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10 | Pelarangan Barang Cetakan

Melalui “Due Process of Law”

Kejaksaan kini tak bisa lagi sembarangan merampas buku
dengan dalih mengganggu ketertiban umum. Mahkamah
Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 4/
PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan
yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum
bertentangan dengan konstitusi. Dalam putusannya,
Mahkamah berpendapat, pelarangan barang cetakan
hanya dapat dilakukan melalui due process of law.
Apakah itu berarti pelarangan masih dapat dilakukan?
Dan bagaimanakah proses persidangan hingga MK
membatalkan UU No.4/PNPS/1963?
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M

ajalah KONSTITUSI Edisi Oktober 2010 kembali
hadir di tengah-tengah pembaca. Pada kesempatan
ini, yang menjadi ‘Laporan Utama’ adalah putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa “UU No. 4/
PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Cetakan”
melanggar konstitusi. Penyitaan barang-barang
cetakan yang dilakukan kejaksaan, kepolisian dan
alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, sesuai
ketentuan Pasal 6 UU No. 4/1963 bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (1) UU
No.8/1981 tentang KUHAP.
Dalam putusan perkara pengujian UU Pengamanan Barang Cetakan itu,
Mahkamah berpendapat penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan
tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi
secara sewenang-wenang yang amat dilarang oleh Pasal 28H Ayat (4) UUD
1945.
Selain mengetengahkan ‘Laporan Utama’ mengenai UU No. 4/PNPS/1963
tersebut, Majalah KONSTITUSI Edisi Oktober 2010 menyajikan rubrik ‘Editorial’,
‘Suara Pembaca’, ‘Konstitusi Maya’ dan rubrik ‘Opini’. Lainnya rubrik ‘Ruang
Sidang’, masih menyajikan berbagai kasus menarik dari pelaksanaan pemilukada,
serta sejumlah berita penting lainnya.
Rubrik Jejak Konstitusi edisi kali ini menampilkan sosok Radjiman
Wedyodiningrat yang beberapa tahun silam dikenal sebagai Ketua BPUPKI
(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Sedangkan rubrik ‘Konstitusiana’ berisi cerita unik dari pelaksanaan
pemilukada di dua TPS di Semarang. Selain itu masih ada rubrik ‘Aksi’
dengan berita-berita yang menarik dan penting, juga rubrik ‘Catatan Perkara’,
‘Cakrawala’, ‘Ragam Tokoh’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Pustaka’, ‘Kamus Hukum’ dan
‘Catatan Hukum’ yang memiliki daya pikat dan ciri khas sendiri-sendiri.
Demikian sekilas pengantar dari redaksi. Semoga semua informasi majalah
ini dapat bermanfaat. Akhirnya, kami mengucapkan Selamat Membaca!

EDITORIAL

Berakhirnya Rezim
Pelarangan Buku

R

ezim hukum
y a n g
membatasi
peredaran buku
akhirnya tinggal sejarah.
Setelah hampir setengah
abad
kewenangan
peredaran buku berada
di tangan Kejaksaan
Republik Indonesia secara
absolut, kini kewenangan
absolut itu tidak ada
lagi. Demikianlah sejak
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
memutus
tiga
permohonan perkara pengujian undang-undang, Rabu, 13 Oktober
lalu.
Kewenangan Kejaksaan tersebut terdapat dalam Pasal 30
ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004);
dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4/
PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang
Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, yang
telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden
Sebagai Undang-Undang terhadap UUD 1945.
Perkara tersebut diajukan secara terpisah dalam tiga
pemohonan. Para pemohonnya, antara lain, Darmawan, seorang
penulis buku; Muhammad Chozin Amirullah dari HMI MPO; serta
Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) yang diwakili ketuanya, I
Gusti Agung Ayu Ratih. Darmawan merasa hak konstitusionalnya
dirugikan, karena “Enam Jalan Menuju Tuhan”, buku yang ia tulis,
termasuk dari lima buku yang dianggap mengganggu ketertiban
umum sehingga dilarang beredar, sebagai dampak dari kewenangan
Kejaksaan mendasarkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan uji formil
UU a quo tidak dapat diterima. Alasan utamanya, permohonan
melewati jangka waktu permohonan pengujian secara formil,
yaitu 45 hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran
Negara, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 27/
PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010.
Selanjutnya MK menyatakan, UU No 4/PNPS/1963 tentang
Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya
Dapat Mengganggu Ketertiban Umum bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
MK berpendapat, kewenangan jaksa agung melarang peredaran
barang cetakan in casu buku tanpa proses peradilan, merupakan
salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum.
Padahal, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia
adalah negara hukum.

MK menilai, penyitaan barang cetakan yang dilakukan
Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai
wewenang memelihara ketertiban umum sebagaimana ketentuan
Pasal 6 UU No. 4/PNPS/1963, tetapi tanpa seizin pengadilan,
menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum
itu disebabkan karena penyitaan tersebut bertentangan dengan
Pasal 38 KUHAP yang mengatur bahwa penyitaan hanya dapat
dilakukan dengan surat izin pengadilan negeri setempat.
Sekalipun demikian, MK menolak permohonan agar Pasal
30 ayat (3) UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional. Kejaksaan
selaku aparat pemerintah, menurut MK, diperkenankan melakukan
pengawasan atas barang cetakan yang isinya bertentangan atau
melanggar suatu undang-undang. Namun, frasa “pengawasan”
dalam Pasal 30 ayat (3), menurut MK, tidak boleh dimaknai
sebagai “pengamanan” atau “pelarangan” sebagaimana tertera
dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 4/PNPS/1963. Pengawasan dapat
merupakan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penggeledahan,
penuntutan dan penyidangan yang kesemuanya dalam konteks
due process of law.
**
Putusan MK tersebut mendapat sambutan terutama dari kaum
akademisi dan cendekiawan. Bagaimana tidak. Setelah hampir
setengah abad Indonesia memberlakukan rezim pembatasan atas
peredaran buku, dengan kewenangannya MK memutus sejarah
politik perbukuan tersebut.
Dengan tidak berlakunya rezim pelarangan buku oleh
Kejaksaan, MK kembali berhasil menjawab masalah hukum
yang mempertanyakan perwujudan konsep Indonesia sebagai
negara hukum di dalam undang-undang, dalam hal ini UU No
4/PNPS/1963. Sebagaimana konsep negara hukum, hanya
pengadilan yang berwenang memutuskan yang salah dan benar.
Bahkan, dalam pertimbangan hukumnya MK menegaskan: “Tak
hanya bisa melarang, menyita, menahan, memenjarakan; bahkan
menjatuhkan pidana mati sekalipun diperbolehkan asal melalui
proses peradilan, bukan melalui keputusan Jaksa Agung.”
Wajar saja jika kemudian putusan MK tersebut dinilai
bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Terlebih
lagi, sebagaimana diakui oleh MK, dalam pembentukan UU
No 4/PNPS/1963 terlihat ada ketidaksesuaian dengan proses
pembentukan Undang-Undang pada umumnya. Alasannya,
Undang-Undang a quo berasal dari Penetapan Presiden yang
dibentuk oleh Presiden sendiri tanpa melibatkan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Kekeliruan masa lalu telah berakhir yang membawa korban
tanpa melalui proses peradilan yang netral dan adil. Dengan
demikian, dapatlah dikatakan, Putusan MK tersebut sekaligus
mengoreksi kekeliruan masa lalu yang dilakukan oleh penguasa
Orde Lama yang dilanggengkan oleh rezim Orde Baru.[]
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SUARA PEMBACA

Peran MK Mewujudkan Budaya Sadar Berkonstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang
salah satu wewenangnya menguji undang-undang terhadap UUD
1945. UUD 1945 adalah konstitusi negara kita dan merupakan
hukum tertinggi seperti yang termaktub dalam tata urutan
perundang-undangan di Indonesia. Namun, di lain pihak, tidak
semua masyarakat paham tentang konstitusi negaranya ini. Hal
ini mengakibatkan sulit untuk menumbuhkan budaya sadar
berkonstitusi. Untuk itu, MK memiliki andil yang besar dalam
membumikan program budaya sadar berkonstitusi melalui
seminar, forum, konferensi, ruang kelas hingga pertemuan
informal ke tengah-tengah masyarakat.
Dengan demikian MK memiliki peran yang besar dalam
memberikan pendidikan konstitusi guna menumbuhkan budaya
sadar berkonstitusi. Hal itu adalah salah satu misi MK, yakni
membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar
berkonstitusi.
Diharapkan dengan adanya pendidikan konstitusi itu,
masyarakat akan memahami secara lebih jauh tentang konstitusi

serta mengerti akan hak-hak konstitusionalnya. Jika masyarakat
sudah paham terhadap hak-hak konstitusionalnya, maka ia adapat
mengontrol atau mengawasi jalannya roda pemerintahan sehingga
Indonesia dapat menjadi lebih baik di masa mendatang, baik
dalam praktik ketatanegaraan, hukum maupun politik. Upaya
membangun budaya sadar berkonstitusi yang dilaksanakan MK
diharapkan akan semakin memantapkan kedudukan UUD 1945
sebagi hukum tertinggi di Indonesia.
Semoga MK sebagai lembaga peradilan yang mandiri selalu
berorientasi pada visi dan misinya dalam rangka mewujudkan
cita hukum. Dengan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam
masyarakat sehingga dapat selalu menjadi lembaga peradilan
terpercaya.
Imas Siti Chodijah
(Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas
Pendidikan Indonesia)

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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Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan
cover buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan
mendapat honorarium.
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Pengadilan Kasasi dan Penguji Peraturan
di Bawah Undang-Undang

www.bpk.go.id

Lembaga Negara Pemeriksa Keuangan
‘BPK RI Tidak Pernah Meminta Uang Kepada Kantor Akuntan
Publik (KAP)’. Ini adalah bunyi pernyataan yang terpampang di situs
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, salah satu lembaga negara yang
kedudukannya setara dengan enam lembaga negara lainnya, yakni
Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK.
Bunyi pengumuman itu tentu saja untuk mengingatkan KAP agar
mewaspadai beragam penipuan yang mengatasnamakan BPK, yang
ujung-ujungnya meminta uang, bahkan tindak pemerasan. BPK tidak
pernah meminta, baik secara lisan maupun tulisan, pembayaran berupa
uang atas sertifikasi kepada KAP terdaftar di BPK RI.
Saat ini, BPK dikomandani Hadi Poernomo sebagai Ketua,
didampingi Herman Widyananda sebagai Wakil Ketua, dan tujuh anggota
masing-masing Moermahadi Soerja Djanegara, Taufiequrachman Ruki,
Hasan Bisri, Ali Masykur Musa, Sapto Amal Damandari, Rizal Djalil, dan
T Muhammad Nurlif.
Dalam sejarahnya, keberadaan BPK didasarkan pada amanat
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menetapkan bahwa untuk
memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu
Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan
Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember
1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari
Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya
di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai
pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman
yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950
No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.
Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember
1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan
di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS,
sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949,
yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor
menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah
Netherland Indies Civil Administration (NICA).
Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang
mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamendemen. Sebelum
amendemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5)
kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi
satu bab tersendiri (Bab VIIIA) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G)
dan tujuh ayat.
Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat
UU di bidang Keuangan Negara, yaitu UU No.17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Yazid).[]

Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan
lingkungan peradilan tata usaha negara. MA adalah pengadilan negara
tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina
keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan
peninjauan kembali serta menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh
wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar.
Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, MA berwenang
memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua
sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan
kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 UU MA No. 14 Tahun 1985),
semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan
muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan
yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 UU MA No 14 Tahun 1985).
Fungsi MA lainnya adalah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/
menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah UU tentang hal
apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan
dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 UU MA Nomor
14 Tahun 1985).
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap
badan peradilan di bawahnya. MA juga melakukan pengawasan
terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan
perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam
hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang
bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran
dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim
(Pasal 32 UU MA Nomor 14 Tahun 1985). Pengawasan lainnya adalah
terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut
peradilan (Pasal 36 UU MA Nomor 14 Tahun 1985).
Di samping fungsi peradilan dan pengawasan, MA memiliki fungsi
mengatur, fungsi nasihat terhadap lembaga negara lain, dan fungsi
administratif. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya,
MA dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan UU.
Uniknya, MA memiliki Layanan SMS. Ini adalah layanan pencarian
data perkara dengan menggunakan pesan singkat ke nomor 08569111999. Saat ini Ketua MA dijabat Harifin Tumpa. (Yazid)
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Merayakan Demokratisasi Buku
Pascaputusan MK
Oleh:
R.N. Bayu Aji
Mahasiswa Pasca Sarjana Program Sejarah UGM
Peneliti HISTra (History Institute for Society Transformation)

V

onis Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Rabu (13/10), yang memutuskan bahwa
Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963
tentang Pengamanan Barang-barang
Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban
Umum
(UU Pengamanan Barang Cetakan)
bertentangan dengan UUD 1945, harus diapresiasi
bersama. Pasal-pasal tentang kewenangan Kejaksaan
Agung terkait pelarangan buku dinyatakan MK tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Secara tegas, MK juga menyatakan bahwa
pelarangan buku hanya bisa dilakukan setelah ada
putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum
tetap. Dalam pendapat hukumnya, MK menyatakan
bahwa proses yang selama ini dilakukan oleh
Kejaksaan Agung dalam pelarangan buku tidak sesuai
dengan prinsip negara hukum. Secara mutlak, due
process of law (penegakan hukum dalam suatu sistem
peradilan) harus diberlakukan.
Sejalan dengan hal tersebut, barang cetakan
yang dianggap dan dikategorikan sebagai tindakan
melanggar hukum dan dapat mengganggu ketertiban
umum harus diproses melalui peradilan terlebih
dahulu. Oleh sebab itu, setiap bentuk kewenangan
untuk melarang ataupun menyensor buku tidak bisa
serta merta diserahkan kepada lembaga maupun
instansi apapun tanpa putusan pengadilan.
Akhir dari Clearing House
Dalam setiap kali pelarangan buku, Kejaksaan
Agung memiliki mekanisme tersendiri untuk menilai
buku yang bernama forum clearing house. Forum ini
paling tidak memiliki tugas pokok untuk memberikan
masukan berupa saran atau pendapat kepada Jaksa
Agung tentang isi dan materi dari sesuatu barang
cetakan.
Selanjutnya, saran atau pendapat tersebut
digunakan sebagai pertimbangan oleh Jaksa Agung
dalam menetapkan surat keputusan terkait larangan
beredarnya barang cetakan tertentu yang salah satunya
adalah buku. Bersama dengan instansi lain yang terkait,
Kejaksaan Agung melalui interpretasinya berhak untuk
melarang suatu buku apabila masuk dalam kategori
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melanggar ketertiban umum atau bersifat melawan
negara.
Sebagai contoh adalah ketika Jaksa Agung
mengeluarkan surat keputusan No. D19/A/JA/03/2007
tentang pelarangan buku-buku sejarah di sekolah
(SMP/MTS, SMA/MA/SMK). Buku pelajaran yang
dilarang terbit dan harus ditarik dari peredaran adalah
buku yang tidak mencantumkan frasa PKI dalam
peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga melakukan
pelarangan buku di tahun 2009. Setelah berbulan-bulan
membahas dan mengkaji, Kejaksaan Agung secara
mutlak tanpa adanya due process of law akhirnya
resmi melarang lima buku melalui clearing house
karena buku itu dinilai telah melanggar ketertiban
umum serta melanggar ketentuan UUD 1945 tentang
Pancasila, Agama, dan Sara.
Kelima buku tersebut adalah Lekra Tak Pernah
Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan
Harian Rakjat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria
Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Dalih Pembunuhan
Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto
karya John Rossa, Suara Gereja Bagi Umat Tertindas,
Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata
Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karya
Socratez Sofyan Yoman, Enam Jalan Menuju
Tuhan karya Darmawan, dan Mengungkap Misteri
Keberagaman Agama karya H Syahrudin Ahmad.
Tidak hanya berhenti sampai tataran kebijakan
saja, instruksi Kejaksaan Agung ditindaklanjuti
oleh kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Melalui
perintah kepala intelejen kejaksaan negeri, bukubuku yang dianggap mengganggu ketertiban umum
di-breidel keberadaannya di seluruh kios, toko dan
distributor. Bahkan, buku-buku pelajaran yang telah
disita dan ditarik dari peredaran oleh kejaksaan tinggi
dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia kemudian
dibakar untuk dimusnahkan.
Keagresifan Kejaksaan Agung sampai kejaksaan
negeri berdasarkan penilaian clearing house inilah
yang kerap menjadi penghalang untuk menyampaikan
pikiran dan gagasan melalui buku. Bagaikan tembok
besar yang sulit dilewati, Kejaksaan sebagai tangan

dari negara menjadi penghambat proses demokratisasi
melalui sarana buku dan dunia tulis menulis di
Indonesia. Alih-alih clearing house Kejaksaan Agung
digunakan untuk menjamin objektivitas, namun dalam
realitanya justru menjadi monopoli penafsir tunggal
secara sepihak berdasarkan subjektifitas Kejaksaan.
Oleh sebab itu, setelah putusan MK yang
menyatakan bahwa UU Pengamanan Barang Cetakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan segala pelarangan
buku harus melalui due process of law, maka forum
clearing house dengan sendirinya harus dibubarkan
oleh Kejaksaan Agung. Direktorat maupun bagian
struktur organisasi yang ada pada bidang pengawasan
maupun pelarangan terhadap peredaran barang cetakan
menjadi tidak berfungsi lagi. Kejaksaan Agung dalam
hal ini tidak lagi dapat mengambil tindakan yuridis
atas pelarangan barang cetakan yang salah satunya
adalah buku melalui clearing house.
Demokratisasi Buku
Buku merupakan salah satu bentuk sarana untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan membangun
sumber daya manusia dalam rangka pencerdasan
kehidupan bangsa. Berkaitan dengan pelarangan buku,
sebenarnya buku-buku yang dilarang oleh Kejaksaan
Agung dalam realitanya memberikan informasi
baru kepada masyarakat dan membantu masyarakat
memahami sebuah peristiwa sosial dengan perspektif
berbeda yang jarang diketahui masyarakat selama ini.
Semakin berkembangnya berbagai macam
perspektif dan sudut pandang dalam buku justru
menunjukkan adanya perspektif dan fakta yang
berbeda dari narasi besar negara. Hal ini merupakan
kemajemukan yang ada dalam masyarakat kita yang
semakin hari semakin melek terhadap perkembangan
ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan dan
dilestarikan. Hak kebebasan berpendapat dalam
bentuk dan sarana apapun yang dijamin oleh Pasal
28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap
orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya” harus dilaksanakan oleh negara dan juga
semua elemen masyarakat Indonesia.
Sejalan dengan itu, negara juga harus menjamin
hak untuk memperoleh informasi dan menyebarkannya.
Ketentuan itu sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945
yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.”
Pada dasarnya, setiap buku pasti mempunyai
semangat jaman (zeit gheist), apapun jenis buku
tersebut, baik buku pelajaran sejarah, sosial, politik,
satra, ekonomi dan agama. Artinya, semua bukubuku yang terbit selalu mewakili representasi sesuatu
pada tiap jamannya. Jadi, sangat disayangkan apabila
terjadi pelarangan serta penarikan oleh negara melalui
Kejaksaan Agung.
Dalam setiap kali pelarangan atau penarikan
buku oleh Kejaksaan Agung justru cenderung semakin
tidak mendewasakan masyarakat. Seringkali terjadi
pembakaran dan penarikan secara paksa oleh kelompok
tertentu atas dasar SK No. D19/A/JA/03/2007 tanpa
ada diskusi terlebih dahulu berdasarkan argumentasi
ilmiah.
Akan lebih menarik apabila buku-buku yang
ditulis secara ilmiah dibalas juga dengan buku.
Dengan demikian tradisi untuk berdiskusi dan menulis
dalam kerangka ilmiah akan semakin berkembang di
masyarakat kita. Oleh sebab itu, demokratisasi buku
harus diciptakan oleh semua elemen bangsa dan negara
Indonesia.
Dengan kata lain, bangsa dan negara beserta
masyarakatnya akan lebih bijaksana apabila berperan
aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif serta
mendukung terciptanya berbagai macam perspektif
dalam bentuk buku maupun barang cetakan yang
lainnya demi kemajuan ilmu pengetahuan.
Untuk menjaga demokrasi berjalan seimbang,
MK melalui nomokrasi telah menunjukkan bahwa
pelarangan buku adalah tindakan yang justru tidak
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Dengan demikian, berdasarkan putusan MK yang
menyatakan bahwa UU Pengamanan Barang Cetakan
bertentangan dengan UUD 1945, marilah kita rayakan
dengan jalan demokratisasi buku. Tak ada buku yang
harus dilarang dan di-breidel lagi oleh siapapun kecuali
dengan jalan due process of law dan telah diputus oleh
peradilan yang putusannya sudah memiliki kekuatan
hukum tetap. []
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Pelarangan Barang Cetakan
Melalui “Due Process of Law”
“Membatasi pers berarti menghina bangsa, dan membatasi membaca buku-buku tertentu
berarti menyatakan rakyat adalah orang-orang bodoh atau budak.”
Claud Adrian Helvetius (1715-1771), filosof Perancis

Para Pemohon
didampingi kuasanya
menggelar konferensi
pers setelah
pembacaan putusan
pada Rabu (13/10) di
Gedung MK

10

K
Humas MK/GANIE

utipan di atas adalah salah satu
pernyataan yang dikutip oleh Pemohon
dalam
memperkuat
argumentasi
permohonannya.
Mereka
ingin
mengungkap: pembelengguan terhadap pikiran
merupakan pengkhianatan atas kemanusiaan sekaligus
pengingkaran atas amanat Konstitusi. Amanat itu
adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kita tentu
sepakat, pernyataan Helvetius di atas menegaskan
bahwa pembatasan atau pelarangan atas membaca
(dan mengedarkan) buku tertentu sejalan dengan
pembodohan, bukan pencerdasan.
Oleh karena itu, permohonan yang terdiri dari
tiga nomor perkara yang berbeda-beda, melakukan
uji materi terhadap Pasal 30 ayat (3) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU
Kejaksaan) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 UndangUndang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan
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Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat
Mengganggu Ketertiban Umum. Terhadap UU No. 4/
PNPS/1963 juga diajukan uji formil oleh salah satu
Pemohon (Pemohon III).
Para Pemohon tersebut, di antaranya Darmawan,
selaku Pemohon I (Perkara No. 6/PUU-VIII/2010)
seorang penulis yang bukunya telah dilarang oleh
Kejaksaan; Muhammad Chozin Amirullah (Ketua PB
HMI MPO), Adhel Setiawan, Eva Irma Muzdalifah
dkk, serta Muhidin M. Dahlan seorang penulis yang
salah satu bukunya juga dilarang, sebagai Pemohon
II (Perkara No. 13/PUU-VIII/2010). Sedangkan
Pemohon III (Perkara No. 20/PUU-VIII/2010) ialah
organisasi non-pemerintah, Institut Sejarah Sosial
Indonesia (ISSI), yang diwakili I Gusti Agung Ratih
selaku Ketua Pengurus ISSI beserta Rhoma Dwi
Aria Yuliantri yang sehari-hari sebagai penulis dan
peneliti.
Menurut para Pemohon, pada pokoknya, pasalpasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28,

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal
28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Sedangkan
untuk uji formil, Pemohon menganggap UU No. 4/
PNPS/1963 telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945.
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon.
“Permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon
dikabulkan untuk sebagian,” ucap Ketua Sidang Pleno
Moh. Mahfud MD, saat membacakan salah satu amar
putusan, Rabu (13/10), di ruang sidang Pleno MK.
Sedangkan terhadap pengujian formil Mahkamah
menyatakan tidak dapat diterima. Alasannya, uji
formil yang dilakukan Pemohon telah melewati
tenggat waktu pengajuan.
Mahkamah menegaskan, Pengujian terhadap
UU Kejaksaan ditolak karena frasa ‘pengawasan’ tidak
sama atau identik dengan pelarangan, pengamanan
atau penyitaan. Mahkamah berpendapat, pengawasan
masih tetap diperlukan dan tidak bertentangan
dengan Konstitusi. Pelarangan buku atau barang
cetakan, menurut Mahkamah, konstitusional selama
berdasarkan kepada putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap. Artinya, pelarangan masih
dapat dilakukan, dengan catatan, harus melalui proses
peradilan (due process of law).
Kriminalisasi Gagasan
Dalam persidangan, Selasa (15/10), para
Pemohon telah menghadirkan saksi dan ahli. Ahli
yang dihadirkan para Pemohon adalah para pengajar
di beberapa universitas serta para cendekiawan yang
memang bergelut dengan dunia tulis-menulis. Para
ahli tersebut, yakni Donny Gahral Adian, Franz
Magnis-Suseno, Atmakusumah Astraatmadja, dan
Yudi Latif. Sedangkan beberapa saksi yang dihadirkan
diantaranya, Adnan Buyung Nasution dan Syafinuddin
Almandari.
Pada intinya, mereka berpandangan, kewenangan
untuk melarang barang cetakan (terutama buku) oleh
Kejaksaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia. Kebebasan berekspresi dan mengungkapkan
gagasan dalam bentuk tulisan, menurut mereka, telah
dijamin oleh Konstitusi. Selain itu, pengaturan tentang
pelarangan buku oleh Kejaksaan merupakan aturan yang
sudah tidak diperlukan lagi. ”Sudah tidak kontekstual
lagi dengan kondisi jaman,” ungkap salah satu ahli.
Menurut Donny, dalam keterangannya,
setidaknya ada tiga pokok argumentasi kenapa
ketentuan pelarangan buku oleh Kejaksaan perlu
dihapuskan. Pertama, UU tersebut telah atau
berpotensi melahirkan rezim totalitarian; kedua,
pelarangan terhadap artikulasi gagasan melalui barang

cetakan, baik secara konvensional maupun virtual
dapat memadamkan gairah demokratis untuk saling
berbantahan tanpa kekerasan; dan ketiga, Gagasan
berbeda secara diametral dengan tindakan, sehingga
tidak dapat dikriminalisasikan. ”gagasan dalam buku
dapat saja menghasilkan keyakinan. Namun keyakinan
masih harus menyebabkan kehendak sebelum akhirnya
melahirkan tindakan. Jadi ada jarak yang sangat
lebar antara gagasan dan sampai pada tindakan,”
ungkapnya.
Franz, menambahkan, kebebasan untuk me
nyatakan pendapat dalam bentuk cetakan (baca:
buku) tidaklah menggangu ketertiban umum. Malah
sebaliknya, menurutnya, kebebasan tersebut telah
memantapkan ketertiban umum itu sendiri. Tidak hanya
itu, kebebasan dalam membaca dan menulis, lanjut
Franz, merupakan media utama untuk mencerdaskan
dan mendewasakan masyarakat. “Pelarangan buku
adalah pembodohan!” tegasnya. Senada dengan Franz,
Atmakusumah mengungkapkan, dengan adanya
pelarangan tersebut, Indonesia ibarat bangsa yang
sedang terisolasi dari perkembangan intelektual di
tanah airnya sendiri.
Selain itu, Yudi Latif berpendapat, sebaiknya
negara tidak mencampuri atau mengurusi pelarangan
buku melalui ‘tangan’ Kejaksaan. Yudi berpandangan,
seharusnya negara memegang the principle of
evaluative netrality. Bahwa, menurutnya, negara
harus mengambil satu prinsip evaluatif yang netral,
imparsial, serta tidak boleh menjadi bagian dari
pendapat manapun. Termasuk di dalamnya negara tidak
boleh hanya menjamin kebebasan sejauh kebebasan itu
sesuai dengan Pemerintah. “Karena Pemerintah bisa
bersalah,” tegasnya.
Sedangkan salah satu saksi Pemohon,
Safinuddin Almandari mengutarakan dengan
adanya pelarangan terhadap beberapa buku telah
mempersulit dirinya untuk melakukan pengkaderan
dalam organisasinya. Padahal, lanjut Safinudin,
kebebasan dalam mengakses buku, terutama
terhadap gagasan-gagasan yang dikandung sebuah
buku, sangat dibutuhkan dalam mengembangkan
keilmuan dan penalaran, tidak hanya bagi kadernya,
tetapi juga pada ranah yang lebih luas, yakni dalam
rangka mencerdaskan bangsa.

Mahkamah berpendapat, pengawasan masih tetap diperlukan
dan tidak bertentangan dengan Konstitusi. Pelarangan buku
atau barang cetakan, menurut Mahkamah, konstitusional
selama berdasarkan kepada putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap
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Tiga Landasan Pelarangan
Namun, Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) berpendapat sebaliknya. Dalam
keterangannya, Pemerintah maupun DPR, memiliki
pendapat yang relatif sama, yakni kewenangan
Kejaksaan untuk melarang buku telah memiliki
landasan yang kuat, setidaknya jika ditinjau dari aspek
filosofis, historis, dan yuridis.
Pemerintah
yang diwakili oleh Direktur
Tata Usaha Negara (TUN) Jamdatun Fachmi,
pada persidangan, Jumat (14/4) dan Selasa (15/6),
menerangkan secara filosofis, hak asasi manusia
(HAM) memiliki pembatasan. Salah satunya seperti
tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human
Right) tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217
A (III) yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak-hak
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk hanya
pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh
Undang-Undang yang tujuannya semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat
terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil
dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan
umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.
Selain itu, Fachmi juga mengutip pendapat Hugo
Grotius yang membahas tentang Teori Perjanjian. Teori
ini menyatakan, kewenangan negara untuk menjatuhkan
pidana dilandasi oleh perjanjian antara individu dan
negara. Menurut Fachmi, teori ini sangat berkaitan dengan
asas legalitas. Asas legalitas dianggap sebagai salah satu
wujud dari perjanjian antara penguasa dengan individu.

Para ahli yang
dihadirkan Pemohon
pada persidangan
Selasa (15/10)
di Ruang Sidang
Pleno MK. (Ki-Ka):
Adnan Buyung
Nasution, Franz
Magnis Suseno,
Atmakusumah
Astraatmadja, dan
Yudi Latif.
Humas MK/Annisa Lestari

12

KONSTITUSI Oktober 2010

“Dalam arti, kebebasan individu sebagai subjek hukum
mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui
asas legalitas. Melalui asas legalitas inilah terjadi suatu
pembenaran kepada negara untuk memberikan batasanbatasan terhadap kebebasan hingga menjatuhkan pidana
(baik preventif maupun represif sehingga ada kepastian
hukum,” tegas Fachmi.
Ditinjaudariaspekhistoris,Pemerintahberpendapat,
pembatasan hak asasi manusia (HAM) sudah diatur
sejak pertama kali Konstitusi Republik Indonesia dibuat.
“Sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang
pernah berlaku, yaitu UUD 1945 sebelum perubahan,
Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945
sesudah perubahan, yang tampaknya ada kecenderungan
untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia. Dalam arti
bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak
asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang,”
ungkap Fachmi.
Adapun secara yuridis, menurut Pemerintah,
pengaturan tentang pelarangan buku oleh Kejaksaan
telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kewenangan
sensor buku, jelas Fachmi, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pembatasan terhadap kebebasan
mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan
yang diatur dalam beberapa ketentuan perundangundangan. Ia pun menyebutkan, pembatasan HAM
telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta
pada beberapa konvensi internasional khususnya yang
berkaitan dengan kebebasan pers, seperti: National
Security and Public Order dan Incitement to Violance
and Crime. Ini artinya, pembatasan atau sensor buku
yang dilakukan oleh Kejaksaan memiliki landasan
konstitusional yang jelas dan tegas.

Sedangkan DPR, dalam keterangan tertulisnya,
berpendapat, kewenangan pelarangan atau sensor buku
tidak hanya dimiliki oleh kejaksaan saja, melainkan
dilaksanakan secara bersama-sama dengan lembaga
lain yang terlembaga dalam clearing house. ”Bukan
merupakan monopoli kewenangan kejaksaan atau
semata-mata kehendak pejabat yang berwenang karena
dalam penegakan ketertiban diperlukan kerjasama
lintas lembaga,” tulis DPR. Dalam hal ini, clearing
house tersebut mempunyai tugas pokok memberikan
masukan saran/pendapat kepada Jaksa Agung RI
tentang isi/materi tentang larangan beredarnya barang
cetakan tertentu yang pelaksanaannya berpedoman
kepada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang telah
ditentukan. Dengan parameter: barang cetakan yang
mengganggu ketertuban umum.
Sebagai Pihak Terkait, kejaksaan yang diwakili
oleh Moh. Amari (Jaksa Agung Muda Intelijen)
menyampaikan, suatu tulisan jika memasuki ranah
publik perlu diberikan pembatasan baik secara represif
(sesudah karya tulis yang dicetak beredar di masyarakat)
maupun secara preventif (sebelum karya tulis tersebut
beredar di masyarakat). Tindakan represif, sambung
Amari, dilakukan apabila kemudian setelah barang
cetakan beredar terdapat hal-hal yang bertentangan
dengan nilai-nilai/norma-norma agama, etika, hukum
atau ketertiban umum dan keamanan nasional. ”Untuk
itulah, di bidang ketertiban dan ketenteraman umum,
kejaksaan turut menyelenggarakan pengawasan barang
cetakan,” tegasnya.
Due Process of Law
Setelah mendengarkan seluruh argumentasi
para pihak, Mahkamah berpendapat, dalam suatu
negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya
due process of law yaitu penegakan hukum dalam
suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum
maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan.
Sehingga, sambung Mahkamah, pelarangan peredaran
suatu barang, misalnya barang cetakan yang dianggap
dapat mengganggu ketertiban umum tidak dapat
diserahkan kepada suatu instansi tanpa melalui putusan
pengadilan.
“Kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran
barang cetakan in casu buku tanpa melalui proses
peradilan merupakan salah satu pendekatan negara
kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum,” tulis Mahkamah dalam pertimbangan
hukumnya.
Selain itu, menurut Mahkamah, penyitaan bukubuku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui
proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak
milik pribadi secara sewenang-wenang yang amat
dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang
berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik

“Tindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa prosedur yang
benar menurut hukum, terutama tanpa melalui proses peradilan,
merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (extra judicial
execution) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum
yang menghendaki due process of law,”
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih
secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.
“Tindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa
prosedur yang benar menurut hukum, terutama tanpa
melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi
tanpa peradilan (extra judicial execution) yang sangat
ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki
due process of law,” ungkap Mahkamah.
Mahkamah juga menegaskan, pemberian
kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu
yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui due
process of law, jelas tidak termasuk dalam pengertian
pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal
28J ayat (2) UUD 1945.
Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan,
pelarangan hanya dapat dilakukan melalui proses
peradilan. “Tak hanya bisa melarang, menyita, menahan,
memenjarakan bahkan menjatuhkan pidana mati
sekalipun diperbolehkan asal melalui proses peradilan,
bukan melalui keputusan Jaksa Agung,” tegas Achmad
Sodiki saat membacakan salah satu pertimbangan
hukum. Akhirnya Mahkamah menyatakan, UU No.
4/PNPS/1963 tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat lagi.
Terhadap pengujian frasa ‘pengawasan’ dalam
UU Kejaksaan, Mahkamah memutuskan untuk
menolaknya. Pengawasan, lanjut Mahkamah, dapat
merupakan penyelidikan, penyidikan, penyitaan,
penggeledahan, penuntutan, dan penyidangan oleh
instansi yang berwenang masing-masing sesuai dengan
due process of law, yang berujung pada putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap yang kemudian dieksekusi oleh kejaksaan.
Dalam putusan ini terdapat dissenting opinion
(pendapat berbeda) oleh Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva. Menurut Hamdan, kewenangan pelarangan
barang cetakan tidak dapat diserahkan kepada
pengadilan, karena pengadilan adalah institusi yang
menegakkan hukum dan keadilan, bukan institusi
yang menegakkan ketertiban umum. Peran pengadilan,
sambung Hamdan, hanya sebatas mengontrol
pelaksanaan penegakan ketertiban umum, apakah telah
memenuhi prosedur hukum (due process of law) dan
memenuhi prinsip keadilan.
Hamdan berpendapat, seharusnya Pasal 1 ayat (1)
UU Nomor 4/PNPS/1963 dinyatakan inkonstitusional
bersyarat (conditionally unconstitusional). Akan
tetapi terkait pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UU
Kejaksaan Hamdan setuju untuk ditolak. (Dodi)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Bandung

Permohonan Tidak Terbukti,
MK Tolak Seluruh Permohonan

Kuasa Hukum dari Pemohon Herman Kadir pada persidangan pembacaan Putusan
Perkara No. 167/PHPU. D-VIII/2010 untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten
Bandung (6/10/10).

