah memperbaiki dan
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tidak diajukan untuk disertakan dalam
permohonan uji materiil ini,” jelasnya.
Menanggapi
perbaikan
per
mohonan, Majelis Hakim Panel yang
terdiri dari Hamdan Zoelva sebagai
Ketua Panel serta M. Arsyad Sanusi
dan M. Akil Mochtar sebagai Anggota
Panel, memberikan beberapa masukan.
Menurut Arsyad, Pemohon tidak banyak
memperbaiki permohonannya. “Bahkan
lebih rancu lagi Saudara menambah
lagi batu uji, misalnya Pasal 33 ayat (2).
Kemudian, mempertentangkan pasalpasal lain. Pemohon harus merenungkan,
masalah kuota, masalah biaya, masalah
ini, apakah bukan itu merupakan
aplikasi dan penerapan, bukan masalah
konstitusionalitasnya, coba direnungkan
itu ya!” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Yasser
menjelaskan alasan pencantuman Pasal
33 dengan pertimbangan bahwa Pasal
33 mengatur pelaksanaan tugas nasional
untuk mewujudkan tujuan nasional. “Pasal
33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
lebih diarahkan pada kaidah dan norma
berkaitan dengan cabang hidup orang
banyak. Karena tugas nasional dengan

tujuan nasional itu sebenarnya adalah suatu
hal yang sama, yang hendak ditujukan dan
diwujudkan oleh negara,” urainya.
Sementara, Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar meminta agar Pemohon
I (M. Farhat Abbas) menegaskan legal
standing-nya karena sesungguhnya
Pemohon I sudah melaksanakan ibadah
haji. “Padahal naik haji itu kan cuma
sekali saja, tidak perlu berkali-kali ya
kan? Kalau Saudara mengargumentasikan
bahwa akibat monopoli lalu menimbulkan
biaya tinggi bagi penyelenggaraan haji,
apakah penyelenggaraan haji oleh swasta
itu juga lebih murah dibandingkan
penyelenggaraan haji oleh pemerintah?
Faktanya begitu, faktualnya, kerugian
faktualnya harus bisa diprediksi, apa
justru lebih mahal, misalnya ketika ini
diberikan kepada pasar bebas, apakah
itu tidak bertentangan dengan prinsipprinsip yang dianut di dalam UndangUndang Dasar? Ini artinya yang ingin
saya katakan adalah legal standing,
kerugian kontitusional dari Pemohon
itu harus jelas, baik yang potensial
maupun yang faktual,” tandasnya. (Lulu
Anjarsari)

Pengujian UU SJSN

UU SJSN, Alat Pemerintah Menegasilkan
Kewajiban terhadap Masyarakat Miskin

Humas MK/GANIE

Sidang perbaikan permohonan Uji Materi atas UU tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, Rabu (15/9), di Ruang Sidang Pleno MK.

P

engujian atas Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional
kembali digelar Mahkamah
Konstitusi (MK), Rabu (15/9), di
Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang
teregistrasi dengan Nomor 50/PUUVIII/2010 ini dimohonkan oleh Dewan
Kesehatan Rakyat, Perkumpulan Serikat
Rakyat Miskin Kota, Front Nasional
Perjuangan Buruh Indonesia, dan enam
Pemohon perseorangan yang merupkan
pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) serta Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek).
Dalam sidang perbaikan permohonan
itu, para Pemohon yang diwakili
oleh kuasa hukumnya Hermawanto
menjelaskan sudah melakukan perbaikan
sesuai saran Majelis Hakim Panel, di
antaranya mencabut beberapa ayat dalam
Pasal 17 UU SJSN untuk dimohonkan

pengujiannya. “Sebelumnya Pemohon
meminta pengujian terhadap Pasal 17
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5) dan ayat (6), akan tetapi sesuai saran
Majelis Hakim, kami hanya mengajukan
Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
saja. Sementara untuk permohonan
provisi, kami tidak menambahkan
argumentasi apapun. Kami mohon maaf
tidak bisa mengikuti saran dari Majelis
Hakim Panel. Inilah kemampuan kami,”
urainya.
Kemudian,
Hermawanto
me
nambahkan beberapa argumentasi di
antaranya mengenai ketiadaan pengaturan
yang mengakomodasi pekerja mandiri
yang sebagian besar dimiliki oleh
masyarakat miskin Indonesia. “Negara
terkesan
menegasikan
kewajiban
menjadi sunnah yang artinya hanya dapat
terwujud disesuaikan dengan political will
Pemerintah,” ujarnya.

Mengenai perbaikan yang telah
dilakukan Pemohon, Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi meminta agar
Pemohon mencabut UU HAM yang
digunakan Pemohon sebagai batu uji.
Fadlil menjelaskan bahwa norma yang
dapat digunakan sebagai batu uji hanyalah
pasal dalam konstitusi. Sementara, Hakim
Konstitusi Achmad Sodiki meminta
Pemohon untuk mempertimbangkan
dalam petitumnya agar meminta Pasal
17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
konstitusional bersyarat (conditionallly
constitutional). “Kalau pasal a quo
dibatalkan, maka akan ada kekosongan
hukum.
Jika
Pemohon
meminta
konstitusional bersyarat, maka MK
bisa menafsirkan tanpa ada kekosongan
hukum,” paparnya. Sidang berikutnya
adalah sidang mendengarkan keterangan
saksi maupun ahli serta pembuktian. (Lulu
Anjarsari/mh)
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Pengujian UU Perlindungan Saksi dan Korban

MK Tolak Seluruh Permohonan Susno Duadji
Ekspresi para Kuasa Hukum Susno Duadji setelah
sidang pembacaan Putusan, Jum’at, (24/9) di ruang
sidang pleno MK.

Humas MK/Yoga Adiputra

U

ji materiil Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban
yang dimohonkan oleh mantan
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
Komisaris Jenderal Susno Duadji ditolak
seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi.
Hal tersebut seperti dinyatakan dalam
amar putusan dengan nomor perkara 42/
PUU-VIII/2010.
“Menolak Permohonan Pemohon
untuk
seluruhnya,”
ucap
Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
saat membacakan amar putusan yang
dibacakan pada sidang pleno terbuka
untuk umum, Jum’at (24/9), di ruang
sidang pleno MKRI.
Sebelumnya, Pemohon, menyatakan
bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Perlindungan
Saksi dan Korban bertentangan dengan
konstitusi karena telah merugikan hak-hak
konstitusionalnya. Pertentangan tersebut
terjadi khususnya pada Pasal 27 Ayat (1),
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G serta Pasal
28J Ayat (2) UUD 1945. Adapun bunyi
pasal yang diuji tersebut adalah “seorang
saksi yang juga menjadi tersangka dalam
kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari
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tuntutan pidana apabila dimaknai bahwa
kedudukan sebagai tersangka ditetapkan
terlebih dahulu sebelum saksi memberikan
kesaksian dalam perkara tersebut”.
Namun terhadap dalil tersebut,
Mahkamah berpendapat lain. Mahkamah
menyatakan, ketentuan yang terdapat
pada Pasal 10 ayat (2) UU 13 Tahun 2006
merupakan ketentuan yang dapat diartikan
dengan sangat jelas dan tegas (expressis
verbis) bahwa substansi normatifnya
ialah memberikan penghargaan (reward)
terhadap partisipasi saksi yang juga
tersangka yang keterangannya telah
membantu dalam pengungkapan tindak
pidana dengan menjadikannya sebagai
pertimbangan pengurangan pidana.
Berdasarkan ketentuan substantif
itu, lanjut Mahkamah, negara melalui
kekuasaan
pembentuk
undangundang harus dianggap telah tidak
mengabaikan partisipasi warga negara
yang telah turut memberikan kontribusi
dalam pengungkapan tindak pidana. Dalam
hal ini, negara memberikan penghargaan
berupa pengurangan pidana.
“Seberapa besar hal itu mengurangi
pidananya diserahkan kepada kebijak

sanaan hakim yang mengadilinya
berdasarkan kontribusinya di dalam
partisipasi mengungkap tindak pidana,”
ungkap salah satu Hakim Konstitusi saat
membacakan pertimbangan hukum.
Selain
itu,
Mahkamah
juga
berpandangan bahwa sesuai dengan
dengan nama UU 13 Tahun 2006 yaitu
tentang Perlindungan Saksi dan Korban
serta judul bagian: Perlindungan dan Hak
Saksi dan Korban, maka substansi norma
Pasal 10 yang terdiri atas tiga ayat tersebut
harus dimaknai sebagai ketentuan hukum
untuk melindungi saksi, korban, dan
pelapor, bukan saksi yang juga tersangka
dalam kasus yang sama dan bukan pelapor
yang tidak beritikad baik.
“Penghargaan oleh negara yang
diberikan kepada saksi yang juga
tersangka dimaksud harus dipandang
sebagai keadilan karena di dalamnya
terdapat keseimbangan (balancing) antara
kontribusi pengungkapan kejahatan dan
pengurangan pidana terhadap kesalahan.
Oleh karena itu, tidak tepat bila ditafsirkan
secara a contrario bahwa saksi yang juga
tersangka dalam kasus yang sama tidak
mendapat perlindungan hukum, sehingga
tidak mendapatkan apa-apa,” lanjutnya.
Kemudian, terkait dengan dalil
bahwa pasal tersebut telah bertentangan
dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945,
Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal
10 ayat (2) UU 13/2006 telah sejalan
dengan semangat yang dikandung oleh
konstitusi. “Ketentuan yang demikian
bukan merupakan pembatasan, melainkan
merupakan hal yang wajar berdasarkan
keadilan dan merupakan prinsip yang dianut
dalam sistem hukum pidana di Indonesia.”
papar salah satu Hakim Konstitusi.
Pada putusan ini, Mahkamah juga
menolak permohonan provisi Pemohon.
Mahkamah memiliki tiga alasan. Salah

satunya Mahkamah berpendapat, dalam
Pengujian Undang-Undang (judicial
review), putusan Mahkamah hanya
menguji norma abstrak, tidak mengadili
kasus konkret seperti penyidikan atau
pencegahan dalam kasus pidana terhadap

Pemohon. Oleh karena permohonan
provisi Pemohon sudah masuk ke kasus
konkret maka Mahkamah tidak dapat
mengabulkannya.
Dalam putusan tersebut, seorang
Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva,

mempunyai pendapat berbeda (dissenting
opinion). Menurut Hamdan, seharusnya
Mahkamah memberikan putusan yang
menyatakan pasal yang diuji adalah
konstitusional bersyarat.(Dodi)

Pengujian UU Pemda

Konsisten Putusan Sebelumnya, Pengujian
UU Pemda Ditolak
Para kuasa Pemohon hadir dalam
sidang pembacaan putusan pada
Kamis (23/9) di Ruang Sidang Pleno
Gedung MK.

K

onsisten terhadap putusanputusan sebelumnya, MK
menolak pengujian UU 12/2008
tentang Perubahan Kedua atas
UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Putusan perkara nomor 29/PUU-VIII/2010
tersebut dibacakan Kamis (23/9) di Ruang
Sidang Pleno Gedung MK.
Pemohon
prinsipal
adalah
Dadang S. Muchtar yang juga Bupati
Kabupaten Karawang. Ia menyoal salah
satu pasal, yakni Pasal 58 huruf o yang
berbunyi: “Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah warga
negara Republik Indonesia yang memenuhi
syarat: belum pernah menjabat sebagai
kepala daerah atau wakil kepala daerah
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama.”

Humas MK/Yogi Djatnika

Dalil utamanya adalah apakah frasa
“belum pernah menjabat sebagai kepala
daerah atau wakil kepala daerah selama
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama”, berlaku juga pada Pemohon
yang notabene pernah menjabat sebagai
Kepala Daerah pada periode tahun 1995
s.d 1999 dan pada periode tahun 2005 s.d
2010.
Menurut Pemohon Pasal 58 huruf o
UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 7
UUD 1945. Kriteria untuk mencalonkan
diri sebagai kepala daerah atau wakil
kepala daerah yang ditetapkan dalam Pasal
58 huruf o tersebut, menurut Pemohon
tidak jelas batasannya, sehingga dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum.
MK sendiri mengingatkan kembali
dalam putusan ini bahwa Mahkamah

pernah memutus Pengujian Pasal 58 huruf
o UU 32/2004 terhadap Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD
1945 yaitu dalam putusan MK nomor 8/
PUU-VI/2008 bertanggal 6 Mei 2008 dan
telah memberikan batasan jabatan kepala
daerah. Pembatasan dimaksud adalah a)
pembatasan dua kali berturut-turut dalam
jabatan yang sama; atau b) pembatasan dua
kali jabatan yang sama tidak berturut-turut;
atau c) pembatasan dua kali dalam jabatan
yang sama di tempat yang berbeda.
Dalam pertimbangan hukumnya,
MK berpendapat kutipan bunyi Pasal
7 UUD 1945 yang diperuntukkan bagi
pembatasan masa jabatan Presiden dan
wakil Presiden yang digunakan untuk
membenarkan dalil Pemohon bagi
pembatasan kekuasaan Gubernur, Bupati
dan Walikota, tidaklah tepat. Sebab, Pasal
7 UUD 1945 berada pada Bab III tentang
Kekuasaan Pemerintahan Negara, yaitu
Pemerintah Pusat; sedangkan Gubernur,
Bupati dan Walikota diatur dalam Bab
IV tentang Pemerintah Daerah. Ini
merupakan dua domain pengaturan yang
berbeda baik undang-undangnya maupun
peraturan pelaksanaannya, khususnya
jika merujuk pada Pasal 18 UUD 1945.
Menurut Mahkamah, setiap ketentuan dari
UUD 1945 adalah bersifat otonom dalam
arti mengikat sesuai dengan isi masing-
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masing bagian dari UUD 1945 itu sendiri
tanpa harus disamakan substansinya.
Mahkamah menyatakan pendapat
nya dalam dua hal. Pertama, pengujian
Pasal 58 huruf o UU 32 /2004 terhadap
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (3) UUD 1945, mutatis
mutandis alasan hukum dalam kedua
putusan Mahkamah tersebut berlaku
dalam putusan ini sepanjang berkenaan
dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) dan
dianggap ne bis in idem, maka yang akan
dipertimbangkan adalah pengujian Pasal

58 huruf o UU 32/2004 terhadap Pasal
7 UUD 1945 yang dinyatakan ne bis in
idem. Kedua, pengujian Pasal 58 huruf
o UU 32 /2004 terhadap Pasal 7 UUD
1945 dinyatakan ditolak.
“Konklusi, dalil-dalil Pemohon
tidak beralasan hukum. Amar putusan
menyatakan
menolak
permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud
MD. Dalam putusan setebal 67 halaman
ini, Hakim Harjono mempunyai pendapat
berbeda (dissenting opinion). “Dalam
kasus a quo, Pemohon mempunyai hak
untuk mencalonkan diri dan masyarakat

mempunyai hak untuk mengajukan
calon, in casu, calonnya adalah Pemohon,
sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat
(4) UUD 1945 baru menikmati haknya
satu kali dan oleh karenanya sesuai dengan
prinsip demokrasi itu sendiri yaitu adanya
persamaan kesempatan maka seharusnya
Pemohon yang mempunyai hak untuk
mencalonkan diri dan masyarakat yang
mempunyai hak untuk mengajukan calon
masih diberi kesempatan sekali lagi untuk
menggunakan haknya,” ujar Harjono.
(Yazid/mh)

Pengujian UU Notaris

Menyoal Batas Umur Jabatan Notaris
Anthony Saga Widjaya, Pemohon uji
materil UU Notaris

Humas MK/Prana Patrayoga

U

ndang-Undang (UU) No.30
/2004 tentang Jabatan Notaris
diujikan di MK, Kamis (23/9).
Ketentuan yang menyebutkan
batas umur sampai 67 tahun dalam bunyi
Pasal 4, dimintakan diubah. Pemohonnya
adalah Anthony Saga Widjaya, seorang
notaris di Tuban, Jatim.
Panel Hakim perkara 52/PUUVIII/2010 ini diketuai Muhammad Alim
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dan didampingi Achmad Sodiki serta
Hamdan Zoelva. Sidang yang dimulai
pukul 09.30 WIB tersebut mengagendakan
pemeriksaan perbaikan permohonan.
Dalam
persidangan,
Anthony
meminta beberapa opsi perubahan bunyi
Pasal 4 UU a quo. Di antaranya, meminta
batas umur hingga 70 tahun. Jika tidak,
opsi lain adalah batas umur 67 tahun
tapi dapat diperpanjang setiap 2 tahun.

Alternatif lain, batas umur sampai 70
tahun dan tidak dapat diperpanjang
lagi. Total ada enam petitum yang
dimohonkan Anthony.
Mendengar penuturan Anthony,
Hakim
Panel
menasehati
bahwa
kewenangan MK bukanlah mengatur
ketentuan batas umur. “MK wewenangnya
hanya sampai mengujikan UU dan tidak
berwenang memerintahkan membuat
ketentuan UU. Menaikkan umur berarti
membuat aturan baru,” tutur Sodiki.
Sementara Hamdan Zoelva me
ngingatkan Pemohon agar merenungkan
kembali permohonannya. “Ini sidang
Panel kedua, setelah ini tidak ada
lagi perubahan permohonan. Penting
direnungkan, apakah meneruskan atau
menarik kembali permohonan,” kata
Hamdan. Ia menambahkan jika beberapa
petitum Pemohon di luar kewenangan
MK.
Meski demikian, Anthony tetap
percaya diri meneruskan permohonannya.
“Permohonan ini akan saya lanjutkan
hingga ada putusan MK,” respon Anthony
menanggapi nasehat Hakim Panel. (Yazid/
mh)

Pengujian UU Pemilu

Frasa “Daftar Calon Tetap” UU
Pemilu Inkonstitusional Bersyarat

Humas MK/Prana Patrayoga

Pihak Pemerintah sedang mendengarkan pembacaan
putusan Perkara Uji Materi UU tentang Daftar Calon
Tetap, Jum’at (3/9) pagi di Ruang Sidang Pleno MKRI

F

rasa “Daftar Calon Tetap” pada
Pasal 218 Ayat (3) dalam UU
Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan
inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah
Konstitusi (MK). Demikian dibacakan
dalam sidang pembacaan putusan, pada
Jum’at (3/9) pagi di Ruang Sidang Pleno
MKRI oleh Ketua Pleno Hakim, Moh.
Mahfud MD.
Permohonan tersebut diajukan oleh
Sefriths E. D Nau seorang Anggota PPDI
(Partai Penegak Demokrasi Indonesia).
Dalam permohonanya, ia mendalilkan
bahwa frasa “daftar calon tetap” pada UU
Pemilu telah mengakibatkan dirinya tidak
bisa menjadi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten
Timor Tengah Selatan (TTS) dan berakibat

juga pada kosongnya kursi PPDI di DPRD
TTS. Padahal, dia telah diajukan oleh
pengurus partai yang sah sebagai calon
legislatif pengganti untuk menduduki
kursi di DPRD TTS.
Terkait hal itu, berdasarkan
fakta-fakta hukum dalam persidangan,
Mahkamah mengakui bahwa telah terjadi
kerugian yang dialami oleh Pemohon
dikarenakan adanya frasa tersebut.
Namun, dirugikannya Sefriths atas
berlakunya frasa itu, menurut Mahkamah,
tidak serta merta menjadikan pasal atau
frasa yang diuji dinyatakan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Karena, apabila dinyatakan bertentangan
secara ‘mutlak’, maka akan mengakibatkan
kekosongan hukum. Dengan kata lain,
akan berpotensi menghilangkan prinsip
kepastian hukum.