P

upus sudah harapan H. Deding
Ishak dan
Siswanda H.
Sumarto untuk menjadi bupati
dan wakil bupati Kabupaten
Bandung. Mahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya memutuskan menolak seluruh
permohonan para Pemohon Perkara No.
167/PHPU. D-VIII/2010.
“Mahkamah berkesimpulan, Pokok
permohonan para Pemohon tidak terbukti
menurut hukum. Dalam Pokok Perkara,
menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya,” demikian dibacakan Mahfud
MD dalam sidang pembacaan putusan,
Rabu (6/10) di ruang Sidang Pleno MK.
Tidak Massif
Dalil Pemohon mengenai ada
nya pelanggaran money politics secara
massif dilakukan oleh pasangan calon
nomor urut 7 di hampir semua kecamatan
antara lain di Rancaekek, Cileunyi,
Bojongsoang, Dayeuh Kolot, serta
Pangalengan dengan memberikan uang
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dan stiker bergambar pasangan calon
nomor urut 7, beras, pasir, batu, semen
dan sembako, menurut Mahkamah, tidak
terbukti menurut hukum.
Terhadap dalil Pemohon tersebut,
setelah memeriksa, alat bukti Pemohon,
Termohon, dan Pihak Terkait, diperoleh
fakta hukum bahwa memang benar terjadi
pembagian uang atau money politics
oleh orang-orang tertentu kepada calon
pemilih. Namun demikian, pemberian
uang yang jumlahnya Rp 50.000 atau Rp
20.000 tersebut hanya terbukti diberikan
kepada beberapa orang tertentu, di tempattempat tertentu sebagaimana disebut oleh
beberapa saksi.
“Fakta hukum money politics
dimaksud terjadi hanya secara sporadis,
tidak secara massif. Adapun pemberian
semen, beras, batu, pasir, karena
memiliki kaitan dengan dalil berikut akan
dipertimbangkan secara besama-sama,”
demikian tegas Majelis Hakim.

Humas MK/GANIE

Tidak Melibatkan Penyelenggara Pemilu
Kemudian mengenai dalil Pemohon
adanya pelanggaran money politics secara
terstruktur dan sistematis yang melibatkan
aparat birokrasi melalui cara pemberian
bantuan di luar jadwal, percepatan
dana insentif RT/RW, percepatan dana
insentif Linmas, bantuan pascabencana
dan lainnya sebagai sarana memenangkan
pasangan calon nomor urut 7, Mahkamah
berpendapat fakta tersebut terjadi secara
terstruktur karena melibatkan pejabat pemda
secara berjenjang, namun tidak terbukti
melibatkan penyelenggara pemilu.
“Namun demikian, dalam fakta
hukum tersebut terjadi pelanggaran serius
terkait pemilukada Kabupaten Bandung
2010 yang mempengaruhi secara signifikan
terhadap peringkat Pemohon dalam perolehan
suara, Pemohon tidak dapat membuktikan
secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu
dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut
hukum,” ucap Majelis Hakim.

Tidak Terbukti
Selanjutnya,
dalil
Pemohon
mengenai money politics dengan meng
gunakan uang palsu secara massif, ter
struktur, dan sistematis yang dilakukan
Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat
dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut
hukum. Pendapat Mahkamah didasarkan
pemeriksaan seluruh alat bukti Pemohon
dan Pihak Terkait, keterangan Panwaslu
Kabupaten Bandung dan anggota Polres

Bandung dalam persidangan.
Selain itu, dalil Pemohon bahwa
Termohon tidak netral, berpihak pada
pasangan calon nomor urut 7, menunda
SK KPUD tentang tahapan pemilukada,
mengundurkan
penetapan
pasangan
calon untuk pengumpulan dukungan bagi
calon independen, Pemohon tidak dapat
membuktikannya.
Pada keterangan dalam persidangan,
Termohon membantah ada perubahan

tahapan, program dan jadwal. Sekiranya
ada, lanjut Termohon, hal itu didasarkan
pada kegiatan penyusunan pedoman teknis,
verifikasi, dan persiapan kampanye yang
berpengaruh pada penggeseran waktu
pelaksanaan. Namun hal itu tak mengubah
batas akhir penyerahan berkas dukungan
semua bakal calon pada 22 Juni 2010. Dengan
demikian, Mahkamah berpendapat dalil
Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan
harus dikesampingkan. (Nano Tresna A.)

PHPU Kepala Daerah Kab. Manokwari

Nataniel Mandacan-Wempi Rengkung Maju
ke Putaran Dua

Ketua KPU Manokwari, Yan Mauritus Ayomi bersalaman dengan Kuasa Hukum Pemohon usai persidangan Pembacaan Putusan (6/10)

P

asangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Manokwari Nataniel
Dominggus Mandacan–Wempi
Welly Rengkung akhirnya dapat
melaju pada putaran kedua pemilihan
umum kepala daerah (Pemilukada)
Kabupaten Manokwari setelah Mahkamah

Konstitusi (MK) menetapkan perolehan
suara yang benar. Hal ini ditegaskan
dalam Putusan MK Nomor 169/PHPU.DVIII/2010 yang dibacakan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD didampingi oleh enam
hakim konstitusi lainnya, Rabu (6/10), di
Gedung MK.

Humas MK/GANIE

Dalam amar putusan yang dibacakan
oleh Mahfud, MK menegaskan perolehan
suara yang benar, yakni pasangan Lasarus
Indouw-Rachmat
Cahyadi
Sinamur
memperoleh 32.676 suara dari sebelumnya
32.984 suara. Kemudian perolehan suara
pasangan Bastian Salabi-Robert K. R.
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Hamar tetap, yakni sebesar 36.615 suara.
Sementara itu, pasangan calon Johan
Warijo-Firman serta Dominggus BuineyEdi Waluyo masing-masing memperoleh
sebesar 11.618 suara dan 14.675 suara.
“Pasangan Calon Nataniel Dominggus
Mandacan dan Wempi Nelly Rengkung,
SE, sebanyak 32.907 suara,” ujarnya.
Dalam
pertimbangan
hukum
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
M. Arsyad Sanusi, terdapat perbedaan
selisih antara yang tertera dalam bukti
Pemohon dan bukti Termohon di 8 TPS
Kelurahan/Kampung. Masing-masing di
TPS Kelurahan/Kampung Genyu, Disura,
Irbos, Siskedowo, Tridaga, Taige, Ansum,
dan Derouhu.
“Di TPS Kelurahan/Kampung
Genyu, Disura, Irbos, Siskedowo, Tridaga,
Taige, Ansum, dan Derouhu, terdapat
perbedaan model tulisan dalam Model
CKWK dan dalam Lampiran Model C1KWK yakni dalam kolom Perolehan
Suara Sah Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam
Model CKWK pengisian formulir ditulis
tangan dengan menggunakan ballpoint
sedangkan pada kolom Perolehan Suara
Sah Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah ditulis tangan
dengan menggunakan spidol,” ujarnya.
Isi Diragukan
Arsyad mengungkapkan berdasarkan
penilaian atas bukti dan fakta hukum,
Mahkamah berpendapat, bukti-bukti
tertulis yang diajukan Termohon berupa
Berita Acara Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara Pemilukada di TPS,
sepanjang di TPS Kelurahan/Kampung

Genyu, Disura, Irbos, Siskedowo, Tridaga,
Taige, Ansum, dan Derouhu diragukan
kebenaran isinya yakni yang berkaitan
dengan angka-angka perolehan suara
masing-masing pasangan calon. Arsyad
menjelaskan bukti formulir Jumlah Surat
Suara dan Penghitungan Suara pada
pengamanan Pemilukada Tahun 2010
di Wilayah Hukum Polres Manokwari,
sebagai petunjuk di dalamnya memuat
angka-angka perolehan suara masingmasing pasangan calon, tidak dibuat oleh
lembaga yang berwenang untuk itu.
Akan tetapi, lanjut Arsyad, dengan
mempertimbangkan bahwa dokumen
tersebut dibuat oleh lembaga resmi
pemerintah yang dibubuhi stempel KPPS
masing-masing,
instansi
Kepolisian
yang secara hukum tidak mempunyai
kepentingan langsung atau tidak langsung
dengan salah satu pasangan calon, serta
dengan didukung oleh keterangan saksi
Affidavit yang oleh Pemohon diberi tanda
Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 berupa
Surat Pernyataan Antonius Towansiba
(Ketua KPPS Kampung Siskedowo) dan
Hanok Towansiba (Ketua KPPS Irbos),
masing-masing dibuat di hadapan Notaris
Ita Dameria Sihotang. “Semuanya ternyata
bersesuaian dengan bukti dan dalil yang
diajukan Pemohon, maka Mahkamah yakin
perolehan suara masing-masing Pasangan
Calon yang tertera dalam dokumen tertulis
dari Pemohon benar adanya,” jelasnya.
Ancaman Kekerasan
Selain itu, jelas Arsyad, Mahkamah
meyakini bahwa penghadangan dengan
ancaman kekerasan yang dialami para saksi
Pemohon mempunyai hubungan sebab-

akibat dengan pelaksanaan Pemilukada
di kampung/kelurahan dalam wilayah
Distrik Taige yang tidak dapat berlangsung
menurut asas Pemilu khususnya asas jujur
dan adil. “Sehingga dalil-dalil Pemohon
sepanjang mengenai penghadangan dengan
ancaman kekerasan dikaitkan dengan
terjadinya kecurangan dalam rekapitulasi
hasil penghitungan suara masing-masing
pasangan calon terbukti secara sah dan
meyakinkan berdasarkan bukti dan fakta
hukum,” urainya.
Hal berbeda dirasakan oleh pasangan
calon nomor urut 3 dalam Pemilukada
Kabupaten Manokwari, Bastian SalabaiRobert K. H. Hamar. Permohonan
pasangan yang memperoleh peringkat satu
dalam Pemilukada Kabupaten Manokwari
mendalilkan adanya penggelembungan
suara, tetapi angka perolehan suara dan
bukti yang diajukan Pemohon tidak
cukup meyakinkan Mahkamah tentang
adanya pelanggaran pemilukada di Distrik
Manokwari Barat yang mempengaruhi
perolehan suara Pemohon. Selain itu,
Pemohon mendalilkan terjadi pencoblosan
oleh oknum pimpinan Distrik Testega
dan pelarangan kepada masyarakat
untuk menggunakan hak pilihnya serta
mengarahkan agar masyarakat bersepakat
memilih pasangan calon tertentu.
“Mahkamah berpendapat, Pemohon
tidak secara sungguh-sungguh ingin
membuktikan dalil-dalilnya karena di
samping tidak disertai dengan bukti-bukti
yang sah menurut hukum juga tidak jelas
dalam menguraikan dalil-dalilnya. Dengan
demikian, dalil-dalil Pemohon tersebut
harus dikesampingkan,” tandas Arsyad.
(Lulu Anjarsari/mh)

Selamat Atas Kelahiran
“Muhammad AFnan Izzi”
(13 September 2010)

Putra Ke-3 Gunawan (Staf Bagian Rumah Tangga MK) dan Istri
Semoga menjadi anak yang berbakti kepada keluarga, bangsa,
dan negara
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PHPU Kepala Daerah Kab. Teluk Wondama

“Error in Objecto”, MK Putuskan
Tidak Dapat Diterima
Bachtiar Sitanggang (kiri) saat Sidang Pembacaan
Putusan Perkara nomor 173/PHPU.D-VIII/2010
tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk
Wondama Tahun 2010, Jumat (8/10/10).

Humas MK/GANIE

D

engan pertimbangan salah
objek (error in objecto), MK
menyatakan PHPU Teluk
Wondama, Papua Barat, tidak
dapat diterima. Putusan ini dibacakan
Jumat (8/10) oleh tujuh hakim konstitusi,
minus Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva.   
Perkara No.173/PHPU.D-VIII/2010
dimohonkan oleh Bernadus A. ImburiAdolf Viktor Betay, pasangan cabupcawabup Teluk Wondama. Keduanya
merasa kemenangan pasangan Alberth
H. Torey-Zeth B. Marani sarat dengan
kecurangan.
Pemohon mendalilkan Termohon
tidak melaksanakan tugasnya sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No.
6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan,
dan
Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 38 ayat (1) huruf e yang berbunyi,
”Sehat jasmani dan rohani berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh

dari tim dokter”, juncto Pasal 38 (2)
Kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi huruf h
yang berbunyi “Surat pernyataan tidak
pernah melakukan perbuatan tercela yang
dilampiri dengan hasil Tes Narkoba yang
dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan
yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti
pemenuhan syarat Calon sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (1) huruf i”.
Selain
itu,
Pemohon
juga
menganggap Termohon telah meloloskan
Pihak Terkait sebagai calon pasangan
peserta Pemilukada nomor urut 1 tanpa
ada hasil pemeriksaan kesehatan bebas
narkotika. Dalil lainnya, Termohon
dipandang tidak profesional dan tidak
cermat serta berkolusi dengan Pasangan
Calon Nomor Urut 1. Berikutnya,
Termohon diklaim telah dengan sengaja
tidak melakukan fungsinya sebagai
pelaksana pemilukada sesuai dengan Pasal
38 ayat (1) huruf j yang berbunyi, “Tidak

sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan/atau secara badan hukum
yang menjadi tanggung-jawabnya yang
merugikan keuangan Negara”.
Mengenai
anggaran
dana
kampanye tidak pernah diumumkan
oleh Termohon, juga dipermasalahkan
Pemohon. Kelolosan Pihak Terkait yang
juga incumbent dalam pemilukada ini
disoal juga dari sisi mekanisme Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
sebagai Bupati selama kepemimpinannya
dari tahun 2005-2010. Untuk memperkuat
dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan 44
bukti tertulis (P1 hingga P44).
MK sendiri dalam pertimbangan
hukumnya melihat Pemohon pada 30
September 2010 atau setelah selesainya
persidangan pembuktian lanjutan telah
menyampaikan perbaikan (perubahan)
permohonan. Terhadap perubahan per
mohonan tersebut, Mahkamah ber
pendapat bahwa perubahan permohonan
yang diserahkan setelah selesainya
pemeriksaan perkara a quo dan/atau
diserahkan setelah Termohon dan Pihak
Terkait menyampaikan jawaban adalah
tidak relevan untuk dipertimbangkan.
Menurut MK, perubahan permohonan
a quo harus dikesampingkan.
“Eksepsi Termohon dan Pihak
Terkait tentang objek sengketa permohonan
beralasan hukum, kedudukan hukum (legal
standing), tenggang waktu pengajuan
permohonan, dan pokok permohonan
Pemohon tidak perlu dipertimbangkan,”
kata Mahfud MD dalam konklusi putusan
MK. (Yazid/mh)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Sigi

Mahkamah Tolak Seluruh Permohonan

Humas MK/Fitri Yuliana

Kuasa Hukum Pihak Terkait mendengarkan Pembacaan Putusan Perselisihan Pemilukada Kab. Sigi, Kab. Lima
Puluh Kota dan Kab. Lombok Tengah, Kamis (20/10/10)

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak seluruh permohonan
Pemohon perkara nomor 184/
PHPU.D-VIII/2010
pada
Kamis (21/10) sore, di ruang sidang pleno
MK. Sidang pleno pembacaan putusan
dibacakan oleh tujuh hakim konstitusi
yang diketuai oleh Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi Achmad Sodiki.
“Dalam pokok perkara: menolak
permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya,” ucap Sodiki saat membacakan
amar putusan.
Permohonan tersebut diajukan
oleh dua pasangan calon kepala daerah
Kabupaten Sigi dalam Pemilukada
2010, yakni pasangan calon nomor urut
satu, Rizali Djaelangkara-Adjub Wilem
Darawita (Pemohon I) serta pasangan calon
nomor urut enam, Ridwan YalidjamaEdison Kindangen (Pemohon II). Sebagai
Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Donggala. Sedangkan selaku
Pihak Terkait, pasangan calon kepala
daerah dengan nomor urut lima, Aswadin
Randalembah-Livingstone Sango.
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Sebelumnya, dalam permohonannya,
Pemohon mendalilkan tujuh pokok
permasalahan, di antaranya adalah ke
tidakprofesionalan
Termohon,
hasil
penghitungan suara cacat yuridis, politik
uang oleh Pihak Terkait, serta beberapa
kecurangan lainnya yang menurut
Pemohon telah dilakukan secara masif.
Berkaitan dengan dalil adanya
kelebihan surat suara sebanyak 700
lembar, meskipun tidak dapat dibenarkan
secara hukum, menurut Mahkamah,
hal itu masih dapat diterima. “Karena,
para Pemohon tidak dapat membuktikan
bahwa kelebihan surat suara sebanyak 700
lembar telah jatuh ke tangan pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab yang dapat
digunakan melakukan kecurangan dan
pelanggaran dalam proses Pemilukada,”
ungkap Hakim Konstitusi Muhammad
Alim.
Begitu pula dengan perubahan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon,
menurut Mahkamah masih dapat
ditoleransi. “Meskipun perubahan DPT
terakhir yang dilakukan Termohon pada

tanggal 13 September 2010 dapat berakibat
mengganggu tahapan pemilukada, namun
dengan tidak bermaksud membenarkan
tindakan Termohon, karena perubahan DPT
dilakukan dalam rangka menindaklanjuti
rekomendasi dari Paswaslukada, maka
tindakan Termohon tersebut dapat
ditoleransi karena dilakukan dalam rangka
memenuhi hak-hak warga negara untuk
menggunakan hak pilihnya,” lanjut Alim.
Terhadap dalil money politic,
Mahkamah berpendapat, Pemohon juga
tidak dapat membuktikannya dalam
persidangan. “Bukti-bukti tertulis yang
diajukan dan keterangan saksi dalam
persidangan tidak cukup meyakinkan
Mahkamah
tentang
telah
terjadi
pelanggaran pidana pemilu berupa praktik
politik uang yang terjadi dalam skala yang
luas yang mempengaruhi pilihan calon
pemilih sebagaimana surat Panwaslukada
Kabupaten Sigi,” jelas Hakim Konstitusi
Arsyad Sanusi. Sedangkan terhadap dalildalil lainnya, Mahkamah menyatakan,
tidak terbukti menurut hukum. (Dodi/mh)

RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kab. Supiori

Terbukti Melakukan Tindak Pidana,
Hendrik Tersingkir
Alberth Rumbekwan Anggota KPU Kab Supiori

Alberth
Rumbekwan
KPU Kab Supiori
didampingi
kuasanya Anggota
dalam persidangan
menerima
perkara 182/dan
pemeriksaansalinan
perkaraPutusan
182/PHPU.D-VIII/2010
PHPU.D-VIII/2010
dan
183/PHPU.D-VIII/2010
183/PHPU.D-VIII/2010,
Selasa
(5/10) di ruang
perselisihan
Hasil Pemilukada Kab. Supiori,
sidang pleno MK
dari Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur
Sidauruk, Rabu (20/10/10).

sebagai pasangan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah berhak untuk
mengikuti putaran kedua dalam pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala
Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010,”
tegas Mahfud.

HUMAS MK/GANIE
Humas MK/YOGa adiputra

M

eski mengajukan perkara
yang
sama,
yakni
perkara perselisihan hasil
Pemilukada, dua Pemohon
PHPU Kab. Supiori, Papua, divonis
berbeda. Dalam putusannya, Rabu (20/10),
MK mengabulkan perkara 182/PHPU.DVIII/2010, akan tetapi menolak perkara
183/PHPU.D-VIII/2010.
Pemohon perkara 182 adalah
pasangan Julianus Mnusefer-Theodorus
Kawer, cabup-cawabup Supiori nomor
urut 5. Sementara Pemohon perkara 183
adalah pasangan Hulda Ida Imbiri-Tonny
Silas Manufandu, cabup-cawabup nomor
urut 6.
Pokok permohonan Pemohon 182
mendalilkan, pencalonan Pihak Terkait
in casu Hendrik Jan Rumkabu (cabup
nomor urut 2) tidak memenuhi syarat
sebagai calon kepala daerah karena yang
bersangkutan tersangkut kasus pidana
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dengan ancaman pidana penjara lima
tahun atau lebih dan adanya dualisme
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dukungan Partai Barisan Nasional kepada
Pihak Terkait.
Dalil Pemohon terlihat dalam
permohonan tersebut yang keberatan
terhadap Keputusan KPU Supiori No.
13/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kab. Supiori 2010
pada Putaran Kedua tanggal 22 September
2010 yang menetapkan antara lain Pihak
Terkait sebagai pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah Kab. Supiori
2010 pada putaran kedua.
Terkait kasus Hendrik, MK melihat
kasasi yang diajukan Hendrik juga ditolak
MA. Karena itu, menurut MK, berdasar
putusan tersebut, Hendrik dianggap terbukti
sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana. Dia dianggap bersikap tidak jujur,
tidak beritikad baik atau menyembunyikan
statusnya sebagai narapidana.
“Konklusi, pokok permohonan
beralasan menurut hukum, amar putusan
mengabulkan permohonan Pemohon,
pasangan calon nomor urut 5 atas nama
Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer

Tidak Terbukti
Sementara itu, Pemohon 183
mendalilkan Termohon beserta jajarannya
yang tidak menjalankan fungsi perundangundangan, sehingga pemilukada dianggap
tidak berlangsung luber dan jurdil. Selain
itu, Pemohon juga mendalilkan DPT
bermasalah di Distrik Supiori Utara,
Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori
Timur, Distrik Supiori Selatan, dan Distrik
Kepulauan Aruri.
Setelah Mahkamah mencermati
dalil Pemohon dikaitkan dengan buktibukti yang diajukan, sama sekali tidak
menemukan bukti yang dapat mendukung
dalil permohonannya. Prinsip dasar dari
pada hukum acara adalah “siapa yang
mendalilkan harus membuktikan – satu alat
bukti bukan bukti”. Pasal 45 UU 24/2003
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan
keyakinan hakim”. Berdasarkan ketentuan
tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa
oleh karena Pemohon tidak mengajukan
bukti untuk mendukung dalilnya tersebut,
maka dalil Pemohon demikian harus
dikesampingkan.
“Pokok permohonan tidak beralasan
menurut hukum,” ujar Mahfud MD.
Karena itu, amar putusan MK menyatakan
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. (Yazid/mh)
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PHPU Kepala Daerah Kab. Lima Puluh Kota

Politik Uang Tidak Terbukti,
Permohonan Ditolak

Humas MK/Fitri Yuliana

Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak usai Sidang
Pembacaan Putusan Perkara 184,185,186/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan Hasil Pemilukada Kab. Sigi, Kab. Lima Puluh Kota,
Kab. Lombok Tengah, Kamis (20/10/10).

D

alil tidak diberikannya undang
an memilih serta adanya money
politic, ternyata tidak dapat
dibuktikan pasangan Irfendi
Arbi-Zadry Hamzah, cabup-cawabup
dalam Pemilukada Kab. Lima Puluh Kota,
Sumbar. Karena itu, dalam persidangan
dengan agenda pembacaan putusan perkara
PHPU kabupaten ini, Kamis (21/10), MK
menolak seluruh permohonan Pemohon.   
Pihak Terkait dalam perkara ini yang
didalilkan melakukan money politic dalam
perkara No. 185/PHPU.D-VIII/2010 ini
adalah Alis Marajo-Asyirwan Yunus.
Sementara KPUD Kab. Lima Puluh
Kota sebagai Termohon, didalilkan tidak
mendistribusikan formulir Model C6KWK kepada pendukung Pemohon dalam
pemungutan suara putaran II yang digelar
pada 22 September 2010 yang lalu.
MK sendiri dalam pertimbangan
hukumnya mengakui memang terdapat
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calon pemilih yang tidak memperoleh
formulir Model C6-KWK atau yang
sering disebut surat undangan memilih.
Namun Mahkamah menilai Pemohon
tidak dapat membuktikan bahwa terdapat
1.238 pemilih yang tidak mendapat
undangan. Dari 1.238 pemilih yang
didalilkan tidak mendapat formulir Model
C6-KWK, Pemohon hanya mengajukan
surat pernyataan dari 927 orang yang tidak
mendapatkan formulir Model C6-KWK.
Terlebih lagi dari 927 surat
pernyataan yang diajukan Pemohon,
Mahkamah menilai terdapat banyak tulisan
dan tanda tangan yang satu dengan lainnya
memiliki kesamaan, sehingga keasliannya
diragukan. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti
dan harus dikesampingkan.
Terkait
dalil
money
politic,
berdasarkan fakta hukum yang terungkap
di persidangan, Mahkamah menilai benar

terdapat pembagian
sirup marquisa cap
“Sarang Tawon” yang
dilakukan
sebelum
hari raya Idul Fitri
1431 Hijriah. Namun,
menurut MK, bukti dan
saksi yang diajukan
oleh Pemohon tidak
dapat
meyakinkan
Mahkamah
bahwa
pembagian
sirup
tersebut
dilakukan
oleh
pasangan
calon nomor urut 7.
Selain itu saksi yang
diajukan
Pemohon
juga tidak melaporkan
hal tersebut kepada
Panwaslu
untuk
ditindaklanjuti.
Seandainya dalil
Pemohon mengenai
pembagian
sirup
oleh pasangan calon
nomor urut 7 adalah

benar, quod non, Pemohon juga tidak
dapat membuktikan bahwa pemilih yang
mendapatkan pembagian sirup lantas
memilih pasangan calon nomor urut 7,
sebagaimana didalilkan oleh saksi yang
diajukan Pemohon sendiri, yaitu Masrianto,
yang menyatakan meskipun diberi sirup,
Saksi Masrianto tetap mencoblos/memilih
pasangan calon nomor urut 3 (yaitu
Pemohon).
Selain itu, mengenai dalil kontrak
politik berupa pengaspalan jalan,
Mahkamah menilai Pemohon tidak
dapat membuktikan lebih lanjut dalilnya.
Dengan demikian, menurut Mahkamah,
dalil Pemohon mengenai adanya praktik
money politic tidak terbukti dan harus
dikesampingkan. “Permohonan Pemohon
tidak terbukti menurut hukum,” tegas
Mahfud MD saat membacakan konklusi
putusan. (Yazid/mh)

RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kab. Bangka Barat

MK Putuskan Zuhri M. Syazali-Sukiman
Tetap Unggul

Kuasa Hukum Pihak Terkait, M Ridwan Saiman pada Sidang Putusan Akhir perkara
116/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kab. Bangka Barat, Selasa (26/10).

M

enindaklanjuti Putusan Sela
PHPU Kab. Bangka Barat yang
memerintahkan pemungutan
suara ulang untuk 719 pemilih
yang belum memilih, MK membacakan
Putusan Akhir perkara 116/PHPU.DVIII/2010 ini, Selasa (26/10).

Humas MK/Ganie

Perkara ini dimohonkan oleh
pasangan Parhan Ali-Erwan Masri,
cabup-cawabup
Bangka
Barat.
Sementara pasangan Zuhri M. SyazaliSukirman menjadi Pihak Terkait.
Putusan Sela sendiri dibacakan pada 13
Agustus 2010 lalu.

KPUD Bangka Barat sebagai
Termohon telah melaksanakan pemungut
an suara di TPS 169 Desa Bakit, TPS 170
Desa Bakit, dan TPS 220 Desa Kelabat,
Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat pada
9 Oktober 2010 sebagaimana dinyatakan
oleh Termohon dalam Laporan Termohon
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.
Bangka Barat.
Dalam pertimbangan hukumnya,
MK menyatakan bahwa pada Pemilukada
5 Juli 2010, suara pasangan Parhan
Ali-Erwan Masri adalah 31.952 suara.
Sementara suara pasangan Zuhri M.
Syazali-Sukirman sebesar 32.131 suara.
Setelah dilakukan pemungutan suara ulang
untuk 719 pemilih yang belum memilih,
hasilnya pasangan Parhan Ali-Erwan
Masri bertambah 198 suara dan pasangan
Zuhri M. Syazali-Sukirman bertambah
148 suara.
Dalam amar putusan yang dibacakan
Mahfud MD, dinyatakan bahwa perolehan
suara yang benar untuk pasangan Parhan
Ali-Erwan Masri sebesar 32.150 suara.
“Pasangan Calon Ust. H. Zuhri M. Syazali,
Lc., M.A dan H. Sukirman sebanyak 32.279
suara. Memerintahkan KPU Kab. Bangka
Barat untuk melaksanakan putusan ini,”
kata Mahfud MD. (Yazid).

PHPU Kepala Daerah Kab. Minahasa Utara

Hasil Pemungutan Suara Ulang Kembali Dipersoalkan

S

etelah jatuhnya putusan sela
Mahkamah Konstitusi (MK)
mengenai Perselisihan Hasil
Pemilukada
Kabupaten
Minahasa Utara pada 2 September
2010 lalu, kini Pemohon perkara
tersebut, Fransisca M. Tuwaidan-Willy
EC Kumentas mengajukan keberatan
kembali atas pelaksanaan putusan MK
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten

Minahasa Utara. Sidang lanjutan perkara
Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010 ini digelar
MK pada Selasa (26/10), di Gedung MK.
Majelis Hakim Panel yang terdiri
dari Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar,
Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva
mengonfirmasi laporan hasil pemungutan
suara yang dilakukan oleh KPU Kab.
Minahasa Utara sebagai Termohon kepada
Pemohon dan Sompie SF Singal-Yulisa

Baramuli sebagai Pihak Terkait. Akil
memaparkan batas putusan sela yang
dijatuhkan Mahkamah memiliki tenggang
waktu hingga 60 hari. “Sebenarnya
pelaksanaan putusan Mahkamah paling
lambat akan berakhir 1 November
mendatang. Tetapi, laporan pelaksanaan
putusan MK tentang Pemilukada ulang di
Kecamatan Wori, Minahasa Utara sudah
ada di Kepaniteraan MK sejak 12 Oktober
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Majelis Hakim Panel yang terdiri dari Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar, Muhammad Alim dan
Hamdan Zoelva mengonfirmasi laporan hasil
pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU Kab.
Minahasa Utara pada Sidang lanjutan perkara
Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010, Selasa (26/10)

Humas MK/Annisa lestari

2010 lalu. Dan Pemohon mengajukan
keberatan pada hari yang sama. Sedangkan
Pihak Terkait (PT) mengajukan sanggahan
atau keberatan tanggal 21 Oktober 2010,”
jelasnya.
Akil menguraikan secara keseluruhan
hasil pemungutan suara Pemohon dan Pihak
Terkait berdasarkan laporan Termohon,
yakni Pemohon memperoleh sejumlah
5.736 suara, sedangkan PT 5.5.46 suara di
Kecamatan Wori. “Maka hasil pelaksanaan
pemungutan suara dimenangkan oleh
Pemohon dengan selisih jumlah suara 190
suara. Oleh karena itu, selisih suara secara
akumulasi di Kabupaten Minahasa Utara,
yakni perolehan dari Pemohon 36.269
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suara, sementara Pihak Terkait sejumlah
37.420 suara. Oleh karena itu, selisih
suara antara Pemohon dan Pihak Terkait
sejumlah 1.151 suara. Hasil putusan MK
sudah dilaksanakan oleh Termohon dan
itulah hasilnya,” ujarnya
Menanggapi
adanya
keberatan
dari Pemohon dan Pihak Terkait, Akil
menjelaskan agar Pemohon dan Pihak Terkait
melengkapi keberatan yang disampaikan
dengan saksi dan bukti untuk dijadikan
penilaian oleh Mahkamah. Dalam sidang
tersebut mengajukan 27 alat bukti beserta 4
alat bukti tambahan. “Alat bukti Pemohon
dan Termohon, kami sahkan. Karena
perkara ini jatuh tempo pelaksanaannya

sampai 1 November, maka Saudara-saudara
(Pemohon dan Pihak Terkait, red.) tunggu
panggilan dari Mahkamah mengenai sidang
lanjutan karena Panel ini akan melaporkan
dulu ke pleno hakim. Khusus pemeriksaan
saksi terbatas untuk putusan sela kemarin
saja, berarti untuk Kecamatan Wori saja,”
urainya.
Dalam konklusi putusan yang
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD
pada 2 September lalu, MK berkesimpulan
terjadi pelanggaran di Kecamatan Wori
yang cukup signifikan mempengaruhi
peringkat suara seluruh pasangan calon.
“Demi keabsahan jumlah perolehan suara
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara,
perlu dilakukan pemungutan suara ulang di
Kecamatan Wori. Amar putusan, sebelum
menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan
pemungutan suara ulang di seluruh TPS di
Kecamatan Wori dan melaporkan kepada
MK selambat-lambatnya 60 hari setelah
putusan dibacakan,” tandasnya. (Lulu
Anjarsari/mh)

RUANG SIDANG

Pengujian UU Pornografi

Pemerintah: Pembuatan Pornografi untuk Pribadi
Tak Langgar Konstitusi

Humas MK/Annisa Lestari

Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi (UU Pornografi) dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah, Rabu (6/10), diruang
sidang Pleno MK.

P

embuatan pornografi yang
dilakukan oleh diri sendiri,
untuk konsumsi diri sendiri
dengan objek diri sendiri serta
adanya itikad baik untuk menyimpan dan
tidak menyebarluaskan produk pornografi
tersebut kepada khalayak merupakan hak
pribadi seseorang. Hal ini disampaikan oleh
Direktur Litigasi Dephukham Qomaruddin
dalam sidang pengujian terhadap UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi (UU Pornografi), Rabu (6/10),
di Gedung MK. Perkara yang teregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor 48/
PUU-VIII/2010 ini diajukan oleh M.
Farhat Abbas.
Qomaruddin
yang
mewakili
Pemerintah juga menjelaskan bahwa
dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal
6 UU tersebut menegaskan larangan
memperdengarkan, mempertontonkan,
memanfaatkan,
memiliki,
atau

menyimpan produk pornografi kecuali
yang diberi kewenangan oleh aturan
perundang-undangan.
Selain
itu,
Pemerintah mempersoalkan Pemohon
yang tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing).
“Sesuai
dengan
Pasal
51
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
pemohon pengujian UU adalah pihak
yang
menganggap
hak
dan/atau
kewenangannya
dirugikan
dengan
berlakunya undang-undang. Sekarang
patut dipertanyakan hak konstitusional
Pemohon mana yang terlanggar dengan
adanya Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6
UU Pornografi ini? Apa sudah tepat
Pemohon untuk mengajukan permohonan
ini?” ujarnya.
Pemohon mendalilkan bahwa
dengan menghapus penjelasan Pasal 4
dan Pasal 6 UU tentang Pornografi, maka
akan membuat sanksi para pelaku video
porno. Sehingga, lanjut Pemohon, mereka
tidak lagi berlindung di balik produk
undang-undang dengan mengatakan diri
mereka hanya korban belaka. Padahal
tindakan mereka melakukan adegan
terlarang yang didokumentasikan telah
menabrak nilai-nilai yang hidup dan
berkembang di masyarakat sekaligus
menjadi cerminan yang tidak bagus
sebagai
perkembangan
moralitas
bangsa. (Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU APBN

Porsi Belanja Kesehatan APBN Diuji Enam LSM

U

ndang-Undang Nomor 2 Tahun
2010 diuji oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Rabu
(13/10) di Ruang Sidang
Panel MK. UU tersebut adalah tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 47
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010.
Agenda sidang baru memasuki tahapan
pendahuluan.

Panel hakim yang menyidangkan
perkara tersebut ialah Hakim Konstitusi
Harjono (Ketua Panel), beserta M. Akil
Mochtar dan Muhammad Alim (Anggota
Panel).
Para Pemohon terdiri dari beberapa
organisasi non-pemerintah yang dikenal
memperjuangkan Hak Asasi Manusia,
khususnya dalam bidang anggaran negara.

Mereka adalah Indonesia Human Rights
CommitteeforSocialJustice(IHCS),Prakarsa
Masyarakat Untuk Negara Kesejahteraan
dan Pembangunan Alternatif (Prakarsa),
Forum Indonesia Untuk Transparansi
Anggaran (FITRA), Perkumpulan Inisiatif,
Perhimpunan Pengembangan Pesantren
dan Masyarakat (P3M), serta Asosiasi
Pendamping Perempuan Usaha Kecil
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Humas MK/Annisa Lestari

Kuasa Pemohon membacakan permohonan pengujian UU
No. 2 Tahun 2010 tentang APBN 2010 di depan Majelis
Hakim, Rabu (13/10).