“Mahkamah berpendapat, bahwa
ketentuan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008
terkait dengan frasa ‘daftar calon tetap’
menimbulkan kekosongan hukum yang
berakibat terjadinya ketidakpastian hukum
ketika terjadi permasalahan sebagaimana
kasus a quo, yaitu ketika seluruh
nama dalam Daftar Calon Tetap sudah
tidak ada karena sudah diberhentikan
keanggotaannya seperti dalam kasus a
quo terkait dengan adanya sengketa
kepemimpinan. Sedangkan pada sisi lain
hal itu menyebabkan ada kekosongan
anggota DPRD yang harus diisi oleh wakil
partai politik yang bersangkutan,” papar
Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi saat
membacakan pertimbangan hukum.
Dalam konteks ini, telah terjadi
kondisi yang dilematis. Yakni, di satu
sisi dibutuhkan frasa tersebut untuk
menjamin kepastian hukum dalam hal
terjadi pergantian calon anggota legislatif
(dengan catatan calon di DCT masih
sah), namun di sisi lain, frasa tersebut
berpotensi mengakibatkan hilangnya hak
konstitusional warga negara, seperti yang
dialami oleh Pemohon. Jadi, ada kondisi
tertentu yang mengakibatkan frasa tersebut
telah mendegradasi ketentuan yang sangat
prinsipil, yakni kedaulatan rakyat.
Karenanya, Mahkamah berpendapat,
tidak mempunyai alasan untuk menyatakan
ketentuan Pasal 218 ayat (3) yang di
dalamnya terdapat frasa “Daftar Calon
Tetap” sebagai ketentuan yang tidak
konstitusional, namun di sisi lain dalam
hal terjadinya kasus sebagaimana yang
dialami oleh Pemohon, ketentuan pasal
tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk
menyelesaikannya.
“Menangguhkan,
atau
apalagi
mengosongkan kursi PPDI dalam
keanggotaan DPRD Kabupaten Timor
Tengah Selatan yang telah diperoleh
melalui mekanisme pemilihan umum
yang sah sebagai sarana demokrasi adalah
merupakan
problem
konstitusional,
yaitu persoalan hak asasi manusia warga
negara untuk memilih wakilnya sebagai
wujud partisipasinya dalam kehidupan
kenegaraan demokratis dan hak warga
negara yang partainya telah memperoleh
kursi melalui pemilihan umum yang
sah untuk menduduki jabatan dalam
lembaga perwakilan. Hal demikian tidak
boleh terjadi dengan alasan hanya karena
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tidak adanya ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang dianggap tidak
mencukupi atau tidak jelas,” lanjut Fadlil.
Oleh karena itu, dalam amar
putusannya, Mahkamah menyatakan
Pasal 218 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD sepanjang frasa

“Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat
(conditionally unconstitutional). “Yakni
sepanjang pengertiannya tidak mencakup
calon pengganti yang diajukan oleh partai
politik yang memiliki kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat
Daerah
provinsi,
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/
kota dalam hal tidak terdapat lagi calon
yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap
(DCT),” tegas Mahfud saat membacakan
amar putusan. (Dodi/mh)

Pengujian UU Pensiun Pegawai

Tidak Dapat Pensiun, Mantan PNS
Gugat UU Pensiun Pegawai
Kuasa Hukum Pemohon, Aji Pramudyarso
menjelaskan perbaikan permohonan mengenai
Uji Materi UU Pensiun Pegawai, Kamis (16/9),
di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

S

idang lanjutan terhadap perkara
pengujian Undang-Undang No
mor 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Janda/Duda Pegawai
(UU Pensiun Pegawai) kembali digelar
Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (16/9),
di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 47/PUU-VIII/2010 dimohonkan
oleh mantan Pegawai Kesekretariatan
Gubernur Kupang, Dominikus Dagang.
Melalui kuasa hukumnya Aji
Pramudyarso,
Pemohon
melakukan
beberapa perbaikan sesuai dengan saran
majelis hakim panel yang diketuai oleh
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. Aji
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memaparkan bahwa jika sebelumnya
Pemohon hanya meminta pengujian
terhadap frasa “…sekurang-kurangnya
50 tahun…” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a UU Pensiun Pegawai, maka Pemohon
menambahkannya
menjadi
“telah
mencapai usia sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) tahun…”. “Kami sudah
memperbaiki permohonan sesuai dengan
saran majelis hakim sebelumnya,
seperti menambahkan kewenangan MK,
memperkuat kedudukan hukum dan
menguraikan kerugian konstitusional yang
dialami Pemohon,” jelasnya.
Sementara itu, Sodiki mengingatkan
kepada Pemohon agar mempersiapkan

ahli maupun saksi untuk dihadirkan dalam
persidangan berikutnya. “Pada sidang
berikutnya, Pemohon akan mendengarkan
langsung pertimbangan dari Pemerintah
dan DPR yang akan hadir. Jadi, sebaiknya
Pemohon bisa menghadirkan ahli yang
dapat memberikan pertimbangan dari
berbagai sudut pandang mengenai
pensiun. Itu bisa menguatkan argumentasi
Pemohon,”sarannya.
Dominikus mendalilkan bahwa
hak konstitusionalnya terlanggar akibat
berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a UU
Pensiun Pegawai. Dominikus menjelaskan
bahwa dirinya telah menjadi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) selama 24 tahun 7 bulan.
Menurut Dominikus, pasal a quo melanggar
hak konstitusionalnya yang dijamin dalam
UUD 1945 terutama Pasal 27 Ayat (2) dan
Pasal 28D Ayat (2). Pasal 9 ayat (1) huruf a
UU Pensiun Pegawai menyatakan............
..........”(1) Pegawai yang diberhentikan
dengan hormat sebagai pegawai negeri
berhak menerima pensiun pegawai, jikalau
ia pada saat pemberhentiannya sebagai
pegawai negeri : a. telah mencapai usia
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)
tahun dan mempunyai masa kerja untuk
pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua
puluh) tahun.” (Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU Pornografi

UU Pornografi Melindungi Pelaku
Video Porno

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang
pengujian terhadap UndangUndang Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi (UU Pornografi),
Kamis (16/9), di Ruang Sidang Pleno MK.
Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan
MK dengan Nomor 48/PUU-VIII/2010
dimohonkan oleh M. Farhat Abbas.
Melalui kuasa hukumnya, Ahmad
Burhanuddin, Pemohon memaparkan
perbaikan permohonan yang telah
dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan
saran Majelis Hakim pada sidang
sebelumnya. Perbaikan tersebut, lanjut
Ahmad, di antaranya dengan memperkuat
kedudukan hukum (legal standing).
“Kedudukan hukum Pemohon, M. Farhat
Abbas sebagai warga negara perseorangan
yang merasa hak konstitusionalnya
terlanggar dengan berlakunya Penjelasan
Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 UU
Pornografi,” ujarnya.
Menurut
Ahmad,
pembatasan
pornografi yang tertuang dalam Penjelasan
Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 UU
Pornografi tidak dapat menjerat pelaku
video porno yang menggunakan alasan
untuk kepentingan pribadi. “Seharusnya
asas pengaturan UU Pornografi tidak
bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1)
dan (2) serta Pasal 29 ayat (1),” jelasnya.
Dalam
sidang
perbaikan
pemeriksaan ini, Majelis Hakim Panel
yang terdiri dari Hakim Konstitusi
Muhammad Alim sebagai Ketua
Panel dan Maria Farida Indrati serta
Ahmad Fadlil Sumadi sebagai Anggota
mengesahkan enam alat bukti. Pemohon
mendalilkan bahwa dengan menghapus
penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 tentang
Pornografi, maka akan membuat sanksi
para pelakunya dengan video porno
sehingga mereka tidak lagi berlindung
di balik produk undang-undang dengan

Majelis Hakim Panel: Hakim Konstitusi Muhammad Alim sebagai Ketua
Panel dan Maria Farida Indrati serta Ahmad Fadlil Sumadi sebagai
Anggota saat persidangan Uji Materi UU Pornografi di Ruang Sidang
Panel MK.

mengatakan diri mereka hanya korban
belaka. Padahal tindakan mereka
melakukan adegan terlarang yang
didokumentasikan telah menabrak nilai-

Humas MK/Fitri Yuliana

nilai yang hidup dan berkembang di
masyarakat sekaligus menjadi cerminan
yang tidak bagus sebagai perkembangan
moralitas bangsa. (Lulu Anjarsari/mh)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

M. Mahrus Ali

( Staf Pusat Penelitian dan Pengkajian MK)

dengan

Daimah Fatmawati
8 Agustus 2010

Semoga Menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan
Mendapatkan Keturunan yang Soleh dan Solehah
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Pengujian Perpu Kehutanan

MK Uji Konstitusionalitas Perpu
Kehutanan

Humas MK/Fitri Yuliana

U

Tim Kuasa Pemohon Uji Materi UU Kehutanan sedang mendengarkan nasihat
dari Majelis Hakim mengenai perbaikan yang perlu dilakukan atas permohonan
yang diajukan, Rabu (15/9) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pengujian
terhadap Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
(Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Rabu
(15/9), di Gedung MK. Perkara yang
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 54/PUU-VIII/2010 ini dimohonkan
oleh Mustav Sjab.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum
Eddy Wirawan, mendalilkan, Pasal 83A
dan Pasal 83B Perpu Nomor 1 Tahun 2004
bertentangan dengan UUD 1945. Pasal
83A menyatakan bahwa “Semua perizinan
atau perjanjian di bidang pertambangan
di kawasan hutan yang telah ada sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan
tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau
perjanjian dimaksud.” Sedangkan Pasal
83B menerangkan bahwa “Pelaksanaan
lebih lanjut ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.”
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“Pasal a quo menyebabkan Pemohon
mendapat perlakuan yang diskriminatif. Di
luar sana ada orang-orang yang punya izin
yang sama dengan Pemohon, namun tidak
mendapatkan hukuman pidana seperti
yang dialami Pemohon,” jelasnya.
Ketua Panel Hakim Maria Farida
Indrati mengingatkan Pemohon untuk

memerhatikan konstruksi pokok per
mohonan.
Menurut
Maria,
per
masalahan Pemohon bukan terletak pada
inkonstitusionalitas Pasal 83A dan Pasal
83B Perpu Nomor 1 Tahun 2004, namun
mengenai implementasi dari pasal-pasal a
quo yang menyebabkan Pemohon terkena
hukuman pidana. “Kalau Pemohon
mempermasalahkan Perpu nomor 1
Tahun 2004, maka MK tidak dapat
menerimanya karena Perpu ini sudah
diganti menjadi Undang-undang Nomor
19 Tahun 2004. Seharusnya Pemohon
mempermasalahkan pasal dalam UU
untuk
diuji
konstitusionalitasnya,”
ujarnya.
Sedangkan
Hakim
Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi meminta Pemohon
untuk memperbaiki kedudukan hukum
Pemohon (legal standing). “Dalam
pokok
permohonannya,
terkadang
Pemohon berkedudukan hukum sebagai
perseorangan, tetapi terkadang sebagai
direktur. Pemohon harus ingat bahwa
hak konstitusional yang dijamin untuk
perseorangan warga negara dan sebuah
lembaga hukum berbeda. Apalagi
Pemohon menggunakan Pasal 27 UUD
1945 sebagai batu uji yang menjamin
hak konstitusional perseorangan, bukan
warga negara,” urainya. Dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan, Pemohon
diberikan waktu 14 hari oleh Majelis
Hakim Kontitusi untuk melakukan
perbaikan pada permohonannya. (Lulu
Anjarsari/mh)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

Nanda adytiansyah
( Staf IT MK)

dengan

Alifah rahmawati
( Sekretaris Panitera MK)

26 September 2010
Semoga Menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan
Mendapatkan Keturunan yang Soleh dan Solehah
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Tidak Terlindungi UU SJSN, Masyarakat Miskin
Mengadu ke MK
Oleh: Lulu Anjarsari

D

ewan Kesehatan Rakyat,
Perkumpulan Serikat Rakyat
Miskin Kota, Front Nasional
Perjuangan Buruh Indonesia,
dan enam pemohon perseorangan yang
merupkan pengguna Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) serta Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
merupakan pemohon pengujian terhadap
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(UU SJSN). Kepaniteraan MK meregistrasi
perkara ini dengan Nomor 50/PUUVIII/2010.
Dalam permohonannya,
para Pemohon mendalilkan hak
konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD
1945 terlanggar akibat berlakunya Pasal 17
UU Sistem Jamsosnas. Pasal 17 UU Sistem
Jamsosnas menyatakan “(1) Setiap peserta
wajib membayar iuran yang besarnya
ditetapkan berdasarkan persentase dari
upah atau suatu jumlah nominal tertentu;
(2) Setiap pemberi kerja wajib memungut
iuran dari pekerjanya, menambahkan
iuran yang menjadi kewajibannya dan
membayarkan iuran tersebut kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
secara berkala; (3) Besarnya iuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap
jenis program secara berkala sesuai
dengan perkembangan sosial, ekonomi
dan kebutuhan dasar hidup yang layak;
(4) Iuran program jaminan sosial bagi
fakir miskin dan orang yang tidak mampu
dibayar oleh Pemerintah, (5) Pada tahap
pertama, iuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah
untuk program jaminan kesehatan; dan (6)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah”.
Pemohon mendalilkan bahwa
Pasal 17 UU tersebut merupakan bukti
negara menegasikan kewajibannya untuk
menjamin hak asasi warga negaranya.
Tak hanya itu, ketentuan tersebut juga
melanggar hak konstitusional Pemohon
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yang dijamin oleh UUD 1945 , yakni
kewajiban negara memelihara fakir
miskin dan anak-anak terlantar seperti
yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1)
UUD 1945.
Selain itu, Pemohon menjelaskan
dalam sistem hukum HAM internasional
menempatkan negara sebagai aktor utama
pemegang kewajiban dan tanggung jawab
warga negaranya, sementara warga negara
(rakyat) berperan sebagai pemegang
hak. Negara dalam sistem HAM tidak
memiliki hak, melainkan hanya dipikulkan
tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak
yang dijamin dalam instrumen HAM
tersebut. Secara substansial, UU SJSN
pada kenyataannya menyisakan masalah
karena tidak mencerminkan aspirasi
masyarakat terutama yang menghendaki
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang
berpihak pada mayoritas masyarakat
miskin, pengangguran, petani, pekerja
informal. Menurut Pemohon, seharusnya
jaminan sosial masyarakat berpihak
pada kaum tersebut. UU tersebut hanya
mencakup masyarakat yang mampu
membayar premi dan iuran tanggung,
maka hanya sekelompok masyarakat kecil
saja yang mampu mendapatkan jaminan
sosial. Sementara yang lain tidak berhak
mendapat jaminan sosial nasional yang
layak karena jumlah masyarakat miskin
100 juta lebih dengan pendapatan di bawah
$2 per kapita per hari.
Pemohon juga menilai Pasal 17 ayat
2 UU SJSN merupakan wujud pelimpahan

kewajiban negara kepada warga negara dan
sektor swasta. Negara justru melegitimasi
perusahaan untuk melakukan pemungutan
kepada para pekerjanya yang sudah
pasti membebani dan mengintimidasi
para pekerja dengan sistem tersebut.
Pemungutan yang dilakukan selama ini
membebani pekerja khususnya pekerja
rendah. Dana dari para pekerja ini
tidak dikelola dengan transparan dan
demokratis.
Sementara itu, Pasal 17 ayat (3)
UU tersebut merupakan pasal yang
berpotensi untuk menimbulkan kastanisasi
atas jenis pelayanan bagi keluarga
miskin dan keluarga kaya. Pemohon
berkesimpulan ketentuan rumusan Pasal
17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional bertentangan dengan UUD 1945
khususnya Pasal 24D ayat (1), Pasal 28H
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2),
ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 UUD
1945.
Dalam petitumnya, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi
agar mengeluarkan penetapan atau putusan
sela untuk menghentikan sementara waktu
proses pembahasan hingga keluarnya
putusan atas perkara tersebut. Selain
itu, Pemohon meminta agar UU Sistem
Jaminan Sosial Nasional khususnya Pasal
17 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat.[]

Tidak Terapkan Putusan MK, Permendagri Digugat
Bupati Maluku Tengah
Oleh: Lulu Anjarsari

B

upati Maluku Tengah Abdullah
Tuasikal dan Ketua DPRD
Maluku Tengah Asis Matulette
merupakan Pemohon dalam
perkara Sengketa Lembaga Antarnegara
(SKLN). Permohonan yang teregistrasi
Kepaniteraan MK dengan nomor 1/SKLNVIII/2010 ini diajukan terkait dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah
yang bertolak belakang dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 123/
PUU-VII/2009.
Pemohon mendalilkan bahwa
Permendagri Nomor 29 Tahun 2010
telah mengubah substansi Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2003 sepanjang berkenaan
dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2003. Berikut penjelasan
dan lampiran 2 tentang Batas Wiayah
Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang
menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b
yang telah dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. Selain itu,
Pemohon menilai tindakan Termohon
menerbitkan Permendagri Nomor 29
Tahun 2010 dapat ditafsirkan sebagai
tindakan legislative review yang bukan
kewenangan konstitusional Menteri Dalam
Negeri sebagai Termohon. Termohon
‘menghidupkan kembali’ Pasal 7 ayat
(2) huruf b a quo yang telah dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 123/PUU-VII/2009. Pihak yang
bersengketa merupakan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945.
Pemohon termasuk lembaga negara
yang keberadaannya atau kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945 sehingga apabila
kewenangannya dimiliki oleh Pemohon
diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan
dan/atau dirugikan oleh lembaga negara
yang lain merupakan kewenangan MK.
Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan
MK pada Perkara 004/SKLN-IV/2006

sebagai acuan dalam melakukan penilaian
terhadap lembaga negara sebagian maksud
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan
dilandaskan pada hal tersebut sehingga
yang menjadi kewenangan MK, bukanlah
lembaga negara yang disebutkan secara
tertulis UUD 1945, melainkan terhadap
kewenangan yang dipersengketakan
tersebut.
Kemudian fakta-fakta yang dialami
Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi RI
dalam Putusan 123/PUU-VII/2009 telah
mengabulkan permohonan para Pemohon
untuk seluruhnya menyatakan bahwa
Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut
penjelasannya dan lampiran 2 tentang
Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian
Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat
(2) huruf b bertentangan dengan UUD
1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Pemohon menganggap dengan
telah dikeluarkannya Putusan MK Nomor
123/PUU-VII/2009, maka kontradiksi
batas daerah antara Kabupaten Maluku
Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian
Barat secara normatif telah mendapatkan
keputusan final.
Para Pemohon juga telah menulis
surat dan beberapa kali mengadakan
pertemuan dengan Kementerian Dalam
Negeri terkait pelaksanaan Putusan MK
tersebut, namun Kemendagri masih
tetap menafsirkan Putusan MK dengan
tetap mengacu pada lampiran 2 UU
Nomor 40/2003. Akibat inkonsistensi

pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut dapat mendorong reaksi negatif
dari para tokoh masyarakat, tokoh
adat dan komponen masyarakat pasca
dikeluarkannya Permendagri Nomor 29
Tahun 2010 yang dinilai tidak konsisten
dalam Keputusan Mahkamah tersebut.
Selain itu, akibat lahirnya Permendagri
Nomor 29 Tahun 2010 yang dinilai tidak
konsisten dengan Putusan Mahkamah,
maka para Pemohon tidak dapat
menjalankan kewenangan konstitusional
dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana
dijamin UUD 1945 terutama Pasal 18
ayat (1) yang menjamin pembagian
wilayah pemerintahan Pasal 25A UUD
1945 yang menjamin batas wilayah dan
hak-haknya, Pasal 27 UUD 1945 yang
menjamin persamaan di muka hukum dan
pemerintahan, Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 yang memberikan jaminan kepastian
hukum yang adil.
Oleh karena itu, para Pemohon
meminta agar MK menyatakan
Permendagri Nomor 29 Tahun 2010
bertentangan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dan
kewenangan Termohon sebagaimana diatur
dalam UUD 1945. Selain itu, menyatakan
tidak sah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas
Wilayah Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah
Provinsi Maluku.[]

September 2010 KONSTITUSI

43

CATATAN PERKARA

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

Nomor
Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

Amar
Putusan

1

27/PUU-VIII/2010

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

Sefriths E. D. Nau

3 September 2010

Dikabulkan
Sebagian

2

49/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan [Pasal 22 ayat (1) huruf d]

Yusril Ihza Mahendra

22 September 2010

Dikabulkan
Sebagian

23 September 2010

33/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas UU No.
32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
[Pasal 58 huruf o]

Ditolak
Seluruhnya

3

1.
2.
3.

HB Paliudju
Partai Keadilan
dan Persatuan
Indonesia (PKPI)
J. Santo

23 September 2010

29/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun
2004 Pemerintahan Daerah [Pasal 58
huruf o]

Dadang H. Muchtar

4

Ditolak
Seluruhnya

5

42/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban [Pasal 10
ayat (2)]

Susno Duadji

24 September 2010

Ditolak
Seluruhnya

Daftar Putusan MK tentang PHPU Kepala Daerah
(Sepanjang September 2010)
No

Amar
Putusan

Pokok Perkara

Mochamad Geng Wahyudi dan
H. Abdur Rahman

1 September 2010

150/PHPU.D-VIII/2010

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

Ditolak
Seluruhnya

1.

1 September 2010

151/PHPU.D-VIII/2010

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

Ditolak
Seluruhnya

136/PHPU.D-VIII/2010

Hj. Habsa Yanti Pomulele dan
Arman Djanggola

1 September 2010

3

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

Ditolak
Seluruhnya

147/PHPU.D-VIII/2010

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

Ramoy Markus Luntungan dan
Hamdi Paputungan

1 September 2010

4

Ditolak
Seluruhnya

149/PHPU.D-VIII/2010

Ramoy Markus Luntungan dan
Hamdi Paputungan

2 September 2010

5

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2010

Ditolak
Seluruhnya

148/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2010

Elly Engelbert Lasut dan
Hendriata Magdashelly Wullur

2 September 2010

6

Ditolak
Seluruhnya

1

2
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Pemohon

Tanggal
Putusan

Nomor Registrasi

2.

Sudibyo Mamonto dan
Dyane A. Merukh
Hi. Mokoagouw Sehan dan
Meity Ochotan

Ridwan Tohopi dan Rusliy
Mokodongan

2 September 2010

Gugur

153/PHPU.D-VIII/2010

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

137/PHPU.D-VIII/2010

Linneke Syennie Watoelangkow
dan Jimmy Stefanus
Wewengkang

2 September 2010

8

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

Putusan
Sela

146/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2010

Stefanus Vreeke Runtu dan Hj.
Marlina Moha Siahaan

2 September 2010

9

Ditolak
Seluruhnya

Jeffry Fransje Motoh dan Johny
Petrus Mambu

2 September 2010

141/PHPU.D-VIII/2010

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

Tidak Dapat
Diterima

Fransisca M. Tuwaidan dan
Willy E.C. Kumentas

2 September 2010

145/PHPU.D-VIII/2010

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

Putusan
Sela

152/PHPU.D-VIII/2010

H. Atikurahman dan H. Hasmin
Marunta

3 September 2010

12

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

Ditolak
Seluruhnya

144/PHPU.D-VIII/2010

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

Hanny Joost Pajouw dan Hi.
Anwar Panawar

3 September 2010

13

Dikabulkan
Sebagian

Djely W. Massie dan Harry
Pontoh

3 September 2010

Gugur

143/PHPU.D-VIII/2010

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

Frans manery dan Rusdi
Djoge
Muchlis Tapi-Tapi dan
Hapri Bolango
Eduard Loasari dan
Muhammad Mifta Baay
Djidon Hangewa dan
Bahardi Ngongira

16 September 2010

Ditolak
Seluruhnya

Azasi Hasan dan Dewi Khalifah

16 September 2010

154/PHPU.D-VIII/2010

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

Ditolak
Seluruhnya

Thomas Eppe Safanpo dan
Sefnath Meokbun

20 September 2010

156/PHPU.D-VIII/2010

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

Ditolak
Seluruhnya

7

10

11

14

15

155/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2010

1.
2.
3.
4.

16

17
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

46

158/PHPU.D-VIII/2010

157/PHPU.D-VIII/2010

159/PHPU.D-VIII/2010

172/PHPU.D-VIII/2010

164/PHPU.D-VIII/2010

163/PHPU.D-VIII/2010

165/PHPU.D-VIII/2010

160/PHPU.D-VIII/2010

162/PHPU.D-VIII/2010

166/PHPU.D-VIII/2010

161/PHPU.D-VIII/2010
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Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun
2010

Muh. Amin dan Nurdin
Ranggabarani

20 September 2010

Dikabulkan
Sebagian
(Putusan
Sela)

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

1.

20 September 2010

Dikabulkan
Sebagian

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Mamuju Utara
Tahun 2010
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Boven Digoel Tahun
2010
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun
2010
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun
2010
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun
2010
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Indramayu Tahun
2010

H. Abdullah Rasyid dan A.M.
Bahtiar Syam

21 September 2010

Ditolak
Seluruhnya

Xaverius T. Songmen dan Eksan
Heremba

24 September 2010

Ketetapan

Samsudin Siregar dan
Kusdianto

24 September 2010

Ditolak
Seluruhnya

T. Zulkarnain Damanik dan
Marsiaman Saragih

24 September 2010

Ditolak
Seluruhnya

Kabel Saragih dan Mulyono

24 September 2010

Ditolak
Seluruhnya

1.

H. Api Karpi dan H. Rawita
R
2. H. Mulyono Martono dan
Handaru Wijayakusumah
3. H. Gorry Sanuri dan
Ruslandi
4. Toto Sucartono dan H.
Kasan Basari
5. H. Uryanto Hadi dan H.
Abas Abdul Jalil
Muhammad Thahar Rum dan
H. Ansar Akib

24 September 2010

Ditolak
Seluruhnya

28 September 2010

Ditolak
Seluruhnya

H. Darwin Zulad dan H.M.
Syarifuddin Harahap

28 September 2010

Putusan
Sela

A.M. Sukri A. Sappewali dan
ABD Rasyid Sarehong

28 September 2010

Ditolak
Seluruhnya

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun
2010
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota
Tanjungbalai Tahun 2010
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun
2010

2.
3.

Frederikus Gebze dan
Waryanto
Laurensius Gebze dan H.
Acnan Rosyadi
Daniel Walinaulik dan
Omah Laduani Ladamay
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K.H. Agus Salim
The Grand Old Man, Islam
dan Nasionalisme dalam UUD 1945

K

H. Agus Salim merupakan
salah satu anggota Badan
Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan
Indonesia
(BPUPK).
Pemikirannya
tentang
nilai Islam dan nasionalisme dalam
sebuah negara turut berperan dalam
pembentukan konstitusi negara Indonesia.
Bagaimanakah sepak terjang Agus Salim
selama ini? Berikut ini merupakan kisah
perjalanannya dalam membangun negara
dan bangsa Indonesia.
KH. Agus Salim merupakan seorang
putra bangsa kelahiran Kota Gadang,
Bukittinggi, Minangkabau, 8 Oktober
1884. Agus Salim lahir dari pasangan
Angku Sutan Mohammad Salim dan Siti
Zainab. Ayahnya adalah seorang kepala
jaksa di Pengadilan Tinggi Riau. Nama
kelahiran Agus Salim adalah Mashudul
Haq
yang memiliki arti “pembela
kebenaran”. Agus Salim merupakan anak
yang terdidik dari kecil, ia menempuh
pendidikannya di ELS (Europeese Lagere
School) dan HBS di Jakarta. Ketika lulus,
ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS
se-Hindia Belanda.
Banyak kalangan di era kemerdekaan
menilai Agus Salim merupakan sosok yang
cerdas dan pandai. Ia menguasai sembilan
bahasa asing, di antaranya Belanda,

K.H. Agus Salim

Inggris, Jerman, Perancis, Arab, Turki
dan Jepang. Pada waktu muda ia bahkan
merantau sampai ke Arab Saudi untuk
memperkaya pemikiran dan ilmunya.
Jurnalis hingga Politisi
Setelah
menyelesaikan
studi,
sebenarnya Agus Salim ingin meneruskan
sekolah kedokteran di Belanda. Namun,
ia kemudian gagal mendapatkan beasiswa
sehingga ia memutuskan bekerja sebagai
penerjemah dan pembantu notaris pada
sebuah kongsi pertambangan di Indragiri.
Pada tahun 1906, Agus Salim
melanjutkan pekerjaannya dan menuju ke
Jeddah, Arab Saudi sebagai pegawai di
Konsulat Belanda di sana. Di Arab Saudi
inilah, Agus Salim kemudian berkenalan
dan berguru pada Syeh Ahmad Khatib
yang masih merupakan pamannya.
Pengalaman bekerja di luar negeri
tidak membuat Agus Salim lupa terhadap
negaranya. Setelah merasa mendapatkan
banyak pengalaman, ia kembali ke
Indonesia dan terjun ke dunia jurnalistik
sejak tahun 1915 di Harian Neratja sebagai
Redaktur II. Kemudian itu, ia diangkat
menjadi Ketua Redaksi.
Kegiatannya dalam bidang jurnalistik
terus berlangsung meskipun telah menikah
dan dikaruniai delapan orang anak. Agus

Salim akhirnya menjadi Pemimpin Harian
Hindia Baroe di Jakarta. Karir dunia
jurnalistiknya cukup banyak di antaranya
adalah mendirikan surat kabar Fadjar
Asia, sebagai Redaktur Harian Moestika
di Yogyakarta dan membuka kantor
Advies en Informatie Bureau Penerangan
Oemoem (AIPO).
Karir politik Agus Salim boleh
dikatakan berawal dari Syarikat Islam (SI)
HOS Tjokroaminoto dan perkenalannya
dengan Abdul Muis. Agus Salim banyak
belajar dari kedua tokoh tersebut. Agus
Salim pernah menggantikan tokoh tersebut
di dalam volksraad di tahun 1921-1924.
Akan tetapi, ia akhirnya terpental juga
karena merasa perjuangan dari dalam
dan jalur kooperatif dengan pemerintah
kolonial tidak membuahkan hasil apa-apa.
Selain menjadi anggota BPUPK
di pengujung kemerdekaan Indonesia,
Agus Salim juga menjadi anggota panitia
persiapan kemerdekaan Indonesia (PPK)
pada akhir kekuasaan Jepang. Setelah
proklamasi kemerdekaan Indonesia,
Agus Salim menjadi anggota Dewan
Pertimbangan Agung. Selanjutnya, dalam
perjalanan politik, Agus Salim juga terkenal
dengan pandai berdiplomasi. Saat Kabinet
Syahrir I dan II terbentuk, Ia dipercaya
menjadi Menteri Muda Luar Negeri dan
September 2010 KONSTITUSI
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kemudian diangkat menjadi Menteri Luar
Negeri dalam Kabinet Hatta.
Perawakannya yang kecil, berkumis,
berjanggut dan memakai peci menjadi ciri
khas Agus Salim. Perawakan dan cirri
khas yang dipadukan dengan kepiawaian
dalam berpolitik, berjiwa bebas, tegas,
berani bersikap dan mendobrak tradisi,
menjadikan dirinya dikenal dengan julukan
The Grand Old Man. Julukan itu sekaligus
juga merupakan bentuk pengakuan atas
prestasinya di bidang diplomasi.
Islam, Nasionalisme dan UUD 1945
Pada saat terbentuknya BPUPK.
Paling tidak terdapat dua kekuatan
golongan, yaitu golongan ”Nasionalis” dan
golongan ”Islam.” Golongan “Nasionalis”
diwakili oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad
Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mohammad
Yamin, dan Mr. Achmad Subardjo.
Sementara itu wakil dari golongan
Islam paling tidak diwakili Agus Salim,
Wahid Hasjim, Abikusno Tjokrosoejoso,
dan Abdul Kahar Muzakkir. Dalam sidangsidang BPUPK hingga PPK, seperti kita
ketahui bersama, terdapat perdebatan
panjang mengenai bentuk negara dan juga
seperti apa dasar negara Indonesia ketika
meraih merdeka. Setiap golongan memiliki
pendapat dan ideologi masing-masing dalam
pemikiran tokoh-tokohnya yang berada
dalam sidang BPUPK dan PPK.
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Presiden Soekarno dan Agus Salim dalam
tahanan Politik Belanda, 1949

Pada sidang BPUPK 1 Juni 1945,
Soekarno berpidato tentang gagasan
Pancasila. Akhirnya, gagasan tersebut
dibawa Tim Tim 9 yang menghasilkan suatu
kesepakatan berupa poin-poin yang akan
disahkan menjadi dasar negara Indonesia
yakni Piagam Jakarta. Sebenarnya, poin
tersebut tidak jauh dari Pancasila, namun
terdapat pergantian redaksi terutama
pada sila Ketuhanan Yang Maha dengan
kewajiban menjalankan Syari’at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya.
Piagam Jakarta ini kemudian
ditandatangani pada 22 Juni 1945. Tapi
rupanya pengubahan susunan draf awal
Pancasila itu kemudian justru menjadi
awal dari munculnya polemik panjang
dan pengulangan kembali penggolonggolongan lama antara kelompok Nasionalis
dan Islam di zaman pergerakan.
Selain tentang perdebatan Piagam
Jakarta dan Pancasila, perdebatan juga
terjadi pada tanggal 13 Juli 1945 ketika
membicarakan rancangan pertama UUD.
Dalam risalah Sidang BPUPKI dan PPKI
yang dikeluarkan oleh Setneg disebutkan
dalam Pasal 4 ayat 2 ditetapkan sebagai
rancangan bahwa yang dapat menjadi
Presiden dan Wakil Presiden hanya orang
Indonesia asli yang beragama islam.
Argumentasi mengapa WNI asli
dan Islam adalah karena masyarakat islam
harus memiliki hubungan kuat antara

pemerintah dan masyarakat. Hal itu penting,
apabila Presiden orang islam dan perintahperintahnya berbau islam, maka hal itu akan
memiliki pengaruh yang besar.
Kemudian untuk usul yang
kedua adalah tentang isi Pasal 29 yang
menyatakan dan berbunyi “Agama negara
ialah agama Islam, dengan menjamin
kemerdekaan orang-orang beragama
lain untuk beribadat menurut agamanya
masing-masing”. Ada sebuah keyakinan
bahwa bunyi pasal tersebut akan lebih
memberikan dampak kejiwaan yang amat
besar bagi umat islam.
Selanjutnya hal itu diharapkan
memiliki implikasi pada perjuangan
untuk menegakkan dan membela negara
menjadi semakin kuat pula. Secara umum,
ketika pembelaan yang berdasarkan atas
kepercayaan memiliki dampak psikologis
yang sangat hebat. Doktrin dan nilai
yang bersumber dari ajaran agama
juga mengajarkan adanya kerelaan dan
diperbolehkannnya berkorban nyawa demi
ideologi agama.
Sebenarnya proses perdebatan
panjang yang terjadi dalam sidang BPUPK
mengenai perumusan dasar negara dan
UUD 1945 bukan hanya pada perbedaan
pandangan. Titik pertemuan dan lebih
bersifat kompromis tetap dilakukan oleh
para anggota BPUPK serta PPK.
Agus Salim dalam hal ini me
nyampaikan pandangannya dan mem
pertanyakan tentang gagasan Pasal-Pasal
tersebut. Ia kemudian mengeluarkan
pendapat sekaligus bertanya, apabila
seorang presiden itu harus orang islam,
nah bagaimana dengan wakil presiden
beserta menteri dan duta-duta besar negara
Indonesia. Dengan demikian, adakah
jaminan dan sekaligus janji kita bersama
sebagai bangsa Indonesia untuk saling
melindungi agama lainnya.
Di sisi lain, perdebatan dalam
sidang BPUPK juga terdengar sampai
ke seluruh Indonesia. Muhammad Hatta
melalui bukunya yang berjudul Di Sekitar
Proklamasi
memberitahukan
terjadi
penolakan di daerah-daerah terhadap
wacana pemberlakuan syariat islam dan
juga Pasal-Pasal yang memuat keharusan
presiden dari islam dan pemberlakuan
agama negara adalah islam. Pihak yang
tidak setuju adalah wakil-wakil dari

protestan dan katholik di daerah yang
dikuasai Angkatan Laut Jepang (Indonesia
Timur).
Pembukaan Undang-undang Dasar
adalah pokok dari pada pokok, sebab itu
harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia
dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian
dari pada dasar pokok itu hanya mengikat
sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun
golongan yang terbesar, itu dirasakan oleh
golongan minoritas sebagai diskriminasi.
Sebab, apabila itu diteruskan, Pembukaan
yang mengandung diskriminasi, maka
golongan protestan dan katholik lebih suka
berdiri di luar Republik
Pertimbangan-pertimbangan
mengenai kesatuan dan persatuan
Indonesia pada akhirnya membuat Agus
Salim selaku kelompok islam tidak bisa
memandang bahwa islam adalah eksklusif.
Maka dari itu, beserta aggota yang lainnya
(melalui perdebatan argumentasi panjang),
ia kemudian menyetujui pemakaian
Pancasila sebagai dasar negara.
Dalam
Rapat
PPK
yang
diselenggarakan tanggal 18 Agustus 1945,
bahkan ia ikut dalam gagasan bersama dan
melahirkan ketetapan perubahan besar.
Penyebutan kata-kata Islam akhirnya
dihapuskan dari Konstitusi.
Empat usulan perubahan yang
diterima dan menjadi ketetapan antara
lain adalah (1). Penggantian kata
“Mukaddimah” menjadi “Pembukaan”; (2)
dalam preambule (Piagam Jakarta), anak
kalimat “berdasarkan pada Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti
menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”
saja; (3) Pasal tentang “Presiden ialah
orang Indonesia asli dan beragam Islam”,
kata-kata “dan beragama Islam” dicoret;
(4) sebagai konsekuensi dari perubahan
kedua, maka Pasal 29 ayat 1 yang
berbunyi “Negara berdasarkan atas KeTuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
diganti menjadi “Negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa”
Hasil yang disepakati bersama ini
bukan berarti dapat disimpulkan bahwa
Agus Salim merupakan kelompok Islam
yang anti terhadap Islam sendiri. Namun,
ia mendahulukan kepentingan tentang
kebangsaan Indonesia yang lebih memili arti
penting karena Islam menurut Agus Salim
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H. Agus Salim, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Indonesia, dan
AR Baswedan sedang mendiskusikan isi naskah pengakuan kemerdekaan dan
kedaulatan Indonesia.

tidak ada keharusan untuk memformalkan
Islam dalam sebuah negara.
Dengan landasan nasionalisme
untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa
Indonesia, maka langkah dan peranan Agus
Salim dalam sidang BPUPK dan PPK
harus dimaknai lebih luas. Nasionalisme
dan nilai-nilai Islam dapat dipersatukan.
Titik poin penting untuk menentukan nasib
bangsa sendiri, anti-imperialisme, serta
konsistensi pada prinsip-prinsip perjuangan
mempersiapkan
kemerdekaan
bangsa
terdapat dalam nasionalisme dan juga terdapat
dalam ajaran Islam untuk menghapuskan
penindasan di antara sesama.
Hal ini pula yang menandakan bahwa
Agus Salim memiliki jiwa nasionalisme
tinggi. Dalam konteks seperti ini, pandangan
Islam yang Inklusif menjadi titik tolak bahwa
Indonesia dibangun atas dasar kebangsaan
yang religius dengan adanya Pancasila dan
juga Pasal 29 yang disepakati dalam sidang
BPUPK dan PPK.
Jadi, negara Indonesia tidak hampa
agama dan tidak berdasar satu agama
saja. Semua hak warga negara dengan
berbagai macam agamanya mendapatkan
perlindungan dari negara melalui Konstitusi
tanpa melihat besar kecil kuantitas jumlah
pemeluknya. Dengan adanya jaminan
tersebut, justru semakin meneguhkan dan
semakin menjamin warga negara Indonesia
merasa aman dalam melaksanakan ajaran
agamanya tanpa hambatan.

Jejak Langkah Perjuangan Agus Salim
Untuk Negara Indonesia:
• Anggota Volksraad tahun 1921-1924
• Anggota panitia 9 BPUPKI yang
mempersiapkan UUD 1945
• Menteri Muda Luar Negeri Kabinet
Sjahrir II 1946 dan Kabinet III 1947
• Pembuka hubungan diplomatik
Indonesia dengan negara-negara
Arab, terutama Mesir pada tahun
1947
• Menteri Luar Negeri Kabinet Amir
Sjarifuddin 1947
• Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta
1948-1949
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Peringatan Nuzulul Qur’an dan Buka Puasa
Bersama

P

eringatan
Nuzulul
Qur’an
dan buka bersama digelar di
Apartemen Pejabat Tinggi Negara
Kemayoran, Jakarta, Selasa
(1/9) sore. Acara ini diselenggarakan oleh
Pengajian Al Hikmat beserta komunitas
muslim rumah jabatan lembaga tinggi
negara.
Hadiri dalam acara, Ketua MK, Moh.
Mahfud MD, Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial
Abdul Kadir Mappong, Hakim Konstitusi
M. Arsyad Sanusi, serta beberapa Hakim
Agung.
Acara diisi dengan tausiyah yang
disampaikan oleh ustadz Asep Syarifudin
Hidayat. Dalam tausiyah yang mengangkat
tema “Dengan Taqwa Hidup Menjadi
Humas MK/GANIE
Lebih Indah”, Asep memaparkan beberapa
Ketua MK, Moh. Mahfud MD dan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi saat peringatan Nuzulul Qur’an dan buka
perilaku yang dapat menjadikan seseorang
bersama, Selasa (1/9) sore, di Apartemen Pejabat Tinggi Negara Kemayoran, Jakarta.
mencapai derajat muttaqin.
Menurutnya, ada empat langkah yang bisa menjadikan seseorang mencapai derajat muttaqin. Pertama, adanya semangat
bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Kedua, menahan amarah. Ketiga, saling memaafkan. Keempat, bertobat. (Dodi/
Koen)

MK Terapkan Sistem e-Perisalah

M
Humas MK/Yogi Dj

Perekayasa BPPT, Oskar Riandi mempresentasikan e-Perisalah saat mengadakan uji coba sistem terbaru
tersebut, Selasa (2/9), di Ruang Perpustakaan MK. BBPT dan PT Inti memilih MK sebagai tempat ujicoba
e-Perisalah karena MK dapat dikategorikan membuat transkrip terbaik di Indonesia.
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ahkamah Konstitusi (MK)
bekerja sama dengan
Badan Pengkajian dan
Penerapan
Teknologi
(BPPT) dan PT Inti melakukan penerapan
sistem terbaru pembuat risalah dengan
menggunakan sistem perisalah elektronik.
Penerapan sistem pembuat risalah milik
BPPT dan PT Inti ini dilakukan dalam
setiap persidangan MK sejak 2 Agustus
2010 lalu.
Pada Selasa (2/9), perwakilan dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Bank Indonesia (BI), Kementerian
Pertahanan (Menhan), Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), serta Dirjen Pajak Republik
Indonesia mendatangi MK untuk melihat
langsung cara kerja perisalah elektronik di
MK.

Dalam
kesempatan
itu,
Perekayasa BPPT Oskar Riandi
menjelaskan
perisalah
elektronik
merupakan sebuah sistem solusi pembuat
risalah dengan menggunakan teknologi
pengenal wicara yang secara otomatis
akan mentranskripkan semua ucapan baik
dalam sidang maupun pertemuan.
Lebih lanjut Oskar menyatakan,
BBPT memilih MK sebagai tempat pertama
penerapan perisalah elektronik. “Kami
memilih MK karena MK dapat dikategorikan
sebagai lembaga negara yang membuat
transkrip terbaik di Indonesia saat ini. Kami
pun ingin mengkomparasikan keunggulan

metode yang dimiliki MK dengan perisalah
elektronik,” ujarnya.
Akan tetapi, jelas Oskar, harus
diakui banyaknya terminologi baru selama
persidangan MK yang belum diaplikasikan
dalam sistem. Oskar mencontohkan
selama uji coba yang berlangsung hampir
1 bulan, perisalah elektronik menemukan
60 ribu terminologi baru yang belum
terdeteksi dalam sistem. “Padahal kami
sudah mengaplikasikan sekitar 200 ribu
terminologi dalam bahasa Indonesia. Butuh
2 minggu sampai satu bulan bagi sistem
perisalah elektronik untuk mengadaptasi
terminologi-terminologi baru ini,” jelasnya.

Menurut Oskar, perisalah elektronik
mampu mengefisienkan waktu dan sumber
daya manusia dalam penyusunan risalah
sidang terutama di MK. Tak hanya itu,
perisalah elektronik juga mampu membuat
ringkasan atau resume dari persidangan
yang ada.
Sementara itu, Accounting Manager
INTI Dzitu Sofwan mengungkapkan untuk
merealisasikan penggunaan perisalah
elektronik dalam persidangan MK
seterusnya, MK akan mengaplikasikan
peranti lunak dengan nama resmi
i-Perisalah ini yang merupakan produk
keluaran PT INTI. (Lulu Anjarsari)

Sekjen MK RDP dengan Komisi III DPR
Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar ketika menghadiri
Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III Dewan
Perwakilan Rakyat, Kamis (2/9), di Gedung
Nusantara II, DPR.