(ASPPUK). Mereka didampingi
oleh kuasanya, M. Taufikul Mujib,
Janses E. Sihaloho dkk. yang
tergabung dalam Tim Advokasi
Tolak UU APBNP 2010.
Dalam
pokok
permohonannya, para Pemohon
menguji UU No. 2 Tahun 2010
secara formil maupun materil.
Menurut Pemohon, UU tersebut,
secara formil, telah bertentangan
dengan Pasal 22A UndangUndang Dasar 1945 yang
berbunyi “Ketentuan lebih lanjut
tentang tata cara pembentukan
undang-undang diatur dengan
undang-undang.”
Selain itu, lanjut Pemohon,
secara materiil UU tersebut telah
bertentangan dengan Pasal 18A
Ayat (2); Pasal 23 Ayat (1); Pasal
28H Ayat (1); serta Pasal 34 Ayat
(2) dan (3) UUD 1945.
“Bahwa undang-undang a
quo setelah memasukkan belanja
gaji masih jauh dari amanat Pasal
171 Undang-Undang No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Porsi
belanja Kesehatan pada APBNP
2010 sebagaimana diuraikan
dalam tabel hanya sebesar 2,2%

dari total APBN-P 2010. Selain itu, porsi
belanja kesehatan dalam APBN-P 2010
masih jauh dari memadai yaitu kurang 1%
dari PDB,” papar Janses.
“Dengan
tidak
terpenuhinya
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 171
Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 berarti
APBN-P tahun 2010 tidak memberikan
penyediaan fasilitas kesehatan yang layak
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34
Ayat (3) UUD 1945, sehingga undangundang a quo bertentangan dengan
konstitusi,” lanjutnya.
Kemudian, kuasa hukum Pemohon
lainnya, Mujib, juga mengungkapkan
bahwa Pasal 20 Ayat (9) UU 2/2010 telah
bertentangan dengan konstitusi. “Dengan
diberikannya kewenangan tersebut kepada
Menteri Keuangan untuk menetapkan
alokasi anggaran dalam praktiknya
dilaksanakan dengan tidak adil sehingga
bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2)
UUD 1945,” terangnya.
Selanjutnya, para Pemohon pun
mendapatkan nasihat dari Panel Hakim.
Pemohon menyatakan akan melaksanakan
nasihat dari Panel untuk memperbaiki
beberapa hal terkait permohonannya.
“Menurut kami, masukan dan saran Hakim
relevan dan signifikan,” tutur Janses.
(Dodi/mh)

Pengujian UU Pemerintahan Aceh

Calon Perseorangan di Aceh Dipersoalkan

U
Humas MK/Annisa Lestari

Dalam Uji materi terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Kuasa
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar menghadirkan Wakil Gubernur Aceh,
Muhammad Nazar pada persidangan berikutnya, Jumat (15/10).
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ji materi terhadap UndangUndang No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh
kembali digelar oleh MK pada
Jum’at (15/10) siang, di Ruang Sidang
Pleno MK. Pada kesempatan itu, Pemohon
melalui kuasanya menyampaikan perbaikan
dari permohonan yang diajukan.
Meskipun ada perbaikan, Pemohon
menyatakan masih menguji Pasal 256 UU
tersebut. “Ada perbaikan pada identitas
terkait domisili Pemohon, kedudukan
hukum, dan perubahan pada beberapa
poin,” ungkap salah satu kuasa hukum
Pemohon.
Pasal 256 UU Pemerintahan Aceh
berbunyi, “Ketentuan yang mengatur calon
perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/
Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau
walikota/wakil walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf
d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk
pemilihan pertama kali sejak UndangUndang ini diundangkan.”
Adapun Pemohon, pada persidangan
sebelumnya, Rabu (15/6), menyatakan
Pasal 256 tersebut telah bertentangan
dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 3, Pasal
28I ayat (2) UUD 1945. Pertentangan
tersebut, lanjut Pemohon, khususnya
terhadap frasa ‘hanya dilaksanakan untuk
pemilihan pertama kali sejak Undang-

Undang ini diundangkan’. Menurut
Pemohon, seharusnya pencalonan kepala
daerah untuk calon perseorangan di Aceh
tidak hanya berlaku untuk pemilihan
kepala daerah yang pertama saja.
Pada kesempatan yang sama,
hadir pula Pihak Terkait, yakni Fajrul
Rahman.
Fajrul
menyampaikan,
pihaknya akan menghadirkan ahli
dan saksi terkait perkara pengujian
UU ini. Ahli yang akan dihadirkan
diantaranya Refly Harun, Irman Putra
Sidin dan Yudi Latif; sedangkan sebagai

saksi yaitu Wakil Gubernur Aceh,
Muhammad Nazar. Namun, permintaan
untuk menghadirkan ahli dan saksi
tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh
Mahkamah. “Ini persoalan sederhana.
Apakah kita memerlukan ahli? Kita lihat
nanti, apakah perlu menghadirkan ahli
atau tidak. Kami kan sudah ahli semua,”
seloroh Ketua Panel Hakim, M. Akil
Mochtar setengah bercanda, disambut
dengan senyum kecil para Pemohon dan
Fajrul. (Dodi/mh).

Pengujian UU Ketenagakerjaan

Kebijakan Pengupahan Buruh Diuji di MK

Humas MK/Ganie

Kuasa hukum Andi M. Asrun dan Pemohon Prinsipal M. Komarudin dan M. Hafidz saat persidangan pengujian
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Kamis (14/10).

U

ndang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenaga
kerjaan (UU Ketenagakerjaan)
diuji materiil oleh Mahkamah
Konstitusi (MK), Kamis (14/10), di Ruang
Sidang Panel MK. Perkara yang teregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor 61/PUUVIII/2010 dimohonkan oleh M. Komaruddin
dan Muhammad Hafiz.
Dalam permohonannya, Pemohon
yang diwakili kuasa hukumnya Andi M.
Asrun mendalilkan Pasal 1 ayat (22),
Pasal 88 ayat (3) huruf a, Pasal 90 ayat (2),
Pasal 160 ayat (3), dan ayat (6) serta Pasal
171 UU Ketenagakerjaan bertentangan
dengan UUD 1945 terutama Pasal 27 ayat

(2), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 28I ayat
(1). “Pasal-pasal a quo mengakibatkan
buruh tidak mendapatkan perlindungan
hukum,” jelasnya.
Sementara itu, lanjut Asrun, Pasal
88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengenai
kebijakan pengupahan bagi para buruh telah
melucuti hak-hak para buruh. “Sedangkan
Pasal 160 UU Ketenagakerjaan mengenai
ketidakmampuan pengusaha membayar
upah buruh merupakan cerminan negara
tidak melindungi para buruh. Seharusnya
negara bisa meningkatkan taraf hidup
rakyatnya. Hal itu tidak cukup hanya
dengan melakukan penjaringan standar
upah minimum,” paparnya.

Menanggapi permohonan Pemohon,
Majelis Hakim Panel yang terdiri atas
Hakim Konstitusi Achmad Sodiki sebagai
Ketua Panel serta M. Akil Mochtar dan
Muhammad Alim sebagai Anggota Panel,
menyarankan agar Pemohon memperbaiki
permohonannya. Dengan banyaknya pasal
dalam UU Ketenagakerjaan yang diuji,
Akil meminta agar Pemohon menguatkan
argumentasi dan korelasi dalam setiap
dalilnya. “Karena banyak batu ujinya,
maka harus dikorelasikan dengan
kerugian
konstitusional
Pemohon.
Apalagi pertentangan norma pun belum
terlihat dalam permohonan Pemohon,”
ujarnya.
Akil juga meminta Pemohon
memikirkan akibat jika seluruh pasal
tersebut dihapuskan. “Kalau dihapus,
berarti tidak ada yang mengatur tentang
pembayaran upah ataupun bagaimana
menyelesaikan perselisihan hak dalam
pengadilan hubungan industrial. Nanti
akan ada kekosongan hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Achmad Sodiki
menyarankan agar Pemohon memperkuat
argumentasi
dalam
permohonan
Pemohon. “Kerugian konstitusional
Pemohon itu apa? Pemohon lebih baik
mempertajam argumentasi dalil-dalilnya
untuk itu Pemohon diberikan waktu
14 hari sekaligus untuk memperbaiki
permohonannya,” tandasnya. (Lulu
Anjarsari/mh)
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Pengujian UU KPK

MK Tolak Uji Ketentuan Pengalaman dan Usia
Minimum Calon Pimpinan KPK
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak
seluruh permohonan Perkara No. 37-39/PUUVIII/2010 - Pengujian UU No. 30/2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK), Jumat (15/10)

Humas MK/GANIE

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan
menolak
seluruh permohonan Perkara
No. 37-39/PUU-VIII/2010 terkait pengujian UU No. 30/2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) pada Jumat (15/10) pagi di
ruang Sidang Pleno MK.
“Mahkamah berkesimpulan, dalildalil para Pemohon tidak berdasar dan
tidak beralasan hukum. Amar Putusan,
menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya,” demikian dibacakan Mahfud
MD selaku Ketua Pleno didampingi para
hakim konstitusi lainnya.
Pemohon adalah M. Farhat Abbas,
dan O.C. Kaligis, merupakan Calon
Pimpinan KPK dan kini berprofesi sebagai
advokat. Dalam pokok permohonannya,
Pemohon
mempermasalahkan
frasa
“pengalaman sekurang-kurangnya 15
(lima belas) tahun” sesuai Pasal 29 angka
4 UU KPK, dan batas umur minimal 40
tahun dan maksimal 65 tahun sebagai
syarat menjadi Pimpinan KPK.
Mengenai dalil Pemohon yang
mempersoalkan frasa “pengalaman se
kurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun”
sesuai Pasal 29 angka 4 UU KPK, dan batas
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umur minimal 40 tahun dan maksimal 65
tahun sebagai syarat menjadi Pimpinan
KPK, menurut Mahkamah,
syarat
“pengalaman sekurang-kurangnya 15
(lima belas) tahun” harus dibaca secara
keseluruhan yaitu, berijazah sarjana
hukum atau sarjana lain yang memiliki
keahlian dan pengalaman sekurangkurangnya 15 (lima belas) tahun dalam
bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau
perbankan.
Mahkamah berpendapat, hal tersebut
merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk
menduduki jabatan publik (public office) in
casu persyaratan untuk menjadi Pimpinan
KPK. Pemenuhan hak untuk memperoleh
kesempatan sama dalam pemerintahan
bukan berarti negara tak boleh mengatur dan
menentukan syarat-syaratnya, sepanjang
syarat-syarat demikian secara objektif
merupakan kebutuhan yang dituntut oleh
jabatan atau aktivitas pemerintahan yang
bersangkutan dan tidak mengandung unsur
diskriminasi.
Sedangkan masalah kriteria usia
Pimpinan KPK, ungkap Mahkamah, UUD
1945 tidak menentukan batasan usia minimal
atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang
berlaku umum untuk semua jabatan atau

aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD
1945 menyerahkan penentuan batasan usia
tersebut kepada pembentuk Undang-Undang
untuk mengaturnya.
Oleh
sebab
itulah,
menurut
Mahkamah, persyaratan usia minimal untuk
masing-masing jabatan atau aktivitas
pemerintahan diatur secara berbeda-beda
dalam berbagai peraturan perundangundangan, sesuai dengan karakteristik
kebutuhan jabatan masing-masing.
Persyaratan tersebut tidak hanya
berlaku untuk Pimpinan KPK, tapi
juga untuk jabatan publik lainnya yang
telah diatur dalam Undang-Undang,
seperti persyaratan untuk menjadi
Hakim Konstitusi, “berusia sekurangkurangnya 40 (empat puluh) tahun pada
saat pengangkatan”, persyaratan untuk
menjadi Hakim Agung, “berusia sekurangkurangnya 45 (empat puluh lima tahun)”,
batas usia minimal untuk berhak memilih
dalam pemilihan umum ditentukan 17
tahun atau sudah kawin atau sudah pernah
kawin.
“Oleh karena itu, dalil para Pemohon
a quo adalah tidak tepat dan tidak beralasan
hukum,” tegas Mahkamah. (Nano Tresna
A./mh)

RUANG SIDANG

Pengujian UU MD3

MK Putuskan Pemberhentian Sementara
Anggota DPR Konstitusional

Humas MK/WIWIK BW
HUMAS MK/GANIE

Para kuasa hukum Pemohon (Ki-Ka): Iwan Gunawan, M. Fadli Nasution, dan Virza Roy Hizzal Lubis, saat sidang
Plt. Paniterapendahuluan
MK, Kasianur
Sidauruk
salinan
putusan
nomor
pemeriksaan
perkara
No. menyerahkan
152/PUU-VII/2009,
Senin
(11/1) di
ruang152/PUU-VII/2009
sidang panel MK. mengenai

pengujian UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, usai persidangan Jum’at (15/10).

S

etiap jabatan publik atau jabatan
dalam pemerintahan dalam arti
luas, baik yang pengisiannya
dilakukan melalui pemilihan,
maupun melalui cara lain, menuntut syarat
kepercayaan masyarakat karena jabatan
publik adalah jabatan kepercayaan. Oleh
karena itu, dalam rekruitmen jabatan
publik maupun dalam mekanisme
pemberhentiannya dibuat persyaratanpersyaratan tertentu agar pejabat yang
terpilih adalah pejabat yang benar-benar
bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai
integritas moral yang tinggi.
Demikian pendapat Mahkamah
terhadap dalil Pemohon yang menyatakan
pemberhentian sementara bertentangan
UUD 1945 yang tidak mengenal istilah
pemberhentian sementara.
Sidang dengan agenda pengucapan
putusan perkara nomor 152/PUU-VII/2009
mengenai pengujian UU 27/2009 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3)
ini digelar pada Jum’at (15/10)
bertempat di ruang sidang Pleno Gedung
MK. Dalam amar putusan, Mahkamah
menyatakan
menolak
permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.

Permohonan ini diajukan oleh
Achmad Dimyati Natakusumah, Anggota
DPR RI periode 2009-2014. Pada 14
Desember 2009, Dimyati memohonkan
pengujian Pasal 219 UU 27/2009 ke
MK. Saat itu Dimyati sedang dihadapkan
sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri
Pandeglang.
Mantan Bupati Pandeglang ini
mendalilkan bahwa ketentuan yang
mengatur
tentang
pemberhentian
sementara terhadap Anggota DPR karena
menyandang status terdakwa sebagaimana
diatur dalam Pasal 219 UU 27/2009,
bertentangan dengan prinsip persamaan
di hadapan hukum dan pemerintahan
(equality before the law) sebagaimana
diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945.
Mahkamah
tidak
menemukan
alasan hukum yang cukup kuat terhadap
potensi terjadinya pelanggaran atas hakhak konstitusional Pemohon yang dijamin
dan dilindungi oleh UUD 1945, sehingga
Mahkamah berpendapat permohonan
provisi harus dikesampingkan.
Meskipun Pasal 22B UUD
1945 tidak secara expressis verbis

mengatur mengenai pemberhentian
sementara, tetapi tidak mengurangi hak
pembentuk UU untuk mengatur lebih
lanjut mekanisme pemberhentian suatu
jabatan publik sesuai dengan kebutuhan
yang menjadi tuntutan bagi jabatan
publik yang bersangkutan serta dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat
(2) UUD 1945.
Apabila hanya norma dalam Pasal
213 UU 27/2009 ayat (2) huruf c UU
27/2009 yang menjadi dasar argumentasi
Pemohon, yakni diberhentikan setelah
memperoleh putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih, maka
justru mengandung ketidakadilan dan
ketidakpastian hukum.
Mahkamah sependapat dengan
keterangan pemerintah dalam persidangan
yang menyatakan bahwa pasal yang
dimohonkan pengujian justru memberikan
kemudahan bagi anggota DPR, DPD, dan
DPRD ketika menghadapi proses hukum
tidak mengganggu tugas-tugas konstitusional
sebagai anggota dewan.
Apabila ada seorang anggota
DPR harus menjalani proses peradilan,
sementara yang bersangkutan juga harus
melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dan menerima hak-hak sesuai dengan
jabatannya, justru akan merendahkan
kedudukan lembaga Dewan di mata rakyat
karena tidak dapat menjaga kredibilitas dan
moralitas anggotanya. Sementara apabila
ternyata putusan pengadilan menyatakan
yang bersangkutan tidak bersalah, sudah ada
mekanisme hukum untuk mengembalikan
harkat dan martabatnya di hadapan hukum.
Memang
benar
Presiden/Wakil
Presiden dan Anggota DPR dipilih secara
langung oleh rakyat melalui pemilu,
tetapi kedudukan hukumnya berbeda.
Perbedaan kedudukan hukum dan tugas
konstitusional sebagaimana diatur dalam
UUD 1945 menyebabkan karakter kedua
jabatan tersebut berbeda sehingga wajar dan
proporsional pula apabila ada pembedaan
dalam mekanisme pemberhentian dari
jabatannya.
Begitu pula terhadap Hakim Agung
dan Hakim Konstitusi sebelum dilakukan
pemberhentian, juga dapat diberhentikan
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sementara dari jabatannya sebagaimana
diatur dalam Pasal 13 UU 3/2009 tentang
Perubahan Kedua Atas UU 14/1985
tentang MA dan Pasal 24 ayat (1) UU
24/2003 tentang MK.
Mahkamah berkesimpulan bahwa
kerugian yang didalilkan Pemohon

disebabkan oleh pelaksanaan undangundang bukan karena konstitusionalitas
dari norma yang dimohonkan pengujian
sehingga dalil-dalil Pemohon tidak
berdasar dan tidak beralasan hukum.
Sidang Pleno terbuka untuk
umum ini dilaksanakan oleh tujuh

Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud
MD.,
sebagai
Ketua
merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil
Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati,
Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva,
masing-masing sebagai Anggota. (Nur
Rosihin Ana)

Pengujian UU Jabatan Notaris

Aturan Usia Pensiun Notaris Konstitusional

Humas MK/Ganie

Pemohon prinsipal Anthony Saga Widjaja (kanan), sedang mendengarkan putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010
pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), yang
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi oleh enam hakim konstitusi lainnya, Jumat (15/10).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan untuk menolak
seluruh permohonan atas
pengujian Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UU Jabatan Notaris). Demikian
amar putusan Nomor 52/PUU-VIII/2010
yang dibacakan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD didampingi oleh enam hakim
konstiusi lainnya, Jumat (15/10), di Ruang
Sidang Pleno MK. Perkara ini dimohonkan
oleh Anthony Saga Widjaja.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mempersoalkan ketentuan
mengenai usia pensiun seorang notaris
yang menurut Pasal 8 ayat (1) huruf b dan
Pasal 8 ayat (2) UU Jabatan Notaris yakni
setelah seorang notaris berusia 65 tahun
dan dapat diperpanjang selama dua tahun
sehingga maksimal berusia 67 tahun yang
menurut Pemohon ketentuan tersebut
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD
1945 dan Pasal 28A UUD 1945. Menurut
Pemohon, selama seseorang masih sehat
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rohani dan jasmani semestinya dapat
diperpanjang masa baktinya supaya dapat
mencari penghidupan dari pekerjaannya.
Mahkamah dalam pendapatnya
menjelaskan soal usia pensiun, atau
berakhirnya masa jabatan, semua instansi
telah diatur masing-masing dengan
peraturan perundang-undangan. Hakim
Konstitusi berdasarkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi diberhentikan bila telah berakhir
masa jabatannya selama 5 tahun dan
dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali
masa jabatan berikutnya. “Hakim Agung
berdasarkan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung pensiun setelah
berusia 65 tahun dan dapat diperpanjang
paling lama dua tahun sehingga maksimal
berusia 67 tahun. Kemudian dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung ditentukan Hakim
Agung pensiun dalam usia 70 tahun,” ujar
salah satu hakim konstitusi.
Selain itu, usia pensiun Jaksa dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991
tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 59 dalam Pasal 12
huruf c menentukan, “Telah berumur 58
(lima puluh delapan) tahun dan 60 (enam
puluh) tahun bagi Kepala Kejaksaan
Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
atau jabatan yang dipersamakan dengan
Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil
Kepala Kejaksaan Tinggi”. Kemudian
usia pensiun jaksa tersebut diubah oleh
pembentuk undang-undang. Menurut Pasal
12 huruf c Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, usia pensiun Jaksa adalah 62
tahun.
“Merujuk kepada aturan yang
dipertimbangkan di atas, Mahkamah
berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk
undang-undang mengenai batas usia pensiun
seseorang pejabat adalah suatu kebijakan
hukum terbuka (open legal policy) yang
berapa pun usia pensiun yang ditetapkan
tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan
yang tidak konstitusional. Menurut
Mahkamah, soal perubahan usia pensiun
seorang pejabat adalah ranah legislative
review, seperti halnya perubahan usia
Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun
menjadi 70 tahun atau usia pensiun Jaksa
dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62
tahun sebagaimana dipertimbangkan di atas,
bukan ranah judicial review,” jelas salah satu
hakim konstitusi.
Dalam konklusi yang dibacakan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD, Mahkamah
menyimpulkan
Pemohon
memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk bertindak selaku Pemohon dalam
perkara ini. “Permohonan Pemohon
tidak beralasan hukum,” tandasnya.
(Lulu Anjarsari/mh).

RUANG SIDANG

Pengujian UU Pemda

Pemberhentian Sementara Kepala Daerah
Mengandung Nilai Moral
Ahli dari Pemohon, Syaiful Ahmad Dinar
memberikan keterangan pada Sidang uji materi
terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di
Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/10)

Humas MK/Annisa Lestari

S

idang uji materi terhadap Pasal
31 ayat (1) Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah kembali
digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Senin (18/10) pagi, di ruang sidang pleno
MK. Agenda sidang adalah mendengarkan
keterangan Pemerintah, DPR, ahli dan saksi.
Permohonan dengan nomor perkara 53/
PUU-VIII/2010 ini diajukan oleh Bupati
Lampung Timur, Satono.
Tampak hadir dalam persidangan,
kuasa hukum Pemohon Andi M. Asrun dan
Merlina serta kuasa hukum Pihak Terkait
Bahtiar Sitanggang. Nampak pula wakil
dari pihak Pemerintah: Sedangkan dari
DPR RI tidak hadir dalam persidangan
kali ini.
Pasal yang diuji tersebut berbunyi,
”Kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah diberhentikan sementara oleh
Presiden tanpa melalui usulan DPRD
karena didakwa melakukan tindak
pidana korupsi, tindak pidana terorisme,
makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan Negara.”
Dalam keterangannya, Pemerintah,

menyatakan, pengaturan yang termuat
dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda
tersebut adalah dalam rangka pembinaan
kepada para penyelenggara pemerintahan
yang berada di daerah. “Secara filosofis
pasal tersebut mengandung nilai-nilai
moral. Yakni, untuk mewujudkan keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan sosial,”
ungkap Pemerintah.
“Untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih, berwibawa dan akuntabel.
Oleh karena itulah diambil kebijakan ini.
Yaitu untuk kepentingan yang bersangkutan
dan menjaga wibawa institusi,” paparnya
melanjutkan.
Selain itu, Pemerintah juga meminta
kepada Mahkamah untuk memberikan
putusan yang konsisten. Menurut
Pemerintah, persoalan dan konstruksi
hukum dari Pasal yang diuji oleh Pemohon,
pada intinya, memiliki kesamaan dengan
uji materi oleh MK pada perkara 152/
PUU-VII/2009. “Kami meminta kepada
Mahkamah untuk memberikan putusan
yang istiqomah dengan putusan hukum
yang ada sebelumnya. Dalam putusan itu,
MK menolak permohonan Pemohon.”

Melanggar Konstitusi
Pada kesempatan tersebut, Pemohon
menghadirkan seorang Ahli, yakni Pakar
Hukum Pidana, Syaiful Ahmad Dinar.
Menurut Syaiful, pada intinya, pengaturan
dalam Pasal tersebut telah melanggar asas
praduga tidak bersalah, kepastian hukum
serta hak asasi manusia yang dijamin oleh
Konstitusi.
Seharusnya, lanjut Syaiful, untuk
menjamin kepastian hukum, seseorang
hanya dapat diberhentikan dari jabatannya
ketika sudah mendapatkan keputusan yang
mengikat oleh pengadilan. “Saya melihat,
(dalam konteks ini) vonis sudah djatuhkan
oleh UU,” ungkapnya. “Padahal, banyak
kasus seseorang yang telah berstatus
terdakwa, akhirnya tidak terbukti menurut
hukum,” lanjutnya.
Selain itu, Syaiful juga mengingat
kan, dalam menguji pasal tersebut
Mahkamah perlu mempertimbangkan
suara konstituen yang telah memberikan
suaranya melalui proses Pemilukada.
“Ada hak konstitusional masyarakat yang
telah memberikan suaranya,” ingatnya.
Senada dengan Pemohon, Pihak
Terkait Bupati Bone Bolango Agung
Haris Najamudin, menghadirkan tiga
saksi untuk menerangkan bahwa Pasal
tersebut berdampak kepada proses
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Total lamanya proses hukum yang telah
dijalani Pemohon Pihak Terkait adalah
memakan waktu 21 bulan,” ujar salah satu
saksi, Pata Agung. (Dodi/mh)
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Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman, KUHP, dan UU MA

Diuji Pasal tentang Peninjauan Kembali

Humas MK/Yoga Adiputra

Agus Nurudin dan Azi Widianingrum, Kuasa Hukum dari Sigit Sugiarto bin Ong Ting Kang Direktur CV.
Kurnia Abadi, menguji konstitusionalitas pasal yang mengatur tentang Peninjauan Kembali (PK), Senin
(25/10).

M

erasa
dirugikan
atas
berlakunya Pasal 24 ayat
(2) UU No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Direktur CV. Kurnia Abadi,
Sigit Soegiarto (Pemohon), mengajukan
judicial review ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Pemohon bermaksud menguji
konstitusionalitas pasal yang mengatur
tentang Peninjauan Kembali (PK).
Pasal itu berbunyi,“Terhadap putusan
peninjauan kembali tidak dapat dilakukan
peninjauan kembali.”
Pemohon, melalui kuasanya, Agus
Nurudin, menyatakan, berlakunya pasal
tersebut telah memunculkan ketidak
adilan bagi Pemohon. “Pemohon merasa
dizholimi atas undang-undang tersebut,”
ungkapnya. Pemohon merasa dirugikan
karena merek dagang yang telah
didaftarkannya secara sah telah dicoret
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dengan adanya putusan Mahkamah
Agung (MA) yang diajukan oleh PT.
Inax International Corporation. Karena
adanya pasal tersebut, Pemohon tidak
dapat mengajukan PK untuk kedua
kalinya.
Selain itu, dalam persidangan
pendahuluan, Senin (25/10) siang, di ruang
sidang Panel MK, Pemohon juga menguji
konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU
No. 14 tahun 1985 jo UU No. 3 tahun
2009 tentang Mahkamah Agung, serta
Pasal 268 ayat (3) UU No. 8 tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Kedua pasal tersebut juga
berkaitan dengan tidak adanya PK setelah
putusan PK, atau dengan kata lain, tidak
ada PK yang kedua.
Menurut Pemohon, tidak ada PK
yang kedua itu telah melanggar hakhak konstitusionalnya. Oleh karena itu,

Pemohon menguji pasalpasal tersebut dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 24
ayat (1), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal
28H ayat (2) dan Pasal 28J
ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945. ”Penekanan
kami pada prinsip-prinsip
keadilannya,”
terang
Agus.
Terhadap
permo
honan itu, Panel Hakim
yang terdiri dari Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva
(Ketua Panel), Muhammad
Alim serta Harjono, mem
berikan beberapa saran dan
masukan untuk perbaikan
permohonan. Menurut Hamdan, yang
penting untuk dipertimbangkan oleh
Pemohon adalah batas pengajuan PK itu
sendiri. “Apakah dua, tiga, empat atau
berapa?” jelasnya kepada kuasa Pemohon.
Karena, lanjut Hamdan, yang juga
disampaikan Alim, pengaturan PK tersebut
salah satunya dalam rangka memberikan
kepastian hukum. Dan, kepastian hukum
merupakan salah satu prinsip yang diakui
dalam konstitusi.
“Anda dirugikan haknya karena apa?
Karena kekhilafan hakim, atau rugi karena
ada pasal itu. Ini harus jelas. Karena MK
tidak menguji putusan MA, MK hanya
menguji norma,” tegas Harjono juga
mengingatkan.
Selanjutnya, Pemohon diberikan
waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan
permohonan. “Ada beberapa Pemohon
juga yang menguji pasal ini. Silahkan anda
(Pemohon, red) lihat untuk mengelaborasi
permohonan. Mungkin juga nanti akan
disidangkan
bersama-sama,”
tutur
Hamdan sesaat sebelum menutup sidang.
(Dodi/mh)

RUANG SIDANG

Pengujian UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik

Uji Konstitusionalitas Keberadaan Ombudsman

Humas MK/Annisa Lestari

Kuasa Hukum Pemohon, Adnan Buyung Aziz menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU
Ombudsman) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik), Senin (25/10).

U

ndang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombuds
man Republik Indonesia (UU
Ombudsman) dan UndangUnda ng Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik)
diuji di Mahkamah Konstitusi (MK),
Senin (25/10), di Gedung MK. Perkara
yang teregistrasi di Kepaniteraan MK
dengan Nomor 62/PUU-VIII/2010 ini
dimohonkan oleh Walikota Makassar
Ilham Arief Sirajuddin (Pemohon I),
Lembaga Ombudsman Kota Makassar
(Pemohon II), Lembaga Ombudsman
Daerah Provinsi DIY (Pemohon III),
Lembaga Ombudsman Swasta Provinsi
DIY (Pemohon IV), Ombudsman Daerah
Kab.Asahan (Pemohon V), LSM KOPEL
(Pemohon VI) dan Bahar Ngintung
(Pemohon VII).
Dalam permohonannya, Pemohon
melalui kuasa hukumnya Adnan Buyung
Aziz mengungkapkan Pasal 43 ayat (1)
dan (2) UU Ombudsman serta Pasal 46
ayat (3) dan (4) UU Pelayanan Publik
bertentangan Pasal 18 ayat (2) dan ayat

(6), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat
(3), pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945.
Dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU
Ombudsman menyatakan bahwa “(1)
Apabila dipandang perlu, Ombudsman
dapat mendirikan perwakilan Ombudsman
di daerah provinsi atau kabupaten/
kota; (2) Perwakilan Ombudsman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai hubungan hierarkis dengan
Ombudsman dan dipimpin oleh seorang
kepala perwakilan”. Sementara Pasal 43
ayat (1) dan (2) UU Pelayanan Publik
menyatakan bahwa “(3) Ombudsman
wajib membentuk perwakilan di
daerah yang bersifat hierarkis untuk
mendukung tugas dan fungsi ombudsman
dalam kegiatan pelayanan publik; (4)
Pembentukan perwakilan ombudsman
di daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan paling lambat 3
(tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan”.
“Setelah dua tahun disahkannya
UU tersebut, Pemohon I sampai
Pemohon V tidak diperkenankan untuk

menggunakan nama Ombudsman. Jika
tetap mengunakan, maka dianggap tidak
sah. Tak hanya itu, dalam Pasal 43 ayat
(1) dan (2) UU Ombudsman terdapat kata
‘dapat’ dan pada Pasal 46 ayat (3) dan (4)
UU Pelayanan Publik menggunakan kata
‘wajib’. Dari ketentuan tersebut, menurut
kami ambivalen dan ambiguitas,” ujarnya.
Menanggapi permohonan Pemohon,
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva sebagai
Ketua Panel menyarankan agar Pemohon
memperbaiki salah satu petitumnya yang
meminta agar MK mensahkan para
Pemohon untuk menjadi Ombudsman
di daerah masing-masing. “MK hanya
memiliki kewenangan untuk menguji
konstitusionalitas
pasal.
Dalam
pandangan kami, petitum Pemohon bukan
masuk wilayah kami untuk menentukan
keberadaan sebuah institusi atau lembaga,”
ujarnya
Sementara Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati menjelaskan Pemohon
harus menguraikan secara jelas bahwa
Ombudsman yang dimiliki Pemohon
sudah disesuaikan dengan UU tersebut.
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“MK tidak mempunyai kewenangan
menambahkan norma baru. Tapi kalau
Pemohon menginginkan pasal a quo
konstitusional bersyarat, maka Pemohon
harus menguatkan argumentasi bahwa
ombudsman yang sudah didirikan Pemohon
sama seperti yang diamanatkan dalam UU
a quo. Kalau tidak begitu, maka nanti akan
ada ombudsman-ombudsman di daerah
lain yang tidak sesuai dengan amanat yang
ada dalam pasal a quo,” urainya.
Sedangkan, Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar menyarankan Pemohon untuk

memperbaiki kedudukan hukumnya (legal
standing). “Legal standing adalah pintu
masuknya permohonan ini. Hal ini tidak
diuraikan dengan jelas oleh Pemohon.
Tidak cukup hanya menyebutkan pasalpasal yang menjamin hak konstitusional
Saudara
(Pemohon,
red.)
dalam
UUD 1945, tapi juga harus diuraikan
konstruksinya. Apalagi Pemohon dalam
perkara ini banyak, ini berarti mempunyai
kedudukan hukum yang berbeda-beda
pula,” paparnya.
Menurut Akil, Pemohon lebih

memfokuskan pokok permohonan pada
penamaan Ombudsman sendiri. Hal ini,
lanjut Akil, lebih mengarah pada open
legal policy (kebijakan hukum dari
pembuat UU yang bersifat terbuka). “Apa
ini termasuk masalah konstitusionalitas
pasal? Lalu, masalah penggunaan kata
‘dapat’ dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU
Ombudsman dan kata ‘wajib’ pada Pasal
46 ayat (3) dan (4) UU Pelayanan Publik,
saya kira ini masalah legal drafting saja.
Bukan masalah konstitusional pasal,”
ujarnya. (Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU Pengadilan Anak

”Community Service Order”
Alternatif Pemidanaan Anak

Tampak di layar Ahli dari Pemohon, Adi Fahrudin saat presentasi di hadapan sidang uji materi
UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Selasa (26/10).

C

ommunity service order (CSO)
atau
program
pelayanan
masyarakat, merupakan bentuk
pemberian hukuman kepada
anak dengan memberikan kewajiban
kepadanya untuk memberikan pelayanan
sukarela kepada masyarakat yang
ditentukan oleh pengadilan.
“Program
community
service
order ini sesuai diterapkan untuk anak,
menggantikan sistem pemenjaraan yang
ada selama ini.”

32

KONSTITUSI Oktober 2010

Demikian disampaikan ahli Pemohon,
Adi Fahrudin, saat presentasi di hadapan
sidang uji materi UU Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak, Selasa (26/10) di
Ruang Pleno lt. 2 Gedung MK.
Uji materi UU 3/1997 ini
dimohonkan oleh Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI), dan Yayasan
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
Medan (YPKPAM). Materi yang diujikan
yaitu Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 Ayat

Humas MK/Yogi Dj

(1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 22, Pasal 23
Ayat (2) huruf a, dan Pasal 31 Ayat (1) UU
3/1997 tentang Pengadilan Anak. Sebagai
batu ujinya adalah Pasal 28B Ayat (2),
Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1)
UUD 1945.
Sidang dengan agenda mendengar
keterangan ahli yang diajukan pemohon
perkara nomor 1/PUU-VIII/2010 ini
dihadiri Ketua KPAI Hadi Supeno, ahli
Pemohon, dan kuasa Pemohon, Muhammad

RUANG SIDANG
Joni dkk. Dari pihak Pemerintah yang hadir,
Heni Susilo Wardoyo, Alfiani, dan Radita Aji,
ketiganya dari Direktorat Litigasi Peraturan
Perundang-undangan Kementerian Hukum
dan HAM (Kemenkumham).
Adi Fahrudin, dalam presentasi
dengan tema “Community Service Order:
Model Alternatif Rehabilitasi Sosial Anak
Pasca Putusan Pengadilan,” ini menyajikan
kecenderungan yang terjadi di dunia terkait
pemidanaan anak. Tawaran alternatif pidana,
misalnya dari Union International de Droit
Penal dalam kongres pertamanya di Brussel
7-8 agustus 1889 mengeluarkan resolusi
agar mengembangkan berbagai alternatif
pidana jangka pendek (alternatives to
short custodial sentence).
“Kemudian dari PBB, mereko
mendasikan dibatasinya pidana penjara
jangka pendek,” sambung ahli Pemohon,
Adi Fahrudin.
Lebih lanjut konsultan profesional di
Malaysia ini memaparkan kecenderungan
berdasarkan
perkembangan
terkini
di dunia internasional untuk mencari
alternatif pidana dari pidana pe
rampasan kemerdekaan (alternative to
imprisonment) ke dalam bentuk sanksi
alternatif (alternative sanction). Selain

KLIK

itu juga mengenai alternatif pemidanaan
berupa “community service order”.
Adi lalu menyontohkan penerapan
CSO di bebeberapa negara. Di Italia,
Jerman dan Swiss, pidana CSO dapat
menggantikan pidana penjara pengganti
apabila terpidana denda gagal membayar
dendanya. “Di beberapa negara Eropa,
CSO dapat menjadi syarat diterapkannya
grasi,” ujar Adi mencontohkan.
Di Belanda, papar Adi, grasi dapat
dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang
terpidana dengan syarat, bahwa terpidana
harus melaksanakan CSO. Kemudian
di Jerman, pidana CSO dapat menjadi
alternatif pidana perampasan kemerdekaan
sebagai akibat denda tidak terbayar dengan
melalui grasi.
Namun, penerapan program CSO
menurut Adi, setidaknya memenuhi
beberapa persyaratan, antara lain, berkaitan
dengan tindak pidana tertentu/tidak berat.
Kemudian, crime againt property, masa
hukuman tidak melebih waktu tertentu,
misalnya Denmark 6-8 bulan, Norwegia
dan Luxemburg 9-12 bulan, Belanda dan
Portugal 4 bulan.
Syarat lainnya yang juga perlu
mendapat perhatian yaitu, pelaku masih

www.mahkamahkonstitusi.go.id

anak-anak. Penerapan pidana CSO harus
memperhatikan UU Tenaga Kerja karena
usia anak dilarang untuk melakukan kerja.
Sedangkan mengenai kelebihan
program CSO, menurut Adi yaitu, pidana
CSO menisbikan proses stigmatisasi.
Pidana CSO akan meniadakan efek
negatif berupa “pendidikan kejahatan oleh
penjahat”. Dari segi ekonomi, kata Adi,
CSO jauh lebih murah. Kemudian, dapat
menghindarkan stigmatisasi.
Anak yang menjalani pidana CSO
masih dapat menjalankan kehidupan
secara normal, seperti termasuk sekolah,
pergaulan sosial. Sehingga proses
dehumanisasi bisa dihindari. “Dapat
menghindari
‘de-humanisasi’
yang
selalu menjadi efek negatif dari pidana
perampasan kemerdekaan,” tegas Adi
Fahrudin.
Sidang Pleno terbuka untuk umum
ini dilaksanakan oleh delapan Hakim
Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki sebagai
Ketua merangkap Anggota, M. Akil
Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida
Indrati, M. Arsyad Sanusi, Hamdan
Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil
Sumadi, masing-masing sebagai Anggota.
(Nur Rosihin Ana)

Manfaatkan
permohonan
perkara
di MK melalui
Permohonan
Online
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Pengujian UU Minerba

UU Minerba Dinilai Untungkan Pemodal Besar
Teguh Pamuji, Staf Ahli Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam Sidang
uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU
Minerba), Rabu (27/10).

tersebut berpotensi mengurangi hak yang
telah dijamin oleh konstitusi,” tegas Asep
yang juga Ketua Tim Advokasi Hak Atas
Lingkungan.