Humas MK/GANIE

S

ekretariat
Jenderal
dan
Kepaniteraan MK memiliki tugas
menyelenggarakan
dukungan
teknis pelayanan administrasi
umum dan administrasi yustisial kepada
MK. Semua dilakukan demi mewujudkan
komitmen MK sebagai lembaga peradilan
yang modern dan terpercaya. Hal ini
disampaikan oleh Sekjen MK, Janedjri
M. Gaffar, saat menghadiri Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi III
Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (2/9),
di Gedung Nusantara II, DPR.
Dalam kesempatan itu, Janedjri
mengungkapkan
bahwa
Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK telah
berkomitmen
untuk
dapat
selalu

menyampaikan
informasi-informasi
yang riil kepada berbagai pihak yang
berkepentingan.
Pada tahun 2010, lanjut Janedjri, MK
telah melaksanakan tiga jenis kewenangan
konstitusionalnya,
yaitu
pengujian
undang-undang (PUU), memutus Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara (SKLN),
dan memutus perkara Pemilukada. Jumlah
total perkara yang ditangani oleh MK
selama 2010, terhitung sampai dengan
tanggal 30 Agustus 2010 sebanyak 253
perkara, terdiri dari perkara PUU sebanyak
93 perkara, SKLN 1 perkara dan PHPU
Kada sebanyak 159 perkara.
Mengenai
Pemilukada,
papar
Janedjri, sampai dengan 1 September 2010,

sebanyak 161 daerah telah melaksanakan
Pemilukada, dan sebanyak 126 daerah
terjadi sengketa hasil Pemilukada. Jumlah
sengketa hasil Pemilukada yang ditangani
MK, perkara yang telah diputus sebanyak
143 perkara (89,94%) dan sebanyak
16 perkara (13%) masih dalam proses
persidangan. Dari jumlah perkara yang
sudah diputus tersebut, 11 perkara (7,96%)
dikabulkan, 92 perkara (64,34%) ditolak,
37 perkara (25,87%) tidak dapat diterima,
dan 3 perkara (2%) ditarik kembali.
Selanjutnya, Janedjri menyampaikan
rencana penanganan perkara konstitusi
pada 2011 yang didasarkan pada
kecenderungan permohonan yang diterima
pada tahun sebelumnya, sisa perkara yang
belum selesai diputuskan pada tahun 2010
dan perkiraan peristiwa tahun 2011.
Rencana
penanganan
perkara
PUU, jelas Janedjri, dengan didasarkan
pada asumsi penerimaan perkara pada
tahun sebelumnya, maka jumlah perkara
pada 2011 diperkirakan sebanyak 90
perkara. “Sedangkan, rencana penanganan
perkara SKLN diperkirakan terdapat 1
permohonan. Sedangkan untuk perkara
perselisihan hasil Pemilukada pada 2011
diprediksi sebanyak 50 perkara,” ujarnya.
(Lulu Anjarsari)
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Ketua MK Buka Puasa Bersama di Mabes Polri
Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat menghadiri
undangan keluarga besar Kepolisian Republik
Indonesia dalam rangka buka bersama dengan
Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa
pejabat negara lainnya, Kamis (2/9) di ruang
Rupatama Mabes Polri, Jakarta.

U
Humas MK/GANIE

ntuk menjalin silaturahim, Ketua MK Moh. Mahfud MD menghadiri
undangan keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka buka
bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pejabat negara
lainnya, Kamis (2/9) di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Acara dihadiri
oleh Kapolri Bambang Hendarso Danuri, serta sedikitnya 2000 personil Polri.

Hadir pada kesempatan itu,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan Wakil Presiden Budiono beserta isteri
dan beberapa menteri Kabinet Indonesia
Bersatu II. Nampak pula, Panglima TNI
Djoko Suyanto, dan beberapa anggota
Komisi III DPR RI.
Menjelang berbuka puasa, para
tamu dan undangan terlebih dahulu
mendengarkan kultum yang disampaikan
oleh Komisaris Besar (Kombes) Yahya
Agil. Dalam kultumnya, ia menyampaikan
renungan ramadhan yang bertajuk
“Hikmah Ramadhan.”
“Kita harus birrun. Birrun adalah
berbuat baik. Sebagai seorang muslim, kita
harus berbuat baik kapan pun, di mana pun
dengan siapa pun,” pesan Yahya. (Dodi)

Diskusi Reformasi Konstitusi FK dengan MK

M

ahkamah Konstitusi (MK)
dan Forum Konstitusi
(FK) sama-sama memiliki
peran
penting
dalam
memberi kontribusi terhadap pelaksanaan
konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Hal
ini disampaikan oleh Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki ketika membuka acara
diskusi terbatas membahas mengenai
pelaksanaan reformasi konstitusi, Kamis
(2/9), di Gedung MK. Acara yang
diselenggarakan oleh MK ini dihadiri
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD,
Hakim Konstitusi Harjono, Muhammad
Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar, serta Anggota FK
yang merupakan mantan Anggota PAH
I dan PAH III MPR periode 1999–2002
yang melakukan perubahan terhadap
UUD 1945.
Ketua
FK
Harun
Kamil
mengemukakan isu mengenai Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
2010. Menurut Harun, pelaksanaan
Pemilukada tidak sesuai dengan amanat
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yang tercantum dalam UUD 1945.
“Pengertian ‘demokratis’ dalam Pasal
18 ayat (4) hanya diartikan satu, yakni
langsung. Padahal demokratis yang kami
maksudkan dalam Pemilukada ketika
melakukan perubahan (UUD 1945) bukan
hanya ditafsirkan ‘langsung’ seperti yang

Humas MK/Dedy

(Ki-Ka) Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, Hakim
Ahmad Fadlil Sumadi, Hakim Muhammad Alim,
Hakim Harjono, dan Ketua MK Moh Mahfud MD
saat pembahasan antara MK dan Forum Konstitusi
mengenai pelaksanaan reformasi konstitusi, Kamis
(2/9), di ruang pertemuan Gedung MKRI.

tertuang dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 (UU Pemda). Penafsiran
‘langsung’ bagi kata ‘demokratis’ baru
tepat diterapkan dalam UU Pemilihan
Presiden,” ujarnya.
Harun mengungkapkan kehidupan
bermasyarakat di Indonesia menjadi rusak
dengan berlangsungnya Pemilukada secara
langsung. Terlalu dekatnya pemilih dengan
yang dipilih, menurut Harun, menyebabkan
tingginya praktik politik uang.
Hakim Konstitusi Harjono memapar

kan kata ‘demokratis’ yang dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4) pada pelaksanaan
Pemilukada tidak berarti harus sama.
“Seharusnya tetap mengakui keberadaan
masyarakat adat serta menyesuaikan
dengan letak geografis dan sistem
kepemerintahan masing-masing daerah.
Seperti di Papua,” paparnya.
Harjono memberikan beberapa
aplikasi sistem Pemilukada untuk
mengefisienkan anggaran Pemilukada
maupun meminimalisir praktik politik

uang di masyarakat. Misalnya, lanjut
Harjono, untuk memilih gubernur dapat
dilakukan oleh anggota DPD dan DPRD
kabupaten/kota yang dipilih langsung
oleh rakyat. “Kalau untuk walikota, bisa
melalui Rukun Tetangga (RT) atau Rukun
Warga (RW) yang dipilih langsung oleh
warganya. Dari RT ataupun RW ini dapat
diberdayakan dalam pemilihan walikota.
Jadi, makna ‘demokratis’ itu tidak selalu
harus diartikan ‘langsung’,” tandasnya.
(Lulu Anjarsari)

Khutbah Idul Fithri Moh. Mahfud MD

Hasrat akan Kebenaran Merupakan Panggilan fithrah
Ketua MK, Prof. Mahfud MD saat memberikan
khotbah pada solat Idul Fitri yang
diselenggarakan di Mesjid Agung Jawa Tengah,
Jumat (10/9).

Humas MK/EDhOY

S

etiap hari raya Idul Fitri tiba,
masyarakat muslim Indonesia
mempunyai tradisi berkunjung
ke orang tua, sanak-famili,
tetangga, teman kerja, teman usaha, dan
relasi lainnya. Kunjungan yang lazim
disebut halal bi halal dimaksudkan untuk
mengokohkan tali silaturrahim sekaligus
menyampaikan permohonan ma’af atas
kesalahan yang disengaja maupun tidak
disengaja.
Mengisi momentum Idul Fithri,
Ketua MK Moh. Mahfud MD juga
melakukan tradisi yang sama seperti
umumnya masyarakat muslim di Indonesia.
Di samping itu, Mahfud juga melakukan
“safari lebaran” ke berbagai tempat.

Pada hari pertama lebaran yang
bertepatan dengan hari Jum’at 1 Syawwal
1431 H (10/9/2010 M) Mahfud meluncur
ke Semarang untuk menjadi Imam
sekaligus Khatib shalat Idul Fithri yang
diselenggarakan di Mesjid Agung Jawa
Tengah, Semarang.
Dalam khotbah dengan tema
“Menggapai Fithrah, mengelola perang
antara lempung busuk dan ruh fitri”,
Mahfud MD mengatakan bahwa hasrat
untuk menemukan kebenaran yang hakiki
sebagaimana terjadi pada Nabi Ibrahim
dan Nabi Muhammad secara fithri dimiliki
juga oleh setiap manusia, meskipun dengan
kadar usaha dan hasil yang berbeda-beda
bagi setiap orang. Hasrat akan kebenaran

itu merupakan panggilan fithrah manusia
yang suci sehingga manusia yang mau
berusaha meraih hanîf atau memilih jalan
lurus itu adalah manusia yang peduli untuk
kembali ke fithrahnya sendiri.
Mahfud MD melanjutkan bahwa
di dalam perjalanan hidup nyata, tidak
selamanya manusia berada pada garis
fithrah, karena dalam diri manusia selalu
ada pertarungan antara bisikan setan yang
bersenyawa dengan unsur lempung busuk
dan nurani fithri yang berasal dari tiupan
ruh Allah. Meski demikian, Allah selalu
memberi jalan kepada manusia untuk
kembali ke fithrah-Nya. Jalan kembali ke
Fitrah itu di dalam agama Islam diperingati
sebagai hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1
Syawwal.
Idul Fitri merupakan momentum
puncak dari serangkaian usaha manusia
mensucikan diri selama bulan Ramadhan
dalam memperbaiki semua kelengkapan
perang melawan hawa nafsu atau sifat
lempung busuk setan.
Oleh sebab itu, Idul Fitri juga disebut
hari kemenangan yang harus dirayakan penuh
suka cita. Pada hari itu pula setiap umat Islam
diminta membagikan rasa kegembiraan
dengan berempati yang sedalam-dalamnya
kepada saudara-saudaranya yang kurang
beruntung, seperti kaum fakir dan miskin.
(Edhoy/Fitri/NRA)
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Halal Bi Halal Ketua MK dengan Presiden SBY

U

sai menjadi imam dan
khatib shalat Idul Fitri di
Masjid Agung Jawa Tengah,
Semarang, Ketua MK, Moh.
Mahfud MD bersama Isteri, Zaizatun
Nihayati, langsung bertolak kembali ke
Jakarta untuk berhalal bi halal dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di
Istana Presiden, Jumat (10/9).
Setiba di Bandara Soekarno-Hatta,
rombongan Ketua MK langsung menuju
Istana Negara. Kunjungan Mahfud MD
ke Istana merupakan rangkaian dari
kegiatan “Safari Lebaran” yang rutin
dilakukan Ketua MK saat perayaan Idul
Fitri. Mahfud dan sejumlah tamu negara
lainnya diterima oleh Presiden Yudhoyono
bersama Ibu Ani Bambang Yudhoyono.
(Fitri Yuliana)

Humas MK/ILHAM

Ketua MK, Moh. Mahfud MD bersama Isteri, Zaizatun Nihayati berhalal bihalal dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jumat (10/9).

Halal Bi Halal Keluarga Besar MK

Mahfud: Kembali ke Titik Nol Kesucian
Ketua MK, Moh. Mahfud MD sedang
bersalaman dengan para pegawai MK saat
acara Halal Bihalal 1 Syawal 1431 Hijriah di aula
gedung MK, pada Rabu (15/9) siang.

Humas MK/GANIE

S
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egenap Keluarga Besar MK
mengadakan acara Halal Bihalal
1 Syawwal 1431 H di aula
gedung MK, pada Rabu (15/9)
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siang. Acara ini dihadiri Ketua MK, Moh.
Mahfud MD, Wakil Ketua MK, Achmad
Sodiki, para hakim konstitusi, Sekjen MK,
Janedjri M. Gaffar, dan sejumlah pejabat

struktural dan pegawai MK.
Dalam
sambutan
sekaligus
tausiyahnya, Mahfud menyampaikan
pentingnya sesama umat Islam untuk
saling ‘menghalalkan’ segala kesalahan
yang pernah dilakukan, baik secara sengaja
maupun tidak sengaja.
“Filosofinya, menurut agama,
manusia diciptakan dalam keadaan suci.
Tetapi dalam perjalanan hidup, kesucian
itu ternodai oleh pergaulan manusia itu
sendiri. Karena kebutuhan-kebutuhan di
‘lapangan’ seringkali memaksa manusia
untuk berbuat salah. Maka menurut
agama pula, pada hari ini kita mempunyai
kesempatan untuk kembali ke titik nol
kesucian,” papar Mahfud.

Dijelaskan Mahfud lagi, dalam
agama, kesucian itu tidak bisa dicapai
begitu saja tanpa saling meminta maaf.
Terkait soal meminta maaf, Mahfud
menyitir salah satu hadits shahih yang
menerangkan bahwa suatu hari Rasulullah
sedang duduk di masjid bersama para
sahabatnya. Saat itu Rasulullah menjawab
do’a yang tidak didengar oleh orang lain.
“Rasulullah mengatakan ‘amin’,
kemudian
berhenti
sebentar
lalu
mengatakan ‘amin’, setelah itu berhenti
sebentar dan mengatakan ‘amin’. Para

sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah
mengapa engkau mengatakan ‘amin’
padahal tak seorang pun kami lihat ada
orang berdo’a di sini?’ “ tutur Mahfud.
Mahfud melanjutkan, ternyata
Rasulullah mengamini doa yang diucapkan
oleh Malaikat Jibril mengenai tiga hal.
Pertama, “Ya Allah jangan Engkau
terima ibadah dan puasanya orang-orang
yang tidak mau meminta maaf kepada
orangtuanya.” Kedua, “Ya Allah jangan
Engkau terima ibadah dan puasanya
orang-orang yang tidak mau minta maaf

kepada suami atau isteri.” Ketiga, “Ya
Allah jangan Engkau terima ibadah dan
puasanya orang-orang yang tidak mau
minta maaf kepada saudara-saudaranya
atau teman-temannya.”
Oleh sebab itu, lanjut Mahfud,
hikmah dari hadits itu bahwa orang perlu
meminta maaf kepada orang lain secara
tulus. “Kalau pun orang lain tidak mau
menerima maaf kita, maka Allah SWT lah
yang akan memaafkan kesalahan kita,”
pungkasnya. (Nano Tresna A/Koen)

Mahfud MD:

SKB Harus Sesuai Kebutuhan Zaman

S

urat Keputusan Bersama (SKB)
dua menteri tentang pendirian
rumah ibadah, yang ditetapkan
pada 1969 perlu ditinjau ulang
karena sudah tidak relevan dengan kondisi
zaman.
“Mobilitas sosial sekarang sudah
tinggi, sehingga sudah sulit diatur dengan
SKB tersebut. Karena itu SKB tersebut
yang perlu dievaluasi isinya saja. Tetapi
bukan untuk meniadakan SKB. Kalau
meniadakan SKB, bisa kacau balau dan
negeri ini bisa bikin hukum sendiri,”
Demikian dikatakan Ketua MK Moh.
Mahfud MD dalam jumpa pers di ruang
kerjanya, lantai 15 Gedung MK, Jakarta,
pada Rabu (15/9).
Mahfud melanjutkan, hukum itu
dibuat sesuai dengan kebutuhan waktu dan
perkembangan masyarakat. Demikian pula
SKB dua menteri tentang pendirian rumah
ibadah, ungkap Mahfud, sebaiknya harus
sesuai dengan perkembangan zaman.
Mahfud menegaskan, SKB tentang
pendirian rumah ibadah sudah tidak cocok
dan tidak relevan lagi dengan zaman
sekarang, maka kini timbul masalah di
banyak tempat.
“Dengan demikian SKB tersebut
bisa dievaluasi lagi, dengan prinsip

Humas MK/GANIE

Ketua MK, Moh. Mahfud MD sedang menjawab pertanyaan wartawan
saat jumpa pers di ruang kerjanya lantai 15 Gedung MKRI, Rabu (15/9).

‘negara tetap mempunyai hak mengatur
seperti SKB itu’. Negara menurut konvensi
internasional dan konstitusi, memang harus
mengatur kehidupan beragama maupun
mendirikan rumah ibadah. Tujuannya, agar
tidak terjadi konflik horizontal di antara
mereka sendiri. Intinya, tetap memberi
proteksi terhadap semua pemeluk agama,”
ucapnya.

Menurutnya, keberadaan SKB
tersebut dianggap diskriminatif terhadap
kaum minoritas. Mahfud menawarkan
solusi agar SKB itu perlu dibicarakan lagi,
namun bukan untuk dihapus. Prinsipnya,
keberadaan SKB tetap penting. (Nano
Tresna A/Koen/NRA)
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Sertijab Panitera MK

Mahfud: Penting, Menjaga Kerahasiaan Putusan
Penandatangan “Serah Terima Jabatan (Sertijab)
Panitera MK” dari pejabat sebelumnya Zaenal
Arifin Hoesein kepada Pelaksana Tugas (Plt.)
Panitera MK, Kasianur Sidauruk di hadapan Ketua
MK, Moh. Mahfud MD, Kamis (16/9), di lantai 15
gedung MK, Jakarta

S

Humas MK/GANIE

erah Terima Jabatan (Sertijab)
Panitera MK dari pejabat
sebelumnya, Zaenal Arifin
Hoesein kepada Pelaksana Tugas
(Plt.) Panitera MK, Kasianur Sidauruk,
digelar di lantai 15 gedung MK, Kamis
(16/9) siang. Acara ini disaksikan langsung
Ketua MK Moh Mahfud MD, para Hakim
Konstitusi, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
dan pejabat struktural MK lainnya.

Usai acara sertijab, Mahfud
berpesan mengenai tiga hal yang perlu
diperhatikan panitera maupun panitera
pengganti saat melaksanakan tugasnya.
Pertama, ketepatan dan ketelitian dalam
pembuatan naskah putusan-putusan sidang.
Kedua, ketepatan waktu yang
selama ini menurutnya sudah terjaga
dengan baik. Ketiga, kerahasiaan setiap
putusan. “Apapun yang dibicarakan

hakim, tidak boleh ada satu kata atau
satu kalimat yang didengar orang di luar
hakim,” imbuh Mahfud.
Terkait
pentingnya
menjaga
kerahasiaan setiap putusan hakim,
Mahfud menilai hal ini sudah berjalan
cukup baik. Terbukti dari setiap putusan
sidang, orang kalah atau tidak dikabulkan
permohonannya, masih datang dengan
‘gagah’.
Sebelum mengakhiri sambutannya,
Mahfud juga menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Zaenal Arifin Hoesein yang
sudah cukup lama membantu aktivitas
MK. Termasuk juga membantu segala hal
yang diperlukan para hakim konstitusi.
(Nano Tresna A/Koen/NRA)

Sekjen MK:

Peraturan untuk Ditaati, Bukan Ditakuti

P

Humas MK/GANIE

Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar.
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eraturan
Pemerintah
(PP)
Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
sebagai pengganti PP Nomor
30 Tahun 1980 harus dilihat dari sisi
positif, jangan dianggap sebagai peraturan
yang menakutkan. Hal ini disampaikan
oleh Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar
ketika membuka acara “Pendidikan dan
Pelatihan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MKRI”, Jumat (17/9), di
Gedung MK.
Janedjri
mengaitkan antara
kedisiplinan dengan
pelaksanaan

tugas pegawai MK yang memberikan
pelayanan bagi masyarakat pencari
keadilan. MK sebagai lembaga peradilan
speedy trial yang memiliki limitatif
waktu dalam pelaksanaan tugasnya,
menuntut kedisiplinan para pegawai.
“MK merupakan peradilan speedy trial
yang memiliki limitasi waktu dalam setiap
kewenangannya.
Lebih lanjut Janedjri menyatakan
perlunya keteladanan yang ditunjukkan oleh
pimpinan mengenai kedisiplinan dan motivasi.

Apalagi, lanjut Janedjri, dalam PP 53/2010
memberikan sanksi kepada pimpinan bila
tidak memberikan hukuman bagi pegawai
yang seharusnya terkena hukuman.
Selain PP 53/2010, Janedjri
mengingatkan agar para pegawai MK
tidak melupakan PP 42/2004 yang tertuang
dalam kode etik pegawai yang terpampang
pada setiap lantai di Gedung MK. Menurut
Janedjri, tidak semua hal terrangkum
dalam PP 53/2010 seperti delapan kode
etik pegawai .