S

idang uji materi UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (UU Minerba)
kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Rabu (27/10) pagi, di Ruang
Sidang Pleno MK. Agenda sidang adalah
mendengarkan keterangan Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun, dalam persidangan kali ini tidak
dihadiri DPR.
Dalam Panel Khusus yang diketuai
oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki
tersebut, hadir para Pemohon yang
diwakili para kuasanya. Ada tiga Pemohon
dengan nomor perkara yang berbeda,
yakni: Pemohon dengan nomor perkara
25/PUU-VIII/2010, 30/PUU-VIII/2010,
serta
32/PUU-VIII/2010.
Beberapa
Pemohon tersebut adalah para penambang,
organisasi penambang serta Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka di
antaranya: Fatriansyah Aria, Fahrizah,
APTI, ASTRADA Prov. Kepulauan
Bangka Belitung, WALHI, PBHI, KPA,
KIARA, Solidaritas Perempuan, Nur
Wenda dkk.
Dalam permohonannya, pada intinya,
para Pemohon menyatakan, beberapa
pasal pada UU Minerba lebih cenderung
menguntungkan para investor asing
serta pemilik modal besar. Sedangkan,
penambang rakyat ataupun penambang
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bermodal kecil, kurang atau bahkan tidak
dijamin dan dilindungi oleh UU Minerba
untuk bisa menjalankan usaha secara adil.
Oleh karena itu, UU Minerba, menurut
Pemohon, dianggap telah diskriminatif.
Menurut Dharma Sutomo, salah
satu kuasa Pemohon (perkara no. 30),
mengungkapkan, pada UU Minerba
terdapat persyaratan-persyaratan yang
tidak mungkin dipenuhi oleh para
penambang bermodal kecil. “Persyaratan
tersebut tidak realistis dan rasional,”
pungkasnya. Salah satu syarat yang
ditentukan adalah memiliki lahan minimal
5 ribu hektar. Pada praktiknya, ketentuan
ini sangat sulit dipenuhi para penambang
dengan modal kecil.
Menurut para Pemohon, setidaknya
Pasal 6 ayat 1 huruf e jo Pasal 9 ayat (2);
Pasal 10 huruf b; Pasal 22 huruf f; Pasal
38; Pasal 52 ayat (1); Pasal 55 ayat (1);
Pasal 58 ayat (1); Pasal 61 ayat (1); Pasal
75 ayat (4); Pasal 172; serta Pasal 173
ayat (2) UU Minerba telah bertentangan
dengan Konstitusi, terutama dengan
pasal-pasal yang berkaitan dengan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
dan keadilan ekonomi.
Kuasa Pemohon lainnya (perkara
no. 32), Asep Yunan Firdaus, menyatakan,
pasal-pasal pada UU Minerba telah
memungkinkan
hilangnya
hak-hak
konstitusional warga negara. “Pasal-pasal

Asas Partisipatif
Sebaliknya, dalam keterangannya,
Pemerintah menyatakan, pengaturan
dalam UU Minerba malah dimaksudkan
untuk melindungi para pengusaha kecil/
rakyat serta menjamin kepastian hukum.
Menurut Pemerintah, dalam hal persaingan
usaha, UU Minerba telah memberikan
kedudukan yang sama dan adil bagi para
pengusaha, baik kecil maupun besar.
“Salah satu asas dalam UU Minerba
adalah partisipatif,” ujar Pemerintah.
Pemerintah juga menyatakan, “Dibuka
seluas-luasnya sesuai dengan persyaratan
yang telah ditentukan.”
Begitu pula terkait adanya lelang
dalam pengelolaan lahan tambang.
Menurut Pemerintah, sistem lelang sama
sekali tidak bermaksud untuk menghalanghalangi ataupun menghadap-hadapkan
pengusaha kecil dengan pengusaha besar.
Dan, perlu diketahui, lanjut Pemerintah,
usaha tambang merupakan usaha yang
memiliki resiko tinggi serta membutuhkan
modal yang tidak sedikit. “Solusinya
adalah, salah satunya, badan usaha kecil
dapat menggabungkan usahanya untuk
‘melawan’ badan usaha besar,” ungkap
salah satu juru bicara Pemerintah. “Usaha
tambang memang high risk dan high
technology,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Pemerintah
banyak mendapat pertanyaan dari Majelis
Hakim. Para Hakim Konstitusi banyak
menyoroti tentang beberapa ketentuan
dalam UU Minerba yang memang
dirasakan lebih menguntungkan para
pengusaha asing dan pemodal besar.
“(Ketentuan ini) cenderung neolib,”
ungkap Hakim Konstitusi Arsyad
Sanusi, saat meminta penjelasan pada
Pemerintah. (Dodi/mh).

RUANG SIDANG

SKLN Batas Wilayah Maluku Tengah

Mediasi Belum Terwujud, Sidang Dilanjutkan

Humas MK/Yoga Adiputra

Pemohon Prinsipal, H. Abullah Tuasikal (Bupati Maluku Tengah) dan Asis Matulette (Ketua DPRD Maluku Tengah) didampingi Kuasanya Muhammad
Asrun dkk. pada sidang pemeriksaan perbaikan permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Senin (11/10).

S

idang perkara nomor 1/SKLNVIII/2010 kembali digelar
oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Senin (11/10) pagi
di Ruang Sidang Panel MKRI. Perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
(SKLN) ini dimohonkan oleh Bupati
Maluku Tengah Abdullah Tuasikal dan
Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah
Asis Matulette. Agenda sidang adalah
mendengarkan perbaikan permohonan.
Hadir pada kesempatan itu, Pemohon
Prinsipal didampingi oleh kuasanya,
Muhammad Asrun dkk. Sedangkan dari
Pihak Pemerintah hadir: Biro Hukum
Kemendagri Prof. Yudan Arief Fachrullah,
Kepala Biro Hukum Kemendagri Woede
Siti Amini Rere, serta Kepala Bagian
Hukum Kemendagri Erma Wahyuni.
Pemohon menyampaikan sudah
melakukan perbaikan permohonan sesuai

dengan saran-saran yang diajukan Panel
Hakim. Menurut Pemohon, melalui
kuasanya menegaskan, pada pokoknya
mereka tetap menyatakan bahwa
menteri dalam negeri tidak berwenang
untuk menentukan batas wilayah suatu
daerah. Apalagi, lanjut Pemohon, dengan
keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 29 Tahun 2010
tentang Batas Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku
Tengah Provinsi Maluku telah merugikan
hak dan kewenangan konstitusionalnya
selaku pemerintah daerah.
“Terjadi pergeseran wilayah dan
mengganggu pelaksanaan kewenangan
pemerintah daerah,” papar Asrun.
“Permendagri Nomor 29 Tahun
2010 bertanggal 13 April 2010, telah
mengurangi kewenangan konstitusional
Pemohon. Serta, telah mengurangi hak

konstitusional Pemohon untuk mengelola
potensi daerah yang menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dalam salah
satu petitumnya, Pemohon meminta
kepada Mahkamah untuk menyatakan
kewenangan Termohon (Menteri Dalam
Negeri) terkait penentuan batas wilayah,
telah bertentangan dengan konstitusi.
Selanjutnya, setelah mendengarkan
pemaparan dari Pemohon, Ketua Panel
Hakim Akil Mochtar yang menggantikan
sementara Ketua Panel M. Arsyad
Sanusi karena sakit, menanyakan tentang
perkembangan mediasi yang disarankan oleh
Panel Hakim pada persidangan sebelumnya.
“Kami menunggu, namun hingga saat ini
mediasi tersebut belum terwujud,” kata
Yudan menanggapi. (Dodi/mh)
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Pengujian Perpu Kehutanan

Mustav Sjab Perbaiki Permohonan

S

idang Pengujian Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 1
Tahun 2004 tentang Perubahan
atas UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Perpu Kehutanan),
diujikan di MK, Senin (25/10). Agenda
sidang adalah pemeriksaan perbaikan
permohonan.
Perkara 54/PUU-VIII/2010 ini di
ketuai Hamdan Zoelva dengan didampingi
Maria Farida Indrati dan Ahmad Fadlil
Sumadi sebagai Panel Hakim. “Ini adalah
sidang ketiga, yang kedua saudara tidak
hadir. Sidang di MK tidak bisa lewat waktu.
Kalau saudara terlambat, Mahkamah tidak

akan menunggu,” tegas Hamdan Zoelva.
Pemohon prinsipal adalah Mustav
Sjab dengan didampingi Eddy Wirawan,
Dullah Sudarso, dan Yufendi Yuhiandi.
“Kami sudah mengajukan perbaikan
permohonan dalam 14 hari,” kata Pemohon.
Dalam
persidangan,
Hamdan
menasihati bahwa perkara yang diajukan
menyangkut dua persoalan berbeda.
“Apa yang anda ujikan, jika Keppres,
maka menyangkut implementasi, tapi jika
pasalnya, maka menyangkut norma UUD. Itu
catatan yang bisa kami baca dari perbaikan
permohonan saudara,” tutur Hamdan.
Pemohon
sendiri
menyatakan

perbaikan dibuat setelah ada pengarahan
pada sidang pertama. “Meskipun UU
19/2004, terutama pasal 83b bertentangan
dengan 83a dan juga dengan UUD 1945.
Tapi karena kami merasa kurang tajam,
maka kami membuat perbaikan yang
kedua,” kata Pemohon.
Hakim Panel memang masih merasa
bahwa perbaikan permohonan masih belum
menjelaskan pertentangan norma yang
diujikan. “Harus dielaborasi lebih jauh,
jadi bukan sekadar karena ada Keppres,
yang lain diakomodir, sementara anda
tidak. Harus ada penjelasan pertentangan
norma yang saudara ujikan,” tutur Hamdan
lagi. (Yazid/mh)

Humas MK/Yogi Dj

Pemohon Prinsipal Mustav Sjab, diwakili Kuasa Hukumnya dalam Sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan, Senin (25/10).
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Menyoal Konstitusionalitas Penghentian
Penyidikan dan Penuntutan Kasus Korupsi
Oleh: Lulu Anjarsari

H

engky Baramuli merupakan
Pemohon dalam pengujian
terhadap
Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU Korupsi). Pemohon
ditetapkan sebagai tersangka bersama
25 anggota DPR lainnya terkait dengan
kasus suap travel cheque dalam pemilihan
deputi senior BI tahun 2004. Perkara ini
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 60/PUU-VIII/2010.
Pemohon
mendalilkan
hak
konstitusionalnya terlanggar dengan
berlakunya Pasal 40 UU KPK. Pasal 40 UU
KPK menyatakan “Komisi Pemberantasan
Korupsi tidak berwenang mengeluarkan
surat perintah penghentian penyidikan dan
penuntutan dalam perkara tindak pidana
korupsi”. Menurut Pemohon, Pasal 40 UU
KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).
Norma yang terdapat pada Pasal 40 UU
KPK telah menimbulkan kerugian bagi
Pemohon. Kerugian tersebut berhubungan
dengan norma yang diujikan dalam UUD
1945 sehingga beralasan dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Hal ini karena kasus Pemohon tidak dapat
dihentikan penyidikannya, walaupun
penempatan Pemohon selaku tersangka
sudah melanggar hak asasi karena
Pemohon disangkakan untuk satu hal
yang di luar tanggung jawab kewenangan
Pemohon.
Kemudian Pasal 40 UU KPK
bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1)
yang menganut prinsip kepastian hukum
sehingga kepastian hukum berkeadilan
melarang
terjadinya
diskriminasi
karena dalam aturan pasal 109 ayat (2)
dan pasal 140 ayat (2) membolehkan
adanya penghentian KUHAP. KUHAP
membolehkan
adanya
penghentian
penyidikan dan penghentian penuntutan.
Sementara Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi
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tidak memberi kewenangan KPK untuk
melakukan penghentian penyidikan dan
penuntutan. Selain itu, menurut Pemohon,
Pasal 40 UU KPK, bertentangan pula
dengan isi Pasal 63 ayat (1) tentang
KPK yang menegaskan dalam seseorang
dirugikan sebagai akibat penyelidikan,
penyidikan, penuntutan yang dilakukan
oleh KPK secara bertentangan dengan
undang-undang dengan hukum yang
berlaku. Orang yang bersangkutan berhak
untuk mengajukan gugatan rehabilitasi
dan kompensasi. Hal ini memperlihatkan
sangat tidak jelasnya konsistensi antara
Pasal 40 dan Pasal 63 UU a quo. Pasal 40
UU KPK tidak membuka peluang untuk
penghentian penyidikan dan penghentian
penuntutan, padahal penyidikan dan
penuntutan yang dilakukan bisa saja
terdapat kesalahan atau bertentangan
dengan aturan hukum yang berlaku.
Sehingga langkah penghentian penyidikan
dan penghentian penuntutan haruslah
dimungkinkan daripada menerapkan
ketentuan Pasal 63, untuk mengajukan
gugatan rehabilitasi dan atau kompensasi.
Pasal 40 UU KPK juga dinilai
Pemohon bertentangan dengan Pasal 28
ayat (1) yang menganut prinsip bebas dari
perlakuan diskriminatif. Hal ini karena
hukum acara pidana yang diatur Pasal 109
dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP mengatur
penghentian penyidikan dan penghentian
penuntutan, sehingga Pemohon yang

dijadikan tersangka yang disidik oleh KPK
tidak dapat dihentikan penyidikannya
walaupun memenuhi persyaratan dapat
dihentikan penyidikannya. Sementara
proses penyidikan dan penuntutan dilakukan
pihak penyidik Polri dan Kejaksaan dapat
melakukan penghentian penyidikan dan
penghentian penuntutan asal memenuhi
syarat dan syarat untuk penghentian
penyidikan dan penuntutannya.
Dalam petitum provisinya, Pemohon
memohon Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi memerintahkan KPK untuk
tidak melakukan proses penyidikan lebih
lanjut sampai dikeluarkannya putusan
mahkamah tentang uji materiil ini.
Memerintahkan KPK untuk melakukan
penggantian
penyidikan
terhadap
Pemohon.
Sedangkan dalam pokok perkara,
Pemohon
meminta
agar
Majelis
Hakim menyatakan Pasal 40 UU KPK
bertentangan dengan UU 1945 atau
setidaknya menghilangkan frasa/kata
tidak sehingga selengkapnya berbunyi,
“menyatakan Pasal 40 Undang-Undang 30
2002 tentang KPK yang berbunyi Komisi
Pemberantasan Korupsi mengeluarkan
surat perintah penghentian penyidikkan
dan penuntutan dalam perkara tindak
pidana korupsi”. Pemohon juga meminta
agar menyatakan Pasal 40 UU KPK tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
dengan segala akibat hukumnya.[]

KPU Lambat Bentuk Dewan Kehormatan,
Pemohon Mengadu ke MK
Oleh: Lulu Anjarsari

J

amil B merupakan Pemohon terhadap
pengujian terhadap Undang-Undang
Nomor UU No. 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (UU Penyelenggaraan Pemilu).
Perkara ini diregistrasi Kepaniteraan MK
dengan Nomor 63/PUU-VIII/2010.
Dalam pokok permohonannya, Jamil
menjelaskan bahwa hak konstitusionalnya
terlanggar dengan berlakunya Pasal 30
serta Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 30 UU Penyelenggaraan Pemilu
menyatakan “Pemberhentian anggota
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/
Kota yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf
f, dan huruf g didahului dengan verifikasi
oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi
Bawaslu atau pengaduan masyarakat
dengan identitas yang jelas”. Sementara
Pasal 111 ayat (1) menyatakan “Untuk
memeriksa pengaduan dan/atau laporan
adanya dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh anggota KPU dan
anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan
Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc”.
Sedangkan Pasal 111 ayat (2) menyatakan
bahwa “Pembentukan Dewan Kehormatan
KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan KPU”.
Jamil
mendalilkan
bahwa
Bawaslu pada tanggal 14 Juli 2010
merekomendasikan pembentukan Dewan
Kehormatan terhadap 3 anggota KPU
Sulawesi Tengah in casu Adam Malik,
Adi Basma dan Patricia Lamaranua,
karena pernah diduga melanggar kode etik
(Bukti P-7). Bahwa terbitnya rekomendasi
Bawaslu a quo didasarkan atas kajian
mendalam yang berkesimpulan ketiga
anggota KPU a quo terbukti bertanggung
jawab atas keluarnya terbitnya surat
KPU/320/2010 dan surat Nomor 20/2010.
Bahwa terbitnya rekomendasi a quo
diawali laporan atau pengaduan Pemohon
yang merasa dirugikan secara langsung
atau tidak langsung keluarnya dan

tersebarnya surat KPU 320/2010 yang
dilakukan ketiga anggota KPU Provinsi
Sulawesi Tengah dan seterusnya. Setelah
rekomendasi a quo diterima KPU sampai
diajukannya permohonan a quo, KPU
belum merespon dan menindaklanjuti
rekomendasi a quo. Hal berbeda tatkala
melihat pembentukan dan sidang Dewan
Kehormatan terhadap Andi Nurpati yang
dibentuk dengan segera sehingga menurut
Pemohon ada kekeliruan memahami dan
menafsirkan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal
111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007.
Jamil
menjelaskan
bahwa
Bawaslu pada tanggal 14 Juli 2010,
merekomendasikan pembentukan dewan
kehormatan terhadap tiga anggota KPU
Kabupaten Toli-Toli in casu Adam Malik,
Yahdi Basmah, Patricia Lamarauna karena
diduga melanggar kode etik. “Keputusan
tersebut didasari atas kajian dan pengajuan
dari Pemohon bahwa ketiga anggota KPU a
quo terbukti terkait dengan terbitnya Surat
KPU Nomor 320/2010 dan Surat KPU
Nomor 20/2010. Setelah rekomendasi
a quo diterima KPU, akan tetapi sampai
diajukannya permohonan ini,
KPU
belum merespon dan menindaklanjuti
rekomendasi a quo. Padahal berbeda

halnya dengan ketika KPU membentuk
dewan kehormatan bagi Andi Nurpati
pelaksanaannya cepat, sepetinya da
kekeliruan penafsiran dari KPU terhadap
Pasal 30 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan
(2),” ujarnya.
Dalam petitum provisinya, Pemohon
meminta agar Mahkamah memerintahkan
KPU sesegera mungkin membentuk
Dewan Kehormatan terhadap tiga anggota
KPU Propinsi Sulteng masing-masing
bernama Adam Malik, Yahdi Basma dan
Patrisia Lamarauna. Sedangkan dalam
pokok permohonan, Pemohon meminta
agar Mahkamah menyatakan Pasal 30 ayat
(1) dan Pasal 111 (1) dan (2) UU No. 22
Tahun 2007 dapat dikualifikasi sebagai
conditionally constitutional (konstitusional
bersyarat) sepanjang semua rekomendasi
yang diajukan Bawaslu sesudah putusan
Mahkamah a quo dibacakan terkecuali
Dewan Kehormatan terhadap tiga
orang anggota KPU Propinsi Sulteng
masing-masing bernama Adam Malik,
Yahdi Basma, dan Patrisia Lamarauna
wajib ditindaklanjuti oleh KPU dengan
membuat penetapan pembentukan Dewan
Kehormatan dalam tempo sesingkatsingkatnya.[]
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Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang Oktober 2010)
No
1

51/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara

1. M. Farhat Abbas

Darmawan

6/PUU-VIII/2010

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

3

13/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 4/
PNPS/1963 tentang
Pengamanan Terhadap
Barang-Barang Cetakan
yang Isinya dapat
Mengganggu Ketertiban
Umum [Pasal 1, Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9] dan Pengujian
UU No. 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan [Pasal
30 ayat (3) huruf c]

5

20/PUU-VIII/2010

37/PUU-VIII/2010

Pemohon

Pengujian UU No. 13
Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah
Haji [Pasal 1 angka 8 jo.
Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal
22 ayat (1) dan (2)]

2

4

40

Nomor Registrasi

Tanggal Putusan
8 Oktober 2010

Ketetapan
Penarikan

13 Oktober 2010

Dikabulkan
Sebagian

13 Oktober 2010

Dikabulkan
Sebagian

2. Windu Wijaya

1.
2.
3.
4.
5.

Muhammad Chozin
A;
Adhel Setiawan;
Eva Irma M;
Syahrimal Akbar
Dalimunthe;
Muhidin M. Dahlan

Amar
Putusan

Pengujian UU No. 4/
PNPS/1963 tentang
Pengamanan terhadap
Barang-Barang Cetakan
yang Isinya dapat
Mengganggu Ketertiban
Umum

1. Instititut Sejarah Sosial
Indonesia (ISSI)
2. Rhoma Dwi Aria Yuliantri

13 Oktober 2010

Dikabulkan
Sebagian

Pengujian UU No. 30
Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
[Pasal 29 huruf d dan e]

M. Farhat Abbas

15 Oktober 2010

Ditolak

15 Oktober 2010

Ditolak

6

39/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 30
Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
[Pasal 229 angka 5]

7

52/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 30
Tahun 2004 tentang
Pemberhentian Notaris
[Pasal 8 ayat (1) huruf b
dan ayat (2)]

Anthony Saga Widjaja

15 Oktober 2010

Ditolak

8

152/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 27
Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah [Pasal 219
ayat (1)]

Achmad Dimyati
Natakusumah

15 Oktober 2010

Ditolak
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Daftar Putusan MK tentang Sengketa Pemilukada
(Sepanjang Oktober 2010)
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

1

167/PHPU.D-VIII/2010

2

168/PHPU.D-VIII/2010

3

169/PHPU.D-VIII/2010

4

170/PHPU.D-VIII/2010

5

171/PHPU.D-VIII/2010

6

173/PHPU.D-VIII/2010

7

174/PHPU.D-VIII/2010

8

179/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Raja
Ampat Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Manokwari Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Manokwari Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Kaimana Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Teluk
Wondama Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Waroppen Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Waroppen Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sorong
Selatan Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sorong
Selatan Tahun 2010

9

10

11

181/PHPU.D-VIII/2010

175/PHPU.D-VIII/2010

176/PHPU.D-VIII/2010

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar
Putusan

Deding Ishak dan
Siswanda H. Sumarto

6 Oktober 2010

Ditolak
Seluruhnya

Abdul Faris Umlati dan
Oktovianus Mambraku

6 Oktober 2010

Ditolak
Seluruhnya

Nataniel Dominggus
Mandacan dan Wempi
Welly Rengkung

6 Oktober 2010

Dikabulkan
Seluruhnya

Bastian Salabai dan
Robert K.R. Hammar

6 Oktober 2010

Ditolak
Seluruhnya

Hasan Achmad dan
Melkias C. Sikora

8 Oktober 2010

Ditolak
Seluruhnya

Bernadus A. Imburi dan
Adolf Victor Betay

8 Oktober 2010

Tidak Dapat
Diterima

Petrus Kasihiw dan Tejo
Hartoko

8 Oktober 2010

Ditolak
Seluruhnya

Hendrik Wonatorey dan
Dorus Wakum

12 Oktober 2010

Ditolak
Seluruhnya

Hendrik Wonatorey dan
Dorus Wakum

12 Oktober 2010

Ditolak
Seluruhnya

Origenes Ijie dan
Andrianus Dahar

14 Oktober 2010

Ditolak

Dance Yulian Flassy dan
Hi. Mustafa Mugaje

14 Oktober 2010

Ditolak
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177/PHPU.D-VIII/2010

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

Frederika Fatari dan
Marthen Salambauw

14 Oktober 2010

Tidak Dapat
Diterima

13

178/PHPU.D-VIII/2010

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

Herman Tom Dedaida
dan Frans Huway

14 Oktober 2010

Ditolak

14

180/PHPU.D-VIII/2010

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

Celcius Watae dan
Marsudi

14 Oktober 2010

Ditolak

15

182/PHPU.D-VIII/2010

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

Julianus Mnusefer dan
Theodorus Kawer

20 Oktober 2010

Dikabulkan

16

183/PHPU.D-VIII/2010

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

Hulda Ida Imbiri dan
Tonny Silas Manufandu

20 Oktober 2010

Ditolak

17

184/PHPU.D-VIII/2010

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

1. Rizali Djaelangkara
dan Ajub Willem
Darawia;
2. Ridwan Yalidjama dan
H. Edison Kindangen

21 Oktober 2010

Ditolak

18

185/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2010

Irfendi Arbi dan Zadry
Hamzah

21 Oktober 2010

Ditolak

19

186/PHPU.D-VIII/2010

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

TGH. Lalu Gede Muh.
Ali Wirasakti Amir Murni
dan H. lalu elyas Munir
Jaelani

21 Oktober 2010

Ditolak

20

116/PHPU.D-VIII/2010

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

Parhan Ali dan Erwan

26 Oktober 2010

Putusan Akhir

21

187/PHPU.D-VIII/2010

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

Said Hindom dan Ali
Baham Temongmere

28 Oktober 2010

Ditolak

22

188/PHPU.D-VIII/2010

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

Musa Ahmad dan Hi.
Suwidyo

28 Oktober 2010

Ditolak

Seluruh putusan MK dapat diunduh bebas di www.mahkamahkonstitusi.go.id
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Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat
Memimpin Sidang dengan Prinsip Demokrasi

Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat

D

alam
sejarah
Indonesia,
Dr. K. R. T. Radjiman
Wedyodiningrat
tercatat
sebagai Kaitjoo atau Ketua
dari Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan)
pada 1945. Sayang, tidak banyak literatur
yang menulis tentang peran Radjiman
dalam sidang-sidang Badan Penyelidik
tersebut. Padahal, sebagai seorang ketua,
ia memiliki kontribusi besar di balik
pembentukan Undang-undang Dasar 1945
yang berlaku hingga lebih dari setengah
abad di Indonesia.
Bergelar Sejajar Dokter Belanda
Radjiman adalah seorang dokter
sekaligus tokoh pergerakan Indonesia
yang berperan penting pada masa awal
kelahiran Republik Indonesia. Kelahiran
Yogyakarta, 21 April 1876, itu merupakan
putra Ki Sutodrono yang beristrikan
seorang keturunan Gorontalo. Setelah
menamatkan pendidikan Europeesche
Lagere School (ELS), setingkat sekolah

dasar zaman Belanda, pada 1893, ia
melanjutkan pendidikan dalam bidang
kedokteran hingga mendapat gelar “dokter
Jawa” (1898). Ia kemudian mengabdi
sebagai dokter di Banyumas, Purworejo,
dan Semarang.
Radjiman melanjutkan pendidikan
ke Sekolah Kedokteran Bumiputra atau
School Tot Opleiding Van Indlandsche
Arsten yang lebih dikenal dengan sebutan
STOVIA. Di sana, ia meraih gelar Indisch
Art atau dokter pribumi pada 1904. Dengan
gelar baru tersebut ia kemudian bekerja di
Lawang, Jawa Timur. Dua tahun kemudian
ia berangkat ke Amsterdam Belanda untuk
menempuh pendidikan di Sekolah Dokter
Tinggi hingga menyandang gelar Arts,
yakni gelar yang sejajar dengan dokter
Belanda.
Radjiman tercatat sebagai anggota
Boedi Oetomo sejak berdirinya organisasi
tersebut pada 1908. Ketika organisasi
tersebut berubah menjadi Partai Indonesia
Raya pada akhir 1935, ia juga masih menjadi
anggotanya. Pada 1918, ia menjadi salah

seorang anggota pertama Volksraad (Dewan
Rakyat) yang dibentuk pemerintah Hindia
Belanda. Di sana, ia duduk selama beberapa
periode hingga tahun 1931.
Ketika berbagai studie club muncul
pada tahun 1925-an, sebagai anggota
salah satu perkumpulan itu, ia memimpin
penerbitan majalah tengah bulanan Timbul
(1926-1930). Di majalah tersebut ia banyak
menulis terutama mengenai kesenian Jawa
dan Kawruh Jawa.
Pada zaman pendudukan Jepang
ia duduk sebagai anggota Syu Sangi-Kai
(Dewan Pertimbangan Daerah) Madiun.
Lalu ia ditarik ke pusat menjadi anggota
Chua Sangi-Kai (Dewan Pertimbangan
Pusat) dengan sebutan Gi-in atau anggota
(1943). Setelah Poetera (Poesat Tenaga
Rakjat) terbentuk, ia pun duduk dalam
Majelis Pertimbangan.
Karena terdesak dalam medan
pertempuran di Pasifik, Pemerintah Kolonial
Jepang di Indonesia kemudian membentuk
Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan, pada akhir Mei 1945.
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Pencatat Naskah Lahirnya Pancasila
Sebagai ketua sidang, pada sidang
Badan Penyelidik, 29 Mei 1945, Radjiman
mengajukan pertanyaan, “Apa dasar
negara Indonesia bila kelak merdeka?”
Pertanyaan tersebut kemudian dijawab
oleh Soekarno, selaku anggota Badan
Penyelidik, dengan menyebut Pancasila.
Seluruh jawaban dan uraian Bung Karno
tentang Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia tersebut dicatat oleh Radjiman
dalam suatu stenografisch verslag (laporan
stenografi).
Hal itu diakui Radjiman ketika
menulis pengantar untuk buku pidato Bung
Karno pada 1 Juni 1945 dalam sidang
pertama Badan Penyelidik, yang berjudul
Lahirnya Pantja-Sila pada 1948. Pada
saat itu, dokumen yang tersimpan di Desa
Dirgo, Kabupaten Ngawi, tersebut menjadi
temuan baru dalam sejarah Indonesia
yang memaparkan kembali fakta bahwa
Soekarno sebagai pencetus Pancasila.
Hak Asasi Manusia
Dari buku Naskah Persiapan
Undang-undang Dasar 1945 (M. Yamin,
1959) tercatat, pada rapat besar badan
Penyelidik, 10 Juli 1945, Radjiman
memberi pidato pengantar pada pembukaan
sidang. Kutipannya:
“Maka dari itu di dalam pertukaran
pikiran tentang soal-soal yang termasuk
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Sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 dimana Dr. Radjiman sebagai Ketua Rapat

kewajiban kita, bukanlah tujuan kita
hendak tentang menentang, berdebatdebatan, melainkan haruslah kita selalu
berusaha mencari jalan yang sebaikbaiknya untuk memenuhi kewajiban kita
tadi. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak
dapat menyetujui pemikiran orang lain,
wajiblah kita menghormati pendirian itu,
pun janganlah hendaknya kita memaksa
orang lain, supaya menerima dan
menyetujui pendirian kita sendiri.”
Selanjutnya,
Radjiman
juga
menyatakan:
“Di dalam persidangan ini perlu
sekali setiap anggota menyatakan
pendiriannya dengan merdeka, bebas
daripada pengaruh atau paksaan, oleh
karena jika tidak demikian, keputusan
yang harus ditentukan oleh persidangan
ini bukan pendapat Badan Penyelidik
yang sejati. Kemerdekaan, kebebasan
di dalam menyatakan pendirian harus
dihormati dan dihargai sepenuhnya, selain
dari itu kita tidak boleh pula ragu-ragu di
dalam menyatakan pendirian kita, yaitu
merasa kedudukan terikat oleh orang
lain, ataupun kuatir akan mendapat celaan
dari pihak di luar Badan Penyelidik, yang
tentulah tidak akan terjadi, oleh sebab
persidangan ini bersifat rahasia. Maka
di dalam suasana yang bebas dari segala
paksaan itu mulai kita akan memenuhi
persatuan yang tersusun dengan ikhlas dan

suci hati, pun hasil-hasil yang didapat di
dalam persidangan pasti murni dan sejati.
Dengan jalan demikian kita menunjukkan
pula persatuan yang kokoh dan sejati
sebagai lambang persatuan masyarakat
Indonesia yang kita kehendaki.”
Pidato Radjiman tersebut terdengar
masih relevan dan aktual diterapkan pada
masa kini, atau lebih dari setengah abad
kemudian. Padahal kita tahu, rapat tersebut
dilakukan pada masa kolonialisme Jepang.
Badan Penyelidik sendiri dibentuk oleh
Pemerintah Balatentara Dai Nippon.
Hal tersebut terjadi karena apa yang
diungkapkan Radjiman dalam pidato
pembukaannya
tersebut
merupakan
prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku
universal. Dalam hal ini, ia menjunjung
tinggi hak asasi manusia, yakni kebebasan
mengemukakan pendapat. Di sisi lain, ia
juga menjaga agar hak mengemukakan
pendapat tersebut dihormati dengan
menekankan nilai-nilai toleransi. Terkait
dengan hak kebebasan berpendapat itu,
ia juga menyinggung hak asasi manusia
lainnya, yakni kebebasan dari ketakutan
(freedom from fear).
Dari segi waktu, pidato Radjiman
tersebut disampaikan tiga tahun sebelum
Universal Declaration of Human Right
--yang memuat hak-hak tersebut-ditandatangani pada 1948. Bisa jadi,
ia terinspirasi oleh Presiden Amerika

Serikat, Franklin D. Roosevelt. Pada 1941,
Roosevelt memberikan amanat tahunan
di depan Kongres AS. Dalam amanatnya
tersebut, ia mengemukakan The Four
Freedom (Empat Kebebasan) yang terkenal
hingga kini. Hak-hak tersebut dirumuskan
Roosevelt pada permulaan Perang Dunia
II ketika dunia berhadapan dengan agresi
Nazi-Jerman dan fasisme Jepang.
Pemungutan Suara
Dalam pidato pembukaan di
atas, tampak bagaimana Radjiman
mengedepankan upaya musyawarah
untuk mufakat dan persatuan. Pernyataan
tersebut berulang kali ia sampaikan
selama memimpin sidang Badang
Penyelidik. Sekalipun demikian, sebagai
pimpinan sidang, ia tidak mengharamkan
pemungutan suara (voting) dalam upaya
mengambil keputusan.
Pemungutan suara tersebut, antara
lain, dilakukan ketika Badan Penyelidik
hendak memutuskan bentuk negara
Indonesia. Meskipun pada saat itu ada
berbagai pendapat, namun dengan
ketegasannya sebagai pimpinan sidang,
Radjiman lalu memutuskan pemungutan
suara secara tertulis. Sekalipun demikian,
di sisi lain ia menerima usulan anggota
Badan Penyelidik, Muzzakir, agar seluruh
anggota mengheningkan cipta sebelum
melakukan pemungutan suara.
“…saya minta marilah kita
mengheningkan cipta, supaya mendapat
pikiran yang suci dan murni dalam
pemilihan.”
Selanjutnya, ia meminta Ki
Bagus Hadikusumo untuk memimpin
doa membacakan Al-Fatihah. Barulah
kemudian
dilakukan
pemungutan
suara. Hasilnya, dari 64 kertas suara
yang dibagikan, sebanyak 55 memilih
bentuk negara republik, 6 suara memilih
kerajaan, lain-lain dua suara, sedangkan
satu lagi abstain. Keputusan itulah yang
kemudian dirumuskan dalam Pasal 1 ayat
(1) Undang-undang Dasar 1945, yang
berbunyi: “Indonesia adalah Negara
kesatuan yang berbentuk republik”.
Bahkan, sekalipun terdapat amandemen
atas UUD 1945, konsep NKRI tersebut
masih tetap dipertahankan.
Suasana
religius
sebagaimana
tergambar
diatas-demi
memperoleh
kebeningan hati dan kesucian pikiran

Soekarno, Hatta, dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat,
setelah Marsekal Terauchi di Dalat

dalam menentukan pilihan-barangkali
sudah tidak lagi ditemukan dalam proses
pengambilan keputusan politik dewasa ini.
Namun, paling tidak, hal ini membuktikan
kepada kita bahwa dengan kepemimpinan
Radjiman, proses pengambilan keputusan
oleh Badan Penyelidik dilakukan secara
demokratis, tanpa lobi-lobi politik. Bahkan,
dengan kepemimpinan Radjiman dalam
Badan Penyelidik sebagaimana terungkap
dalam literatur tersebut, tampaklah bawah
UUD 1945, dibentuk secara demokratis.
Pasca Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan, Radjiman
tercatat sebagai anggota Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP). Tak lama
kemudian ia duduk sebagai anggota Dewan
Pertimbangan Agung Republik Indonesia.
Dalam perkembangannya, seluruh badan
perwakilan, baik yang didirikan RI
maupun Belanda digabung dalam Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI). Sebagai anggota tertua, ia
mendapat kehormatan memimpin rapat
pertama lembaga tersebut.
Pada tahun 1950-1952, Radjiman
terpilih sebagai anggota DPR di Jakarta.
Meski usianya telah lanjut, ia masih

http://ilmazahara.blogspot.com

memiliki pikiran yang jernih sehingga
diangkat sebagai sesepuh. Radjiman wafat
pada 20 September 1952 di Walikukum,
Ngawi
Jawa
Timur.
Jenazahnya
dimakamkan di Desa Mlati, Sleman
Yogyakarta, berdekatan dengan makam
Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang telah
membesarkannya. (R. Triana)
Sumber:
Miriam Budiardjo, Prof., Dasar-dasar
Ilmu Politik, PT Gramedia Jakarta,
Muhammad Yamin, Prof. Mr., Naskah
Persiapan Undang-undang Dasar 1945
Jilid Pertama, cetakan kedua, 1971.
_____, Lahirnya Pantja-Sila, Seri Pustaka
Ilmu U.D. & Penerbitan Djawa Timur
Press, 1961.
_____, Risalah Sidang Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan
Kemerdekaan
Indoensia
(PPKI),
Sekretariat Negara Republik Indonesia,
Jakarta, 1995.
h t t p : / / w w w. j a k a r t a . g o . i d / j a k v 1 /
encyclopedia/detail/2489
http://id.wikipedia.org/wiki/
Franklin_Delano_Roosevelt
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Hakim MK RI Temu Wicara dengan Masyarakat
Indonesia di Belanda

H

akim Konstitusi M. Akil
Mochtar dan Hamdam Zoelva
melakukan lawatan kerja ke
Eropa. Dalam rangkaian,
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dan
Hamdam Zoelva melakukan pertemuan/
temu
wicara
dengan
perwakilan
masyarakat Indonesia di Belanda pada
29 September 2010 di Aula KBRI Den
Haag. Acara yang dihadiri puluhan hadirin
dari berbagai unsur meliputi mahasiswa,
pemuka masyarakat, dan staf KBRI ini
dibuka secara resmi oleh Duta Besar RI
untuk Kerajaan Belanda, J.E. Habibie.
Dalam
sambutan
pembukaan,
Dubes Habibie antara lain mengemukakan
bahwa tugas yang diemban oleh sembilan
anggota MK sangatlah penting dan tidak
mudah. Mengingat MK merupakan
lembaga tinggi yang relatif masih baru,
sementara peran dan fungsinya sangat besar
dalam proses ketatanegaraan Indonesia maka
langkah Hakim Konstitusi untuk secara aktif
memberikan pemahaman kepada masyarakat
mengenai kegiatan MK dinilai baik.
Pada
kesempatan
ini,
M.
Akil Mochtar memberikan presentasi
tentang MK dan perannya dalam
pelaksanaan
dan
penyelenggaraan
Pemilukada, antara lain bahwa tujuan

Humas MK/Hani Adhani

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva, menjadi narasumber dalam pertemuan dengan
masyarakat Indonesia di Belanda, (29/9)

dibentuknya MK adalah untuk menunjang
kepastian hukum karena yang diadili
adalah sistem (UU) dan institusi negara
(lembaga negara).
Sedangkan
pokok
pemaparan
Hamdan Zoelva tentang pemakzulan
impeachment Presiden RI, adalah MK
hanya dapat mengadili orang dalam kasus
pemakzulan Presiden dan/atau Wakil
Presiden atas permohonan DPR. MK
berwenang menggelar pengadilan khusus

bagi Presiden dan/atau Wakilnya. Apabila
dalam pengadilan tersebut presiden dan
atau wapres terbukti melanggar konstitusi,
MK mengabulkan pemakzulan tersebut
dan hasilnya diserahkan ke MPR untuk
pencabutan mandat Presiden dan/atau
Wakil Presiden. Namun demikian, prosedur
pemakzulan saat ini sangat susah dan nyaris
tidak mungkin memenuhi syaratnya. Hal
itu antara lain guna menghindari seringnya
penggantian pemimpin nasional.

Kunjungan Kerja
Hakim MK RI ke MK
Jerman

D
Humas MK/Hani Adhani

Hakim Konstitusi RI, M. Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva sedang berbincang dengan Hakim Konsititusi
Jerman, Prof. Dr. Prof. Dr. Lübbe-Wolff, saat kunjungan kerja ke MK Jerman, Karlsruhe, Jerman (1/10/10).
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alam rangkaian lawatan
ke Eropa, KJRI Frankfurt
berkesempatan
menerima
kunjungan kerja delegasi
Mahkamah Konstitusi pada 30 September
hingga 3 Oktober 2010. Dalam
kunjungan ke Jerman, Hakim Konstitusi

M. Akil Mochtar dan Hamdan Zoelva
melakukan pertemuan dengan Hakim
Konsititusi Jerman, Prof. Dr. Prof. Dr.
Lübbe-Wolff, di Mahkamah Konsitusi
Jerman, yang terletak di kota Karlsruhe
pada tanggal 1 Oktober 2010.
Kedua delegasi membicarakan
peningkatan kerjasama kedua Mahkamah
Konstitusi yang telah terjalin selama

ini dan berbagi pengalaman mengenai
model pengaduan konstitusional di
masing-masing
negara,
penanganan
berbagai kasus yang berhubungan dengan
pengaduan konstitusional dan penanganan
kasus Undang-Undang yang bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar.
Kedua Hakim Konstitusi juga
melakukan
pertemuan/temu
wicara

dengan perwakilan masyarakat Indonesia
di wilayah Frankfurt dan sekitarnya pada
2 Oktober 2010 di Aula KJRI Frankfurt.
Acara yang dihadiri puluhan hadirin dari
berbagai elemen masyarakat dan staf KJRI
secara resmi dibuka oleh Konsul Jenderal
RI Frankfurt, Damos Dumoli Agusman.
(Sumber: http://www.kjriffm.de/).

Max Planck Institut Siap Kerja Sama dengan MK

Dr. Harald Muller peneliti senior di Max Planck
Institut saat menerima kunjungan Hakim Konstitusi
Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
ke Max Planck Institut di ruang tamu Perpustakaan
Max Planck Institut (01/10/2010) di Kota Heidelberg,
Jerman.

Humas MK/Hani Adhani

D

alam lawatannya ke Jerman,
Hakim
Konstitusi
Akil
Mochtar
dan
Hamdan
Zoelva juga berkesempatan
berkunjung ke Max Planck Institut. Harald
Muller peneliti senior di Max Planck
Institut menerima kedua Hakim MK ini
di ruang tamu Perpustakaan Max Planck
Institut (01/10/2010) di Kota Heidelberg,
Jerman.
Max Planck Institut adalah lembaga/
organisasi non-profit yang bergerak
di bidang riset yang didirikan pada 26
Februari 1948, dan merupakan organisasi
pengganti Kaiser Wilhelm Society.
Organisasi ini didirikan pada tahun

1911. Tujuan utama dari Max Planck
Institut adalah untuk mempromosikan
riset dan melakukan penelitian dasar untuk
kepentingan masyarakat umum dalam
ilmu alam, ilmu kehidupan, ilmu sosial,
dan humaniora.
Menurut Muller, saat ini Max Planck
Institut merupakan lembaga penelitian
yang memiliki referensi terlengkap dan
hampir mencakup semua bahasa yang ada
di dunia, khususnya di bidang hukum. Max
Planck Institut sudah banyak melakukan
penelitian di seluruh dunia yang biasanya
bekerja sama dengan berbagai Universitas
di berbagai negara di seluruh dunia.
Hakim Konstitusi Akil Mochtar

dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
mengungkapkan bahwa akan sangat
dimungkinkan bila suatu saat Mahkamah
Konstitusi akan bekerja sama dengan Max
Planck Institut untuk melakukan penelitian/
riset khususnya berkaitan dengan isuisu aktual yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi.
Dalam kunjungan tersebut, Hakim
Konstitusi Akil Mochtar dan Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva berkesempatan
untuk melihat berbagai referensi hukum
dan hasil penelitian dalam berbagai bahasa
dan berkesempatan pula membaca buku
tua dan langka yang di cetak pada tahun
1890 hingga tahun 1900. (Hani Adhani)
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Ketua MK Hadiri Upacara Peringatan
Kesaktian Pancasila

Ketua MK, Moh. Mahfud MD bersama Pimpinan Lembaga Negara dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menghadiri Upacara
Peringatan Kesaktian Pancasila, (1/10/10) di Jakarta.

K

etua MK Moh. Mahfud
MD menghadiri Upacara
Peringatan
Kesaktian
Pancasila yang berlangsung di
Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya,
Jakarta Timur, pada Jumat (1/10) pagi.
Dalam kesempatan itu, hadir pula Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu
Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono,
seluruh menteri, pejabat setingkat menteri,
sejumlah tamu dari negara asing dan
lainnya.
Upacara Peringatan Kesaktian
Pancasila itu dipimpin Presiden SBY selaku
Inspektur Upacara, dimulai pukul 08.00,
diiringi dengan lagu-lagu kebangsaan.
Sebagai Komandan Upacara adalah
Kombes Pol. Imam Sugianto. Sedangkan
Ketua DPD Irman Gusman bertugas
membacakan Pancasila, sementara Ketua
DPR Marzuki Alie membacakan Ikrar
Kesetiaan Pancasila.
Seperti
diketahui,
Peringatan
Kesaktian Pancasila diselenggarakan
untuk mengenang pemberontakan yang
dilakukan Partai Komunis Indonesia
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(PKI) pada 30 September 1965, antara lain
ditandai dengan penculikan tujuh jenderal
Angkatan Darat, seperti Jenderal Anumerta
Ahmad Yani, Mayjen Sutoyo, Letjen MT.
Haryono, Mayjen D.E. Pandjaitan, Letjen
S. Parman dan lainnya.
Para perwira tinggi itu kemudian
dibunuh dan dibuang ke sumur, dikenal
dengan nama Lubang Buaya dan sekarang
menjadi Monumen Pancasila Sakti. Hanya
berselang sehari, tepatnya 1 Oktober 1965,
TNI berhasil menumpas pemberontakan
PKI dan menemukan jenazah para jenderal
itu.
MK Peringati Kesaktian Pancasila
"Di hadapan Tuhan Yang Maha
Esa dalam memperingati Hari Kesaktian
Pancasila, kami membulatkan tekad untuk
tetap mempertahankan dan mengamalkan
nilai-nilai Pancasila sebagai sumber
kekuatan menggalang kebersamaan untuk
memperjuangkan, menegakkan kebenaran
dan keadilan demi keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”. Demikian
sepenggal ikrar diucapkan salah satu
Pegawai MK, Pan M. Faiz pada upacara

Humas MK/Ilham

memperingati Hari Kesaktian Pancasila,
Jumat (1/10), di halaman Gedung MK.
Ikrar tersebut diucapkan di hadapan
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
selaku pembina upacara mewakili seluruh
pegawai MK.
Dalam ikrar yang ditulis oleh Ketua
DPR Marzukie Alie juga mewakili seluruh
bangsa Indonesia dinyatakan “Bahwa sejak
diproklamasikan Kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal
17 Agustus 1945 pada kenyataannya
banyak terjadi rongrongan baik dari dalam
negeri maupun luar negeri terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa
rongrongan tersebut dimungkinkan oleh
karena kelengahan, kekurangwaspadaan
bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang
berupaya
menumbangkan
Pancasila
sebagai Ideologi Negara. Bahwa dengan
semangat kebersamaan yang dilandasi oleh
nilai-nilai luhur Ideologi Pancasila, bangsa
Indonesia tetap dapat memperkokoh tegak
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(Nano Tresna A /Lulu Anjarsari/Koen)

Mahfud MD: LSM dan Akademisi Berperan Penting
Kawal Reformasi

Humas MK/Ganie

Ketua MK, Moh Mahfud MD pada acara FGD kalangan akademisi dan
pimpinan LSM, (2/10) di Jakarta

D

i sela-sela kesibukannya yang
padat, Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD,
menyempatkan diri untuk
bersilaturahmi dengan beberapa tokoh dari
kalangan akademisi dan para pimpinan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
pada Sabtu (2/10) pagi, di kediamannya.
Hadir pada pertemuan itu beberapa
staf pengajar dari berbagai universitas,
diantaranya: Saldi Isra (Unand Padang),
Yuliandri (Unand Padang), Zainal Arifin
Mochtar (UGM Yogyakarta), Irman
Putra Sidin (UI Jakarta), dan Ali Safaat
(Unibraw Malang). Selain itu, hadir juga
Firmansyah Arifin (KRHN), Hadar N.

Gumay (CETRO), Ray Rangkuti (LIMA)
serta Bambang Widjojanto.
Dalam pertemuan tersebut, Mahfud
menyampaikan apresiasinya atas kontribusi
para akademisi serta LSM dalam rangka
mengawal reformasi hingga saat ini.
Khususnya, dalam hal membangun opini
yang berimbang di masyarakat. Karena,
lanjut Mahfud, terlepas dari perbedaan
pendapat yang sering muncul di antara
para tokoh-tokoh tersebut, ruang-ruang
diskusi publik harus selalu diupayakan
diisi
dengan
perdebatan-perdebatan
akademis dan konstruktif, bukan destruktif
dan ‘miskin teori’. “Sehingga masyarakat

lebih bisa menilai mana yang terbaik
dan memiliki pandangan yang lebih
komprehensif,” ungkapnya.
Bahkan, jika diantara masyarakat
ada yang mengetahui atau menemui
tindakan hakim konstitusi maupun staf
di MK yang bertindak koruptif atau
kolusif, Mahfud menegaskan, dirinya siap
menindak langsung siapapun orangnya.
Pada pertemuan yang ditutup
dengan makan siang bersama itu, turut
hadir Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar, Pelaksana Tugas (Plt) Panitera
MK Kasianur Sidauruk, serta Kepala Biro
Umum MK Saiful Bachri. (Dodi)
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‘“Pojok Konstitusi” di Indonesia Book Fair 2010

D

alam
rangka
lebih
mengenalkan MK kepada
masyarakat
luas
serta
membangun budaya sadar
konstitusi, MK diwakili oleh bagian
kepustakaan ikut memeriahkan Indonesia
Book Fair 2010 yang diadakan oleh
IKAPI (Ikatan Penerbit Buku Indonesia)
di Istora Senayan, Jakarta. Pameran buku
ini digelar hingga 10 Oktober 2010.
Tampilan stan MK untuk kali ini
agak sedikit berbeda dari biasanya. Yakni,
stan MK tidak hanya memamerkan bukubuku koleksi perpustakaan MK saja, tetapi
juga membuka ‘Pojok Konstitusi’.
“Pojok Konstitusi ini adalah tempat
untuk para pengunjung mengkonsultasikan
dan mendapat penjelasan terkait berbagai
macam hal tentang MK. Baik dari segi
kewenangannya, sejarahnya, aturan-aturan
yang berkaitan, bahkan bisa menanyakan
terkait beberapa putusan MK,” ungkap
salah satu staf MK Nallom Kurniawan
pada Minggu (3/10) siang.
Di stan tersebut juga ditemui layar
TV dan beberapa perangkat komputer
yang terhubung dengan internet. “Untuk
yang dilayar TV itu menampilkan sejarah
MK, profil Hakim, serta beberapa suasana

Humas MK/Ganie

Stand Mahkamah Konstitusi di Indonesia Book Fair, Istora Senayan Jakarta (2/10)

persidangan di MK. Sedangkan yang komputer itu, untuk mensimulasikan kepada para
pengunjung bagaimana cara mengakses perpustakaan on-line Mahkamah Konstitusi,”
jelasnya.
Selain itu, para pengunjung yang singgah tidak hanya ‘dimanjakan’ dengan
berbagai fasilitas tersebut, tetapi juga akan mendapatkan merchandise menarik dari MK.
“Syaratnya mudah, tinggal mengisi identitas dan tanda tangan di buku pengunjung,” ujar
Nallom yang sehari-hari sebagai staf peneliti di MK. (Dodi)

Guru-Guru PKn Semarang Kunjungi MK

S

Humas MK/Yogi Dj

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat memberi kuliah singkat kepada para guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKN) Semarang, Senin (4/10) di ruang konferensi pers MK.
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atu hal penting, implikasi
perubahan UUD 1945 adalah
dibentuknya
Mahkamah
Konstitusi (MK), disamping
Mahkamah Agung (MA) yang sudah ada
lebih dahulu. Dengan dibentuknya MK,
pertanyaan paling sederhana muncul,
"Apa bedanya MK dengan MA?” kata
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
saat memberi kuliah singkat kepada
para guru Pendidikan Kewarganegaraan
(PKN) Semarang, Senin (4/10) di ruang
konferensi pers MK.
Ahmad
Fadlil
menjelaskan,
perbedaan antara MK dan MA adalah dari
hukum yang digunakan untuk mengadili.
MK mengadili berdasarkan konstitusi.
Kasus-kasus yang diadili di MK adalah

kasus-kasus konstitusional atau disebut
legal constitutional case.
Sedangkan MA, hukum yang
digunakan untuk mengadili adalah hukum
yang berada dibawah konstitusi. Kasuskasus di MA disebut legal case atau kasus
hukum.
“Meskipun bisa saja dalam keadaan
tertentu, MA bisa menemukan hukum dari
masyarakat atau dari konstitusi. Tapi tidak
dalam keadaan mengadili berdasarkan
konstitusi,” imbuh Fadlil Sumadi.

Sebelum MK terbentuk pada
2003, ujar Fadlil, berbagai persoalan
konstitusional diselesaikan oleh Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
(MPR),
atau
kadang-kadang
diselesaikan
oleh Presiden. Cara penyelesaiannya
menggunakan mekanisme politik. Selain
itu, penyelesaiannya melalui mekanisme
kebijakan administratif oleh lembaga
eksekutif.
Tak heran, kata Fadli, kekusaan
Presiden saat itu sedemikian luas dan besar,

sampai bisa menjadi penafsir konstitusi
atau legally interpreter of the constitution.
Termasuk mengkategorisasi seseorang
atau menuduh seseorang sebagai sosok
“inskonstitusional”, juga dilakukan oleh
Presiden di masa itu.
“Jadi, penyelesaian kasus-kasus
konstitusional saat itu justeru ditangani
oleh siapa yang paling kuat. Berbeda
dengan sekarang, penyelesaian kasuskasus konstitusional dilakukan oleh MK,”
tegas Fadli. (Nano Tresna A./Yoga)

Komunitas Masyarakat Adat Mengadu ke MK
Ketua MK Moh Mahfud MD didampingi Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki dan Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M Gaffar menerima
Komunitas adat di Ruang Delegasi lt 15, (4/10)
Gedung MK

U

ndang-Undang
Nomor
23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
(UU
Administrasi
Kependudukan)
tidak
merangkul
masyarakat adat. Keluhan ini disampaikan
oleh Ketua Komunitas Sunda Wiwitan,
Mbah Jati beserta ICRP (Indonesian
Conference on Religion and Peace) ketika
menemui Ketua MK Moh. Mahfud MD,
Senin (4/10), di Ruang Delegasi MK.
Mahfud yang didampingi oleh Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki dan Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M Gaffar merespon
baik kunjungan yang mewakili 2 komunitas
masyarakat adat lainnya, yakni Komunitas
Adat Singkep dan Komunitas Adat Dayak
Indramayu.
“Kami
jadi
susah
dalam
mengurus segala keperluan administrasi
kependudukan, seperti Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Akta Kelahiran untuk
anak-anak kami karena kami tidak
termasuk dalam enam agama yang diakui
Pemerintah. Padahal Akta Kelahiran
penting sebagai syarat anak-anak untuk
masuk sekolah. Kami merasa hak sipil
kami terlanggar,” ujar Mbah Jati.

Humas MK/Ganie

Mbah Jati memaparkan masyarakat
adat mempunyai cara tersendiri untuk
menikah, sementara Pemerintah menetap
kan harus adanya pendaftaran pernikahan di
Kantor Catatan Sipil sesuai dengan 6 agama
yang diakui Pemerintah. “Jadi, kalaupun
ada masyarakat yang bisa membuatkan
anak-anaknya Akta Kelahiran, maka yang
tercantum hanya nama ibu, seperti anak di
luar nikah. Padahal orangtuanya lengkap
dan menikah secara adat,” paparnya.
Menanggapi masalah tersebut,
Mahfud
menjelaskan
bahwa
MK
akan berusaha memfasilitasi agar

masalah ini tersampaikan langsung
kepada Departemen Dalam Negeri
(Depdagri) sebagai departemen yang
berwenang terhadap implementasi UU
Administrasi Kependudukan ini. “MK
tidak mempunyai kewenangan untuk
mengawasi implementasi sebuah UU di
lapangan, seperti masalah implementasi
UU Administrasi Kependudukan ini.
Tapi MK sebagai penjaga Konstitusi akan
berusaha memfasilitasi sebuah diskusi
tertutup antara komunitas adat dengan
Depdagri yang akan kita lakukan di MK,”
tandas Mahfud. (Lulu Anjarsari/Yoga)
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Ketua MK Hadiri Peringatan HUT ke-65 TNI

H

anya berselang empat hari
setelah Peringatan Kesaktian
Pancasila, Ketua MK Moh.
Mahfud MD menghadiri
Upacara Parade dan Defile Peringatan
ke-65 TNI (Tentara Nasional Indonesia),
Selasa (5/10) pagi di Lanud Halim
Perdanakusuma, Jakarta Timur. Hadir pada
upacara itu, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) maupun sejumlah
pejabat tinggi lainnya.
Berbagai
atraksi
disuguhkan
pihak TNI pada Peringatan ke-65 TNI.
Diantaranya, sejumlah pesawat tempur
yang melakukan manuver di udara,
membentuk formasi berlian, bomber dan
panah. Pesawat yang mengikuti atraksi
yaitu 6 buah Sukhoi-27 dan 30, 11
pesawat Hawk MK-53, 6 pesawat F-16
Fighting Falcon dan 6 pesawat F-5 Tiger.
Pesawat Sukhoi yang ‘menarinari’ di hadapan publik Parade dan Defile
Peringatan Ke-65 TNI, 3 di antaranya
merupakan pesawat yang baru selesai
dirakit dan tampil perdana. Meskipun
sejumlah pesawat Sukhoi tersebut hanya

Humas MK/Ganie

Ketua MK Mahfud MD menghadiri Upacara Parade dan Defile Peringatan ke-65 TNI (Tentara Nasional
Indonesia), Selasa (5/10) pagi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

melakukan fly pass, tidak melakukan
penembakan sasaran.
Dalam kesempatan itu, terlihat
ratusan prajurit TNI berkostum daerah yang
menampilkan tarian perang. Misalnya, ada

yang mengenakan busana daerah Aceh,
Jawa maupun Papua. Selain atraksi tarian
perang, para hadirin juga dihibur marching
band yang dimainkan oleh para taruna
TNI. (Nano Tresna A/Yoga)

Hans Seidel Foundation Kunjungi MK

C

Christian Hegemer, Ketua Yayasan Hanns Seidel Foundation (HSF), berkunjung ke Gedung Mahkamah
Konstitusi (MK), Rabu (6/10/2010). Dengan didampingi dua rekannya yang lain, Christian disambut Ketua
MKRI Mahfud MD beserta Hakim Konstitusi Harjono di lantai 15.
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hristian
Hegemer,
Ketua
Yayasan
Hanns
Seidel
Foundation (HSF), berkunjung
ke MK, Rabu (6/10/2010).
Didampingi dua rekannya, Christian
disambut Ketua MKRI Mahfud MD
beserta hakim konstitusi Harjono di lantai
15.
Kunjungan HSF ini adalah yang ke
sekian kalinya. Tujuan kunjungan adalah
untuk mempererat kerjasama, sekaligus
mengetahui perkembangan penting yang
terjadi MK RI.
Kedua tokoh membincang mengenai
betapa pentingnya konsep pemisahan
kekuasaan
seperti
halnya
pernah
dirumuskan Montesquieu. “Saya ingat
lima tahun lalu mengunjungi lembaga
ini. Pertanyaan saya saat itu, apa yang
akan terjadi kemudian? Saat itu anggotaanggota DPR ingin tahu apa yang terjadi
bila yudikatif semakin kuat, khususnya

soal imunitas,” papar Christian dalam
bahasa Jerman, yang dialihbahasakan oleh
penerjemah.
Mahfud
MD
sendiri
menggambarkan, lahirnya MK juga
menjadi bagian dari upaya penegakan
hukum. “Kami di Indonesia melakukan
reformasi pada 1998. Pemikiran kami
saat itu, bagaimana menegakkan hukum

dengan benar. Pada saat itu, kami berpikir
bagaimana menegakkan fungsi-fungsi
lembaga negara. Kedua, bagaimana
menguatkan lembaga peradilan dan
kekuasaan kehakiman. Karena itu, ada dua
cabang yang dibangun, yakni Mahkamah
Agung (Supreme Court) dan Mahkamah
Konstitusi (Constitutional Court),” tutur
Mahfud kepada para tamunya.

Mahfud MD meminta kerjasama
kedua belah pihak mencakup dua hal.
Pertama, adanya peningkatan intensitas
pertukaran ahli-ahli hukum antara
Indonesia-Jerman. Kedua, antara dua
negara ini dapat bekerjasama saling
mendiseminasikan pentingnya kesadaran
berkonstitusi kepada warga negara. (Yazid/
mh)

Komnas Perempuan Tanyakan Soal Uji UU ke MK

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, menerima Kunjungan Ketua Komnas
Perempuan Yuniyanti Chuzaifah dan 6 anggota Komnas Perempuan pada Rabu (6/10) di Ruang Delegasi lantai 15 Gedung MK.

K

etua MK Moh. Mahfud MD
menerima 6 anggota Komnas
Perempuan
pada
Rabu
(6/10) di ruang kerjanya.
Tujuan kedatangan mereka adalah untuk
menanyakan perihal dan dampak negatif
dengan ditolaknya uji materi UU Pornografi
dan UU PNPS beberapa waktu yang lalu.
Kewenangan utama MK adalah
menguji UU dalam tatanan norma, bukan

implikasi yang terjadi di lapangan. “MK
tidak memiliki kewenangan dalam
pengaturan di lapangan, termasuk
implikasinya di lapangan.
Karena
masalah itu bisa dilaporkan ke pengadilan
lain seperti pengadilan negeri ataupun
pengadilan tinggi, jadi bukan kewenangan
MK,” jelas Mahfud yang didampingi
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.

Sementara itu Hakim Maria
menambahkan, MK tidak berwenang
menangani
masalah
constitutional
complaint. Selain itu MK memperbolehkan
adanya pengujian terhadap UU yang
pernah diujikan sebelumnya, sepanjang
Pemohon dapat mengajukan alasan dan
pendapat yang berbeda. (Nano Tresna A.)
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Pluralisme Ditinjau dari Aspek Konstitusi

”Pluralisme lazim diberi pengertian sebagai suatu
kerangka interaksi di mana setiap kelompok
menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama
lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi”
ujar Ketua MK, Moh Mahfud MD saat menjadi
narasumbar pada Dies Natalies ke 56 Universitas
HKBP Nommensen Medan, Kamis (7/10)
Humas MK/Edhoy

D

i sela-sela sidang Perselisihan
Hasil Pemilukada, Kamis,
(7/10) Ketua MK Moh.
Mahfud
MD
menjadi
Narasumber pada Dies Natalies ke 56
Universitas HKBP Nommensen Medan.
Acara dihadiri oleh 1300 mahasiswa,
rektor, civitas akademika Universitas
HKBP Nommensen serta para Pejabat
setempat.
Dalam orasi ilmiahnya yang
berjudul ”Pluralisme Ditinjau dari
Aspek Konstitusi” Mahfud mengatakan,
pluralisme lazim diberi pengertian sebagai
suatu kerangka interaksi di mana setiap
kelompok menampilkan rasa hormat
dan toleran satu sama lain, berinteraksi
tanpa konflik atau asimilasi. Atau dengan
kalimat lain, pluralisme merupakan sikap
menghargai kemajemukan masyarakat
dan bangsa serta mewujudkannya sebagai
keniscayaan dalam realitas.
Pluralisme
sesungguhnya
menjanjikan sebuah ruang nyaman
bagi penghormatan terhadap perbedaan
sebagai salah satu entitas mendasar sifat
kemanusiaan seorang manusia. Sehingga
pluralisme mestinya tak diposisikan sebagai
ancaman melainkan sebagai kekuatan
dalam aktivitas berbangsa menuju cita-cita
dan tujuan negara Indonesia.
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UUD 1945 sebagai konstitusi
negara, tidak saja merupakan konstitusi
politik, melainkan juga konstitusi sosial
dan konstitusi ekonomi. Oleh karenanya,
UUD 1945 semestinya menjadi acuan
negara (state) dan masyarakat.
Bagi negara, konstitusi adalah
kontrak sosial antara penguasa dengan
rakyat yang telah memberikan mandatnya
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan
bernegara. Bagi masyarakat, konstitusi
menjadi acuan dalam bertindak dan
bertingkah laku dalam setiap aktivitas
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Konstitusi dalam hal ini adalah,
pedoman
bersama
bagi
seluruh
komponen bangsa dalam menjalin hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Konstitusi mengikat sebagai pedoman
bersama karena dibuat berdasarkan
kesepakatan bersama seluruh komponen
bangsa.
Secara fakta historis, pluralisme
merupakan titik pijak bagi pendirian
negara bangsa Indonesia yang kemudian
secara tegas diadopsi oleh para founding
people’ pada saat merumuskan UUD 1945.
Terkait dengan itu maka UUD 1945 bukan
lain merupakan tonggak konvergensi atau
titik temu kebhinekaan bangsa ini.
Ditinjau dari aspek Konstitusi,

anutan pluralisme negara ini mendapatkan
tempat istimewa dan ditegaskan secara
lebih spesifik melalui frasa-frasa seperti
negara
”mengakui”,
”memelihara”,
”menghormati”,
”menjamin”,
dan
memberikan ”perlindungan” terhadap
keberagaman bangsa Indonesia. Hal ini
sekurang-kurangnya dapat ditemukan
dengan jelas pada Pasal 18, Pasal 28, dan
Pasal 29 UUD 1945.
Oleh karena itu, ditinjau dari aspek
konstitusi maka kita ini harus memahami
pluralitas yang ada dengan memosisikan
perbedaan adalah sebagai fitrah. Kita ini
hidup bernegara dalam kebhinekaan tetapi
juga dalam kesatuan sehingga pluralisme
diperlukan untuk menciptakan hidup yang
nyaman dengan orang lain dalam suasana
perbedaan.
Harus disadari bahwa pluralisme
sebagaimana
telah
dianut
oleh
Konstitusi, menjanjikan ruang nyaman
bagi penghormatan terhadap perbedaan
sebagai salah satu entitas mendasar sifat
kemanusiaan seorang manusia. Untuk itu,
sudah bukan waktunya lagi memosisikan
pluralisme ini sebagai ancaman melainkan
saatnya memosisikannya sebagai spirit
dan kekuatan dalam aktivitas berbangsa
menuju cita-cita dan tujuan negara
Indonesia. (Edhoy)

Mahfud MD Hadiri Silaturahim Tokoh Nasional
Ketua MK, Moh Mahfud MD didampingi Ketua PP
Muhammadiyah, Din Syamsudin saat menghadiri
Silaturahim Tokoh Nasional yang diselenggarakan
oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ,
Jum’at (8/10) di Auditorium Gedung Pusat Dakwah
Muhammadiyah, Jakarta.

K

etua MK Moh Mahfud MD
menghadiri Silaturahim Tokoh
Nasional yang diselenggarakan
oleh Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah pada Jum’at (8/10) siang,
di Auditorium Gedung Pusat Dakwah
Muhammadiyah, Jakarta.
Acara yang mengangkat tema
“Mengurai Problematika Bangsa dan
Solusinya” tersebut dihadiri beberapa
tokoh nasional dari berbagai lembaga
negara, organisasi kemasyarakatan, dan
beberapa persatuan umat beragama. Di
antaranya hadir Ketua MPR RI Taufik
Kiemas, Ketua DPR RI Marzuki Alie,
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua
Umum Partai Hanura Wiranto, Mantan
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, pengamat
ekonomi Rizal Ramli, dan aktivis Gerakan
Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.
Para tokoh tersebut memberikan
pemaparan singkat berkaitan dengan
problematika kebangsaan serta solusinya.
“Masalah yang kita hadapi bukan

Humas MK/Ganie

sekedar masalah. Masalah bangsa sudah
problematik. Problematik itu (artinya)
sudah sangat serius, fundamental, kompleks
dan complicated,” ujar Din Syamsudin
ketika memberikan sambutan (pengantar)
sebelum perbincangan dimulai.
Saat
mendapat
giliran
menyampaikan pandangan, Mahfud MD
mengatakan, dalam menghadapi persoalan
kebangsaan yang problematik seperti
dewasa ini, kita harus menyeimbangkan
antara bersabar, bersyukur, dan berusaha.

Yang lebih penting, sambung Mahfud,
adalah keteladanan pemimpin dan
pelaksanaan hukum secara konsisten oleh
segala lapisan masyarakat, terutama oleh
penguasa (baca: pemimpin). “Tidak ada
persoalan konstitusi, ataupun ideologi.
Hukum sudah mengatur dengan tegas,
permasalahannya ada pada pelaksanaan,”
tegasnya. “Kuncinya pada kepemimpinan.
Jangan sampai tersandera oleh kesalahan
masa lalu.” (Dodi/mh)

Hakim Maria Farida Hadiri Penutupan
Kompetisi Perancangan UU
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati sedang
berbincang dengan mahasiswa dari UI
usai penutupan Kompetisi Perumusan dan
Perancangan Undang-Undang, dengan tema
”Bergerak Hukum Indonesia” (BHI) yang
diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum UI pada Jumat (8/10) di Ruang
Nusantara, DPR.

H

akim Konstitusi Maria Farida
Indrati menghadiri penutupan
Kompetisi
Perumusan
dan Perancangan UndangUndang, sebagai bagian dari kegiatan
”Bergerak Hukum Indonesia” (BHI)
Humas MK/EDhOY
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yang diselenggarakan Badan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Hukum UI pada
Jumat (8/10) di Ruang Nusantara, DPR.
Dalam kesempatan itu hadir sejumlah
tokoh nasional, termasuk didalamnya
Ketua DPR Marzukie Ali.
Kompetisi
Perumusan
dan
Perancangan Peraturan Perundangan yang
berlangsung sejak 3-8 Oktober 2010, yang
disaksikan pula oleh Menteri Hukum dan
HAM Patrialis Akbar, merupakan kontes
delapan perguruan tinggi nasional dalam

upaya merumuskan dan merancang
peraturan perundangan. Di antaranya
terdapat Universitas Islam Indonesia (UII)
Jogjakarta, Universitas Sumatera Utara
(USU) Medan, Universitas Padjadjaran
(Unpad) Bandung, Universitas Udayana
Denpasar, dan lainnya.
Tujuan diadakan kompetisi tersebut,
agar para mahasiswa yang merupakan
kaum intelektual dapat menyampaikan
dan memberikan pemikiran serta
kontribusi kepada negara secara elegan.

Akil Mochtar Jelaskan Soal Pemilu
Pada Mahasiswa Bengkulu

Foto: Humas MK/Yoga Adiputra

Hakim Konstitusi Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H menerima Kunjungan mahasiswa Universitas Bengkulu,
Senin (11/10)

S

ecara eksplisit, melalui Pasal
22E Ayat (2) UUD 1945, yang
dimaksud dengan pemilu adalah
untuk memilih anggota DPR,
DPD, dan DPRD serta Presiden dan
Wakil Presiden. Demikian ungkap Hakim
Konstitusi Akil Mochtar kepada para
mahasiswa Universitas Bengkulu yang
datang ke MK pada Senin (11/10) siang.
Oleh karena itu, lanjut Akil, dapat
dimengerti apabila UU No. 24/2003
tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)
melalui Pasal 74 sampai Pasal 79 UU MK
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hanya mengatur hukum acara perselisihan
hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan
DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.
Dikatakan Akil lagi, mengenai
pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati,
walikota), Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945
hanya mengamanatkan bahwa harus dipilih
secara demokratis sehingga menimbulkan
perdebatan apakah termasuk rezim hukum
Pemilu atau bukan.
Akil
melanjutkan,
semula
perselisihan
hasil
Pemilukada

Isu utama yang diangkat dalam kompetisi
itu adalah masalah pendidikan, yang
hasilnya nanti akan diserahkan langsung
ke DPR.
Pada
penutupan
Kompetisi
Perumusan dan Perancangan UndangUndang itu, panitia akhirnya memutuskan
tiga pemenangnya, yakni UII Jogjakarta
(pemenang pertama), Unpad Bandung
(pemenang kedua) dan Universitas
Udayana Denpasar (pemenang ketiga).
(Nano Tresna A./mh)

berdasarkan Pasal 106 UU No. 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi
kewenangan Mahkamah Agung (MA)
untuk menyelesaikan. Tetapi dengan
lahirnya UU No. 12/2008 tentang
Perubahan Kedua UU No. 32/2004, maka
kewenangan mengadili perselisihan hasil
pemilukada dialihkan ke MK.
“Yang secara efektif telah berlaku
sejak 1 November 2008 lewah serah terima
resmi dari MA ke MK pada 29 Oktober
2008,” jelas Akil.
Lebih lanjut Akil mengatakan,
berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat (2)
UU MK junctis Pasal 258 UU No. 10/2008
dan Pasal 201 UU No. 42/20078 dapat
disimpulkan bahwa perselisihan hasil
Pemilu adalah perselisihan antara peserta
pemilu (parpol, perseorangan calon anggota
DPD, pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden) dan KPU sebagai penyelenggara
Pemilu. Kemudian yang diperselisihkan
adalah penetapan perolehan suara hasil
Pemilu secara nasional oleh KPU.
Sedangkan mengenai perselisihan
hasil Pemilukada, merujuk Pasal 106
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 12/2008 dan UU No. 22/2007
tentang Penyelenggaraan Pemilu, dapat
disimpulkan bahwa perselisihan hasil
pemilukada adalah perselisihan antara
pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah sebagai peserta pemilukada
dan KPU Provinsi dan atau KPU
Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara
Pemilu. (Nano Tresna A./mh)

Ketua MK Hadiri HUT Kahmi ke-44
Ketua MK, Moh Mahfud MD menanam bibit pohon
dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT)
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi)
pada Minggu (10/10) pagi, di lapangan parkir
Monas, Jakarta.