Sementara itu, Deputi Bidang
Bina Kinerja dan perundang-undangan
Badan Kepegawaian negara Puspriyo
Murdhono menjelaskan bahwa PP 53/2010
diterbitkan sebagai pengganti PP 30/1980
dan pengungkit pelaksanaan reformasi
birokrasi. “Jika dalam PP 30/1980 hanya
mengatur kewajiban dan hak, maka dalam
PP 53/2010 juga mengatur mengenai
larangan dan hukuman bergantung pada
dampak pelanggaran yang dilakukan,”
urainya. (Lulu Anjarsari)

Jaksa Agung Terpilih Bukan Sekadar Bersih

I

dealnya, Calon Jaksa Agung yang
dipilih adalah jaksa karier atau
dari Korps Kejaksaan itu sendiri.
Bagaimanapun, jaksa karier harus
tetap diperhitungkan, meski selama ini
belum membuktikan keberaniannya untuk
melakukan gebrakan hukum. Bahkan
ada anggapan umum, Jaksa Agung yang
diambil dari Kejaksaan cenderung kurang
kuat dan kurang bersih.
“Bagi saya, apakah nantinya yang terpilih
jaksa karier atau jaksa non-karier, yang
terpenting adalah orangnya harus berani
membuat gebrakan hukum, bukan sekadar
bersih,” ungkap Ketua MK Moh. Mahfud
MD saat menjadi narasumber acara “Suara
Anda” yang disiarkan secara langsung di
Metro TV Jakarta secara live, Jumat (17/9)
malam.
Dalam
pengamatan
Mahfud,
beberapa Jaksa Agung yang terpilih
merupakan sosok yang bersih. Namun di sisi
lain, tidak ada keberanian membuat gebrakan
hukum. “Seorang pimpinan seharusnya
merasa bangga kalau bisa membersihkan ke
dalam,” ujar Mahfud lagi.
Menurut penilaiannya, dari delapan
nama Calon Jaksa Agung yang diajukan
oleh Jaksa Agung Hendarman Supanji,
tidak memenuhi kriteria ‘Pendekar Hukum’
seperti diharapkan oleh masyarakat.
Kendati begitu, lanjut Mahfud, masalah
penunjukkan Jaksa Agung adalah hak
prerogatif Presiden.
“Salehnya terlalu ke dalam. Artinya,
mereka bersih untuk diri sendiri, tapi

Humas MK/Dedy

Ketua MK, Moh Mahfud MD menjadi narasumber acara “Suara Anda” Metro TV Jakarta secara live bersama
Fachri Hamzah Wakil Ketua Komisi III DPR dan Chuck Suryosumpeno Humas Persatuan Jaksa Indonesia,
Jumat (17/9).

kurang membuat gebrakan hukum yang
frontal,” tegas Mahfud yang didampingi
narasumber lainnya, Fahri Hamzah dan
Chuck Suryosumpeno Humas Persatuan
Jaksa Indonesia.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi
III DPR Fahri Hamzah mengatakan, di
satu sisi, Kejaksaan tengah melakukan
reformasi dan perbaikan terus menerus
mengenai birokrasi, struktur, termasuk
juga soal kesejahteraan. Namun di sisi
lain, Fahri tak menampik adanya anggapan

masyarakat mengenai kinerja Jaksa yang
belum berubah, masih terbelenggu oleh
praktik-praktik lama, sehingga membuat
masyarakat menjadi ragu.
Sedangkan narasumber lainnya,
Chuck Suryosumpeno mengatakan adanya
aspirasi dari anggota PJI (jaksa-jaksa di
daerah) agar Presiden menunjuk Jaksa
Agung dari kalangan internal. “Kami akan
meneruskan aspirasi itu ke Presiden,”
tandasnya. (Nano Tresna A.)
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Mahfud MD:

Setiap Manusia Memiliki Konstitusi “Fitri”

S

etiap manusia harus mengingat
‘rumah’-nya semula, yakni
kepada Allah SWT. Untuk
mengingat ‘rumah’, maka setiap
manusia harus tahu ‘jalan’ menuju ke
‘rumah’-nya. Hal ini disampaikan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD ketika
menghadiri acara Silaturrahim Idul
Fitri 1431 H/2010 M Keluarga Besar
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),
Senin (20/9) di kampus UPI, Bandung.
Menurut Mahfud, jalan yang benar
sebagai muslim adalah melalui jalan
syari’ah. Untuk menempuh jalan itu, lanjut
Mahfud, dapat dimanfaatkan melalui
Idul Fitri. “Kesalahan kita selama dapat
dihapuskan oleh momentum Ramadhan,
akan diampuni oleh Allah SWT. Akan
tetapi, kepada manusia tetap membutuhkan
kata ‘maaf’,” jelasnya.
Idul fitri, lanjut Mahfud, artinya
kembali ke jati diri, kembali ke kesucian,
kembali ke asal. Mahfud menjelaskan

KLIK
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Ketua MK, Moh. Mahfud MD, memberikan ceramah di kampus UPI, Bandung.

bahwa setiap manusia memiliki konstitusi
fitrah. “Konstitusi itu artinya asal kejadian,
asal pembentukan. Arti ‘konstitusi’ itu

www.mahkamahkonstitusi.go.id
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sama dengan kata fithrah. Dalam agama,
fitrah itu kejadian asal,” tandas Mahfud.
(Ganie)

Manfaatkan
permohonan
perkara
di MK melalui
Permohonan
Online

Ketua MK Tegaskan Kembali Putusan MK Soal UU
Kejaksaan dan Status Jaksa Agung

Humas MK/Prana Patrayoga

S

eiring banyaknya berita simpangsiur dan multitafsir pasca
terbitnya putusan MK tentang
UU Kejaksaan, Ketua MK, Moh.
Mahfud MD memberikan penjelasan
tentang hal itu kepada wartawan di ruang
kerja lt. 15 Gedung MK, Jakarta.
Mahfud MD menceritakan awal
mula polemik di media tentang bagaimana
menyikapi putusan MK yang mengabulkan
sebagian permohonan Yusril Ihza Mahendra
yang menyoal legalitas Jaksa Agung
Hendarman Supandji. “Selesai putusan
dibacakan, di luar ruang sidang Yusril dan
Denny Indrayana (staf khusus Presiden
bidang hukum-red) masing-masing saling
membuat konferensi pers. Pernyataan
keduanya berbeda, padahal sama-sama
diliput TV, jadilah ramai seperti sekarang,”
tutur Mahfud.
Melihat hal itu, MK, kata Mahfud,
berposisi
menjelaskan
bagaimana

Ketua MK, Moh. Mahfud MD.

sebenarnya maksud isi putusan tersebut.
“Putusan tersebut jelas, yakni putusan
provisinya ditolak, sementara status
Jaksa Agung Hendarman Supandji
tidak berlaku lagi sejak putusan
selesai dibacakan,” imbuh Mahfud.
Menurut Mahfud, putusan MK ini lebih
lunak dari keterangan para ahli seperti
Bagir Manan, Laica Marzuki, dan
HAS Natabaya yang disampaikan di
persidangan MK dalam proses pengujian
UU ini. “Bagir Manan, Laica Marzuki,
dan Natabaya justru menyatakan bahwa
Hendarman Supandji adalah Jaksa Agung
gadungan sejak 20 Oktober 1999,”
terangnya.
Menurut Mahfud dalam penjelasannya
di depan para wartawan, jabatan Jaksa
Agung tetap harus dibatasi. Namun,
MK dalam putusannya tidak seekstrim
seperti apa yang disampaikan para ahli di
persidangan. Sayangnya berita-berita yang

beredar banyak yang ditafsirkan keliru.
“Saya tidak pernah mengatakan Presiden
harus mengeluarkan Keppres, terlalu kecil
hal itu dimasukkan dalam putusan MK.
Putusan MK berlaku prospektif. Dengan
putusan ini, jabatan Hendarman harus
segera diproses,” jelasnya.
Menanggapi enam sikap yang
dirilis Mensesneg Sudi Silalahi, Mahfud
membenarkannya. “Semua sikap itu
benar, tapi ada lagi yang benar yang
belum dimasukkan, yakni bahwa putusan
MK itu berlaku sejak selesai dibacakan di
persidangan,” ungkap Mahfud merespon
sikap Mensesneg yang ditanyakan oleh
seorang wartawan. Di akhir keterangannya,
Mahfud meminta agar tidak terlalu
membesar-besarkan masalah ini karena
masih banyak urusan lain yang lebih
penting. (Yazid/Koen)
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Mahasiswa FH UI Kunjungi MK

S

ekitar 80 orang mahasiswa
Fakultas Hukum Univ. Indonesia
(FH UI) Jakarta mengunjungi
MK, Kamis (23/9/2010). Tujuan

kunjungan untuk lebih mengenal MK
secara komprehensif.
Rombongan
diterima
Pan
Mohammad Faiz di lantai 4 ruang

konferensi. Staf Ketua MK yang juga
alumnus FH UI ini pun serasa bernostalgia
lagi dengan almamaternya. “Kita belajar
bersama, jadi jangan dianggap kuliah,”
pinta Faiz ketika menyambut para
mahasiswa yang berseragam jas berwarna
kuning.
Dalam kesempatan tersebut, Faiz
menjelaskan awal mula sejarah berdirinya
MK. Ia juga menerangkan posisi MK
dengan lembaga-lembaga negara lainnya.
“MK setara dengan BPK, Presiden, MPR,
DPR, DPD, dan MA. Tidak ada yang lebih
tinggi dan tidak ada yang lebih rendah.
Tujuh lembaga ini semuanya disebut
Lembaga Tinggi Negara,” katanya. (Yazid/
Koen).
Sejumlah mahasiswa FH UI tampak
serius mengikuti ceramah saat
mengunjungi gedung MK.

Humas MK/Annisa Lestari

Setiap Pemeluk Agama Harus Diperlakukan Sama

K

ebijakan
Presiden
Obama yang menetapkan
pembangunan
masjid
di sekitar Ground Zero
mendapatkan dukungan dari ICIS
(International Conference of Islamic
Scholars). Pembangunan masjid tersebut
sesuai dengan konstitusi.
Demikian konferensi pers Moh.
Mahfud MD dalam acara “Dukungan
ICIS Terhadap Kebijakan Pemerintah
Amerika Serikat (AS) Dalam Pendirian
Masjid di Ground Zero (AS)” di gedung
ICIS Jakarta, Kamis (23/9).
Mahfud yang menjadi Tim Ahli
Bidang Hukum Internasional dan Hak
Asasi Manusia (HAM) ICIS mengatakan,
sesuai sumpah jabatan, Obama harus
tunduk pada konstitusi. Konstitusi dan

60

KONSTITUSI September 2010

Humas MK/GANIE

Moh. Mahfud MD, berjabat tangan dengan Sekjen ICIS, KH Hasyim Muzadi

Konvensi Internasional PBB menyebutkan
hak beragama adalah hak yang paling
mendasar dan tidak boleh dikurangi oleh
negara.
“Negara
harus
melindungi
kebebasan para pemeluk agama. Setiap
pemeluk agama harus diperlakukan secara
sama,” kata Mahfud yang didampingi
antara lain Sekjen ICIS K.H. Ahmad
Hasyim Muzadi dan Direktur ICIS
Nasihin Hasan.

Mahfud menilai bahwa sikap Obama
dalam rangka tugasnya sebagai Presiden
Amerika Serikat, sudah dilakukan secara
benar. Namun demikian, di sisi lain, hal
itu justru menurunkan popularitasnya
secara politis di kalangan rakyat Amerika
Serikat.
Sementara itu Hasyim Muzadi
mengatakan,
kebijakan
pemerintah
Amerika Serikat dalam menetapkan
pembangunan masjid di sekitar Ground

Zero, perlu mendapatkan penghargaan
dari seluruh dunia Islam.
“Pembangunan masjid tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah Amerika
Serikat di bawah kepemimpinan Barrack
Obama secara nyata telah membedakan
antara terorisme dan agama. Hal ini sejalan
dengan pidato Presiden Obama di Kairo
tentang hubungan antara dunia Barat dan
Islam,” papar Muzadi. (Nano Tresna A/
Koen)

Mahfud MD:

Tantangan TNI adalah Penegakan
Hukum dan Keadilan

S

ejak reformasi politik 1998,
negara Indonesia memberi tugas
yang lebih spesifik pada masalah
pertahanan keamanan negara.
Dalam konteks itu, fungsi pertahanan
dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia
(TNI).
“Secara sederhana, fungsi pertahanan
adalah mempertahankan kedaulatan
negara. Di masa sekarang, perang-perang
konvensional menggunakan senjata dan
peluru, sebenarnya sudah hampir tidak
ada,” ucap Ketua MK Moh. Mahfud MD
saat menjadi narasumber sebuah acara
TVRI dengan tema “65 Tahun TNI”,
Kamis (23/9) malam.
Dilihat dari perspektif hukum,
menurut Mahfud, persoalan yang sedang
dihadapi bangsa Indonesia saat ini
adalah penegakkan hukum dan keadilan.
Penegakkan hukum dan keadilan merupakan
tantangan yang dihadapi TNI dalam
mempertahankan keututuhan NKRI.
“Bukan musuh dari luar, tapi dari
dalam. Kita justru bisa menghancurkan
kita sendiri, kalau hukum dan keadilan
tidak ditegakkan dengan benar,” tegas
Mahfud dalam acara yang dipandu oleh
moderator aktor Slamet Rahardjo (Nano
Tresna A/Koen).
Humas MK/GANIE

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, menjadi bintang
tamu pada acara di TVRI.
September
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Mahfud MD:

Putusan MK Lebih Tinggi dari Keppres

P

asca
pembacaan
putusan
MK terkait pengujian UU
Kejaksaan
yang
diajukan
Yusril Ihza Mahendra, terjadi
‘perang’ komentar terbuka di media
massa mengenai masalah legalitas Jaksa
Agung yang dijabat Hendarman Supandji.
Padahal, perang polemik (perdebatan)
yang sesungguhnya adalah saat proses
persidangan berlangsung.
Menanggapi hal ini, Ketua MK Moh.
Mahfud MD menyarankan agar membaca
putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010,
sebelum berkomentar. “Lihatlah paragraf
3.18, 3.28, 3.30, dan 3.31 putusan MK,
jangan tidak baca putusan MK lalu
komentar sana-sini,” kata Mahfud kepada
wartawan Jumat (24/9) di ruang kerjanya.
“Mengapa dalam amar putusan
tidak tegas menyebutkan masa jabatan
Hendarman Supandji harus berakhir?”
tanya salah seorang wartawan. Mahfud
pun menegaskan, judicial review itu
hanya menguji norma, bukan menguji
orang. “Tapi putusan ini punya
konsekuensi langsung terhadap keharusan

memberhentikan Hendarman,” terang
Mahfud.
Secara konstitusional seharusnya
jabatan Hendarman berakhir 20 Oktober
1999. “Tapi karena aturan itu semula
tidak jelas, kita tolerir hingga adanya
putusan kemarin,” kata Mahfud lagi.

Humas MK/Prana Patrayoga

Ditambahkan, kalau putusan ini tidak
dilaksanakan, terserah. “Itu bukan urusan
MK,” tegasnya.
Mahfud hanya mengingatkan bahwa
putusan MK lebih tinggi dari Keppres.
“Keppres harus mengikuti putusan MK,”
imbuhnya. (Yazid/Koen/NRA)

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, berbicara di hadapan wartawan menjelaskan
polemik putusan MK tentang jaksa agung.

Kwarnas Gerakan Pramuka Audiensi
dengan Ketua MK
Ketua Kwarnas Prof. Azrul Azwar dan Wakil
Ketua Kwarnas Amoroso Katamsi sedang
berbincang dengan Ketua MK, Moh. Mahfud
MD saat audiensi Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka (27/9) di Gedung MK.

K
Humas MK/GANIE
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etua MK Moh. Mahfud MD
didampingi
Sekjen
MK
Janedjri M. Gaffar menerima
audiensi Kwartir Nasional
(Kwarnas) Gerakan Pramuka pada Senin
(27/9), di ruang delegasi lantai 15 gedung
MK, Jakarta.
Tampak hadir, Ketua Kwarnas Prof.
Azrul Azwar dan Wakil Ketua Kwarnas
Amoroso Katamsi serta beserta beberapa
pengurus dan anggota pramuka lainnya.

Audiensi
dimaksudkan
untuk
membicarakan RUU tentang Gerakan
Pramuka yang sedang digodok oleh
DPR dan Pemerintah saat ini. “Kami
ingin konsultasi dengan Pak Mahfud.
Ingin menjelaskan tentang kepramukaan,
karakteristik serta sejarah kenapa Pramuka
di Indonesia hanya satu,...” ungkap Azrul.
Menurut Azrul, saat ini berkembang
isu jika organisasi seperti pramuka
hanya satu atau tunggal akan berpotensi
bertentangan dengan UUD 1945, terutama
Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan
berkumpul. Padahal, lanjut Azrul, pada
150 negara di dunia, organisasi seperti

pramuka juga hanya satu saja pada tiap
negara. “Seperti di Amerika dan Inggris
hal itu tidak menjadi masalah. Padahal
negara ini dikenal sebagai negara yang
demokratis dan menjunjung tinggi HAM,”
paparnya.
Terhadap
hal
itu,
Mahfud
memberikan penjelasan, terkait sebuah
aturan, secara teoritis setidaknya ada dua
sifat kebijakan hukum, yakni ada yang
bersifat terbuka (open legal policy) dan
ada pula bersifat tertutup (closed legal
policy). “Kalau open, itu pengaturannya
terserah pembuat undang-undang. Ingin
membatasi hanya satu boleh, ataupun

ingin lebih dari satu, itu terserah DPR dan
Pemerintah sebagai legislator,” jelasnya.
Mahfud berpendapat, RUU Gerakan
Pramuka termasuk open legal policy. Oleh
karena itu, imbuh Mahfud, persoalan RUU
tentang gerakan pramuka beserta beberapa
potensi pengaturannya ke depan sebaiknya
dibicarakan pada tingkatan legislator
tersebut, bukan pada ranah MK. Dengan
kata lain, MK akan ‘turun tangan’ jika
ada judicial review. “Wilayah bermainnya
di DPR dan Pemerintah,” tegasnya.
“Arenanya ada di Bapak (Pengurus
Kwarnas-red)” lanjutnya mengingatkan.
(Dodi/Koen)

Mahfud MD:

Tak Ada Masalah Implementasi Pascaputusan
“Judicial Review” UU Kejaksaan

P

utusan MK Nomor 49/PUUVIII/2010 mengenai judicial
review UU Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan masih terus
mengundang pedebatan. Banyak tafsir dan
pemahaman mengemuka. Namun beberapa
di antaranya sudah jauh dari semangat
keputusan yang dibuat MK tersebut.
Menurut Ketua MK Moh. Mahfud
MD, permasalahan atas keputusan tersebut
sebenarnya sudah selesai. Buktinya, dengan
keluarnya Keputusan Presiden (Keppres)
terkait pemberhentian dengan hormat
Jaksa Agung Hendarman Supandji dan
pengangkatan Wakil Jaksa Agung Darmono
sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung
tertanggal 24 September 2010.
“Sudah
tidak
ada
problem
implementasi lagi. Paling hanya problem
akademis yang masih ada. Dan, menurut
saya itu wajar-wajar saja. Silahkan saja
diperdebatkan secara akademis,” tutur
Mahfud saat hadir dalam talk show B-Jak
di stasiun televisi JakTV pada Senin
(27/9) malam. Pada kesempatan itu, hadir
pula Anggota Komisi III DPR RI, Achmad
Yani.
Menurutnya, MK telah membuat
keputusan yang menyelesaikan konflik dan
ketidakjelasan hukum. “Dalam keputusan
itu sudah jelas duduk masalahnya. Yakni,
undang-undang tersebut tidak jelas dan

Humas MK/EDhOY

Ketua MK Moh. Mahfud MD, menjadi narasumber talk show B-Jak di
stasiun televisi JakTV pada Senin (27/9) malam.

tegas. Tidak melarang, tapi juga tidak
menyuruh. Jadi, Presiden juga tidak salah
dalam konteks ini,” papar Mahfud.
“Menurut MK, ketidaktegasan
pengaturan ini (mesti dinyatakan-red)
inkonstitusional. Undang-undang harus
pasti dan jelas. Oleh karena itu, MK
memutuskan seperti itu,” ungkap Mahfud
saat ditanya kenapa MK mengabulkan
permohonan yang diajukan oleh Yusril
Ihza Mahendra tersebut.
Rupanya, terkait ketidakjelasan
status Jaksa Agung Hendarman Supandji

sebelum keputusan MK pun pernah
disinggung oleh DPR. “DPR pernah
mempermasalahkan ini. Tentang status Jaksa
Agung, kami berpendapat, saat itu, bahwa
Jaksa Agung tidak sah,” kata Achmad Yani.
“Namun, saat itu tidak menjadi polemik
seperti sekarang,” sambungnya.
Mahfud pun menegaskan, untuk
ke depan, Presiden harus secepatnya
menetapkan Jaksa Agung definitif. “Agar
tidak terus menjadi polemik dan fungsifungsi kejaksaan bisa berjalan baik,”
pesannya. (Dodi/Koen)
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Menteri Pertanian Konsultasikan Implikasi
Putusan MK

M

enteri
Pertanian
RI
(Mentan)
Suswono
menyambangi
MK
untuk mengonsultasikan
implementasi putusan MK Nomor
137/PUU-VII/2009 terkait pengujian
UU 18/2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Selasa (28/9) pagi di
ruang delegasi gedung MK.
Putusan Mahkamah bertanggal 27
Agustus 2010 menyatakan mengabulkan

sebagian
permohonan.
Mahkamah
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), dan kata ”dapat” dalam Pasal 68
ayat (4) UU 18/2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan, bertentangan dengan
UUUD 1945.
Mentan Suswono beserta staf,
Direktur Jenderal Peternakan Tjapi

Humas MK/Yogi Dj

Menteri Pertanian RI Suswono menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengonsultasikan
implementasi putusan MK terkait pengujian UU 18/ 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Selasa
(28/9) pagi di ruang delegasi gedung MK.