Humas MK/Ganie

K

etua MK Moh. Mahfud MD
beserta Istri, menghadiri
perayaan Hari Ulang Tahun
(HUT)
Korps
Alumni
Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi)
pada Minggu (10/10) pagi, di lapangan
parkir Monas, Jakarta. Tema yang diangkat
pada HUT Kahmi kali ini adalah
“Menjadi Bangsa Yang Bermartabat.”

Turut serta dalam acara tersebut
beberapa tokoh nasional yang juga alumni
HMI, di antaranya Ketua DPR RI Marzuki
Alie, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan,
Akbar Tanjung, AM Fatwa, dan Walikota
Jakarta Pusat Sylviana Murni.   
Pada kesempatan itu, Mahfud bersama
beberapa tokoh itu melakukan gerak jalan
sehat yang diikuti oleh ratusan peserta.

Sebagian besar adalah anggota Kahmi.
Rute yang ditempuh mengelilingi Monas.
Kemudian, secara simbolis Mahfud
juga melakukan penanaman bibit pohon
yang telah disediakan panitia. “Ini
merupakan salah satu rangkaian HUT
Kahmi yaitu pencanangan gerakan
Kahmi menanam,” ungkap Ketua Panitia
Manimbang Kahariady. “Secara simbolis
akan ditanam 44 bibit, yang menunjukkan
usia Kahmi.”
Silaturahmi dan Halal Bihalal
Malam harinya, secara terpisah,
Kahmi Cabang Yogyakarta serta Yayasan
Amal Insani, menggelar silaturahim dan
halal bihalal di Aula Lantai Dasar Gedung
MKRI, Jakarta.
Dalam acara yang dihadiri oleh
para sesepuh dan alumni HMI Yogyakarta
tersebut, ditayangkan video tentang sejarah
HMI serta pemberian beasiswa kepada
para kader HMI di beberapa universitas
yang tersebar diseluruh Indonesia. (Dodi/
mh)

KAHMI Award untuk Mahfud MD

K

etua MK Moh. Mahfud MD
dianugerahi “KAHMI Award”
berkat dedikasi, prestasi dan
kinerja yang dicapainya dalam
upaya penegakan hukum dan keadilan di
Indonesia. Pemberian penghargaan itu
diberikan pada Selasa (12/10) malam
di Grand Sahid Jaya Hotel, bertepatan
Peringatan 44 Tahun KAHMI (Korps
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam).
Selain Mahfud MD, Sylviana Murni selaku
Walikota Jakarta Pusat, juga menerima
penghargaan yang sama.
Dalam kesempatan itu, Mahfud
menyampaikan
Orasi
Kebangsaan
dengan topik “Hakikat Bernegara adalah
Berkonstitusi”. Dikatakan Mafud, kalau
kita ingin bernegara dengan benar, aman,
tenteram dan selamat, hendaknya mentaati
ketentuan-ketentuan yang ada dalam

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dianugerahi “KAHMI Award” atas dedikasi, prestasi dan kinerja
yang dicapainya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, saat peringatan 44 Tahun KAHMI
(Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), Jakarta, (12/10).

Oktober 2010 KONSTITUSI

57

AKSI
konstitusi pada segala aspek kehidupan
dan bernegara.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan,
kalau kita hidup bernegara, terdapat
empat pilar yang harus diperhatikan. Pilar
pertama adalah Pancasila, bahwa kita
harus hidup ber-Pancasila. Pilar kedua
adalah UUD 1945. Sedangkan pilar
ketiga adalah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Kemudian sebagai
pilar keempat adalah keberagaman atau
Bhinneka Tunggal Ika.
“Selanjutnya, empat pilar dalam
bernegara itu digali lagi maknanya.
Hasilnya, ada 4 hal sebagai penggalian
makna empat pilar tersebut. Hal pertama,
siapa pun orangnya, apa pun jabatannya
mempunyai kewajiban untuk menjaga

keutuhan dan kesatuan NKRI. Tidak
boleh ada satu tindakan apa pun yang
dapat merusak integrasi,” ujar Mahfud
pada acara yang juga dihadiri Ketua MPR
Taufik Kiemas, Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva, serta tokoh lainnya seperti Fahmi
Idris, Fuad Bawazier.
Hal yang kedua, lanjut Mahfud,
kita membangun negara ini berdasarkan
demokrasi yang harus diimbangi dengan
nomokrasi atau kedaulatan hukum. Karena
menurut pemikir terkenal, Aristoteles,
demokrasi itu seringkali melahirkan
demagog-demagog atau pembohong
maupun para narsis. Oleh sebab itu harus
diimbangi dengan aspek hukum.
“Maka, cara-cara pengambilan
keputusan yang demokratis namun

melanggar hukum, itu bisa dibatalkan oleh
proses hukum,” tegas Mahfud.
Hal yang ketiga, sambung Mahfud,
bahwa negara dan masyarakatnya
berkewajiban
membangun
keadilan
sosial, kesejahteraan masyarakat, tidak
boleh hidup terlalu individualistik atau
mementingkan diri sendiri. Sedangkan
hal yang keempat, toleransi beragama,
yang diatur dalam UUD 1945 maupun
Konvensi Internasional.
“Negara
kita
bukanlah
negara agama, sehingga tidak dapat
memberlakukan hukum agama. Selain itu,
negara melindungi kehidupan beragama,
bukan memberlakukan agama. Inilah
yang disebut toleransi beragama,” imbuh
Mahfud. (Nano Tresna A./mh)

Ketua MK: Pelarangan Barang Cetakan Harus
Melalui “Due Process of Law”

Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat diwawancarai oleh wartawan
di ruang kerjanya, (13/10).

S

elepas sidang pembacaan putusan
terkait
pengujian
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004
tentang
Kejaksaan
Republik
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/
PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap
Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu
Ketertiban Umum, Rabu (13/10), Ketua
MK Moh. Mahfud MD menerima beberapa
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wartawan di ruang kerjanya. Dalam
putusannya, Mahkamah mengabulkan
sebagaian permohonan Pemohon.
Dalam wawancara singkat itu, Mahfud
menyatakan, dampak dari putusan tersebut
terhadap proses banding di Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) yang sedang
ditempuh Pemohon adalah tergantung kepada
PTUN yang bersangkutan. Karena, lanjut

Mahfud, hal itu sudah menyentuh kepada
kasus konkret yang bukan kewenangan dari
MK lagi. Menurutnya, MK hanya menguji
normanya saja.
”Yang pasti putusan ini erga omnes
(mengikat kepada seluruh orang, tidak
hanya para pihak saja-red). Kami tidak
mempertimbangkan hubungannya dengan
kasus-kasus lain,” ungkapnya. ”Soal di
lapangan silakan ditafsirkan para pihak.
Silahkan saja, itu kasus konkrit,” tegasnya.
Kemudian, Mahfud melanjutkan,
MK hanya membatalkan UU Nomor 4/
PNPS/1963 saja karena UU inilah yang
memberikan kewenangan kepada Jaksa
Agung untuk melakukan pelarangan
ataupun penyitaan terhadap barang
cetakan. Sedangkan, UU Kejaksaan hanya
mengatur tentang pengawasan. ”Sedangkan
pengawasan itu tidak diartikan pelarangan
atau penyitaan,” paparnya. ”Itu hanya
tafsir Pemohon saja,” jawab Mahfud saat
ditanya kenapa Pasal 30 Ayat (3) huruf c
UU Kejaksaan terkait frasa ’pengawasan’
tidak dibatalkan oleh MK.
Menurut
Mahfud,
pelarangan
ataupun penyitaan masih dapat dilakukan.
Akan tetapi, lanjutnya, harus melalui
putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap dan sesuai dengan aturan yang
telah ada, misal KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana). ”Intinya, harus
ada kepastian. Jangan menggantung.
Boleh dilarang asal melalui due process of
law,” tutupnya. (Dodi/mh)

Ahmad Fadlil Sumadi: Persoalan Konstitusional
Menggunakan Mekanisme Hukum
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menjadi
narasumber pada Diklat PIM III BPS (Biro Pusat
Statistik) Angkatan XXIV 2010 yang berkunjung ke
MK, Rabu (13/10) siang.

M

K
berperan
menjaga
terselenggaranya
pemerintahan
negara
yang stabil berdasarkan
konstitusi (the guardian of the constitution),
melakukan penafsiran terhadap konstitusi
(the judicial interpreter of the constitution),
serta melaksanakan prinsip check and
balances.
“Selain itu MK berperan menjamin
perlindungan hak-hak konstitusional,”
demikian ungkap Hakim Konstitusi

FOTO: HUMAS MK/YOGA ADIPUTRA

Ahmad Fadlil Sumadi kepada para peserta
Diklat PIM III BPS (Biro Pusat Statistik)
Angkatan XXIV 2010 yang berkunjung ke
MK, Rabu (13/10) siang.
Sedangkan kekuasaan MK, lanjut
Fadlil, adalah mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat ﬁnal dan mengikat terhadap
perkara
menguji
undang-undang,
memutus sengketa kewenangan antara
lembaga negara, memutus pembubaran
partai politik, memutus perselisihan hasil

pemilu. “Kekuasaan lainnya dari MK
adalah memutus pendapat DPR terkait
dengan usul pemberhentian Presiden dan
atau Wakil Presiden dalam masa jabatan,”
ucap Fadlil lagi.
Sebelum MK terbentuk pada
Fadlil, berbagai persoalan
2003, ujar Fadli,
konstitusional diselesaikan oleh Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
(MPR),
atau
kadang-kadang
diselesaikan
oleh Presiden. Cara penyelesaiannya
menggunakan mekanisme politik. Selain
itu, penyelesaiannya melalui mekanisme
kebijakan administratif oleh lembaga
eksekutif.
Tak heran, kata Fadlil,
Fadli, kekuasaan
kekusaan
Presiden saat itu sedemikian luas dan besar,
sampai bisa menjadi penafsir konstitusi
atau legally interpreter of the constitution.
Termasuk mengkategorisasi seseorang
atau menuduh seseorang sebagai sosok
“inskonstitusional”,
"inkonstitusional", juga dilakukan oleh
Presiden di masa itu. (Nano Tresna A./
mh)

Mahasiswa FH Universitas Pelita Harapan
Belajar Hukum di MK
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat kunjungan
Mahasiswa FH Universitas Pelita Harapan,
Jakarta (14/10)

K

ehadiran MK di dunia bermula
dari gagasan pakar hukum
asal Austria, Hans Kelsen.
Menurut Hans Kelsen, norma
yang rendah tidak boleh bertentangan
dengan norma yang lebih tinggi dan
undang-undang tidak boleh bertentangan
dengan konstitusi sebagai norma yang
paling tinggi. “Peraturan yang ada
HUMAS MK/GANIE
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dibawah undang-undang seperti Peraturan
Pemerintah, tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang (UU). Norma
di bawah peraturan pemerintah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan
pemerintah. Itulah hierarki norma menurut
Hans Kelsen,” jelas Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva saat memberikan kuliah
singkat kepada para mahasiswa Fakultas
Hukum (FH) Universitas Pelita Harapan
(UPH) Tangerang, pada Kamis (14/10) di
Gedung MK Jakarta.
Oleh sebab itu, lanjut Hamdan,
perlu ada suatu institusi yang dapat
mengawal
agar
penyelenggaraan
pemerintahan negara bisa dikontrol
kebijakannya untuk tidak mengeluarkan
peraturan yang bertentangan dengan
norma yang lebih tinggi. Institusi
tersebut merupakan lembaga peradilan
yang mengawal kemurnian norma agar
tidak bertentangan dengan norma yang

lebih tinggi. Putusan pengadilan tidak
boleh bertentangan dengan statuta, dan
statuta tidak boleh bertentangan dengan
konstitusi. Itulah logika berpikir dari
Hans Kelsen, hingga dibentuknya MK
pertama di Austria pada 1920.
Hamdan melanjutkan, wewenang
utama MK adalah melakukan judicial
review atau pengujian UU terhadap UUD.
Sebenarnya ide awal pengujian UU ini
sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung
(MA) sejak abad ke-17 dalam kasus
Marbury vs Madison. Pada kasus tersebut,
MA Amerika Serikat membatalkan UU
yang dibuat oleh Kongres yang secara
tradisional dalam sistem pemisahan
kekuasaan di Amerika Serikat, satu
lembaga negara tidak boleh mencampuri
urusan lembaga negara yang lain.
Namun yang dibuat oleh Hakim
Marshall pada kasus Marbury vs
Madison itu, ia berani memutuskan

untuk membatalkan UU yang dibuat oleh
Kongres. Ini kasus pertama di dunia,
awal munculnya pengujian UU. Ide ini
berkembang dan sejak itu diterapkan di
Amerika Serikat yang tidak mengenal
adanya lembaga Mahkamah Konstitusi.
Karena di Amerika Serikat, kewenangan
Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
Di Indonesia, selain melakukan
pengujian UU, MK juga berwenang
memutus sengketa antara lembaga negara,
memutuskan pembubaran partai politik,
dan memutus sengketa hasil pemilihan
umum, termasuk didalamnya sengketa
pemilihan kepala daerah. Mengenai
pemilihan kepala daerah, Pasal 18 Ayat
(4) UUD 1945 menyebutkan bahwa
harus dipilih secara demokratis sehingga
menimbulkan perdebatan apakah termasuk
rezim hukum pemilu atau bukan. (Nano
Tresna A./mh)

Pembinaan Teknis Evaluasi AKIP
di Lingkungan MK
Pembinaan Teknis Evaluasi AKIP di Lingkungan
MK dibuka oleh Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK)
Janedjri M. Gaffar, Jumat (15/10)

S

ekjen MK Janedjri M. Gaffar
mengatakan, setiap instansi
wajib menyampaikan laporan
akuntabilitas instansi pemerintah
kepada Presiden melalui Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)
dan Reformasi Birokrasi (RB).
Setelah itu, ungkap Janedjri,
Kementerian PAN dan RB melakukan
evaluasi terhadap sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di
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masing-masing instansi yang meliputi
penyusunan
perencanaan
kinerja,
dilanjutkan dengan pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja.
“Hingga dilakukan evaluasi dan
pencapaian kinerja,” ucap Janedjri sebelum
membuka
acara Pembinaan Teknis
Evaluasi AKIP bagi pejabat di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, Jumat (15/10)
sore.

Janedjri berharap bahwa Pembinaan
Teknis Evaluasi AKIP di MK yang
berlangsung 15-16 Oktober 2010
dapat memperbaiki, meningkatkan dan
menyempurnakan sistem AKIP di lembaga
MK.
“Evaluasi AKIP di MK ini jangan
dijadikan tujuan akhir, karena sebenarnya
acara ini merupakan suatu alat dalam
rangka mewujudkan good government
atau tata kelola lembaga peradilan yang
baik serta memotivasi para pegawai,”
ucap Janedjri yang didampingi Herry Yana
Sutisna dari Kementerian PAN dan RB.
Acara Pembinaan Teknis Evaluasi
AKIP bagi pejabat di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi ini dihadiri sejumlah pejabat
struktural MK dan beberapa narasumber
dari Tim Kementerian PAN dan RB. (Nano
Tresna A.)

Pidato Perdamaian Ketua MK di Acara Puncak GPF
Asia Pasific 2010

K

etua MK Moh. Mahfud
MD menyampaikan Pidato
Perdamaian dalam acara
puncak Global Peace Festival
(GPF) Asia Pacific 2010 pada Minggu
(17/10) sore, di Stadion Gelora Bung
Karno, Jakarta. Perayaan ini merupakan
puncak pengumpulan koin yang diperoleh
dari program Power of Rupiah, yang
mengangkat tema “Aksi Kecil Harapan
Besar”.
Rencanannya,
koin
yang
terkumpul akan diserahkan kepada yang
membutuhkan.
Hadir dalam acara tersebut Founder
GPF Hung Jim Moon, Ketua PB Nahdlatul
Ulama Said Agil Siraj, Slamet Effendy
Yusuf, beberapa tokoh nasional serta
masyarakat umum.
Pada kesempatan itu, Mahfud
menyampaikan pesan-pesan perdamaian
yang
termuat
dalam
konstitusi.
Menurutnya, semangat persaudaraan
dan perdamaian telah dirumuskan oleh
para pendiri bangsa, yang salah satunya
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
”Melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial,” ungkapnya
seraya menyitir alinea keempat UUD
1945.

Humas MK/Ganie

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD menyampaikan Pidato Perdamaian dalam acara puncak
Global Peace Festival (GPF) Asia Pacific 2010 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (17/10).

Selain
itu,
Mahfud
juga
menegaskan pentingnya peran negara
dalam mewujudkan perdamaian, baik di
negeri sendiri maupun dunia. “Negara
harus selalu hadir dalam setiap terjadinya
konflik. Apapun motifnya, konflik telah
menyebabkan retaknya persatuan bangsa,”
tegasnya.
Momentum ini, lanjut Mahfud,
merupakan penegasan kepada kita bahwa
seluruh agama, suku, budaya, ataupun
negara memiliki pesan yang sama, yakni
perdamian. “Oleh karena itu, setiap

kita mempunyai kewajiban menjaga
perdamian,” tuturnya.
Dalam
acara
yang
telah
diselenggarakan sejak 15 Oktober yang
lalu ini, dimeriahkan pula oleh beberapa
hiburan dan atraksi yang mewakili
berbagai daerah, etnis maupun agama.
“One family under God, bahwa kita
semua seluruh isi alam ini berasal dari
Tuhan. Unity in diversity dan perbedaan
itu adalah anugerah,” ungkap pembawa
acara, Maudy, yang juga salah satu Duta
GPF menjelaskan pesan acara. (Dodi/mh)

Ketua MK Hadiri Perayaan HUT Ke-9 Partai Demokrat
Ketua DPD RI Irman Gusman (kiri),Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD (tengah),
dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas
(kanan) menghadiri perayaan ulang tahun ke-9
Partai Demokrat yang digelar pada Minggu (17/10)
malam, di Istora Senayan, Jakarta.

R
Humas MK/Ganie

ibuan orang bersetelan biru,
masuk ke ruang bernuansa
biru. Di sana-sini terdapat logo
bintang mercy berhiaskan angka
9 (Sembilan). Hiruk pikuk para hadirin
sekejap sirna dengan berkumandangnya
Lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin
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berdiri, untuk memulai acara dengan
khidmat. Inilah suasana perayaan ulang
tahun ke-9 Partai Demokrat yang digelar
pada Minggu (17/10) malam, di Istora
Senayan, Jakarta.
Hadir pada acara tersebut, Presiden
RI –yang juga Ketua Dewan Pembina Partai
Demokrat- Susilo Bambang Yudhoyono

didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Wakil
Presiden Budiono beserta istri, Herawaty
Budiono, Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD, Ketua DPR RI
Marzukie Ali, serta beberapa tokoh
nasional lainnya.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum
Partai Demokrat Anas Urbaningrum,

menyampaikan
institusionalisasi
partai menjadi agenda pokok dalam
kepemimpinannya. Oleh karenannya, ia
mengharapakan, khususnya kepada para
kader partainya, agar berpolitik secara
cerdas, beretika, dan santun. (Dodi/mh)

Harjono: Peran MK sebagai Peradilan Tata Negara

Humas MK/Annisa Lestari

Usai memberikan kuliah singkat, Hakim Konstitusi Harjono berfoto bersama Mahasiswa Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung (UBL), Senin (18/10).

M

ahasiswa
Magister
Hukum
Universitas
Bandar Lampung (UBL)
menyambangi MK pada
Senin (18/10) pagi. Mereka diterima
oleh Hakim Konstitusi Harjono di Ruang
Konferensi Pers Lt. 4 Gedung MK.
Tujuan dari kunjungan tersebut,
menurut salah satu peserta rombongan,
adalah dalam rangka pengembangan
wawasan akademis dan keahlian hukum
bagi para mahasiswa, khususnya pada
program Magister Hukum di UBL.
Pada pertemuan itu, para peserta
kunjungan mendapat kuliah singkat dari
Harjono. Dalam paparannya, Harjono,
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menjelaskan tentang sejarah perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 hingga
kemunculan MK sebagai salah satu
pemegang kekuasaan kehakiman di
Indonesia.
“Pada saat itu, Pasal 1 ayat (2) UUD
1945 tidak cocok lagi. Akhirnya kita ubah.
Kedaulatan dilaksanakan menurut UUD.
Konsekuensinya adalah kedaulatan harus
diakui, tapi pelaksanaannya tidak bisa
seenaknya saja. Harus ada tata cara serta
batas-batasnya dalam konstitusi,” tutur
Harjono.
"Lantas demokrasi apa yang ada di
Indonesia sekarang?" tanya Harjono seraya
menyambung penjelasannya. Menurut dia,

demokrasi di Indonesia memiliki dua tahap.
Pertama, melalui demokrasi langsung, dan
kedua, demokrasi perwakilan. “Demokrasi
langsung memilih melalui Pemilu,
sedangkan demokrasi perwakilan melalui
pilihan kita itu (DPR dan Presiden-red)
yang berinteraksi dalam satu forum untuk
membahas politik hukum ke depan, dalam
Undang-Undang,” paparnya.
Selanjutnya, menurut Harjono,
seluruh (aturan) hukum itu harus ada
sistem penegakannya. Jika tidak, lanjutnya,
aturan hanya akan berisi himbauanhimbauan saja. “Penegakannya harus
penegakan hukum, bukan penegakan
politik,” tegasnya.
Oleh karena itu, dalam hal ada
persoalan atau pertentangan antara
Undang-Undang sebagai produk politik
legislator dengan Konstitusi, maka
dibutuhkan lembaga hukum yang
mengadilinya. ”Inilah peran Mahkamah
Konstitusi, sebagai peradilan tata negara,”
cetusnya.
“MK bukan mengadili DPR atau
Presiden, melainkan produknya. Yakni
UU yang ‘ditelorkan’ oleh kedua lembaga
tersebut. MK mengadili hukum yang
mengikat pada masyarakat,” terang
Harjono mengingatkan. (Dodi/mh).

Silaturahmi Ketua MK dengan Para Pimpinan
Lembaga Negara
Pertemuan pimpinan lembaga negara, Senin
(18/10) di gedung MPR/DPR, Jakarta. Dari
kiri ke kanan kedua (depan): Ketua KY Busyro
Muqoddas, Ketua MK Moh Mahfud MD, Ketua
MPR Taufiq Kiemas, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua
BPK Hadi Poernomo.

K

etua MK Moh. Mahfud MD
menghadiri acara silaturahim
antara lembaga negara pada
Senin (18/10) siang di gedung
MPR/DPR, Jakarta. Acara ini adalah
pertemuan ketiga dari para pimpinan
lembaga negara, antara lain mereka pernah
mengadakan pertemuan ini di Istana Bogor
beberapa waktu lalu.
Hadir pada kesempatan itu,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR
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Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie,
Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi
Poernomo. Selain itu terlihat menterimenteri Kabinet Indonesia Bersatu II, antara
lain hadir Menko Kesejahteraan Rakyat
Agung Laksono, Menko Perekonomian
Hatta Radjasa, dan Menteri Sekretaris
Negara Sudi Silalahi, dan lainnya.
Seperti
diketahui,
acara
itu
merupakan pertemuan rutin para pimpinan
lembaga negara, tidak ada agenda maupun

pembahasan khusus dalam pertemuan
tersebut. Agenda pembicaraan dalam
pembicaraan itu selalu mengedepankan
empat pilar dalam bernegara, yakni
UUD 1945, Pancasila, Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka
Tunggal Ika.
“Dalam aktualisasi empat pilar
tersebut, perlu pemantapan sistem
presidensial secara terus menerus serta
pemantapan sistem desentralisasi dan
otonomi daerah,” ungkap Ketua MPR
Taufiq Kiemas dalam konferensi pers usai
acara silaturahim antara pimpinan lembaga
negara itu.
Hal tersebut, lanjut Kiemas, untuk
menjawab penguatan demokrasi Indonesia
antara lain dalam hal-hal pemantapan
sistem politik, sistem pemilukada agar
menghasilkan pimpinan daerah yang baik.
Selain itu, dalam pelaksanaan di bidang
hukum, perlu asas keadilan dan kepastian
hukum, serta upaya penegakan hukum.
(Nano Tresna A.)

Rapat Dengar Pendapat Sekjen MK dengan DPR
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar sedang memaparkan
Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Konstitusi
(MK) Tahun Anggaran 2011 pada Rapat Dengar
Pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (18/10) di
gedung MPR/DPR Jakarta.

T

erkait Rencana Kerja dan
Anggaran Mahkamah Konstitusi
(MK) Tahun Anggaran 2011,
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan
Komisi III DPR pada Senin (18/10) siang
di gedung MPR/DPR Jakarta. Dalam
kesempatan itu terjadi pembicaraan
menarik dan intens antara Sekjen MK
Humas MK/Ganie
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dengan beberapa anggota Komisi III
DPR.
Mengawali Rapat Dengar Pendapat
dengan DPR, Janedjri menyampaikan
perkembangan
pelaksanaan
tugas
konstitusional dari MK, khususnya
dalam penanganan perkara konstitusi.
“Sampai dengan 15 Oktober 2010,
MK telah menerima 292 perkara yang
terdiri atas pengujian undang-undang
(PUU) sebanyak 102 perkara, sengketa
kewenangan lembaga negara (SKLN)
sebanyak 1 perkara dan perselisihan hasil
pemilukada sebanyak 189 perkara,” jelas
Janedjri.
Janedjri mengungkapkan, dari 102
perkara PUU telah diputus sebanyak
53 perkara (52%), sedangkan 1 perkara
SKLN hingga saat ini masih dalam proses
pemeriksaan persidangan. Kemudian dari
189 perkara perselisihan hasil Pemilukada,
yang telah diputus MK sebanyak 181
perkara (96%).
“Dengan
demikian
dapat
disimpulkan, dari total perkara yang

masuk ke MK sebanyak 292 perkara
telah diputus MK sebanyak 234 perkara
(80%),” ujar Janedjri.
Lebih lanjut Janedjri menerangkan
realisasi anggaran MK 2010 sampai 15
Oktober 2010, yang diperkirakan pada
akhir 2010 akan mencapai target sekitar
99 persen. Selain itu, Janedjri juga
menyampaikan laporan Rencana Kerja
MK 2011 yang terbagi atas program
penanganan perkara konstitusi, program
peningkatan pelayanan administrasi
umum dan adminstrasi yustisial, serta
program pemahaman konstitusi hukum
acara MK.
Terkait
penyempurnaan
manajemen perkara dan persidangan
di MK, papar Janedjri, pada 2011 MK
akan mengembangkan teknologi cord
recording system, bekerjasama dengan
BPPT. Teknologi tersebut merupakan
teknologi yang dikembangkan secara
khusus dan berhasil mengubah bahasa
lisan dalam ruang sidang menjadi bahasa
tulisan. Hasil teknologi itu antara lain

menyediakan risalah persidangan tepat
waktu sehingga pihak-pihak berperkara
maupun para hakim dan lainnya langsung
dapat menerima risalah sidang saat itu
juga.
“Bahkan kami mengajak kawankawan kami di Sekretariat MPR dan
Sekretariat DPR bergabung bersama-sama
menggarap pengembangan teknologi
tersebut. Insya Allah, pada November 2010
akan meluncurkan teknologi tersebut,”
tambah Janedjri.
Di samping itu, ungkap Janedjri,
MK
juga
menyediakan
fasilitas
video conference untuk memudahkan
persidangan jarak jauh. Saat ini terdapat
39 fasilitas video conference di berbagai
perguruan tinggi di Indonesia, berdasarkan
persetujuan Komisi III DPR beberapa
waktu lalu. Lainnya, dikembangkan Pusat
Data Perkara dan Putusan MK. Ditambah
lagi, antara lain MK mengembangkan
Program Reformasi Birokrasi, Kegiatan
Penelitian dan Pengkajian Mahkamah
Konstitusi. (Nano Tresna A./mh/nr)

Sekjen MK Didaulat Bappenas Jadi Narasumber
Diskusi “Performance-Based Budgetting”

S

Humas MK/Ganie

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Janedjri M Gaffar, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik yang
digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (19/10/2010).
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ekjen
MK,
Janedjri
M
Gaffar, menjadi narasumber
dalam Diskusi Publik yang
digelar Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas),
Selasa (19/10/2010) di Ruang Mutiara
Hotel Gran Melia, Jakarta.
Diskusi ini bertema “Penganggaran
Berbasis Kinerja Pada Sektor Hukum,
Peradilan, dan HAM”. Sebagai keynote
speech adalah Wakil Kepala Bappenas.
Selain menghadirkan Sekjen MK,
diundang pula tiga pembicara lain.
Dua pembicara, yakni Deputi Bidang
Pendanaan Pembangunan Bappenas dan
Dirjen Anggaran Departemen Keuangan,
menyampaikan materi tentang “Konsep
dan Roadmap Implementasi Penganggaran
Berbasis Kinerja Pada Departemen/
Lembaga di Indonesia”.
Sekjen MK sendiri menyampaikan
materi
mengenai
kondisi
terkini
implementasi penganggaran berbasis

kinerja di lembaga-lembaga peradilan
di Indonesia. Dalam pemaparannya,
ia menceritakan beberapa pengalaman
penting semasa mengabdi di MK. “Saya
tiga kali dalam setahun bertemu Komisi
III DPR. Sejak tahun 2005, mereka selalu
menanyakan relevansi anggaran program
pelayanan bantuan hukum, karena
dipandang bantuan hukum bukanlah
kewenangan MK,” tutur Janedjri.
Alumnus Universitas. Negeri Sebelas
Maret ini menerangkan, program pelayanan

bantuan hukum memang bukan kewenangan
MK. “Namun struktur program dan kegiatan
yang tercantum dalam penganggaran MK
sudah bersifat given,” jelasnya. Janedjri
menggambarkan, pertanyaan yang sama
yang diberikan anggota Komisi III DPR saat
hearing juga dikarenakan adanya pergantian
anggota DPR yang baru pada periode 2009
kemarin.
Selain itu, Sekjen MK juga
menuturkan, seringkali anggaran berbasis
kinerja terkendala problem pokok

dengan kewenangan MK. “Anggaran
yang diberikan biasanya diukur dengan
tahun sebelumnya, padahal perkara yang
masuk ke MK tidak bisa diprediksi, dan
jumlahnya juga tidak sama dengan tahun
sebelumnya,” ungkap Janedjri.
Problem pokok inilah yang
membuat performance-based budgetting
(penganggaran berbasis kinerja) di MK
menjadi sesuatu yang terus-menerus
diupayakan untuk senantiasa lebih baik.
(Yazid/mh).

Ketua MK: Mahkamah Konstitusi Bersih
Seratus Persen

Humas MK/Yoga Adiputra

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD didampingi Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki ketika
menggelar konferensi pers, Selasa (19/10), di Gedung MK.

“S

ampai 19 Oktober 2010 pukul
12.36 WIB, saya nyatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi
bersih
seratus
persen.”
Pernyataan tegas ini dinyatakan Ketua
MK Moh. Mahfud MD ketika menggelar
konferensi pers, Selasa (19/10), di Gedung
MK. Konferensi pers yang juga dihadiri
tujuh hakim konstitusi beserta Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar ini digelar
guna menanggapi berbagai isu mengenai
adanya mafia hukum maupun mafia kasus
yang disebut-sebut berkeliaran di MK.
“Saya
tantang
siapapun
yang mengindikasikan adanya hakim
konstitusi maupun pegawai MK yang
terlibat dengan praktik mafia kasus untuk
dapat membuktikan secara langsung ke
sini (MK, red.). Saya akan tanggung

biaya transportasi maupun akomodasi jika
siapapun dapat memberikan bukti kepada
saya mengenai indikasi tersebut,” tantang
Mahfud.
Mahfud mengakui banyaknya isu
mengenai mafia hukum/kasus tersebut
terutama dengan membanjirnya sengketa
Pemilukada yang ditangani MK sejak
Mei 2010 lalu. Menurut Mahfud, dari 246
Pemilukada yang digelar pada 2010 ini,
sebanyak 198 pemilukada bersengketa di
MK. “Hanya 38 pemilukada yang tidak
disengketakan ke MK, seperti pemilukada
di DIY, Solo, Blitar dan beberapa daerah
lainnya. Tetapi yang di luar pulau Jawa,
hampir semuanya bersengketa ke MK.
Sengketa Pemilukada ini rawan isu mafia
kasus, untuk itulah MK perlu menjelaskan
isu-isu ini,” paparnya.

Menurut Mahfud, MK secara
internal sudah mengadakan penyelidikan
untuk membuktikan kebenaran isu
tersebut. “Disinyalir ada mafia kasus/
hukum di MK yang didefinisikan dari
unsur resmi MK, seperti hakim konstitusi
maupun panitera. Kami sudah menyelidiki
dan memang tidak ada satupun indikasi ke
sana,” ujarnya.
Mahfud merasa perlu melakukan
klarifikasi atas isu yang berkembang di
luar, karena ia menganggap isu tersebut
dapat menjadi propaganda yang dapat
dipercayai masyarakat sebagai kebenaran
jika tidak segera ditanggapi. “Ini seperti
paham komunis. Sesuatu yang salah,
kemudian tidak dibantah hingga orang jadi
percaya,” katanya.
Selain itu, Mahfud menjelaskan
banyaknya Pemohon yang tidak mengerti
apa-apa ketika berperkara ke MK,
seringkali mudah termakan jebakan
oknum-oknum yang tidak bertanggung
jawab. Misalnya saja, lanjut Mahfud,
pemohon perkara dari Teluk Bintuni yang
meneleponnya ketika Pemohon tersebut
akan mendaftarkan perkaranya ke MK.
“’Bapak, saya ada di lantai dasar MK. Ada
pegawai Bapak yang meminta uang Rp 15
juta mendaftarkan perkara’ katanya waktu
itu. Saya suruh dia ke atas sekalian bawa
pegawai yang meminta uang itu. Tapi 15
menit kemudian, Pemohon itu menelepon
saya lagi, katanya orang yang minta uang
itu sudah kabur. Dan ternyata orang itu
bukan pegawai MK, hanya berseragam
seperti pegawai MK,” urainya.
Oleh karena itu, lanjut Mahfud,
diharapkan Pemohon lebih berhati-hati.
“Rumor yang beredar ini bisa disebarkan
oleh mereka yang kalah (berperkara,
red.) maupun orang-orang yang ingin
mengambil keuntungan dari mereka
yang sedang berperkara ke MK,” tandas
Mahfud. (Lulu Anjarsari/mh)
Oktober 2010 KONSTITUSI
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Guru-Guru PKn SMP Penabur Kunjungi MK

S

alah satu wewenang dari
Mahkamah Konstitusi (MK)
adalah memutus perselisihan
hasil pemilihan umum, termasuk
didalamnya pemilihan umum kepala
daerah atau Pemilukada, yang kini sedang
digelar MK.
“Digelarnya sidang Pemilukada
di MK, biasanya kalau ada salah satu
pihak yang dirugikan dan menganggap
terjadi kecurangan dalam Pemilukada.
Sampai saat ini, perkara Pemilukada
yang sudah teregistrasi di MK sebanyak
189, paling banyak sepanjang Juli dan
Agustus 2010,” ujar Hakim Maria Farida
Indrati kepada para guru Pendidikan
Kewarganegaraan (Pkn) SMP Penabur
Jakarta yang berkunjung ke MK pada Selasa
(19/10) siang.
Maria melanjutkan, terkadang MK
membuat putusan untuk memerintahkan
KPU
untuk
menyelenggarakan
Pemilukada ulang. Hal itu dilakukan,
misalnya karena terjadi kekeliruan dalam

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima kunjungan guru Pendidikan
Kewarganegaraan (Pkn) SMP Penabur Jakarta, Selasa (19/10).

penghitungan suara maupun terjadi coblos
tembus, ada pihak yang membenarkan dan
pihak lain yang tidak membenarkan.
“Beberapa TPS menyatakan sah,
sedangkan TPS lainnya menyatakan
tidak sah. Maka untuk itu bisa dilakukan

Foto: Humas MK/Yogi Dj.

penghitungan ulang,” jelas Maria.
Selain itu, Maria juga menuturkan
sejarah terjadinya pengujian undangundang atau judicial review di dunia,
hingga munculnya judicial review di
Indonesia. (Nano Tresna A./mh)

Kelompok Studi Mahasiswa UNAS Kunjungi MK
Hakim Konstitusi Maria Farida Indarti ketika
menerima kunjungan Kelompok Studi Mahasiswa
FISIP Univeritas Nasional Jakarta, Kamis (21/10).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
tidak hanya menegakkan
keadilan
berdasarkan
hukum normatif saja,
namun yang terpenting adalah menegakkan
keadilan substantif. Hal ini disampaikan
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
saat menerima kunjungan Kelompok Studi

66

KONSTITUSI Oktober 2010

Humas MK/Yogi Dj

Mahasiswa FISIP Univeritas Nasional
Jakarta, Kamis (21/10), di Gedung MK.
Dalam kesempatan itu, Maria
menjelaskan latar belakang berdirinya
MK. Pada awalnya, jelas Maria, wacana
dibentuknya MK bermula dari kasus
Marbury dan Madison pada tahun
1803. Sedangkan di Indonesia, wacana

perlu dibentuknya sebuah lembaga
penguji UU ketika Muhammad Yamin
mengusulkan perlunya ada Balai Agung
untuk membanding UU. Namun wacana
ini ditolak oleh Soepomo yang beralasan
bahwa Indonesia saat itu adalah negara
baru tumbuh hingga belum membutuhkan
lembaga penguji UU.
Kemudian ide MK diadopsi ke
dalam amandemen konstitusi yang
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) pada 2001 seperti yang
dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat
(2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945
hasil Perubahan Ketiga yang disahkan
pada 9 November 2001. “Maka pada
15 Agustus 2003 berdasarkan Keppres
Nomor 147/M Tahun 2003, berdirilah
MK,” jelas Maria. (Lulu A./mh)

Kunjungan Kerja Ketua MK ke Sumatera Barat
Rangkaian kegiatan kunjungan dinas Ketua MK, Moh.
Mahfud MD ke Padang, Sumatera Barat selama dua
hari (22-23/10). Di antaranya adalah seminar hukum
bersama Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas,
Temu wicara dengan muspida Provinsi Sumatera
Barat, silahturahim dengan muspida kabupaten Agam
bersama Menkominfo Tifatul Sembiring, dan terakhir
adalah Peresmian Islamic Centre di Nagari Magek
Kabupaten Agam, Bukit Tinggi didampingi Gubernur
Sumatera Barat, Irwan Prayitno.