Sujana, Kepala Biro Hukum dan Humas
Supratomo, serta Kepala Bagian Perjanjian
dan Bantuan Hukum Cahyo Damirin,
diterima oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD
didampingi Hakim Konstitusi
Muhammad Alim.
Menurut
Suswono,
putusan
MK tersebut berimplikasi pada posisi
Indonesia terkait konvensi internasional
serta hubungannya dengan negara-negara
sesama importir-eksportir hewan ternak.
“Kita sudah mendapat protes dari Brazil.
Menyikapinya seperti apa?” tanyanya
kepada Mahfud dan Alim.
Menanggapi hal itu, Mahfud
menyatakan, perdebatan tentang konvensi
internasional dan bagaimana sikap
Indonesia, sudah pernah diperdebatkan
secara internal oleh para Hakim Konstitusi
saat merumuskan putusan. “Hal itu sudah
kami bicarakan. Pada tingkatan RPH
(Rapat Pemusyawaratan Hakim) sudah
pernah diperdebatkan,” tuturnya.
Menurut Mahfud, MK akan
membuat surat keterangan resmi kepada
Kementerian Pertanian untuk menjelaskan
beberapa ‘kebingungan’ terkait implikasi
dari Putusan tersebut. (Dodi/Koen/NRA)

Ketua MK Hadiri Peluncuran Buku Karya
Bambang W. Soeharto

K

etua MK Moh. Mahfud MD
menghadiri acara halal bi halal
dan peluncuran buku Kisah Si
“Bima” yang Dipinggirkan
karya Bambang W. Soeharto pada Rabu
(29/9) malam. Acara yang bertempat di
Panti Prajurit Balai Sudirman ini dihadiri
oleh beberapa tokoh nasional, rekan
sejawat serta para sahabat Bambang.
Tampak hadir Menteri Sekretaris
Negara Sudi Silalahi, Jend. TNI (Purn) Try
Sutrisno, serta Ketua Partai Hanura Jend.
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Bambang W Soeharto sebelum penyerahan buku kepada Try Sutrisno,
Wiranto, Moh. Mahfud MD dan Sudi Silalahi, (29/9) di Jakarta.

TNI (Purn) Wiranto. Pada kesempatan
itu, Sudi Silalahi membacakan sambutan
(testimoni) tertulis dari Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.
Dalam sambutannya Bambang
menuturkan, bukunya merupakan sebuah

memoar yang banyak mengungkapkan
penafsiran serta analisa atas pengalaman
selama mengemban beberapa tugas negara.
“Karena formatnya adalah memoar, hanya
sedikit kehidupan pribadi saya yang saya
ungkapkan, tetapi porsi terbesar adalah

pengalaman serta sentuhan saya berkaitan
dengan masalah-masalah kemanusiaan,”
kata Bambang yang juga pernah menjabat
sebagai Wakil Ketua Komnas HAM.
(Dodi/Koen) 	

Mahfud MD:

Perbedaan adalah Fitrah

F

itrah adalah asal kejadian, jati diri.
Oleh karena itu, jika berbicara
tentang fitrah bernegara, maka kita
harus mengenal jati diri negara
yang sebenarnya. Dari unsur apa dia terdiri
dan dengan maksud apa dia dibentuk.
Demikian diutarakan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD saat menjadi
narasumber dalam acara diskusi bertajuk
“Menghidupkan
Kembali
Fitrah
Bernegara” yang diselenggarakan oleh
Nurcholish Madjid Society (NCMS) pada
Kamis (30/9) malam di Graha Bestari Sri,
Jl. Ampera Raya, Jakarta.
Tampak hadir pula tiga narasumber
lainnya, Dosen UIN Jakarta Zainun Kamal,
Ketua Umum ICRP Dr. Djohan Effendi, serta
Anggota Dewan Pendiri NCMS Yudi Latif.
Dalam
paparannya
Mahfud
mengungkapkan, pemikiran Cak Nur,
panggilan Nurcholish Madjid, tentang
inklusivitas Islam masih harus terus
direnungkan dan dilaksanakan dalam
keseharian. Mahfud juga menegaskan
pentingnya menghargai perbedaan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.“Kita
ini bernegara dalam kebhinnekaan,
tapi juga dalam kesatuan,” ungkapnya.
“Perlunya hidup nyaman dengan orang
lain dalam suasana perbedaan. Perbedaan
adalah fitrah,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara perlu adanya
kaidah-kaidah penuntun. Menurut Mahfud,
setidaknya ada empat kaidah penuntun
yang dapat dijadikan pegangan. Pertama,
negara -dalam hal ini pemerintah-tidak
boleh membuat kebijakan yang berpotensi
memecah atau merusak ideologi maupun

Humas MK/GANIE

Dari kiri ke kanan: Zainun Kamal (Dosen UIN Jakarta), Moh. Mahfud MD (Ketua MK),
Muhammad Wahyuni Nafis (Ketua NCMS), Djohan Effendi (Ketua Umum ICRP). Pada
seminar yg diadakan oleh Nurcholis Masdjid Society, (30/9/10) di Jakarta.

teritori. “Tidak ada satu kebijakan pun yang
boleh menyempal dari ideologi” tegasnya.
Kedua, adanya keseimbangan
antara demokrasi dengan nomokrasi,
yakni, pelaksanaan demokrasi yang sangat
‘mengagungkan’ rakyat harus dibatasi
hukum (nomokrasi). “Sehingga apa
yang secara demokratis salah, harus bisa
dikalahkan oleh sesuatu yang nomokratis.
Karena demokrasi adalah produk
kepentingan-kepentingan yang kadang
jauh dari ideal,” paparnya.
Ketiga, seluruh kebijakan harus
mengarah kepada penegakan keadilan.
Sedangkan kaidah keempat, terbinanya

toleransi beragama. “Toleransi beragama
yang berkeadaban,” kata Mahfud dengan
mengutip apa yang pernah diungkapkan
Bung Karno.
Muhamad Wahyuni Nafis, Ketua
NCMS yang juga bertindak sebagai
moderator pada malam itu mengatakan,
acara tersebut diselenggarakan dalam
rangka halal bi halal dan haul Nurcholish
Madjid. Pada acara yang dimeriahkan oleh
pementasan musikalisasi puisi tersebut,
juga tampak hadir istri mendiang Cak Nur,
Omi Komaria Madjid, aktor Ray Sahetapy
serta beberapa anggota komunitas Titik
Temu. (Dodi/Koen)
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Universitas Bertanggung Jawab
Mencetak Pemimpin Bermoral

M

embangun sistem pen
didikan tidak hanya men
cetak sarjana, melainkan
bagaimana menghasilkan
cendikiawan yang bermoral dan mencetak
pemimpin yang memiliki rasa tanggung
jawab terhadap kemajuan bangsa dan
negara. Demikian orasi ilmiah Ketua MK
Moh Mahfud MD dalam perayaan Dies
Natalis ke-48 Universitas Udayana, Bali,
Rabu, (29/09).
Dalam Orasi yang bertemakan
“Penataan Hukum Dalam Rangka
Menuju Good Governance” Mahfud
juga mengatakan bahwa banyaknya
kasus korupsi yang terjadi di Indonesia,
tidak lepas dari peran universitas, sebab
para alumninya banyak yang menjadi
pemimpin di pemerintahan. Oleh karena
itu, peran universitas sangat penting dalam
membangun pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi.

“Universitas mempunyai tanggung
jawab untuk mempersiapkan para alumninya
agar tidak hanya mengandalkan ijasah
sarjana semata. Lebih dari itu bagaimana
lulusannya menjadi seorang cendekiawan

bermoral luhur,” lanjut Mahfud.
Hal utama yang menjadi sorotannya
dalam orasi ilmiah yang bertempat di
Auditorium Widya Sabha Universitas
Udayana itu, adalah bagaimana perguruan
tinggi
mampu membentuk karakter
lulusannya menjadi pemimpin yang
jujur dan bersih sehingga nantinya bisa
menjauhkan diri dari KKN (korupsi, kolusi
dan nepotisme) yang saat ini merajalela di
Indonesia.(Ddy/NRA)

Humas MK/Ardli Nuryadi

Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi keynote speaker dalam
seminar awig-awig II di fakultas hukum univesitas udayana, Bali

BK DPRD Kota Payakumbuh Kunjungi MK

B

adan
Kehormatan
(BK)
DPRD Kota Payakumbuh
mengunjungi MK pada Kamis
(30/9) pagi. Mereka diterima
Hakim Konstitusi Muhammad Alim di
ruang rapat lantai 11 gedung MK, Jakarta.
Hadir pada pertemuan itu, Wakil
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Aji
Sudirman, Ketua BK DPRD Payakumbuh
Marhidayandi,
Wakil
Ketua
BK
Erlindawati, Anggota BK Marnizul serta
salah seorang dari sekretariat DPRD
Payakumbuh, Darmawansyah.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk
mengonsultasikan beberapa hal terkait
pelaksanaan UU di tingkat daerah. “Kami
ingin bertukar pikiran atau meminta
pengarahan selaku badan kehormatan di
DPRD Payakumbuh untuk melengkapi
atau membantu pemahaman kami terkait
pelaksanaan beberapa undang-undang.
Salah satunya UU Nomor 27 Tahun 2009
serta PP Nomor 16 Tahun 2010,” kata
Marhidayandi. “Kami masih menemui
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keraguan
dan
perbedaan-perbedaan
pandangan terkait pelaksanaan tugas
kami,” lanjutnya.
Menurut Alim, dalam penjelasannya,
terkait persoalan pelaksanaan UU maupun
PP itu bukanlah kewenangan MK untuk

Humas MK/Yogi Dj

menanganinya. Menurutnya, jika ada
permasalahan hukum terkait pelaksanaan
UU, maka akan diselesaikan pada tingkatan
peradilan umum. “Banter-banter Mahkamah
Agung” ungkap Alim. (Dodi/Koen)

Hakim Konstitusi Muhammad Alim dan Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh
Aji Sudirman saat kunjungan Badan Kehormatan DPRD Kota Payakumbuh ke
Mahkamah Konstitusi (30/9)

CAKRAWALA

Gedung Mahkamah Konstiusi
Moldova

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova
Mengontrol Tanggung Jawab Negara Terhadap
Warga Negara

S

ekilas Republik Moldova (bahasa
Rumania: Republica Moldova)
adalah negara yang terletak di
antara Rumania dan Ukraina,
di Eropa Timur. Moldova tidak memiliki
akses ke pantai maupun laut.
Pada zaman kuno, Moldova
merupakan bagian dari Dacia, yang
jatuh ke tangan Romawi. Sebagian besar
wilayah Moldova merupakan bagian
dari Kepangeranan Moldovia pada abad
pertengahan. Bagian timur kepangeranan
ini lalu dianeksasi oleh Kekaisaran
Rusia pada tahun 1812 dan wilayah ini
dikenal sebagai Bessarabia. Pada saat
pembubaran Kekaisaran Rusia tahun
1917, Republik Demokratik Moldavia
didirikan, yang selanjutnya bersatu
dengan Rumania Raya pada tahun
1918. Pada tahun 1940, Bessarabia
diduduki oleh Uni Soviet, dan dibagi
antara Republik Sosialis Soviet Ukraina
dan Republik Sosialis Soviet Moldova.
Dengan runtuhnya Soviet tahun 1991,
Moldova menyatakan kemerdekaannya.
Negara ini merupakan negara
demokrasi parlementer, dengan presiden

sebagai kepala negara dan perdana
menteri sebagai kepala pemerintahan.
Moldova merupakan anggota PBB, WTO,
OSCE, GUAM, CIS, BSEC dan organisasi
internasional lainnya.
Pembentukan MK Moldova

Pada 29 Juli 1994, Parlemen Moldova
meresmikan Konstitusi yang baru negara
ini. Berangkat dari landasan Konstitusi
tersebut, dibentuklah Constitutional Court
(Mahkamah Konstitusi) Moldova. Disusun
pula kewenangan yang dimilikinya,
struktur kelembagaannya, dan tidak lupa
juga diperhatikan posisinya di tengahtengah lembaga serta badan-badan publik
yang lain.
Pada 23 Pebruari 1995, komposisi
pertama para hakim dan pegawai di
Mahkamah Konstitusi Moldova memulai
aktivitas pertamanya. Pada 16 Juni 1995,
Parlemen Moldova membentuk Code of
Constitutional Jurisdiction (Tata Aturan
Kekuasaan Kehakiman MK Moldova).
Tentu saja aturan tersebut disesuaikan
dengan pertimbangan-pertimbangan para
hakim di dalamnya, putusan Mahkamah,
serta nasehat-nasehat penting.

Kedudukan MK Moldova

Mahkamah Konstitusi Moldova tidak
merepresentasikan sebuah cabang dalam
hirarki pengadilan hukum yang dimiliki
negara. MK Moldova bukan pengadilan
berjenjang seperti halnya pengadilan pada
umumnya. Lembaga ini bersifat independen
dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan
kekuasaan peradilan yang lain. Ia juga
tunggal sebagaimana amanat kekuasaan
peradilan konstitusi dan bersifat otonom.
Tugas-tugas yang penting yang
harus dijalankan adalah menjamin
supremasi Konstitusi dan memastikan
prinsip pemisahan kekuasaan negara yang
didasarkan atas tiga elemen kekuasaan,
yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Selain itu, MK Moldova bertanggungjawab
melakukan
pengawasan
terhadap
responsibilitas negara terhadap warga
negaranya, dan sebaliknya responsibilitas
warga negara terhadap negaranya.
Hal penting lain adalah bahwa
Mahkamah ini menafsirkan Konstitusi dan
menjalankan pengujian konstitusionalitas
hukum dan keputusan Parlemen, keputusan
Presiden Republik Moldova dan juga
tindakan-tindakan pemerintah.
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secara khusus disampaikan langsung oleh
MK Moldova.
Hakim konstitusi tidak boleh
merangkap kegiatan di lembaga publik
maupun swasta lainnya, kecuali hanya
aktivitas mengajar yang bersifat ilmiah dan
akademis. Ketentuan UU juga menyatakan
bahwa hakim MK diharuskan melepaskan
diri dari partai politik maupun organisasi
apapun.
Setelah bersumpah di depan
lembaga yang telah menunjuk mereka,
hakim MK Moldova menunjuk pemimpin
di antara mereka (biasa disebut Presiden
MK Moldova) dengan cara melakukan
pemungutan suara dalam kotak suara
rahasia.
Prosedur
Presiden Mahkamah Konstitusi Moldova

Undang-Undang Kelembagaan

Keberadaan MK Moldova termaktub
dalam Kontitusi Republik Moldova Pasal
134-140, 141 Ayat 2, dan Bab VII “Final
and Transitory Provisions”. Selain itu, juga
ditegaskan dalam Law on the Constitutional
Court No. 317-XIII yang diterbitkan pada
13 Desember 1994 dan ditambahkan dengan
amandemen No. 917-XIII pada 11-07-1996,
No. 1221-XIII pada 26-06-1997, No. 18XIV pada 14-05-1998, No. 1137-XV pada
14-06-2002, No. 1157-XV pada 21-062002, No. 1392-XV pada 26-09-2002, dan
No. 1570-XV pada 20-12-2002.
Landasan lainnya adalah Code of the
Constitutional Jurisdiction No. 502-XIII
pada 16-06-1995, kemudian diamandemen
dengan No. 917-XIII pada 11-07-1996, No.
1221-XIII pada 26-06-1997, No. 18-XIV
pada 14-05-1998, No. 174-XV pada 1805-2001, No. 1157-XV pada 21-06-2002,
dan No. 1570-XV pada 20-12-2002.
Komposisi dan Organisasi

MK Moldova terdiri atas enam
orang hakim konstitusi yang ditunjuk
untuk enam tahun masa jabatan. Dua
orang ditunjuk oleh Parlemen, dua orang
oleh pemerintah, dan dua orang lagi
oleh Supreme Council of the Magistracy
(Dewan Agung Kehakiman).
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Berdasarkan klausul konstitusional,
setiap orang yang mempunyai kecakapan
memadai tentang pengetahuan hukum,
kompetensi profesional yang tinggi, dan
pengalaman selama sekitar 15 tahun di
bidang hukum, berkecimpung dalam
pendidikan hukum atau aktivitas saintifik,
dapat ditunjuk menjadi hakim konstitusi
dan menjalankan fungsi-fungsi kehakiman.
Undang-Undang
Mahkamah
Konstitusi menetapkan batas umur
penunjukan seorang hakim maksimal
adalah 70 tahun.
Menurut Konstitusi, durasi masa
jabatan para hakim ini tidak dapat diganti,
bersifat independen, dan hanya boleh
tunduk pada konstitusi. Mandat para hakim
hanya dapat dihentikan dan kekosongan
posisi hakim baru boleh diumumkan atas
beberapa pertimbangan: masa jabatannya
habis, mengundurkan diri dari jabatan,
meninggal dunia, dan dicabutnya mandat.
Mandat dapat dicabut jika dinyatakan
tidak mampu memenuhi tugas-tugas
fungsional dikarenakan alasan kesehatan,
melanggar sumpah jabatan, vonis bersalah
dari pengadilan karena melakukan
pelanggaran, atau karena dipandang tidak
cocok untuk berposisi sebagai hakim
konstitusi. Penghentian mandat maupun
pengumuman kekosongan posisi hakim

Prosedur pengadilan konstitusi diatur
oleh Konstitusi, UU tentang MK, dan Code
of Constitutional Jurisdiction. Menurut
Konstitusi, yang bisa mengajukan perkara
ke MK di antaranya adalah Presiden
Republik Moldova, pemerintah, Menteri
Kehakiman, Mahkamah Agung, Court
of Audit (Mahkamah Audit), ProsecutorGeneral (Jaksa Umum), Anggota Parlemen,
Kelompok Parlemen, Ombudsman (pegawai
pemerintah yang ditunjuk untuk menangani
pengaduan), dan Majelis Nasional Gagauzia
(Gagauz Yeri).
MK
berwenang
menguji
konstitusionaltas sebuah undang-undang,
peraturan, keputusan Parlemen, keputusan
Presiden Republik Moldova, keputusan
dan ketetapan pemerintah, hingga
perjanjian internasional.
Dalam kurun waktu sejak dari 23
Pebruari sampai 31 Desember 2002, MK
telah menguji 267 permohonan dari 550
yang teregistrasi. Sebanyak 210 terkait
dengan UU dan keputusan Parlemen,
keputusan Presiden, dan ketetapan
pemerintah. Kemudian, 30 perkara terkait
penafsiran Konstitusi, dan 18 mengenai
hal-hal lain. (Yazid)
Contact us
Address: A. Lapusneanu 28, CHISINAU,
MD-2004 MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08 Fax.: +373 22 25-37-44,
+373 22 25-37-46
Email: curtea@constcourt.md
Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://www.constcourt.md/index_en.html

Ragam Tokoh

S

ebagai lembaga negara yang berwenang memutus sengketa hasil Pemilukada,
sampai saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) masih ‘dibanjiri’ permohonan
berkaitan dengan kewenangan tersebut. Banyaknya sengketa pemilukada
yang diperiksa MK sempat menimbulkan kejenuhan di kalangan hakim
konstitusi. Menanggapi hal ini Koordinator Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
Firmansyah Arifin mengungkapkan hal tersebut wajar. Hal ini disampaikan Firman
ketika hadir dalam acara silaturahmi antara pakar hukum tata negara dan LSM, Sabtu
(2/10), di Jakarta.
“Mengingat terjadi peningkatan signifikan dengan banyaknya perkara
pemilukada di tahun 2010 yang hampir mencapai 200-an, bila dibandingkan dengan
tahun 2008 yang hanya berkisar puluhan perkara,” jelas pria kelahiran 23 April 1971
ini.
Dalam kesempatan itu, Firman juga mengungkapkan perlu adanya
penataan kembali kewenangan MK sehingga tidak keluar dari jalur yang
ditetapkan Konstitusi. “Kita (rakyat indonesia, red.) tata kembali
maunya kita terhadap MK itu apa? Kalau bagi saya, kita
kembalikan pada khittah awalnya untuk mengadili perkaraperkara
konstitusi seperti judicial review dan constitutional
complaint.
Dengan begitu, MK lebih baik dan lebih bermanfaat
bagi rakyat banyak
karena hak konstitusionalnya menjadi terjamin,”
tandasnya. (Lulu Anjarsari)

P

eran aktif Mahkamah Konstitusi (MK) dibutuhkan dalam
mengaplikasikan putusan MK di lapangan. Hal disampaikan oleh
Direktur Eksekutif CETRO Hadar Navis Gumay ketika menghadiri
Acara Silaturahmi Pakar Hukum Tata negara dan LSM, Sabtu (2/10),
di Jakarta.
“Respon cepat dan aktif dari MK sangat dibutuhkan. Misalnya saja putusan
mengenai pemilukada Kotawaringin Barat yang lalu. Putusan tersebut termasuk
putusan yang kami anggap baik,” uajrnya.
Menurut Hadar, putusan MK yang ditunda
pelaksanaannya akan berdampak buruk pada banyak hal
seperti putusan Kotawaringin Barat. “Putusan yang ditunda dan
tidak dijalankan akan beresiko besar. Bukan hanya berdampak
dengan adanya kekerasan, tapi juga menyebabkan ke-mandegan pemerintahan. Maka diperlukan peran aktif MK untuk
segera menjelaskan setiap putusan lebih riil,” tandasnya. (Lulu
Anjarsari)
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Bukti Pelanggaran
Pemilukada di Ponsel
“Black Berry”

S

aat berlangsung sidang pemeriksaan para saksi
Pemilukada Merauke 2010 di ruang sidang MK
beberapa waktu lalu, ada kejadian menarik dan terkesan
cukup lucu. Kala itu hadir Saksi Pemohon sebagai
mantan camat. Dituturkan Saksi Pemohon, selama Pemilukada
Merauke, ada beberapa hal yang dianggap sebagai pelanggaran
Pemilukada. Diantaranya, soal pembagian ‘raskin’ oleh Pihak
Terkait kepada calon pemilih.
Agar Majelis Hakim Konstitusi yakin, Saksi Pemohon
tersebut memberikan bukti berupa foto-foto pelanggaran
pemilukada diungkapkannya, diambil melalui ponsel Saksi
Pemohon berupa Black Berry Bold 9600. “Yang Mulia, ini bukti
foto-fotonya, tapi belum saya print,” ungkap Saksi Pemohon
itu.
“Kalau begitu, tolong di-print foto-foto itu, untuk diajukan
sebagai barang bukti,” tegas Hakim Konstitusi Akil Mochtar
(Ketua Panel) didampingi dua hakim konstitusi lainnya.
Namun, Saksi Pemohon itu meminta waktu untuk bisa
mencetak foto-foto yang ada di hand phone-nya. Selang
beberapa menit, Hakim Konstitusi Akil Mochtar menyela.
“Bagaimana kalau saya yang cetak foto itu dan ponsel
itu untuk saya sebagai barang bukti,” kata Akil setengah
berkelakar. Kontan, para pengunjung sidang langsung tertawa
riuh mendengar ucapan Pak Akil.
“Wah, Bapak memang hebat. Kami, para hakim konstitusi
saja tidak memakai HP semewah itu,” tambah Akil Mochtar
kepada Saksi Pemohon itu, yang disaksikan pengunjung
sidang dan para wartawan termasuk dari Publikasi MK dan
MK TV. (Nano Tresna A.)
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www. news24.com

Kasus Agoraphobia di
Mahkamah Konstitusi
Afrika Selatan
Kejadian unik terjadi di Mahkamah Konstitusi Afrika
Selatan, sekitar Mei 2010 lalu. Adalah Sharon Jesse asal
Westville, Kwazulu-Natal, Afsel yang terlibat dalam gugatan
konstitusi - namun tidak disebutkan rincian kasus tersebut
– terhadap Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Yang
mengherankan, Jesse tidak bersedia hadir di pengadilan
karena dirinya mengaku mengalami agoraphobia atau rasa
takut berlebihan pada ruang publik.
Diungkapkan Jesse, agoraphobia yang dialaminya sudah
berlangsung dua tahun, sehingga dia tidak pernah keluar rumah
terkecuali ia terpaksa melakukannya. Jesse mengaku tidak mampu
menghadapi publik, apalagi berbicara dengan baik di depan umum.
Menurut Jesse, hal itu adalah kenyataan, tidak mengada-ada, karena
‘penyakit’ nya itu telah didiagnosis oleh pakarnya.
Menghadapi hal yang terjadi pada diri Jesse, Majelis Hakim
Konstitusi Afrika Selatan tetap berupaya menghadirkan Jesse
di pengadilan dan menolak suami Jesse untuk mewakili Jesse
dalam sidang pengadilan. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi
Afrika Selatan, Sandile Ngcobo, kasus tersebut menjadi ‘tekateki hukum’ yang tidak biasa, sebelumnya tidak pernah terjadi di
Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan.
Bahkan menurut pakar hukum dari Potchefstroom,
Profesor Tom Coetzee, kejadian yang dialami Jesse merupakan
kasus yang benar-benar unik dalam sejarah hukum Afrika
Selatan. “Prinsip dasar sistem hukum, bahwa setiap pihak
berperkara harus muncul di pengadilan secara pribadi dan
bersaksi menanggapi pemeriksaan silang secara pribadi,”
tandas Coetzee seperti dilansir dari dari www.news24.com.
(Nano Tresna A)
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Sketsa Hukum Konstitusi
Negara Paman Sam
Oleh: Oleh Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

D

i depan saja adalah terletak
suatu susunan konstitusi
dari
pada
Republik
Amerika Serikat, jang
acapkali dijadikan tjontoh buat beberapa
konstitusi diatas dunia; djuga didalamnya
ada 3 bagiannja: 1 Declaration of Rights
di kota Philadelphia dalam tahun 1776; 2.
Declaration of Independence 4 Djuli tahun
1776; Sudah itu baru konstitusi (1787)” kata
Yamin dalam sidang BPUPK, 11 Juli 1945
dalam buku Naskah Persiapan UndangUndang Dasar 1945. Yamin dan founding
fathers lain menunjukkan sejarah konstitusi
kita banyak dipengaruhi konstitusi dunia.
Apalagi, konstitusi Amerika Serikat sebagai
konstitusi tertulis tertua di dunia.
Proses amandemen konstitusi oleh
MPR semasa reformasi juga menunjukkan
pengaruh itu. Walaupun tidak sama persis,
pengaruh Amerika Serikat terlihat antara
lain dari sistem pembagian kekuasaaan
negara dengan mekanisme check and
balance, penegasan sistem pemerintahan
Presidensial, penegasan Hak Asasi Manusia
dalam konstitusi, sistem lembaga perwakilan
dengan dibentuknya Dewan Perwakilan
Daerah mewakili daerah, diadopsinya
mekanisme Impeachment terkait pelanggaran
pidana Presiden dan Wakil Presiden dan lain
sebagainya.
Di dalam buku Mr. M.V. Polak yang
berjudul asli “Schets Van Het Amerikaanse
Uniestaatsrecht” diuraikan gambaran
secara umum Hukum Tata Negara
Amerika Serikat. Buku ini membicarakan
seputar lahirnya konstitusi Amerika
Serikat bahwa konstitusinya”sebagai hasil
krisis ekonomi dan finansial yang sangat
hebat merajalela diwaktu sesudahnya
tercapainya kemenangan dalam peperangan
kemerdekaan melawan Inggris dan hasil
dari pembantaran (stroomversnelling)
dalam jalan mengalirnya paham2 dan
pengertian2 tentang soal2 kenegaraan pada
akhir abad ke-18 di bawah pengaruhnya
teori2 ahli pikir seperti misalnya Locke,
Montesqueu dan Rousseau.”

Polak menyatakan sumbangan
Amerika Serikat memberi pengertian
formil mengenai UUD, bahwa UUD itu
mengandung hukum yang lebih tinggi
dan tidak mudah diubah sebagaimana UU
biasa. Tidak seperti negara-negara lain,
menempatkan UUD layaknya UU biasa
dengan perubahan sangat mudah dan oleh
lembaga sama dengan pembentuk UU.
Konstitusi tersebut dikemukakan Polak
mulai penyusunan dan bagaimana diterima
keseluruhan warga negara bagian bekas
koloni Inggris. Digambarkan bagaimana
pertentangan
kaum
federalis
dan
republik demokratis sehingga tercapailah
kompromis besar yang terumuskan
dalam konstitusi, yakni: sendi demokrasi,
federalisme, pemisahan kekuasaan negara
atas tiga kekuasaan sentral negara dengan
menggunakan
sistem
perimbangan
kekuasaan (checks and balances) untuk
melindungi kemerdekaan warga negara,
dan juga sendi pembatasan kekuasan
menurut konstitusi. Amerika lahir dari
kecurigaan sentralisasi pemerintahan
sebagai sejarah bangsa Amerika dan Hak
Asasi Manusia selalu menjadi pijakan.
Di bab selanjutnya, Polak banyak
mengupas perkembangan pembagian
kekuasaan secara vertikal, dalam
arti pembagian kekuasan pemerintah
pusat dengan negara-negara
bagian.
Sebagaimana kita ketahui Amerika
Serikat dibentuk dari 13 bekas koloni
Inggris selepas Revoluasi dan deklarasi
kemerdekaan. FederalismeAmerika Serikat
sendiri bukannya tanpa perdebatan seperti
terurai di buku ini, semua tidak lepas dari

Judul Buku : Ichtisar Hukum Tata Negara
Uni Amerika Serikat (Schets
Van Het Amerikaanse
Uniestaatsrecht)
Penulis
: Mr. M. V. Polak
Penerjemah : Mr. Soedjono Hardjosoediro
Penerbit : Jajasan Pembangunan
Tahun
: 1953

penafsiran kekuasaan pemerintah pusat
sampai dimana sebagaimana klausul 18
memberikan kesempatan adanya ”implied
powers”: Konggres pada akhirnya dapat
membuat semua undang-undang yang
perlu dan tepat guna melaksanakan hakhak dan kekuasaan yang khusus diberikan
kepadanya. Tapi juga sebagaimana sejak
Amandemen ke-10, Konstitusi Amerika
Serikat melarang Pemerintah Federal
untuk menjalankan kekuasaan manapun
yang tidak didelegasikan kepadanya oleh
negara bagian.
Di bagian ini juga dikemukakan
lahirnya judicial review dalam sejarah
Amerika Serikat. Terhadap pertanyaan:
jika upaya hukum untuk pemulihan hak
(remedy) tersedia, apakah Supreme Court
dapat menerbitkan ”writ of mandamus”
atau perintah pengadilan kepada pejabat
pemerintah untuk melakukan pebuatan
tertentu yang merupakan salah satu
kewajiban pejabat tersebut.? Putusan MA
Amerika Serikat dalam perkara Marbury
Vs Madison yang ditulis John Marshall
ini menyatakan Kongres telah menambah
September 2010 KONSTITUSI

71

PUSTAKA KLASIK
kewenangan MA mengeluarkan ”writ of
mandamus” yang tercantum dalam Pasal
13 Judiciary Act tahun 1789 yang tidak
diatur oleh konstitusi, maka undangundang biasa telah mengubah konstitusi
yang merupakan ”the supreme of the land”,
sehingga ketentuan tersebut dinyatakan
inkonstitusional. Marshal yang memutus
perkara yang ditimbulkannya sendiri
ini memiliki arti penting dalam sejarah
kehidupan politik dan penerapan hukum
di Amerika Serikat.
Di bagian-bagian selanjutnya Polak
menunjukkan kasus-kasus mengenai
perkembangan hubungan pemerintah pusat
dan negara bagian, misalkan kasus Gibbons
Vs Ogden tahun 1824, dimana dinyatakan:
”negara bagian tidak berhak mengatur
perniagaan atar negara ini konggres telah
menarik materi itu padanya”. Selain itu
juga dikemukakan kasus-kasus bagaimana
MA Amerika Serikat mengambil peran
penting mengontrol kekuasaan legislator
terkait hubungan kekuasaan pemerintah
pusat dan daerah ini, akan tetapi sekaligus
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menempatkannya dalam pusat konflik
sebagaimana kata Oliver Wendell Holmes,
”Supreme Court adalah suatu tempat
sunyi, namun ia adalah kesunyiannya dari
sebuah pusat badai”. Sebagaimana kita
lihat pada 1935 dan 1936, dinyatakan dasar
”New Dealnya” Roosevelt, yaitu NIRA
(National Industrial Recovery Act) dan
AAA (Agriculture Adjustment Act) untuk
mengatasi krisis ekonomi tahun 1930-an
dinyatakan inkonstitusional, sehingga
MA Amerika Serikat dianggap ”Judicial
Government”. Di bagian ini ditunjukkan
perkembangan ke arah sentralisasi
kekuasaan, yang lazim di negara-negara
federal, sebagaimana kebalikan negara
kesatuan menuju desentralisasi.
Di bab III Polak mengemukakan
soal pembagian kekuasaan menurut
fungsi atau tugas
(horisontal) dan
perkembangan teori trias politica dan
cara menjalankan kekuasaan luar negeri
sebagaimana saat ini Menteri Luar Negeri
AS memiliki kekuasaan berbeda tidak
sebagaimana negara lain dan kekuasaan

Presiden terkait hubungan luar negeri.
Selain itu diuraikan kekuasaan Kongres
dan tarik menarik kekuasaan Presiden dan
Kongres, dan uraian panjang lebar terkait
Panitia-Panitia yang dinamakan sebegai
”headless fourth branch of government”
yang secara konstitusional sulit diletakkan
dalam cabang kekuasaan mana.
Yang menarik dalam buku ini ketika
memasuki bagian kekuasaan Pengadilan
Federal. Diuraikan bagaimana konstitusi
mengatur kekuasaan judisial ini yang oleh
banyak orang dikatakan sebagai cabang
pemerintahan paling lemah karena tidak
mempunyai pengaruh atas ”dompet”
dan ”pedang”. Di ulas juga perbedaan
dasar hak uji hakim (toetsingbevoegheid)
terkait UU Federal dan negara bagian
terhadap konstitusi Amerika Serikat dan
perkembangan hukum dan peran hakim
dalam ketetanegaraan Amerika Serikat.
Buku ini ditutup dengan Bab tentang
Kepartaian yang tidak kalah menariknya
untuk dibaca.[]
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Warisan Politik Kebangsaan
Gus Dur
Oleh: RN Bayu Aji
Mahasiswa S2 Program Sejarah UGM
Peneliti HISTra (History Institute for
Society Transformation)

K

edekatan Gus Dur dengan
Mahfud MD dipertemukan
oleh kesamaan dalam dua hal.
Pertama, keduanya samasama nekat serta tidak takut mengungkap
ketidakadilan dan ketidakberesan. Kedua,
Gus Dur dan Mahfud MD terlihat sangat
kompak dalam pandangannya mengenai
paham kebangsaan serta hubungan antara
negara dan agama menurut ideologi NU.
Oleh sebab itu, Gus Dur paling
tidak memahami cara berfikir Mahfud
MD dan Mahfud MD selalu mau belajar
dari Gus Dur. Ungkapan yang diutarakan
oleh Yenny Wahid sebagai anak Gus Dur
dalam buku “Gus Dur: Islam, Politik dan
Kebangsaan” yang ditulis oleh Mahfud
tersebut rasa-rasanya tepat.
Sosok Mahfud yang pernah bersama
Gus Dur dalam era Kabinet Persatuan
Nasional nampaknya cocok dalam
menggambarkan pemikiran dan juga
ajaran Gus Dur dalam pijakan politik
kebangsaan. Sosok Gus Dur bagi Mahfud
merupakan Sang Guru yang memberikan
pencerahan serta tauladan.
Buku penghormatan untuk Sang
Guru ini, paling tidak menceritakan dan
hendak mewacanakan lagi gagasangagasan Gus Dur. Gagasan besar politik
kebangsaan tersebut dalam buku ini terdiri
dari tiga bab. Pertama, Gus Dur, islam,
dan kebangsaan. Kedua, PKB, politik,
dan konflik. Ketiga, membenahi konstitusi
membangun Indonesia.
Pada bab yang pertama, dijelaskan
bagiamna pandangan Gus Dur tentang
wacana keislaman dan kebangsaan yang
seringkali menjadi problematika yang
tak akan pernah berakhir di Indonesia.
Islam dan kebangsaan menurut Gus Dur
dan Mahfud merupakan dua entitas yang
memiliki sifat komplementer. Gus Dur
dan Mahfud sepakat bahwa syari’at islam

tidak bisa serta merta diterapkan dalam
sistem kenegaraan di Indonesia.
Ketika Gus Dur akan dijatuhkan
di tahun 2001 oleh MPR, kelompokkelompok islam menawarkan dukungan
politik untuk mempertahankan posisi
Gus Dur sebagai Presiden asalkan dalam
dekrit yang dikeluarkannya memuat
pemberlakuan syari’at islam, pembubaran
MPR dan DPR. Namun, Gus Dur tidak
akan pernah mau untuk mendekritkan
syari’at islam karena hal itu bertentangan
dengan apa yang selama ini menjadi garis
perjuagannya untuk mempertahankan
Indonesia dengan dasar Pancasila.
Sikap final tentang Negara Pancasila
itu merupakan harga mati yang menjadi
pandangan Gus Duf dan Nahdlatul
Ulama (NU). Hal itu tidak terlepas dari
pandangan inklusivisme islam yang dapat
masuk dalam Pancasila dan menolak
eksklusivisme formalisasi houkum islam.
Negara hukum Pancasila yang
diterima NU dan Gus Dur terikat dengan
kaidah penuntun yang khas. Di antaraya
adalah hukum harus menjamin keutuhan
bangsa dan negara baik teritori dan
ideologi sehingga hukum tidak boleh
menimbulkan disintegrasi. Kemudian,
hukum harus dibuat secara demokratis
dan nomokratis.
Dalam
tataran
demokrasi,
rancangan hukum bisa saja diambil dari
suara mayoritas. Akan tetapi, hal itu bisa
digugurkan menjadi hukum apabila tidak
memenuhi syarat nomokrasi dan tidak
sesuai dengan norma UUD 1945 dan
Pancasila.
Selanjutnya, pada bab dua, Mahfud
mengulas bagaimana konflik politik dan
kebangsaan dalam bingkai kepartaian
yakni melalui Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB). Melalui PKB, Gus Dur hendak
membawa islam yang inklusiv. Tidak

Judul Buku		 : Gus Dur, Islam,
		 Politik dan Kebangsaan
Penulis		 : Mahfud MD
Penerbit		 : LKiS Yogyakarta
Cetakan		 : I, Mei 2010
Tebal		 : 268 halaman

bisa dimungkiri bahwa secara praktik,
PKB tidak bisa lepas bersentuhan dengan
hal yang berkaitan dengan pemahaman
keagamaan. Semua ini dikarenakan PKB
memang lahir dari basis ormas islam yakni
NU.
Oleh sebab itu, Gus Dur dan PKB
memiliki dalil memperjuangkan ajaran
agama adalah saudara kembar dengan
memperjuangkan politik (al dien wal
sulthaan taw’amaan). Agama tanpa
perjuangan politik bisa lumpuh. Namun,
PKB dibawa oleh Gus Dur berada di
jalur inklusiv karena Indonesia adalah
negara kebangsaan yang dibangun dari
keberagaman.
Islam pun memiliki patokan dalam
perjuangan nilai substantif dan universal
bukan dalam bentuk formalitas (al ‘ibrah
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fil Islaam bil jawhar laa bil madzhar).
Nilai substantif itu di antaranya meliputi
keadilan, kejujuran, amanah, penegakan
hukum, penghormatan HAM, dan nilainilai yang juga pasti bisa diterima oleh
pemeluk agama lain (hlm 110-111).
Pada bab membenahi konstitusi
membangun Indonesia, Mahfud membawa
kita semua untuk optimis dengan menatap
masa depan bahwa Indonesia akan menjadi
lebih baik. Permasalahan terorisme, krisis
konstitusi, pemilu, politik di gedug DPR
dibahas melalui bahasa renyah dengan
kritik yang bersifat solutif.
Namun satu hal yang penting
ditegakkan yakni membangun Indonesia
berdasarkan
kosntitusi.
Keberadaan
Mahfud yang telah menyelami tiga
pilar demokrasi yakni wilayah eksekutif
sebagai menteri, wilayah legislatif sebagai
anggota DPR dan yudikatif sebagai hakim
Mahkamah Konstitusi menjadikannya
sadar pentingnya menaati dan menjalankan

konstitusi sebagai pedoman dalam
berkebangsaan dan bernegara.
Ketika dirinya menjadi ketua MK,
maka optimisme membangun Indonesia
berdasarkan
pendekatan
konstitusi
semakin berapi-api dalam diri Mahfud
sepeninggal Sang Guru Bangsa menghadap
Allah Yang Maha Kuasa. Sebagai bakti
kepada gurunya, bisa jadi bukan hanya
berteori saja yang dilakukan oleh Mahfud.
Langkah kongkrit melalui penegakan
konstitusi dijalaninya tanpa pandang bulu
dan tegas demi tegaknya konstitusi.
Selain pembahasan serius masalah
kebangsaan, buku ini juga memberikan
informasi tentang sisi lain kesahajaan dan
kesederhanaan Gus Dur beserta tokoh lain
yang pernah bersinggungan dengannya.
Sebagai contoh Mahfud menceritakan
bagaimana cara Gus Dur menyajikan
menu makanan kepada tamunya yang
hanya disuguhi kacang rebus, jagung
rebus, dan tempe goreng.