K

etua MK Moh. Mahfud MD
selama dua hari melakukan
kunjungan dinas ke Padang,
Sumatera Barat (22-23/10).
Dalam kunjungan kali ini Ketua MK
didampingi oleh Sekretaris Jenderal
MK, Janedjri M. Gaffar dalam rangka
sebagai pembicara pada seminar hukum
yang bertajuk “Penguatan Kewenangan
dan Kedudukan Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Perlindungan Demokrasi
Konstitusional di Indonesia”. Acara ini
diselenggarakan MK bersama Pusat
Studi Konstitusi Universitas Andalas
(Unand) yang diikuti oleh Rektor, Civitas
Akademika dan mahasiswa Unand.
Pengaduan Konstitusional
Melalui
kesempatan
tersebut,
Mahfud mengharapkan MK ke depan
bisa menangani pengaduan konstitusional
(constitutional complain). Hal tersebut
dikarenakan banyaknya kasus di lapangan
dan sejumlah pengaduan mengenai hal
tersebut yang masuk ke MK. Pengaduan
tersebut tidak bisa ditindaklanjuti.
Mahfud
mencontohkan
kasus
Polycarpus yang menjadi tertuduh
dalam pembunuhan Munir. Menurutnya
Polycarpus dihukum dengan hukum acara
yang salah, karena menurut KUHP yang

Humas MK/Andhini SF

boleh mengajukan Peninjauan Kembali
(PK) adalah terdakwa atau keluarganya.
Tapi karena hukumannya ringan, lalu jaksa
mengajukan PK sehingga hukuman untuk
Polycarpus dari 4 tahun naik menjadi 20
tahun. “Nah coba, putusan final seperti itu
karena sudah tidak ada upaya hukum lagi,
padahal hukum acara yang ditempuh itu
salah, siapa yang bisa mengadili itu lagi,
memberi keadilan bagi dia,” ujarnya. Oleh
karenanya, kewenangan tersebut penting
dimasukkan ke MK.
Namun
terdapat
beberapa
kewenangan yang dianggapnya tidak terlalu
penting, misalkan memutuskan sengketa
hasil pemilu dan pembubaran partai politik.
Menurut Mahfud, kewenangan seperti itu
bisa diambil alih oleh Mahkamah Agung
(MA) dan MK diberikan kewenangan
tambahan untuk menangani pengaduan
konstitusional tersebut.
Temu Wicara dan Silaturahmi
Setelah menyampaikan Keynote
Speech pada Seminar Contitutional
Complaint di Unand, Mahfud MD
melanjutkan
kunjungannya
dengan
melakukan Temu wicara dengan muspida
provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan
ini Mahfud MD banyak menyinggung
masalah latar belakang pembentukkan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Di hadapan Gubernur Sumatra Barat,
Irwan Prayitno, Mahfud menjelaskan fungsi
MK sebagai pengadilan ketatanegaraan.
MK lahir dari latar belakang sejarah
sistem ketatanegaraan di masa lalu yang
carut marut dan tidak dapat memenuhi
rasa keadilan bagi masyarakat. Dikatakan
olehnya, dengan berkaca pada masa lalu,
banyak produk perundang undangan yang
melanggar hak-hak sipil warga negara,
sehingga pada amandemen ketiga UUD
1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat
memutuskan membentuk MK untuk
menguji undang undang yang dianggap
merugikan hak konstitusional masyarakat.
“Saat amandemen Undang Undang Dasar
tahap ke tiga, Mahkamah Agung pernah
diminta kesanggupannya untuk dapat
menguji Undang Undang”, jelasnya, namun
saat itu Mahkamah Agung (MA) menolak
permintaan itu, karena banyak perkara yang
menumpuk, sehingga anggota MPR sepakat
untuk membentuk MK.
Usai temu wicara, Mahfud MD
melakukan perjalanan menuju Bukit
Tinggi untuk melakukan Silahturahim
dengan muspida kabupaten Agam. Acara
ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan
Informatika Tifatul Sembiring, Gubernur
Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Bupati
Agam Aristo Munandar.
Dalam kesempatan ini Mahfud MD
banyak mengulas kandungan UUD 1945 dan
kaitan Pancasila dengan Islam. Menurutnya,
Pancasila dan Undang Undang Dasar
merupakan perjanjian hidup atau dalam
istilah Al-Qur’an disebut dengan mitsaqon
gholidzho. Sebagai sebuah kesepakatan
hidup bangsa, konstitusi dan Pancasila lahir
dari ide dan gagasan intelektual Islam pada
saat kemerdekaan indonesia.
Oktober 2010 KONSTITUSI

67

AKSI

Peresmian Islamic Centre
Kunjungan Ketua MK pada hari
berikutnya adalah melakukan Peresmian
Islamic Centre di Nagari Magek Kabupaten
Agam, Bukit Tinggi, yang di ikuti oleh
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno,
politisi senior PPP Aisyah Amini, Bupati
Kabupaten Agam Aristo Munandar, serta
Tokoh Masyarakat Kabupaten Agam.
Peresmian Islamic Center Magek ini

menjadi penutup rangkaian kunjungan
kerja Mahfud MD di Sumatera Barat,
dimana ketua mahkamah konstitusi
merupakan tokoh kehormatan masyarakat
Magek dengan gelar Angku Majo Sadeo.
Dalam acara tersebut Mahfud
MD memberikan sambutan dihadapan
masyarakat
Magek
mengenai
perkembangan sejarah Islam. Mahfud
menjelaskan, Islam tidak pernah berpisah
dengan ilmu. Dalam perkembangannya

Islam banyak menggunakan ilmu
pengetahuan
untuk
kemaslahatan
ummat, dan melarang penggunaan ilmu
pengetahuan untuk membuat kerusakan
pada kehidupan manusia.
Pada akhir sambutannya, Mahfud
menaruh harapan yang besar, di masa
yang akan datang Indonesia dapat selamat
dengan lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang
memiliki iman yang lahir dari Islamic
Center ini. (Dhini/Ilham/mh)

Mahfud MD:

Orang yang Ingin Berantas Korupsi Malah Jadi Sasaran

M

emang benar korupsi itu
sudah berada di segala
lini, termasuk disinyalir
menghinggapi Mahkamah
Konstitusi. Tetapi terus terang, sejauh
menyangkut Mahkamah Konstitusi, saya
jamin Mahkamah Konstitusi 100 persen
bersih dari korupsi,” ungkap Mahfud
MD selaku Tim Ahli Bidang Hukum
Internasional dan Hak Asasi Manusia
ICIS (International Conference of Islamic
Scholars) pada Kamis (21/10) di Jakarta.
Oleh sebab itu Mahfud pernah
menantang, siapa pun yang memiliki data
adanya korupsi di Mahkamah Konstitusi
((MK) agar melaporkan kepadanya. Tapi
ditunggu-tunggu Mahfud, tidak ada yang
melaporkan masalah itu.
“Tak ada indikasi adanya korupsi
atau suap di MK. Saya bangga kalau
menemukan anak buah saya bisa
membongkar kasus korupsi di MK,” tegas
Mahfud.
Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, karena
kini korupsi berada di segala lini, maka
masyarakat menganggap kalau berperkara
ke pengadilan pasti ‘menggunakan’ uang.
Bukan rahasia umum, ujar Mahfud,
kalau seseorang berperkara di pengadilan
sudah ada calo yang menunggu dan siap
mengurus perkara itu.
“Bahkan sebelum kasus diputus,
sudah ada orang yang melobi siapa
hakimnya yang akan ditunjuk, terjadilah
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Foto: Humas MK/Ganie

(Dari kanan ke kiri) Sekjen ICIS K.H. Ahmad Hasyim Muzadi, Ketua MK Moh
Mahfud MD, Bibit Riyanto, KH Sholahuddin Wahid pada pertemuan ICIS
(International Conference of Islamic Scholars), di Jakarta, Kamis (21/10).

‘permainan’ menentukan hakim dengan
orang yang berperkara. Ini persoalan besar
yang kita hadapi,” tegas Mahfud yang
didampingi antara lain Sekjen ICIS K.H.
Ahmad Hasyim Muzadi, Bibit Riyanto
maupun sejumlah tokoh lainnya.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan,
orang yang ingin memberantas korupsi
malah jadi sasaran untuk dicari-cari
salahnya. Hal itulah yang menurut

Mahfud, terjadi pada saat ini. Karena itu,
ujar Mahfud, kasus yang dialami BibitChandra itu ‘terang benderang’ dan tidak
bisa dibantah oleh siapa pun.
“Pertama,
berdasarkan
hasil
rekaman di MK. Yang kedua, keteranganketerangan pejabat yang bersangkutan,
yang semula meyakinkan ternyata tidak
ada sama sekali,” kata Mahfud. (Nano
Tresna A./mh)

Mahfud MD Terima Anugerah Pemimpin Pancasila
Ketua MK, Moh Mahfud MD mendapatkan anugerah
Pemimpin Pancasila dari jurnalis senior Freddy
Ndolu, penulis buku Most Wanted Leader’s, yang
diselenggarakan di Subasuka Paradise, Kupang,
Selasa (26/10).

K

etua MK Moh Mahfud MD
mendapat
penganugerahan
Pemimpin Pancasila yang
diselenggarakan di Suba
suka Paradise, Kupang, (26/10) Peng
anugerahan ini diberikan oleh jurnalis
senior Freddy Ndolu, penulis buku Most
Wanted Leader’s. Selain Mahfud, terdapat
enam tokoh lainnya yang memperoleh
penghargaan ini yaitu Akbar Tanjung,
Hendry Saparini, Seto Mulyadi, Agustin
Teras Narang, Komaruddin Watubun, serta
Hasyim Djoyo Hadi Kusumo.
Dalam
pernyataannya
saat

Humas MK/Deddy

menerima penghargaan, Mahfud MD
sebenarnya merasa keberatan dalam
menerima penghargaan ini, karena Mahfud
sebenarnya lebih setuju disebut sebagai
pengikut Pancasila saja, tapi menurut
Mahfud ada beberapa hal yang menjadikan
alasannya menerima penghargaan ini.
“Negara kita ini sekarang dihadapkan
dalam satu masalah, misalnya persatuan
dan kesatuan kita sekarang ini sedang
menghadapi masalah, seperti halnya
masalah kerakyatan “ tegas Mahfud.
Mahfud menambahkan bagaimana
kita memilki Pemimpin Pancasila yang

benar yang bisa menjamin keamanan
dan rasa hidup nyaman sebagai anak
bangsa. Dalam Negara Pancasila yang
harus menjamin persatuan dan kesatuan
bangsa ini, ada tugas bagi para pemimpin
untuk membuat komitmen yaitu menjamin
untuk kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat. Lalu untuk itu semua, negara harus
menjamin tegaknya hukum yang adil.
Menurut Mahfud, jika hukum dan keadilan
tidak ditegakkan secara benar maka akan
timbul perpecahan dan pembangkangan
dari masyarakat dengan sendirinya.
Terakhir Mahfud MD mengajak
semua untuk bangga terhadap simbol
Pancasila yang perlahan dewasa ini mulai
dilupakan nilai-nilai luhurnya yang bisa
menjamin kepimpinan yang tegas dan adil
demi terciptanya negara yang berdaulat,
adil dan Makmur.
Penghargaan
ini
diberikan
Komunitas Indonesia Satu kepada tokohtokoh pilihan yang dinilai benar-benar
bisa membuat perubahan di tengah-tengah
kondisi negara yang sedang carut marut
dewasa ini. (ddy/mh)

MK Bentuk Tim Investigasi Dugaan Suap

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) mengangkat Refly
Harun sebagai ketua Tim
Investigasi atas dugaan
kasus suap seperti yang termuat dalam
tulisan Refly Harun di harian KOMPAS
pada Senin, 25 Oktober 2010 lalu. Hal ini
disampaikan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD ketika menggelar konferensi pers
guna menindaklanjuti tulisan Refly yang
berjudul “MK Masih Bersih?” tersebut,
Kamis (28/10), di Gedung MK.
“Demi tanggung jawab saya,
sebagai Ketua MK dan komitmen para
hakim konstitusi yang selalu bersikap akan
menjamin kebersihan dari segala bentuk
suap-menyuap, maka MK mengangkat
Refly Harun sebagai ketua Tim Investigasi

Ketua MK sedang memberikan pernyataan kepada para wartawan saat jumpa pers di
ruang kerjanya di Gedung MKRI.

Humas MK/Prana Patrayoga
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guna mengungkap kebenaran-kebenaran
hal-hal yang dia saksikan sendiri
tersebut. Refly pun tidak menolak atas
pengangkatan ini. Ini adalah bagian dari
tugas mulia dalam upaya menegakkan
hukum di negara kita, terutama dalam
menjaga martabat MK,” ujar Mahfud.
Mahfud
menuturkan
dirinya
sangat tertarik, agak terkejut dan ingin
memastikan kebenaran isi tulisan Refly
tersebut. Menurut Mahfud, bagian yang
mengejutkannya adalah tulisan Refly
yang menyatakan pernah mendengar
langsung (di Papua) dari orang yang
mengatakan menyediakan uang bermiliarmiliar untuk berperkara di MK, termasuk
untuk menyuap hakim konstitusi dalam
menangani sengketa Pemilukada.
“Kami sangat terkejut ketika Refly
menyatakan melihat dengan mata kepala
sendiri tumpukan uang dollar senilai Rp
1 miliar untuk diberikan kepada hakim
konstitusi. Refly menyarankan agar saya
melakukan investigasi internal untuk
mengungkap kasus-kasus tersebut. Saya

berterima kasih atas kritik dan saran
Refly karena hal itu berarti tantangan
saya kepada siapapun untuk membuktikan
kalau ada suap-menyuap di MK mendapat
sambutan yang sangat baik,” paparnya.
Untuk tugas ini, lanjut Mahfud, MK
memberikan waktu terhitung satu bulan
kepada Refly. Mahfud pun menjamin Refly
untuk dapat melakukan wawancara maupun
mengonfrontasi dengan siapapun pejabat
dan pegawai MK yang terlibat dugaan
suap tersebut seperti kesaksian Refly dalam
tulisannya. Mahfud mempersilahkan Refly
untuk mengusulkan dua orang anggota tim
dari luar, sedangkan dari internal MK akan
ditunjuk dua orang sebagai anggota yang
dapat memperlancar tugas Refly.
“Sekarang tinggal dibuktikan, siapa
pelakunya dari MK. Kalau Refly benar,
saya akan tindak tegas pelakunya. Kalau
hakim (hakim konstitusi, red.), saya akan
antarkan sendiri ke KPK. Kalau pegawai
MK pelakunya, maka saya akan bawa
sendiri ke polisi. Tapi kalau tidak benar,
Refly harus jelaskan kepada masyarakat.

Ini adalah sikap fairness yang harus
dijunjung tinggi oleh pejuang dan penegak
hukum yang idealis,” jelasnya.
Mahfud berkeyakinan banyak calon
kepala daerah yang ditipu oleh oknumoknum yang mengaku sebagai pengacara
maupun yang mengenal pejabat MK,
kemudian meminta uang untuk mengurus
perkara di MK, tapi kemudian uang
tersebut dimakan sendiri. Selain itu, lanjut
Mahfud, berdasarkan olah informasi, kuat
kemungkinan adanya tim advokat yang
menggunakan bukti registrasi perkara MK
untuk memeras calon kepala daerah baik
yang menang maupun yang kalah.
“Saya tetap berkeyakinan itu semua
hanya permainan di antara orang-orang
yang berperkara yang beberapa di antaranya
melibatkan kuasa hukum orang yang
berperkara. Nah, sekarang Refly mengaku
bertemu orang yang pernah menyuap
dan akan menyuap MK. Ini bagus kalau
dibuktikan agar semua menjadi jelas. Saya
percaya dengan integritas seorang Refly
Harun,” tandasnya. (Lulu Anjarsari/mh)

MK Peringati 82 Tahun Sumpah Pemuda
Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar selaku
pembina upacara dalam rangka memperingati Hari
Sumpah Pemuda, membacakan pidato Menteri
Pemuda dan Olahraga Andi A. Mallarangeng, Kamis
(28/10), di halaman Gedung MK.

“P
mengisi
dalam
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Humas MK/Yogi Dj

memajukan bangsa, dan menggerakkan
negara”. Demikian sepenggal pidato
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi
A. Mallarangeng yang dibacakan oleh
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
(MK) Janedjri M. Gaffar ketika memimpin

upacara dalam rangka memperingati
Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10), di
halaman Gedung MK.
“Anak-anak
muda
memang
memerlukan identitas yang jelas dan tegas.
Memang pula demokrasi memberikan
keleluasaan
untuk
menentukan
kumpulannya sendiri. Biarkan jatidiri tumbuh berbeda-beda, seperti saat
Kongres Pemuda Kedua tahun 1928
yang pesertanya datang dari bermacam
perkumpulan. Tetapi kebhinekaan itu tetap
harus dalam kerangka keindonesiaan,
Bhinneka Tunggal Ika,” lanjut Janedjri di
hadapan seluruh pegawai MK.
Janedjri juga mengungkapkan bahwa
masyarakat berperan untuk mengarahkan,
menuntun, bahkan menindak tegas apabila
sikap kritis dan kreatif anak muda malah
berwujud tindakan kekerasan fisik ataupun

bentuk-bentuk kekerasan dan anarkis
lainnya. “Kita juga mengkritisi sikap kaum
muda yang menonjolkan identitas kelompok
atau golongan sembari meremehkan, atau
malah meniadakan jati-diri kelompok
yang dianggap lain. Eratnya ikatan kaum
muda karena semangat Bhinneka Tunggal
Ika harus bersamaan dengan kecerdasan,
kemahiran dan kearifan. Karena hanya
dengan itu bangsa dapat mencapai kemajuan
dan martabat sebagai bangsa berpengaruh di
dunia,” ujarnya.

Dalam upacara peringatan Hari
Sumpah Pemuda tahun 2010 ini, juga
dibacakan Putusan Kongres Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928 oleh salah satu
pegawai MK, Sylvia Yuliani. “Kerapatan
lalu mengambil keputusan: Pertama,
kami putra dan putri Indonesia mengaku
bertumpah darah yang satu, Tanah
Indonesia. Kedua: kami putra dan putri
Indonesia mengaku berbangsa yang satu,
Bangsa Indonesia. Ketiga: kami putra
dan putri Indonesia menjunjung bahasa

persatuan, Bahasa Indonesia,” ucapnya.
Puncak peringatan Hari Sumpah
Pemuda ke-82 pada tahun ini mengambil
tema “Bangun Karakter Pemuda demi
Bangsa Indonesia yang Maju dan
Bermartabat” berpusat di Solo, Jawa Tengah
sebagai kota pertama penyelenggaraan
Pekan Olahraga Nasional (PON) I pada 9
September 1949. (Lulu Anjarsari/mh)

Mahfud MD: Doa adalah Sumsumnya Ibadah

K

etua MK Moh. Mahfud MD
mengungkapkan salah satu
hadits mengenai pentingnya
doa
dalam
kehidupan
manusia. Bahwa doa adalah sumsumnya
ibadah. “Seperti halnya manusia, tanpa
sumsum akan lemas bahkan mati,” kata
Mahfud MD saat berceramah pada acara
Cosmo Sufi Club, Yayasan Aku Muslim
Indonesia pada Kamis (28/10) malam di
Graha Hapsah Muchtar, Jakarta Selatan.
Dikatakan Mahfud, kalau manusia
ingin hidup baik dan ibadahnya diterima,
sering-seringlah berdoa. Ia mencontohkan
terapi meminum air putih yang diberikan
para tabib muslim. Menurutnya, yang
mujarab bukanlah airnya tetapi doa dari
tabib tersebut, sebagai seorang yang ahli
agama.
Demikian pula bahwa air zamzam yang dikenal ajaib dan mampu
memberi berkah bagi yang meminumnya.
Dijelaskan Mahfud, air zam-zam sering
menyembuhkan karena banyak orang
mendatangi tempat keluarnya air itu, lalu
didoakan. Bahkan hasil penelitian para
ahli di Jepang menunjukkan, air zam-zam
memiliki kandungan kristal-kristal yang
halus ketimbang jenis air lainnya.
Orang-orang yang berangkat ke
Tanah Suci mendoakan secara tulus dan
sungguh-sungguh. “Hasilnya, air zamzam mampu menyembuhkan penyakit
dan memberikan ketenangan,” ungkap
Mahfud.

Humas MK/Ilham

Ketua MK, Mahfud MD saat berceramah pada acara Cosmo Sufi Club, Yayasan Aku Muslim Indonesia di
Graha Hapsah Muchtar Jakarta Selatan, Kamis (28/10).

Oleh sebab itu, lanjut Mahfud,
berdoalah dengan sungguh-sungguh maka
Allah akan mengabulkan dengan cara
tak diduga-duga. Hal itu seperti tertulis
dalam hadist, Rasulullah SAW mengatakan,
“Kalau Allah menghendaki terjadi sesuatu
maka Allah akan memberikan jalannya
dengan cara yang tak masuk akal, tanpa
diduga-duga.”
Lebih lanjut Mahfud mengajak
para hadirin agar selalu menyelami dan
menghayati ‘samudera’ ajaran Rasulullah
SAW sebagai sosok yang tegas namun
lembut dalam pergaulan. “Beliau bergaul

baik dengan semua orang, menjalankan
hablumminannas (hubungan antar manusia,
Red) secara baik,” tambah Mahfud.
Sebelum
menutup
ceramah,
Mahfud menerangkan mengenai filosofi
air. Menurut Mahfud, dalam kehidupan,
sebaiknya manusia bersikap seperti air
yang senantiasa memberikan arah pada
hal-hal positif.
“Jadilah manusia itu seperti air,
jangan jadi buih. Karena buih itu tak ada
gunanya,” tandas Mahfud. (Nano Tresna
A./mh)
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Gedung Mahkamah Konstitusi Portugal

Tribunal Constitucional Portugal
Berwenang Menguji Kapasitas
Calon Presiden

R

epublik Portugal adalah sebuah
negara di Eropa bagian barat
daya. Negara ini berbatasan
dengan Spanyol di sebelah utara
dan timur. Di sebelah barat berbatasan
dengan Samudra Atlantik. Selain itu,
Portugal juga mempunyai daerah di Madeira, Azores, dan Kepulauan Selvagens.
Portugal mengklaim sebuah daerah kecil
bernama Olivença yang dikuasai Spanyol
sejak Kongres Wina. Nama lama atau latin
dari negara ini adalah Lusitania.
Kata Portugis sering dipakai untuk
menyebutkan penduduk atau orang yang
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berasal dari Portugal. Kata ini juga sebutan
untuk bahasa yang dipakai oleh bangsa ini.
Negara-negara berbahasa Portugis sering
disebut sebagai negara-negara Lusophone.
Wilayah jajahan Portugis pada
puncak kejayaannya, dari Brasil hingga
Timor Leste.
Portugal adalah negara maju dan
termasuk dalam anggota negara Uni Eropa,
bergabung pada tahun 1986.
Tribunal Constitucional Portugal

Saat Konstitusi Republik Portugal menetapkan Mahkamah Konstitusi

(Constitutional Court) sebagai lembaga
kehakiman dengan kompetensi khusus
untuk mengurus perkara-perkara yang
bersifat hukum konstitusional, pengadilan ini dipercaya dapat mengemban misi
khusus keadilan yang disebut “prinsip
dasar kebenaran dalam membangun negara
demokratis berdasarkan aturan hukum”.
Selain tugas-tugas mendasar dalam
mempertimbangkan konstitusionalitas
aturan-aturan hukum, MK Portugal juga
berkompeten terhadap perselisihan pemilu
dan partai politik, serta memiliki kewenangan dan fungsi-fungsi penting lainnya

Prof. Doutor Armando Manuel de Almeida Marques
Guedes Presidente do Tribunal Constitucional entre
1983-1989

Doutor José Manuel Moreira Cardoso da Costa
Presidente do Tribunal Constitucional desde Agosto
de 1989 a Abril de 2003

terkait dengan undang-undang politik
pemerintahan.
Signifikansi semua fungsi tersebut
tidak hanya menjadi kebutuhan legitimasi
institusi, tetapi juga sekaligus jaminan
atas kepercayaan publik terhadap kinerja
lembaga ini sebagai “entitas yang menguji
kedaulatan”. Tribunal Konstitusi Portugal
sendiri telah menyadari kebutuhan itu, dan
berkewajiban menginformasikan kepada
publik bahwa hal tersebut adalah tugas
penting sebagaimana para pendahulu telah

Dr. Luís Manuel César Nunes de Almedia Presidente
to Tribunal Constitucional desde Abril de 2003 até 6 de
autoria do pintor António Macedo

menancapkan data-data penting terkait
fungsi dan kerja-kerja yurisprudensi
lembaga ini.
UU Tribunal Constitucional

Dalam ketentuan umum Pasal 1 UU
Tribunal Konstitusional Portugal, diatur
bahwa lembaga ini memiliki otoritas
terhadap semua kekuasaan peradilan dan
kantor pusat pengadilan di Lisbon, ibukota
Portugal. Pasal 2 menyebutkan bahwa

Dr. Artur Joaquim de Faria Mauricio Presidente do
Tribunal Constitucional desde Outubro de 2004 a
Abril de 2007

keputusan yang diputuskan oleh Tribunal
bersifat mengikat terhadap semua entitas
atau lembaga, baik publik maupun swasta,
dan mengungguli semua peradilan dan
kekuasaan manapun.
Pasal 3 mengatur bahwa keputusan
yang diambil oleh Tribunal bertujuan:
a) mengumumkan inkonstitusionalitas
atau ketidakabsahan sebuah peraturan,
b) memastikan keberadaan dan konstitusionalitas sebuah undang-undang dengan

Ruang Sidang Tribunal Constitucional Portugal
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cara membatalkannya, c) memastikan
kematian, ketidakmampuan fisik permanen
atau penghentian Presiden dari kantornya,
d) memastikan hambatan sementara seorang Presiden dalam menjalankan tugastugasnya, atau menghilangkan hambatan
tersebut, e) memastikan kematian atau
ketidakmampuan setiap calon Presiden
Portugal dengan menguji tugas-tugas
kepresidenan, f) mengumumkan sebuah
organisasi berideologi fasis dan memberikan maklumat bahwa organisasi demikian
dihapuskan, g) memastikan konstitusionalitas dan legalitas pengajuan referendum
pada tingkat nasional, regional, maupun
lokal, dan h) menilai akurasi dan legalitas
pertanggungjawaban partai politik yang
dipublikasikan di Series I-A of the Diário
da República.
Semua putusan yang dikeluarkan
oleh Tribunal dipublikasikan Series II of

Ruang Perpustakaan Tribunal Constitucional Portugal
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the Diário da República, kecuali yang
murni hanya bersifat keputusan sementara
(interim decision) maupun hanya pengulangan atas putusan sebelumnya.
Pasal 4 UU Tribunal menyatakan
bahwa lembaga ini memiliki hak untuk
meminta kerjasama lembaga peradilan dan
kekuasaan yang lain. Pasal 5 mengatur
tentang sistem keuangan dan administrasi.
Dinyatakan bahwa Tribunal mempunyai
otonomi administratif dan juga memiliki
penganggaran sendiri, termasuk dalam
“belanja umum” yang disebut dalam
Anggaran Negara Nasional (National
State Budget).
Tribunal Konstitusional Portugal
ternyata memiliki fungsi seperti Komisi
Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia.
Kompetensi Tribunal di antaranya juga
menerima dan mengakui secara resmi para
calon Presiden dalam pemilihan umum.

Selain itu, Tribunal bisa menilai apakah
seorang calon dinyatakan mampu atau
tidak mampu, baik secara fisik maupun
kapasitasnya. Caranya, Tribunal akan
memberikan pengujian terkait tugas-tugas
kepresidenan.
Kontak
Address
Rua de “O Século”
nº 111
1249-117 Lisboa
telephone (351) 213 233 600
fax (351) 213 233 649
e-mailtribunal@tribconstitucional.pt
Referensi:
http://www.tribunalconstitucional.pt
http://id.wikipedia.org/wiki/Portugal

www.tribunalconstitucional.pt

Ragam Tokoh

Yudi Latif

Dukung MK Bentuk Tim Investigasi

K

eputusan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh.
Mahfud MD membentuk Tim Investigasi atas dugaan
kasus suap di MK dinilai sudah tepat. Hal ini disampaikan
oleh Pengamat Politik Yudi Latif seperti dilansir
tribunnews.com. Langkah Mahfud ini diambil untuk menindaklanjuti
tulisan Refly Harun berjudul “MK Masih Bersih?” yang termuat
dalam harian KOMPAS pada Senin, 25 Oktober 2010 lalu. “Tim
investigasi ini sudah tepat, tapi soal orangnya itu bisa diperdebatkan,”
terangnya.
Menurut Yudi, semangat Mahfud untuk membentuk tim
investigasi tersebut harus dihormati. Apalagi, lanjutnya, MK menjadi
pengawal terakhir penyelesaian sengketa pemilukada di Indonesia.
“Bila sudah bobol, maka seluruh bangunan negara sudah sempurna
korupsinya,” ujar pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 26 Agustus
1964 lalu tersebut.
Yudi berpendapat posisi MK sekarang strategis untuk mencegah
adanya mafia perkara di dalam tubuh MK. MK pula, jelas Yudi, yang
dapat mencegah terjadinya permainan-permainan dalam proses
legislasi yang rawan manipulasi. “Kalau korupsi sudah pada tingkat
hukum, maka sebuah negara tinggal menunggu kehancurannya,”
tandasnya. (Lulu Anjarsari)

www.mahasiswabersatu.blogspot.com

Franz Magnis-Suseno
Buku Mencerdaskan Bangsa

www.mudadanberarti.blogspot.com

Pada Rabu (13/10) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan
putusan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963
tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat
Mengganggu Ketertiban Umum. Adanya pengujian terhadap undangundang tersebut disambut baik berbagai pihak, salah satu di antaranya
budayawan Franz Magnis-Suseno.
“Saya menyambut baik uji materi, karena UU tersebut dibuat pada
Jaman Orba dan tidak sesuai lagi dengan konteks sekarang,” ujarnya
seperti dilansir cathnewsindonesia.com.
Franz yang juga menjadi salah satu ahli Pemohon mengungkapkan
bahwa buku memiliki peran penting dalam pencerdasan umat manusia.
“Tentu yang begitu khas bagi buku dan mengapa dia begitu penting
dalam pencerdasan umat manusia adalah bahwa buku itu memungkinkan
penyampaian ajaran, cerita informasi, cita-cita, refleksi pendapat,
menyeberangi ruang dampak itu dan untuk mengarsipkannya, sehingga
dia tersedia dan bisa menjadi titik tolak pembicaraan dan kelanjutannya
tidak mungkin selama itu secara lisan,” jelasnya.
Menurut Franz, pelarangan buku itu sebetulnya kebalikan
dari pencerdasan kehidupan bangsa. “Pelarangan buku merupakan
pembodohan kehidupan bangsa dan akan terasa dalam mandek
kemajuannya,” tandasnya. (Lulu Anjarsari)
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Pemilukada Unik
Ala Semarang

P

enyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah atau biasa disebut pemilukada di Indonesia, tidak
melulu melahirkan berbagai konflik, dugaan praktik politik
uang, dan sebagainya. Seperti terjadi di 2 TPS yakni TPS
13 Kelurahan Sawah Besar dan TPS 19 Kelurahan Pudak Payung,
Semarang, Jateng, April 2010 lalu. Betapa tidak, seluruh petugas
KPPS di sana sengaja menggunakan kostum wayang orang diiringi
suara gamelan.
Kostum petugas KPPS setempat itu terdiri atas tokoh wayang
Janaka, Wisanggeni, Abimanyu, Semar, Petruk, Gareng dan Bagong.
Menurut Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Sawah Besar, Wagiman,
biaya kostum unik tersebut berasal dari swadaya mereka. Selain
itu, penggunaan kostum itu bertujuan menarik minat masyarakat
datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa terpaksa, serta
sebagai upaya melestarikan budaya Jawa.
Dikatakan Wagiman lagi, jika lebih banyak warga datang ke
TPS, maka akan mengurangi jumlah pemilih yang tidak menggunakan
hak pilihnya atau golput.
“Karena pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009
jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS ini
mencapai 100 orang lebih,” tambahnya.
(Nano Tresna A//dilansir dari www.solopos.co m)

www.suaramerdeka.com
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Honor Tukul
Dibayar dengan
Poundsterling

A

da cerita menarik dibalik acara ramah tamah Mahkamah
Konstitusi (MK), usai menuntaskan sidang-sidang sengketa
pemilu pada Juni 2009. Kala itu komedian terkenal, Tukul
dihadirkan sebagai pembawa acara. Host acara ‘Bukan Empat
Mata’ itu tak henti-hentinya melucu. Para hadirin yang hadir, termasuk
semua hakim konstitusi dibuat terpingkal-pingkal.
Saat itu Tukul juga kerap terlihat bercanda dengan para hakim
konstitusi. Termasuk mendaulat Hakim Akil Mochtar untuk melantunkan
tembang. Pak Akil sempat bingung memilih lagu yang pas, meski ada
penonton yang mengusulkan agar beliau menyanyikan lagu ‘Kemesraan’
Iwan Fals. Namun usulan itu langsung ditolak Tukul. “Lagu ‘Kemesraan’
adalah lagu untuk pejabat yang mau pensiun,” celetuk Tukul.
Sebagai komedian papan atas, tentu Tukul tak mungkin dibayar
murah. Lantas orang bertanya-tanya berapa honor yang diterima setiap
kali Tukul tampil? Pria bermulut ‘mancung’ itu hanya senyum-senyum
saja menanggapi masalah honornya.
“Kalau MK yang panggil, saya tak pakai rupiah. Tapi poundsterling,”
katanya dengan mimiknya yang lucu.
Dikatakan Tukul saat itu, yang mengundangnya hadir pada acara
ramah tamah MK adalah Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, yang menurut
Tukul sudah dianggap sebagai saudara. “Ada honor, tidak apa-apa. Tak
ada, ya saya tunggu,” tandasnya.
(Nano Tresna A./dilansir dari www.hukumonline.com)

PUSTAKA KLASIK

Mengambil Pelajaran dari Kontroversi Buku Yamin
Oleh: Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

M

uh Yamin memang tokoh
dengan beragam julukan
yang serba besar. Tidak
hanya sebagai ahli konstitusi
kenamaan, akan tetapi juga dikenal sebagai
sastrawan. Karya sastranya dapat dijumpai
dalam Tanah Air (1922) Indonesia Tumpah
Darahku (1928), Ken Arok dan Ken Dedes
(1934), Kalau Dewa Tara Sudah Berkata
(1932) dan menerjemahkan karya William
Shakespeare dan Rabindranath Tagore.
Karya sejarah juga dapat ditemui antara
lain Sejarab Peperangan Diponegara
(1945) dan Gajah Mada (1948), Revolusi
Amerika (1951), Atlas Sejarah dan Lukisan
Sejarah (1956) dan lain sebagainya.
Selain sastrawan, penggali sejarah, ia juga
seorang politikus, tokoh pergerakan, ahli
bahasa, dan piawai dalam antropologi.
Sekalipun demikian, sosok Muh
Yamin selalui dikelilingi kontroversi.
Sejak awal, perilaku dan karya-karyanya
dikagumi orang, tetapi tidak sedikit dikritik
dan bahkan dilecehkan. Contoh saja, pada
1945, ketika ia menerbitkan buku Gajah
Mada yang memuat potret patung Gajah
Mada, oleh pengkritiknya dianggap rekaan
wajahnya sendiri. Atau buku “6000 Tahun
Sang Merah Putih” dianggap hanya
“khayalan“nya sendiri. Namun, pada sisi
lain, pengkritiknya sendiri tidak mampu
membuktikan kebenaran sejarah versinya.
Bahkan karya-karya sesudahnya mengenai
sejarah dan sastra banyak memperoleh
manfaat dari karya Yamin.
Keandalan Yamin memang diakui.
Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam,
menyebutnya sejarawan Indonesia yang
pengaruhnya paling besar. Majalah
Tempo edisi khusus 16 Januari 2000
menyatakan, “Pakar sejarah Tauﬁk
Abdullah menempatkan Yamin sebagai
sejarawan terbesar abad ini.” Selain itu,
di tengah hujatan kepadanya sebagai
penulis keraton, ada pula yang memuji,
yaitu Hersri Setiawan, yang menyanjung
Yamin sebagai “sastrawan yang perlu
diberi tempat istimewa”. Patung Gajah

Mada pun sampai saat ini tidak terdapat
pihak yang menunjukkan yang benar yang
mana.
***
Buku
Yamin
yang
paling
kontroversial sepanjang sejarah adalah
buku berjudul lengkap “Naskah Persiapan
Undang Undang Dasar 1945, disiarkan
dengan dibubuhi tjatatan oleh Prof. Mr.
Hadji Muhammad Yamin”. Buku ini terdiri
atas tiga jilid yang diterbitkan pada tahun
tidak bersamaan. Djilid I (1959) yang berisi
segala naskah sejak 29 Mei 1945 sampai
konstitusi ditetapkan pada 18 Agustus
1945. Selain itu, juga terdapat naskah lain
dari Konstituante I dan lain sebagainya.
Djilid II (1960) beirisi naskah sejak
Februari sampai 12 Mei 1959. Sedangkan
Djilid III (1960) mendokumentasikan
lanjutan laporan Konstituante sejak 12
Mei sampai dengan 2 Juni 1959.
Naskah Yamin jilid pertama
inilah yang memunculkan kontroversi
berkepanjangan. Naskah ini sejatinya
menjadi rujukan utama dan satu-satunya
mengenai sejarah perdebatan para
founding fathers dalam Sidang BPUPKI
dan PPKI, di samping sumber langsung
kesaksian pelaku sejarah, baik melalui
memoarnya maupun pengakuannya ketika
masih hidup.
Sumber kontroversi dipicu buku
tipis
Notosusanto,
buku Nugroho
tipis Nugroho
Notosusanto,Naskah
Naskah
Proklamasi jang otentik dan Rumusan
Pancasila jang otentik (1971) dan Proses
Perumusan Pancasila Dasar Negara
(1983), yang menyebut Soekarno bukan
satu-satunya penggali Pancasila. Akan
tetapi Yamin juga menyampaikan lebih
mirip Pancasila sebelumnya pada 29 Mei
1945. Pendapat Nugroho ini banyak
diikuti sejarawan dan ahli hukum tata
negara lain, misalkan Darji Darmodiharjo
dan lain-lain. Buku Yamin adalah menjadi
sumbernya, yang semula tidak banyak
dipersoalkan otentisitasnya. Akibatnya,
muncul gugatan dan penelusuran lebih
lanjut kebenaran sejarah.