Hal ini menunjukkan bahwa Sikap
Presiden haruslah sederhana, rileks dan
santai sehingga tidak terlihat angker. Bahkan
Gus Dur dulu sering menemui siapa saja
tamunya yang berkunjung ke Istana baik
kalangan orang miskin maupun kaya, orang
biasa maupun orang berpangkat.
Buku ini merupakan kumpulan
artikel serta tulisan opini Mahfud MD di
berbagai media massa di Indonesia yang
kemudian disatukan secara pertema dan
diterbitkan oleh LKiS. Meskipun kumpulan
artikel dan opini yang terkadang ditulis
tanpa ada niat untuk mengkaitkan antara
opini satu dan yang lainnya, namun buku
ini tetap dapat disusun secara kronologis
berdasarkan tema pada tidap babnya.
Bagi kalangan akademisi, praktisi
dan mahasiswa, buku ini layak dijadikan
referensi untuk menambah kekayaan
dalam wacana kebangsaan dan kenegaraan
ala Gus Dur.[]

Aliran Sesat dan Kemiskinan :
Tantangan Dakwah Islam di Indonesia
Oleh: Miftahul Huda
Mahasiswa Islam dan Studi Perdamaian,
Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010

I

Kamus hukum

slam di Indonesia nampaknya tak
pernah sepi dengan perdebatan dan
pertentangan dari kelompok internal
Islam sendiri. Akhir dasawarsa ini
Indonesia diramaikan dengan bermunculan
aliran-aliran Islam yang berbeda dengan
‘mainstream’ gerakan Islam Indonesia
selama ini. Mereka semakin lama semakin
banyak, mulai dari yang paling umum,
yakni mengaku nabi atau rasul setelah
Muhammad SAW, mengaku mendapat
wahyu dari malaikat Jibril ataupun ide
bahwa shalat lima waktu tidak wajib.
Selain itu, ada lagi aliran yang
memandang orang Islam di luar kelompok
mereka dianggap kafir atau jahiliyah,
bahkan menggunakan jalan kekerasan
dalam menegakkan kebenaran. Sementara
di sisi lain dalam konteks kebangsaan
Indonesia ancaman keutuhan NKRI
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di depan mata, kekerasan menjadi hal
biasa, kemiskinan merajalela apalagi
korupsi senantiasa menjadi berita utama
di setiap media massa, keringnya spirit
keberagamaan masyarakat di tengah
arus modenisasi dan globalisasi serta

Islam dan Isu-Isu Kontemporer:
Artikel dakwah dari Jurnal dan
Website
Ditjen Bimas Islam
Direktorat Penerangan
Agama Islam Direktorat
Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI
Pertama, Maret 2010
186 Halaman

tatanan dunia global yang masih tidak
menunjukkan keadilan sosial secara
menyeluruh.
Demikian sedikitnya gambaran
umum kondisi dan tantangan yang
dihadapi Dakwah Islam Indonesia saat

ini di tengah maraknya aliran sempalan
seperti yang ditulis oleh KH. Said Aqil
Siradj. Dalam artikelnya Kyai Said lebih
memilih menggunakan aliran sempalan
sebagai ganti dari aliran sesat.
Istilah ‘gerakan sempalan’ memang
lazim dipakai, secara normatif, untuk
aliran agama yang oleh MUI, NU, dan
Muhammadiyah dianggap sesat dan
membahayakan. Memang definisi ini
cukup menimbulkan berbagai kesulitan
untuk telaah lanjut. Misalnya apakah
Ahmadiyah Qadian atau Islam Jamaah
baru merupakan gerakan sempalan setelah
ada fatwa yang melarangnya (hal. 23). Di
Indonesia hampir semua aliran, faham, dan
gerakan yang pernah dicap ”sempalan”,
ternyata memang serta merta telah dilarang
terutama oleh institusi yang berwenang,
yaitu melalui Majelis Ulama. Mereka
adalah Islam Jamaah, Ahmadiyah Qadian,
DI/TII, Syi’ah, Baha’i, Inkarus Sunnah,
darul Arqam, Gerakan Usroh, tarekat
Wahdatul Wujud, Tarekat Mufarridiyah,
dll (hal. 22).
Buku ini merupakan kumpulan 13
artikel pilihan yang ditulis oleh para pakar
dan tokoh agama yang memiliki keilmuan
di bidang dakwah Islam dengan visi
sebagai jurnal media dakwah, informasi,
dan komunikasi yang berkaitan dengan
bimbingan masyarakat Islam sebagai upaya
menciptakan tatanan sosial masyarakat
yang adil, damai, dan sejahtera.
Lebih lanjut Kyai Said mengatakan
bahwa
gerakan
sempalan
radikal
mendorong ortodoksi untuk setiap saat
memikirkan kembali relevansi ajaran
agama dalam masyarakat kontemporer,
dan untuk mencari jawaban atas masalah
dan tantangan baru yang terus menerus
bermunculan. Bahaya baru muncul kalau
komunikasi antara ortodoksi dan gerakan
sempalan terputus dan kalau mereka
diasingkan. Karena kurangnya pengalaman
hidup dan pengetahuan agama, meraka
dengan sangat mudah bisa saja dimanipulir
atau diarahkan kepada kegiatan yang tidak
sesuai dengan kepentingan umat (hal. 29).
Sementara itu M. Bambang Pranowo
melihat fenomena ketidakadilan sosial
global memicu gerakan ekstrimisme dan
radikalisme karena ada ketidakadilan
dalam segala bidang, khususnya dalam
bidang ekonomi. Beberapa gelintir negara
amat kaya di belahan Utara, misalnya,
menguasai lebih dari 75 persen kekayaan
dunia. Di pihak lain, kekayaan itu pun

tidak terdistribusi secara merata. Beberapa
orang juga menguasai lebih dari 75 persen
kekayaan dunia. Itulah sebabnya, saat ini,
lebih dari dua pertiga penduduk bumi hidup
secara tidak layak. Keresahan Bambang
tersebut (hal. 12) cukup membuat kita
terhenyak dan miris melihat kemiskinan
dunia.
Lain lagi dengan Ahmad Buwaity
dan Muh Fuad Nashr. Keduanya dalam
artikelnya
masing-masing
meyakini
peran pemerintah dalam hal ini di bawah
naungan Kementerian Agama mampu
menjawab persoalan kemiskinan yang
masih didominasi oleh umat muslim
melalui optimalisasi peran gerakan
zakat. Tujuannya peran tersebut mampu
mengurangi angka kemiskinan di
Indonesia yang didominasi oleh kelompok
Muslim. Dari jumlah data yang variatif,
penduduk miskin 32, 3 juta jiwa dari 37.2
juta jiwa penduduk Islam yang miskin
secara keseluruhan dan 34, 1 juta jiwa
dari 39, 3 juta jiwa penduduk Islam yang
miskin secara keseluruhan (hal. 139).
Hal senada juga disampaikan oleh
Prof. Dr. Yunan Yusuf dalam tulisannya
dengan judul “Strategi Dakwah terhadap
Aliran Sesat”. Dakwah harus memberikan
solusi atas problem ekonomi masyarakat
mad’u. Himpitan kesulitan hidup menjadi
salah satu pemicu suburnya aliran sesat
di kalangan masyarakat tertindas, dalam
kaitan ini sudah seharusnya dakwah
dikemas dalam bentuk dakwah bil hal
yakni dengan berbagai kegiatan dan
pendekatan dakwah yang juga merambah
ke peningkatan hidup duniawi dan
kesejahteraan materi dalam memenuhi
kebutuhan hidup (hal. 184).
Lebih
lanjut
Prof.
Yunan
menambahkan dalam berdakwah, aliran
sesat memang kawasan yang harus
ditempatkan pada kemerdekaan beri’tikad,
sebab jika tidak, akan memunculkan
tindakan anarkis dan kekerasan. Harus ada
garis tegas antara wilayah dakwah yang
harus menampilkan kesejukan dan cara
lemah-lembut pada satu sisi, dan wilayah
kekuasaan yang memiliki kewenangan
bertindak sesuai dengan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku pada
sisi lain (hal. 184).
Buku ini secara umum menghadirkan
khazanah keislaman yang ditulis oleh
13 akademisi Islam dengan karya ilmiah
dalam merespon isu-isu kontemporer
seperti menanggapi isu-isu Radikalisme

dan Ekstrimisme, Aliran Sesat, Peran
Perempuan dalam Gerakan Sufi, Penguatan
Zakat, Demokrasi, Nasionalisme, serta
Pemberdayaan Umat dalam Mengentaskan
Kemiskinan. Kesemuanya diramu dalam
bingkai keislaman dan Keindonesiaan
seperti yang ditulis oleh aktifis muda NU
Ahmad Baso “Narasi dari Pesantren”:
Santri-Santri
menulis
Ukhuwah
Wathaniyah dengan menghadirkan rujukan
dan referensi-referensi yang memadai
dengan memadukan khazanah tradaisi
Islam Indonesia dan Barat.
Walaupun buku ini diterbitkan
oleh Kementerian Agama RI dan tidak
diperjualbelikan namun isi dan pesanpesannya patut diketahui oleh masyarakat
luas terutama para tokoh agama yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat
guna mempertajam wawasan keislaman
dan keilmuan dalam mencerdaskan umat
terutama menghindari anarkisme yang
diakibatkan oleh kesalahpahaman dalam
menerjemahkan pesan Islam rahmatalil
alamin yang sarat kasih sayang dan
damai menuju tata kehidupan berbangsa
dan bernegara. Walau buku ini tidak bisa
didapatkan di toko-toko, tapi buku ini
didistribusikan di kantor-kantor di bawah
naungan Kementerian Agama RI, masjid,
mushola, perpustakaan, madrasah dan
kampus walau jumlahnya terbatas.
Beberapa artikel ilmiah dalam
buku ini dilengkapi dengan catatan
kaki dan sumber rujukan yang jelas
sehingga membantu para pembaca
berinteraksi langsung dengan sumber
utamanya. Sayangnya, beberapa halaman
ada lembaran yang buram sehingga
mengurangi keindahan buku, di antaranya
ada di halaman 26, 81, dan 155. Walaupun
hampir semua penulis mencantumkan
referensi dan rujukan bacaan, ada
beberapa artikel yang tidak sama sekali
mencantumkan referensinya seperti Ahmad
Buwaity “Miskin dan Kemiskinan” dan
“Ikhlas Intisari Iman”, Muh. Fuad Nashr
“ Zakat dan Peran Negara” dan “ Spirit
Islam dalam Demokrasi”, Dr. Ahmad
Tholabi Kharlie, MA “Dimensi Esoterik
dan Eksoterik Ibadah Kurban”. Tidak ada
penjelasan mengapa ada artikel ilmiah
yang dilengkapi dengan catatan kaki dan
sumber rujukan sementara artikel yang
lain tidak terdapat catatan kaki dan sumber
rujukan. Bisa jadi karena ini perpaduan
kumpulan artikel dari jurnal ilmiah dan
artikel dalam situs bimasislam.com.[]

September 2010 KONSTITUSI

75

Kamus Hukum

“Onrechtmatige Overheidsdaad”

P

asal 1365 BW berbunyi, “Tiap
perbuatan melanggar hukum
yang menimbulkan kerugian
pada orang lain, mewajibkan
pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian” Di negara-negara Eropa
Kontinental, perbuatan melawan hukum
atau disingkat PMH atau dengan istilah
”onrechtmatige daad” atau Aglo Saxon
dengan ”tort” pengertiannya berkembang
terus menerus, tidak hanya yang dilakukan
oleh orang perorangan, akan tetapi juga
oleh penguasa.
Namun pengertian PMH secara
klasik menurut Munir Fuady mengutip
William C. Robinson (1882) adalah
sebagai berikut: Nonfeasance, yakni
merupakan tidak berbuat sesuatu yang
diwajibkan oleh hukum. Misfeasance,
yakni merupakan perbuatan yang dilakukan
secara salah, perbuatan mana merupakan
kewajibannya atau merupakan perbuatan
yang dia mempunya hak melakukannya.
Malfeasance, yakni merupakan perbuatan
yang dilakukan padahal pelakunya tidak
berhak untuk melakukannya.
Di Belanda sebelum 1919, PMH
hanya dianggap sebatas melanggar pasalpasal hukum tertulis. Akan tetapi sejak
kasus Lindenbaum versus Cohen tahun
1919, onrechtmatige daad tidak hanya
onwetmatige daad saja, namun secara luas
yakni: 1. Perbuatan yang bertentangan
dengan hak orang lain. 2. Perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban hukumnya
sendiri. 3. Perbuatan yang bertentangan
dengan kesusilaan. 4. Perbuatan yang
bertentangan
dengan
kehati-hatian
atau
keharusan
dalam
pergaulan
masyarakat yang baik. (Munir Fuady,
Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan
Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1-9)
Dalam ilmu hukum sendiri, dikenal
tiga kategori PMH yaitu: PMH karena
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kesalahan, PMH tanpa kesalahan (tanpa
unsur kesalahan dan kelalaian), dan PMH
karena kelalaian.
Disamping
semakin
lusanya
lapangan pengertian PMH, menurut
Wirjono Prodjodikoro dalam Bunga
Rampai Ilmu Hukum (1974) pada
tahun 1942 ada putusan penting dari
Peradilan Tertinggi di Negeri Belanda
(Ostermann-arrest), yang menentukan
bahwa Pemerintah berdasarkan atas
Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 BW
Indonesia) bertanggung jawab atas segala
perbuatan alat perlengkapannya tidak
hanya yang melanggar hukum perdata saja
melainkan juga melanggar hukum publik.
Dengan putusan ini Pengadilan Perdata
diperbolehkan menginjakkan lapangan
Peradilan Tata Usaha Pemerintahan.
Tanggung jawab negara atas perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh
alat-alat pemerintah ini dikenal dengan
onrechtmatige overheidsdaad
“Perbuatan
alat-perlengkapan
Pemerintah dapat dianggap tidak pantas
dalam masyarakat, apabila Pemerintah
memakai kekuasaannya menurut Hukum
Publik itu untuk tujuan yang tidak
dimaksudkan oleh Hukum Publik itu,
atau dalaman bahasa Prancis kalau ada
‘detournement de pouvoir’. Sekiranya
juga dapat dikatakan, bahwa perbuatan
Pemerintah tidak pantas dalam masyarakat,
apabila perbuatannya bersifat sewenangwenang (willekeur)” tulis Wirjono dalam
bukunya.
Di Indonesia sendiri, putusan
MA menunjukkan perkembangan sama.
Misalkan saja Putusan MA Nomor 421
K/Sip/1969 tanggal 22 November 1969
kurang lebih menyatakan: “Sebelum ada
UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka Pengadilan Negeri berwenang
untuk memeriksa dan memutus gugatan

terhadap Pemerintah RI.” (Kasus
Oentoeng Sediatmo melawan Kejaksaan
Agung). Kemudian putusan MA No.
981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974
yang berbunyi antara lain, “Berdasarkan
yurisprudensi
perbuatan
melanggar
hukum yang dilakukan oleh pejabat negara
tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri/
Umum.” (Kasus Jong Kong Seng melawan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan
cs.). Lalu, mengenai luas pengertian PMH
bisa dilihat putusan MA Nomor 838 K/
Sip/1970 tanggal 20 Januari 1971 yang
berbunyi kira-kira sebagai berikut: “Hal
perbuatan melawan hukum oleh Penguasa
harus dinilai dengan undang-undang dan
peraturan formal yang berlaku, dan selain
itu dengan kepatutan dalam masyarakat
yang seharusnya dipatuhi oleh Penguasa.”
(Kasus W. Josopandojo melawan
Pemerintah DKI Jakarta Raya)
Semenjak diberlakukan UU No5
Tahun 1986 yang dirubah dengan UU No.
9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU
No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata
Usaha Negara, PTUN yang berwenang
mengadili terkait sengketa tata usaha
negara (TUN), dimana sengketa tersebut
timbul dalam bidang tata usaha negara
antara orang atau badan hukum perdata
dengan Badan atau Pejabat TUN, baik
dipusat maupun didaerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk
didalamnya
sengketa
kepegawaian
berdasarkan
peraturan
perundangundangan yang berlaku. Yang dianggap
keputusan TUN yang merupakan perbuatan
hukum perdata, oleh UU dianggap tidak
termasuk kompetensi absolut PTUN.
Sehingga pada dasarnya jika terjadai PMH
oleh penguasa terkait perbuatan hukum
perdata masih tetap menjadi kewenangan
Peradilan Umum untuk mengadilinya.
(Miftakhul Huda)

CATATAN MK

Catatan MK
Rasionalisasi
Komisi-Komisi Negara
Janedjri M Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

L

ahirnya berbagai komisi-komisi
negara merupakan salah satu
fenomena yang dapat dijumpai
di era reformasi ini. Berbagai
komisi negara tersebut dibentuk, baik
atas perintah konstitusi, undang-undang,
maupun peraturan perundang-undangan
lain yang lebih rendah.
Komisi yang lahir atas perintah
konstitusi adalah Komisi Yudisial (KY),
Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan
Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Karena pembentukannya diperintahkan
oleh konstitusi, tiga lembaga terebut tentu
memiliki kedudukan ketatanegaraan yang
lebih kokoh dan penting jika dibandingkan
dengan komisikomisi negara yang lain.
Saat ini setidaknya terdapat 53
lembaga yang dapat disebut sebagai
komisi-komisi negara atau lembaga negara
nonkementerian. Mereka merupakan
lembaga yang dibentuk oleh produk
hukum tertentu untuk menjalankan suatu
wewenang tertentu yang tidak termasuk
dalam kementerian pemerintahan tertentu.
Komisi yang dibentuk oleh undangundang misalnya adalah Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU),Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),dan
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Komisi yang dibentuk dengan
peraturan pemerintah misalnya Badan
Standardisasi Nasional (BSN). Komisi
yang dibentuk dengan peraturan presiden
misalnya Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional. Terdapat pula komisi yang
dibentuk dengan keputusan presiden
misalnya Komisi Hukum Nasional (KHN).
Kedudukan komisi-komisi negara tersebut
ada yang bersifat independen, dalam
arti terlepas dari kekuasaan pemerintah,
ataupun berada di bawah Presiden.
Dari sisi nomenklatur juga terdapat
variasi nama komisi-komisi negara,
ada yang menggunakan nama komisi
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).Ada yang menggunakan nama
dewan seperti Dewan Pers.Ada yang
menggunakan istilah badan seperti Badan
Intelijen Negara (BIN).
Di sisi lain, ada pula yang
menggunakan istilah lembaga seperti
Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) dan Lembaga Sensor
Film (LSF).Hingga saat ini belum ada
kriteria pembedaan kapan suatu lembaga

dinamakan sebagai komisi,
dewan,ataupun lembaga.

badan,

Faktor Pembentuk
Pembentukan
komisi-komisi
negara antara lain dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Pertama, semakin luas
dan kompleksnya urusan pemerintahan
sehingga lembaga yang telah ada
tidak mampu lagi menjalankan urusan
tertentu dengan baik. Kedua, adanya
ketidakpercayaan masyarakat, bahkan
para pembuat kebijakan sendiri.
Kelembagaan yang sudah ada
dipandang sebagai warisan masa lalu
yang sarat dengan kelemahan dan tidak
sesuai cita-cita dan paradigma reformasi.
Ketiga, pembentukan komisi negara justru
dimaksudkan sebagai pendorong atau
pemicu untuk mengubah kelembagaan
yang sudah ada. Pemikiran ini
dilatarbelakangi oleh pengalaman betapa
sulitnya mengubah sistem dan kultur
dalam sebuah lembaga.
Faktor-faktor yang mendorong
pembentukan komisi negara tersebut
memengaruhi format dan posisi komisi
yang dibentuk yang pada dasarnya dapat
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dibedakan menjadi tiga. Pertama, adalah
komisi yang dibentuk untuk menjalankan
suatu kewenangan baru yang dipandang
tidak dapat diberikan kepada lembaga atau
institusi sejenis yang sudah ada misalnya
pembentukan KPPU dan LPSK.
Kedua, komisi negara yang dibentuk
untuk mengambil alih atau bersama- sama
dengan kelembagaan lain secara bersamasama menjalankan kewenangan tertentu
yang sama misalnya pembentukan KPK
yang memiliki kewenangan seperti yang
dimiliki kepolisian dan
kejaksaan.Ketiga,komisi
yang
dibentuk
untuk
mengubah kelembagaan
tertentu. Komisi-komisi
ini biasanya menjalankan
fungsi pengawasan atau
supervisi misalnya Komisi
Kepolisian dan Komisi
Kejaksaan serta tentu saja
KPK.
Evaluasi
Awalnya, keberadaan
begitu banyak komisikomisi
negara
tentu
saja diharapkan dapat
mempercepat pelaksanaan
dan terwujudnya agenda
reformasi,
terutama
reformasi
birokrasi,
peningkatan kesejahteraan
masyarakat,
pelayanan
publik,
pemberantasan
korupsi, dan penegakan
hukum. Setelah lebih dari
sepuluh tahun reformasi,
tentu
sudah
saatnya
melakukan evaluasi terhadap keberadaan
komisi-komisi negara.
Secara umum jumlah komisi negara
yang terlalu banyak telah menimbulkan
tiga persoalan besar. Pertama, persoalan
koordinasi.Setiap komisi negara,walaupun
bersifat independen, selalu memiliki
hubungan
kerja
dan
kewenangan
dengan lembaga negara atau lembaga
pemerintahan tertentu.
Dalam banyak kasus muncul
persoalan koordinasi antar komisi negara
misalnya hubungan antara Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilu serta hubungan antara Komisi
Penyiaran Indonesia dan Kementerian
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Komunikasi dan Informatika. Apalagi
hubungan antara komisi negara dan
lembagalembaga yang memiliki kesamaan
seperti antara KPK dan kepolisian dan
kejaksaan yang pasti bersentuhan.
Koordinasi seringkali dipandang
sebagai persoalan ringan, namun
dalam praktiknya sering menimbulkan
ketegangan
hubungan
yang
mengakibatkan terbengkalainya urusan
yang seharusnya dikerjakan bersamasama.
Kedua, tidak semua komisi negara dapat

menjalankan wewenang dengan baik dan
memenuhi harapan publik. Hal ini dapat
terjadi, baik karena kelemahan wewenang
yang diberikan oleh produk hukum yang
mendasarinya maupun karena kekurangan
kapasitas organisasi yang dimiliki.
Di antara berbagai komisi negara
yang ada bahkan sangat mungkin ada
beberapa yang tidak dikenal publik, apalagi
memenuhi harapan masyarakat. Ketiga,
banyaknya komisikomisi negara tentu saja
membawa konsekuensi terhadap anggaran
negara yang harus dikeluarkan untuk
menopang organisasi dan pelaksanaan
wewenang setiap komisi negara.
Untuk dapat menjalankan roda

organisasi dan melaksanakan wewenang
yang dimiliki, setiap komisi negara tentu
tidak hanya diisi oleh para anggota atau
komisionernya, tapi juga membutuhkan
perangkat organisasi, baik terkait
penyelenggaraan administrasi umum
maupun pelaksanaan wewenang.
Rasionalisasi
Melihat
persoalan
di
atas,
rasionalisasi komisi-komisi negara patut
dipertimbangkan. Rasionalisasi tentu
dapat berupa penggabungan, tetapi juga
dapat berupa penguatan.
Rasionalisasi tentu juga tidak
boleh menutup kemungkinan
ada pembentukan komisi
negara yang baru. Dalam
proses rasionalisasi ini yang
harus dijadikan acuan adalah
tujuan untuk mempercepat
agenda
reformasi,
terutama
peningkatan
kesejahteraan dan pelayanan
publik,
percepatan
reformasi birokrasi, serta
pemberantasan korupsi dan
penegakan hukum.
Agar tidak menambah
problem
kelembagaan,
orientasi
utama
harus
diletakkan pada penguatan
wewenang dan kapasitas
organisasi dari lembaga atau
institusi yang sudah ada
melalui program reformasi
birokrasi.
Untuk
dapat
melakukan
rasionalisasi
komisi negara, diperlukan
peta kelembagaan negara
dan pemerintahan seiring dengan program
reformasi birokrasi.
Peta kelembagaan negara dan
pemerintahan disusun berdasarkan luas
dan jangkauan serta sifat urusan negara
dan pemerintahan yang harus dikelola.
Berdasarkan peta kelembagaan inilah
dapat ditentukan komisi-komisi yang harus
di pertahankan, diperkuat, ataupun yang
dapat digabung. Peta kelembagaan ini
pula yang dapat menjadi dasar penyusunan
ketentuan yang mengatur pada saat mana
suatu komisi negara dapat dibentuk sesuai
dengan luas dan jangkauan wewenang
yang akan dimiliki.[]
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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