Judul Buku : Naskah Persiapan UndangUndang Dasar 1945
Penulis
: Prof. Mr. Hadji Muhammad
Yamin
Tahun
: 1959
Penerbit : Jajasan Prapantja

Dalam perkembangannya kemudian,
pendapat sebaliknya bermunculan, baik
karena kepentingan kebenaran sejarah
atau pengkultusan tokoh tertentu. Buku
Soerowo
Abdoelmanap,
Republik
Indonesia Menggugat (1997), dengan
pengantar Roeslan Abdulgani, memuat
antara lain “Naskah Uraian Pancasila
Hasil Panitia Lima”, dan berisikan Notulen
Sidang I sampai III. Dalam notulen
tersebut menyatakan Prof. Mr. Soenario
mengemukakan kurang pengertiannya
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Prof. Mr. Hadji Muhammad Yamin

masyarakat mengenai hari lahirnya
Pancasila, apakah benar 1 Juni 1945.
Pertanyaan Soenario terkait buku Yamin
yang berpidaton yang isinya mirip dengan
Pancasila. Hatta kemudian menyatakan,
“Tidak benar. Bung Yamin agak licik.
Sebenarnya pidato itu adalah yang
diucapkan dalam sidang Panitia Kecil.
Bung Karno-lah satu-satunya yang tegastegas mengusulkan ﬁlosoﬁshe grondslag
untuk negara yang akan dibentuk,
yaitu Pancasila. Hanya urutannya sila
Ketuhanan ada di bawah.” (hlm.128-129)
Karya Nugroho juga mendapat
reaksi beragam. Tidak hanya dari
politisi, mantan ABRI, pakar, generasi
muda, pers, bahkan sejarawan lain juga
mempersoalkan metodologinya. Buku
tersebut juga hanya dianggap pamﬂet
politik daripada sebagai karya sejarah. Inti
bantahan juga mempersoalkan sumber
buku Yamin tersebut. Gugatan kepada
Yamin, yaitu misalkan kenapa tidak
memasukkan semuanya, akan tetapi hanya
Soekarno, Yamin dan Soepomo. Selain itu
juga tentang ketidakbenaran klaim Yamin
bahwa tanggal 29 Mei 1945 melampirkan
Rancangan UUD yang mirip dengan UUD
1945 tercantum dalam bukunya.
Buku yang dasarnya mempersoalkan
Nugroho juga, antara lain
Sejarah
Lahirnya Pancasila (1985). Risalah
Sidang BPUPKI-PPKI yang diterbitkan
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Sekretariat Negara sejak 1992 juga
mengalami revisi karena persoalan
ditemukan sumber-sumber baru. Pakar
sejarah konstitusi UI A.B. Kusuma dalam
Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945,
terbit 2003 dan direvisi pada 2009, juga
banyak mengganggap Yamin merekayasa
bukunya berdasarkan temuan-temuan
baru, yakni “Koleksi Yamin” dan “Koleksi
Pringgodigdo”.
***
Namun,
berdasarkan
semua
perdebatan ini, pada dasarnya persoalan
menjadi ruwet dan berkepanjangan,
karena sebuah pengkultusan individu,
sehingga tidak dapat bersikap objektif
terhadap dokumen sejarah dan kebenaran
fakta. Semua perdebatan ini sebenarnya
tidak perlu terjadi, jika semua pelaku
sejarah masih hidup, terutama Yamin
sendiri yang meninggal di Jakarta pada
17 Oktober 1962 dan pelaku sejarah para
anggota BPUPK lain yang mendengarkan
dan menyaksikan sendiri pidato yang
menjawab pertanyaan “Dasar (Beginsel)
Negara Kita”.
Sebetulnya selama ini tuduhan
adanya perekayasaan kata atau kalimat
buku Yamin, karena ditemukan dokumen
baru. Kebenarannya memang perlu
ditelusuri kembali, karena perbedaan
dokumen.itu. Karena kesalahan huruf,
dokumen
kata, dan kalimat belum tentu terjadi
rekayasa. Apalagi naskah Yamin ini tidak
dimaksudkan sebagai terbitan resmi.
Sebuah contoh kecil saja perbedaan dan
kesalahan tulis banyak terjadi di buku
Yamin, misalkan untuk menyebut isi Jilid
I-II dalam kata pengantarnya dalam dua
jilid tersebut menyebut rentang waktu
berbedadokumen
dokumen
dimuat. Apakah
berbeda
apayang
yang dimuat.
ini sebuah rekayasa? Menurut peresensi
“tidak”, karena kesalahan ini sering terjadi
karena kurang hati-hatinya penulisan
sebuah buku.
Namun dari beberapa jilid yang
diterbitkan, memang Yamin berusaha
mendokumentasikan naskah bersejarah
seperti buku-buku peristiwa
lainnya, misalkan
buku
Proklamasi
dan
Konstitusi
Republik Indonesia (1951) yang berusaha
merekam perjalanan ketiga konstitusi
kita, untuk memudahkan memahami

jiwa dan semangat konstitusi yang
pernah berlaku. Tentang kenapa hanya
Soekarno yang disebut menyampaikan
dasar negara Pancasila, sedangkan
yang lain bukan, pada dasarnya hal ini
sudah biasa. Misalkan Yamin berjasa
mengusulkan MA untuk menguji undangundang (judicial review), meskipun tidak
diakomodir. Kalau saja usul ini diterima,
maka kita tidak dapat menghapus sejarah
bahwa usulan ini--meskipun disepakati
bersama--, adalah usul Yamin. Tentu
sikap menerima kenyataan sejarah ini
dibutuhkan semuanya, karena penolakan
tanpa dasar hanya memperkeruh keadaan.
Pelajaran dari ini, pentingnya
pendokumentasian
sejarah,
apalagi
perdebatan UUD 1945 sebagai hukum
tertinggi
oleh
founding
fathers.
Perdebatan ketatanegaraan selama ini
karena beda kata dan huruf, karena
lemahnya pendokumentasian naskah
resmi. Pengumuman dalam tempat resmi
dalam waktu cepat, menjadi penting untuk
dokumen hukum yang penting. Karena
rentang waktu panjang memungkinkan
terjadinya
penyimpangan
dokumen,
sementara pelaku sejarah sudah tiada.
Dengan teknologi modern saat ini, mudah
sekali mendokumentasikan peristiwa
penting, tinggal kemauan akan itu.
Dokumen saat sekarang bisa tidak
penting, akan tetapi berguna bagi masa
mendatang. Artinya dengan pelaku sejarah
masih hidup, upaya penyimpangan dapat
diminimalisasi. Buku Yamin sendiri baru
ramai dipersoalkan pada tahun 80-an,
ketika para pelaku sejarah sudah meninggal
dan rentang waktu dimasalahkan dengan
kejadian,sudah
sudah
terdapat
kejadian,
terdapat
jarak jarak
waktu lama.
lama.
Oleh karenanya, upaya penyeragaman
sejarah oleh penguasa harus ditolak, karena
sejarah mudah dijadikan alat legitimasi,
sehingga sejarah menjadi “bengkok”.
Hambatan untuk mengungkap masa lalu
pasti selalu terjadi, oleh karenanya kebebasan
untuk menulis kembali sejarah harus dibuka
dan tidak dilarang, karena apa yang kita
anggap benar belum tentu benar. Akhirnya,
meskipun buku Yamin ini banyak dibenci,
selalu digunakan orang sampai saat ini
(termasuk sang pembenci) untuk mengetahui
perdebatan UUD 1945 saat itu.[]

PUSTAKA

Mendokumentasikan Kecurangan Pemilukada Jatim
Oleh: Nur Fitria Rosa, Bergiat di Initiative of Change Indonesia

P

emilihan umum kepala daerah
(Pemilukada) Jawa Timur telah
lewat. Pengalaman pemilukada
yang kali pertama diputuskan
Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan
pemungutan suara ulang tersebut, menjadi
pelajaran penting perjalanan demokrasi di
tanah air.
Adalah Khofifah Indar Parawansa,
salah satu peserta calon gubernur Jatim
dalam pemilukada Jatim pertengahan
2008 kemarin, mencurahkan keluh-kesah
hatinya seputar pemilukada tersebut dalam
sebuah buku. Buku ini memang ditulis
oleh Ahmad Millah Hasan, salah satu tim
sukses sekaligus koordinator media center
pasangan Khofifah-Mudjiono. Namun,
Millah, panggilan akrab wartawan Harian
Duta Masyarakat ini, murni menuliskan
kisah Khofifah ini berdasarkan penuturan
Khofifah langsung, di samping juga
memberikan muatan data-data kecurangan
dalam proses pemilukada dalam buku
bercover gelap ini.
Effendi Gazali, pakar komunikasi
politik dari Univ. Indonesia (UI),
memberikan pengantar cukup brilian dalam
buku ini. Menurut Effendi, Indonesia saat
ini dilanda Demokrasi Pasar Bebas yang
dicerminkan dengan beberapa hal. Di
antaranya, consumerism, celebrity, dan
cynicism. Konsumerisme mengandaikan
tokoh dan kebijakan politik dijual seperti
halnya barang-barang konsumtif. Selebriti
adalah upaya menciptakan selebritas
politik, dengan mengukur kandidat
berdasarkan popularitas, akseptebilitas,
dan elektabilitas. Sementara sinisme
mencerminkan rasa sinis publik terhadap
pemerintahnya. Pengantar Effendi tersebut
setidaknya
cukup
menggambarkan
keresahan Khofifah terhadap proses
pemilukada yang dialaminya.
Buku setebal 454 halaman ini
berisikan kisah hidup Khofifah, mulai
dari awal perjalanannya terjun ke politik,
bergabung dengan Partai Kebangkita
Bangsa (PKB), pernah menjadi pemimpin
muda paling berpengaruh 2008, hingga
mencalonkan diri menjadi gubernur

Jatim. Upayanya mencari keadilan hingga
sampai gedung MK pun tidak luput
dikisahkan buku ini. Bahkan, si penulis
mencantumkan data-data penting seputar
Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, hingga
rekaman pembicaraan konspiratif yang
mengindikasikan terjadinya kecurangan
sistematis, terstruktur, dan masif seperti
diklaim Khofifah selama ini terhadap
pemilukada Jatim.
Buku ini terdiri dari tujuh bab. Pada
bab pertama, diceritakan mengenai latar
belakang dan jatidiri seorang Khofifah,
tentu kemampuan, kecerdasan, dan
kepemimpinannya yang tinggi sebagai
seorang wanita. Bab kedua bercerita
tentang cita-cita menjadi gubernur Jatim,

Judul Buku : Khofifah Indar Parawansa Melawan Pembajakan Demokrasi,
Pelajaran dari Tragedi Pilkada Jawa Timur
Penulis
: Ahmad Millah Hasan
Penerbit : Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pesat)
Tahun
: Mei 2010
Halaman : 454 halaman		

diawali dengan penggalangan dukungan
dari partai-partai gurem, menepis isu-isu
SARA, hingga isu gender. Bab ketiga
tentang pelanggaran sistematis, terstruktur,
dan masif. Lembaga survei yang awalnya
memenangkan pasangan Khofifah-Mudjono
(Kaji) pada putaran kedua, tiba-tiba oleh
KPUD kemenangan itu ditetapkan milik
pasangan Sukarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).
Upaya mencari keadilan ke MK pun
diungkapkan pada bab ini.
Sementara itu, bab keempat
merepresentasikan judul buku ini.
Oleh penulis, bab ini dibahasakan
dengan pembajakan demokrasi. Penulis
mengungkapkan
partisipasi
pemilih
anak di bawah umur serta kekalahan tak
masuk akal di Pulau Mandangin. Bab lima
mengenai Ketua KPU Jatim, Wahyudi
Purnomo, yang menjadi tersangka dugaan
manipulasi DPT. Bab enam berisi lampiran
dan data, termasuk data gugatan ke MK,

transkrip pembicaraan hasil rekaman
saksi, hingga surat keberatan Kaji ke MK.
Bab tujuh, terakhir, berisi penutup yang
menuliskan harapan-harapan agar kisruh
pilkada tidak akan terulang lagi.
Ada fakta unik dalam gugatan
Kaji ke MK, yakni mengenai tidak
diregistrasinya gugatan Kaji yang kali
kedua, saat berakhirnya putaran ketiga
pemilukada. Di buku ini tertulis bahwa
MK memutuskan tiga hal. Pertama,
menyatakan permohonan Kaji tidak dapat
diregistrasi. Kedua, menyatakan sah
keputusan KPUD Nomor 01/2009.
Ketiga, memerintahkan Panitera
MK untuk menerbitkan akta pernyataan
tidak diregistrasi (hal.164-165). Menurut
Mahfud, penyelenggara pilkada, yakni
KPUD Jatim, sudah sesuai prosedur
perintah MK yang ditunjukkan dengan
diturunkannya aparat keamanan pada
pemilih ketika pemungutan suara diulang
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di Bangkalan dan Sampang, serta
penghitungan suara ulang di Pamekasan.
Buku ini cukup padat sebagai
sebuah buku ilmiah. Lebih tepatnya, ini
adalah buku kronologis yang sifatnya
bertutur. Harus diakui buku ini kaya akan
data. Sayangnya, menurut saya, buku ini
masih belum terangkum secara sistematis
berdasarkan urutan-urutan kejadian. Alur
di dalamnya masih melompat-lompat,
meski semua kejadian diuraikan. Bisa jadi
pembaca hanya akan membaca bagian-

bagian penting yang dibutuhkannya saja,
dan meninggalkan bab lainnya, karena
cara penulisannya kurang efektif.
Namun, buku ini tetap amat penting
hadir di hadapan kita semua. Sebab, kita
seolah disuguhi dan ditelanjangi dengan
arena kontestasi pemilihan kepala daerah
yang tidak terbayangkan oleh kita;
bagaimana kecurangan direncanakan,
diorganisir, dan diatur sedemikian rupa
untuk meraih kemenangan. Kita semua
patut belajar makna demokrasi dari

buku ini. Seperti diungkapkan Gus Sholah
dalam komentarnya di kover belakang buku
ini, Putusan Mahkamah Konstitusi yang
mengabulkan sebagian permohonan pasangan
Kaji adalah pukulan telak bagi KPUD Jatim,
sekaligus untuk introspeksi diri.
Sebagai
bangsa,
kita
patut
introspeksi dan mawas diri. Tidak banyak
yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi
agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih
baik, kecuali dimulai dari diri kita sendiri,
meski hanya sesuatu yang kecil sekalipun.[]

Masa Depan Demokrasi di Indonesia
Oleh: Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

A

pakah jatuhnya Orde Baru
(Orba) serta merta terjadi
proses demokratisasi? Dalam
perspektif kelas, jawabannya
akan “tidak”. Jatuhnya Orba tidak diiringi
hancuran basis politik pemerintahan
Soeharto. “Malah sejumlah sekutu lama
Soeharto berhasil mengamankan berbagai
posisi strategis dalam pemerintahan baru,
sementara rekaman-rekaman bisnis Soeharto
masih menjadi faktor menentukan dalam
proses pemulihan ekonomi Indonesia,” jelas
Eric Hariej (2005: 48) sebagaimana dikutip
Kacung Marijan.
Sejalan dengan itu, Richard
Robinson dan Vedi R. Hadiz (2004: 27)
melihat perubahan terjadi ditentukan
ada tidaknya keruntuhan, “the social
interests and relations of powers in
which they were embedded”. Berbeda
dengan Soekarno, kroni binis Soeharto
tidak lantas ikut jatuh seiring jatuhnya
Soeharto, sehingga Indonesia belum
dapat dikatakan memasuki periode
transisi
demokrasi.
Sebaliknya
pandangan pluralis (Anwar, Budiman,
Kingsbury, Liddle, Tan) melihat
jatuhnya Soeharto membawa arah
transisi menuju demokrasi. Pemilu
merupakan "symbol of Indonesia’s
genuine democratization.”
Kacung
membenarkan
kedua
perspektif tersebut berdasarkan data
empiris, namun ia mengaku terjadinya
perbedaan pelembagaan politik yang
berbeda dengan sebelumnya. Sistem
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perwakilan, kepartaian dan pemilu sudah
banyak berubah. Namun, menurutnya
proses demokrasi berjalan lambat, karena
aktor-aktor lama maupun aktor baru masih
dapat membangun oligarki baru, meskipun
berbeda model dengan sebelumnya.
Problem Pelembagaan
Buku ini menggambarkan sistem
politik Indonesia pasca pemerintahan
Orde Baru. Indonesia ditandai dengan

penataan
kelembagaan
demokrasi
yang memungkinkan hak-hak warga
negara terpenuhi dan kekuasaan tidak
terkonsentrasi satu lembaga. Sentralisasi
kekuasaan merupakan masalah utama
sistem politik masa lalu.
Namun, berbagai desain kelembagaan
membangun sistem demokratis menyisakan
problem. Misalkan saja, meski menganut
sistem presidensial, tetapi faktanya DPR
masih sangat kuat. Seharusnya pilihan sistem

presidensial diikuti pilihan kelembagaan
politik lain yang mendukung, misalkan sistem
kepartaian sederhana. “Bagaimanapun juga,
sistem presidensial itu bisa berlangsung secara
baik manakala presiden memiliki otoritas yang
cukup untuk mengeksekusi atau mewujudkan
(delivery) kebijakan-kebijakan yang dibuat,”
kata Kacung. Selain itu, terkait relasi kekuasaan
KY dengan MA, KY justru dianggap sebagai
batu sandungan MA.
Selain itu, sistem perwakilan
didesain terbatas. Sehingga lebih tepat
sistem perwakilan kita sebagai “Sistem Satu
Setengah Kamar”. Upaya penguatan DPD
kurang mendapatkan dukungan dan hanya
memungkin calon DPD bukan dari partai.
Perwakilan kelompok marjinal secara
politik, seperti perempuan dan kelompok
minoritas, mengalami hambatan kultural
dan struktural meski ditata kembali. Perlu
dipikirkan benar-benar semua kelompok
benar-benar terwakili.
Relasi wakil rakyat dan yang
diwakili meski berubah, akan tetapi
kepercayaan rakyat atas anggota DPR
tidak lebih baik dari sebelumnya. Terjadi
dicconnect electoral dengan elit lebih
bercorak oligarkis, budaya patron-client
masih terjadi, dan perilaku pemilih
mengarah transaksi material. Akuntabilitas
wakil rakyat juga dipertanyakan, dengan
pemilih tidak memiliki informasi cukup
wakil-wakilnya, apakah layak dipilih
kembali atau tidak, dan tidak tumbuh
pemilih
rasional-gagasan.
Terkait
kebijakan otonomi daerah, tidak serta
merta melahirkan kehidupan demokrasi
lebih baik di daerah.
Mau Ke Mana?
Dari semua problem ini, Kacung
percaya Indonesia berjalan ke arah yang
benar. Namun, masa transisi menuju

demokrasi di Indonesia ini memang bisa
mengalami kegagalan dalam melakukan
konsolidasi. Artinya jika gagal, Indonesia
akan kembali kepada sistem otoritarian, atau
ke sistem yang rapuh, tidak otoriter namun
tidak pula demokratis.
Demokrasi dikatakan terkonsolidasi,
jika terdapat regularitas, adanya rutinitas
dan kesinambungan, di dalam mekanisme
berdemokrasi. Penataan kelembagaan
harus disertai perbaikan budaya politik
pada tingkat individu, baik itu elit maupun
massa. Mengacu pandangan Scheduler,
konsolidasi demokrasi tidak lepas dari
konteks struktural yang melingkupinya,
sikap dan perilaku aktor-aktor yang terlibat
didalamnya.
Di buku ini terdapat optimisme itu.
Artinya kesempatan untuk melakukan
perubahan telah terbuka lebar yang tidak
dibisa dilakukan pada masa pemerintahan
sebelumnya. Prof. Kacung disini berusaha
kritis menyebutkan perilaku aktor, elit dan

anggota masayarakat kurang mendukung
itu. Bahkan aktor-aktor penting yang
terlibat dalam kekuasaan yang menempati
posisi penting justru menggunakan
kekuasaan untuk diri sendiri dan kelompok
kecil orang. Sementara itu, disisi lain,
ekonomi rakyat tidak tampak membaik
menjadi persoalan sendiri pemerintahan
demokrasi.
Buku
ini
cukup
mendalam
mengkaji berbagai hal termasuk relasi
pusat-daerah dan upaya membangun
birokrasi dan militer yang profesional,
posisi agama, kelompok media, bisnis
dalam politik. Tidak terbatas relasi,
tetapi juga pengaruh antar kekuasaan.
Buku ini membantu kita belajar apa
yang perlu dibenahi dengan selalu tetap
kritis. Selain itu, pembahasan buku ini
dapat diketahui apakah konsolidasi
demokrasi sedang terancam atau tidak.
Tapi semuanya tentu kembali kepada
kita semua mengantisipasinya.[]

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

Dewi Fitriani
( Staf Perpustakaan MK)

dengan

Ferri Rahman
18 Juli 2010

Semoga Menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan
Mendapatkan Keturunan yang Soleh dan Solehah
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Membandingkan Tren Hukum Tata Negara
Oleh: Luthfie Widagdo, Staf Mahkamah Konstitusi RI

M

engapa
belajar
perbandingan
hukum
tata
negara?
Mark
Tushnet
dalam
buku
Weak Courts, Strong Rights, Judicial
Review and Social Welfare Rights
in Comparative Constitutional Law
(2008) mengungkapkan, prinsip utama
perbandingan tersebut adalah, “more
knowledge is generally better than less”
dan “studying comparative constitutional
law might improve our ability to make
domestic constitutional law.”
Karena itulah kajian berupa
perbandingan hukum tata negara kerap
dilakukan para pakar dan akademisi
di seluruh dunia, untuk mencoba
mencari kelemahan hukum tata negara
di negara masing-masing dengan cara
membandingkannya
dengan
hukum
konstitusi negara lain. Nomensen Sinamo,
seorang pengajar di berbagai perguruan
tinggi di Jakarta pun ikut dalam tren global
tersebut.
Dalam
buku
Perbandingan
Hukum Tata Negara, Sinamo memulai
perbandingan “bentuk negara” dengan
melakukan klasifikasi atas negara kesatuan
(negara kesatuan dengan otonomi terbatas
dan negara kesatuan dengan otonomi
diperluas), negara serikat, dan negara
konfederasi (halaman 29-56). Setelah
itu, dibandingkan bentuk pemerintahan
dalam republik dan monarki (halaman
57-61), serta sistem pemerintahan dalam
parlementer, presidentil, dan pemerintahan
campuran (halaman 63-73).
Bahasan yang lebih menarik
adalah mengenai perbandingan dinamika
ketatanegaraan di enam negara (Bab
VII). Diulas Malaysia, Jepang, Thailand,
Inggris, Perancis, dan Amerika. Untuk
melengkapi kajian tersebut dilakukan
pula perbandingan Mahkamah Konstitusi
di empat negara, yaitu Jerman, Perancis,
Rusia, dan Korea Selatan (Bab VIII).
Kedua Bab ini dilengkapi juga dengan
diagram dan bagan yang sangat
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memudahkan pembaca untuk mempelajari
struktur kelembagaan yang dijelaskan
dalam bacaan.
Tidak dapat diketahui mengapa
negara-negara sebagaimana disebutkan di
atas yang dijadikan dasar perbandingan.
Penulis tidak menjelaskannya. Mungkin
karena faktor data yang cukup lengkap pada
negara-negara tersebut atau keterkaitan
Indonesia dengan negara-negara tersebut
yang menjadi “dasar” hukum tata negara
Indonesia saat ini.
Walaupun hanya terdapat 16 pustaka
yang dijadikan acuan dalam
buku ini, buku ini cukup
informatif untuk menjelaskan
berbagai perkembangan tata
negara
di
negara-negara
tertentu. Sepertinya tidak
semua referensi dicantumkan.
Selain
itu,
uraian
yang ada hanyalah sebuah
gambaran deskriptif tanpa
disertai analisis perbandingan
yang lengkap. Padahal tujuan
utama sebuah perbandingan
hukum tata negara tentunya
untuk memberikan analisis
perbandingan dalam rangka
memberikan rujukan hukum
tata negara yang ideal.
Tujuan ini memang masih

Judul Buku :
Penulis
:
Penerbit :
Tahun
:
Jumlah
:

dalam perdebatan di dalam kelimuan
perbandingan hukum tata negara.
Analisis berupa “apa saja yang
harus diperbaiki atau diubah” tentunya
dapat menjadi rekomendasi yang sangat
berharga tidak hanya bagi perkembangan
ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi
kesempurnaan sistem ketatanegaraan
Indonesia.[]

Perbandingan Hukum Tata Negara
Nomensen Sinamo
Jala Permata Aksara
2010
xi + 238 halaman

Kamus Hukum

“Erga Omnes”

E

rga Omnes sering digunakan
dalam
hukum
untuk
menjelaskan
terminologi
kewajiban dan hak terhadap
semua. Sebagai contoh sebuah hak
kepemilikan adalah sebuah hak erga omnes,
dan karena itu dilaksanakan terhadap siapa
pun yang melanggar hak itu. Sebuah hak
erga omnes (a statutory right/ hak undangundang) di sini dapat dibedakan dari hak
yang timbul berdasarkan kontrak, yang
hanya dilaksanakan terhadap pihak yang
membuat kontrak (inter partes inter partes).
Dalam hukum Internasional, erga
omnes digunakan sebagai istilah yang
menunjukkan sebuah kewajiban hukum
yang dimiliki oleh negara terhadap
masyarakat negara secara keseluruhan.
Pelanggaran
terhadap
kewajiban
tersebut menjadi perhatian tidak hanya
negara korban, tetapi juga kepada semua
anggota lain dari komunitas Internasional.
Pelanggaran kewajiban ini, setiap negara
dibenarkan dalam memanggil (mungkin
melalui jalur hukum) tanggung jawab
negara bersalah melakukan perbuatan
yang melanggar norma yang akui secara
Internasional. Contoh norma-norma erga
omnes termasuk pembajakan (piracy),
genosida, perbudakan (slavery), penyiksaan
(torture), dan diskriminasi rasial. Konsep
tersebut diakui dalam keputusan Mahkamah
Internasional (IJC) dalam kasus Traction
Barcelona pada 1970. Baru-baru ini, ICJ
mengakui bahwa hak menentukan nasib
sendiri juga memiliki karakter erga omnes
dalam kasus mengenai Timor Timur dan
lain sebagainya.
Di dalam pengadilan perdata, putusan
yang berkekuatan hukum tetap (in kracht
van gewijsde) mengikat kedua belah pihak
yang berperkara dan tidak mengikat pihak
ketiga. Oleh karenanya semua pihak yang
menyangkut perkara harus dimasukkkan
dimasukkan
sebagai para pihak, baik Pengugat,
Tergugat atau Turut Tergugat. Hal ini
semata-mata untuk membela kepentingan

pihak lain atas perkara. Oleh karenanya
pengadilan jika menerima permohonan
yang kurang para pihaknya
harus
menyatakan tidak menerima (NO). Asas
yang berlaku di pengadilan perdata adalah
pihak-pihak yang digugat tergantung dari
Pemohon/Penggugat sendiri. Namun untuk
menghindari penyalahgunaan, semua pihak
yang berkepentingan harus sebagai pihak
berperkara kecuali dipanggil secara patut
tidak menggunakan haknya. Sebaliknya
hakim dalam perkara perdata umumnya
dilarang menarik pihak ketiga sebagai
“Turut Tergugat” atau mengeluarkannya.
Untuk melindungi pihak ketiga terhadap
putusan yang berkekuatan tetap adalah
dengan mengajukan perlawanan atau
darden verzet, sehingga pihak ketiga yang
berkepentingan terikat dengan putusan.
Putusan Mahkamah Konstitusi oleh
karena objeknya menyangkut kepentingan
bersama dan semua orang, sehingga
sifat permohonan di MK tidak bersifat
berhadap-hadapan sebagaimana sengketa di
pengadilan perdata atau tata usaha negara.
Termasuk putusan yang dijatuhkan MK
misalkan terkait pengujian undang-undang
(UU), dimana UU sendiri adalah mengikat
secara umum kepada semua warga negara,
maka dengan dinyatakan tidak mengikat,
maka UU tersebut tidak hanya memiliki
kekuatan hukum mengikat terhadap pihak
yang memohonkan di MK, akan tetapi juga
semua warga negara. Sehingga pada dasarnya
karena hakikat perkara yang diadili di MK
tersebut, maka putusan yang dijatuhkan oleh
MK bersifat erga omnes.
MK beberapa kali menegaskan
sifat erga omnes putusan MK tersebut.
Misalkan saja saat pemeriksaan perkara
PHPU Legislatif 2009, MK memutuskan
erga omnes cara penerapan yang benar
atas penerapan penghitungan kursi tahap
ketiga dalam ketentuan Pasal 205 ayat (5),
ayat (6), dan ayat (7) UU 10 Tahun 2008
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD pada 10 Juni 2009 yang intinya
penarikan sisa suara untuk penghitungan
tahap ketiga di tingkat provinsi haruslah
meliputi semua Dapil yang ada di provinsi

yang bersangkutan. Penerapan pasal ini
berlaku tidak hanya kepada para Pemohon
saja tetapi harus diterapkan untuk semua
penghitungan tahap ketiga tentang
penetapan perolehan sisa kursi DPR bagi
partai politik peserta Pemilihan Umum
2009, di semua provinsi yang harus
melakukan penghitungan tahap tiga.
Meskipun tidak tegas disebutkan
erga omnes, perkara pengujian perkara
No.
110-111-112-113/PUU-VII/2009,
putusan ini tidak hanya berlaku terhadap
empat Pemohon yang mengajukan. MK
dalam perkara ini memutusakan terkait
penghitungan tahap kedua untuk penetapan
kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu
(Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun
2008) dan ketentuan pembagian kursi
bagi partai politik untuk Pemilu Anggota
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota dalam Pasal 211 ayat (3) dan Pasal
212 ayat (3) UU tersebut. Bahkan salah
atu amar putusan perkara ini menyatakan,
“Memerintahkan
Komisi
Pemilihan
Umum melaksanakan penghitungan
perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil
pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan
Putusan Mahkamah ini”.
Dalam perkara yang diajukan oleh
Yusril Ihza Mehendra, pertimbangan
erga omnes juga menjadi dasar terkait
penolakan permohonan provisi, karena
permohonan sudah masuk kepada
mengadili kasus konkrit. MK terbatas
mengadili norma dan kekuatan putusan
MK terkait pengujian UU (judicial
review) berlaku umum dan mengikat untuk
semua kasus di seluruh Indonesia. Sehingga
penolakan permohonan semata-mata karena
permohonan provisi bertentangan dengan
sifat erga omnes putusan MK tersebut.
Selanjutnya, putusan ﬁnal MK terkait UU
Kejaksaan tersebut tidak hanya mengikat
Jaksa Agung yang menjabat, akan tetapi
siapapun yang menjabat, karena MK
tidak mengadili Jaksa Agung, akan tetapi
mengadili norma yang yang mengatur masa
jabatan Jaksa Agung. (Miftakhul Huda)
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KAMUS HUKUM

“Pengundangan”

M

as Subagio dalam disertasi
yang dibukukan berjudul
Lembaran Negara Republik
Indonesia Sebagai Tempat
Pengundangan Dalam Kenyataan (1983)
mengartikan “pengundangan” sebagai
penempatan suatu peraturan perundangan
negara yang tertentu di dalam suatu
lembaran resmi sebagaimana diatur
dalam suatu peraturan perundangan dan
mengedarkannya kepada umum untuk
diketahui.
Sedangkan pengertian menurut UU
No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: “Pengundangan adalah penempatan
Peraturan Perundang-undangan dalam
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia, Lembaran
Daerah, atau Berita Daerah” (Pasal 1
angka 11) Dalam arti yuridis ini, maka
pengundangan tidak termasuk tindakan
pengumuman resmi berlakunya peraturan
atau penyebarluasan di masyarakat.
Sejak zaman Romawi Kuno
pada dasarnya sudah dikenal lembaga
pengundangan dalam bentuk sederhana,
yaitu menuliskannya undang-undang
baru pada spanduk (bakor) oleh petugas
kerajaan dibawa ke alun-alun pada hari
pasar. Diharapkan dengan itu, maka
masyarakat mengetahui peraturan baru.
Dengan tata cara demikian kemudian
dikenal produk hukum yang disebut “Lex”
(legere: membaca). Disamping itu terdapat
bentuk lain lagi yaitu “decretum” (dekrit)
yang tidak dipamerkan sebagaimana lex,
tetapi karena pengumuman (excathedra)
raja. Dekrit dikeluarkan karena hal-hal
yang mendesak.
Tujuan pengundangan adalah agar
masyarakat, penegak hukum dan pencari
hukum, mengetahui peraturan tersebut
dan dengan demikian lahirlah kekuatan
mengikat. Pasal 50 UU No.10 Tahun
2004 menyebutkan”Peraturan Perandangundangan mulai berlaku dan mempunyai
kekuatan
mengikat
pada
tanggal
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diundangkan, kecuali ditentukan lain di
dalam Peraturan Perundang-undangan
yang bersangkutan” Setelah sebuah
peraturan diundangkan, maka berlaku ﬁksi
hukum yang menyatakan “indereen wordt
geacht de wet te kennen” (setiap orang
dianggap mengetahui undang-undang).
Oleh karena itu, maka tidak dibenarkan
menolak penuntutan hukum dengan
alasan “tidak tahu akan adanya peraturan
tersebut”.
Menurut Philipus M. Hadjon
dalam Lembaga Tertinggi dan LembagaLembaga Tinggi Negara Menurut
Undang-Undang Dasar 1945 Suatu
Analisa Hukum dan Kenegaraan (1992),
pengundangan merupakan fase terakhir
dalam proses pembuatan peraturan
perundang-undangan.
Pengundangan
merupakan proses legislatif dan bukan
post-legislatif, karena pengundangan
melahirkan kekuatan mengikat, ﬁksi
hukum efektif setelah pengundangan
dan Lembaran Negara RI sebagai tempat
pengundangan merupakan sumber otentik
naskah peraturan perundang-undangan.
Konsekwensinya, maka naskah yang
Konsekuensinya,
termuat dalam Lembaran Negara RI yang
berbeda dengan naskah yang disetujui,
maka naskah yang harus dilaksanakan
adalah naskah yang diundangkan. Sebagai
contoh, rumusan pembukaan “Atas berkat
rachmat Allah Jang Maha Koeasa...” dalam
Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7
dan LNRI Tahun 1959 No.75, adalah yang
berlaku mengikat dan sebagai sumber
otentik, meskipun tulis Hadjon dalam
bukunya menurut Bonar Sidjabat, menurut
notulen rapat PPKI, rumusan tersebut atas
usul anggota I Goesti Ktoet Poedja dan
disepakati oleh sidang telah diganti dengan
rumusan lain yang berbunyi “Atas Berkat
Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.
Menyangkut peraturan perundangundangan apa saja yang diundangkan
dalam Lembaran Negara RI meliputi:
Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah
Pengganti UndangUndang; Peraturan
Pemerintah; Peraturan Presiden mengenai:
1. penggesahan perjanjian antara negara
Republik Indonesia dan negara lain atau

badan internasional; dan 2. pernyataan
keadaan bahaya. Selain itu juga yang
diundangkan
perataran
perundangundangan lain yang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku harus
diundangkan dalam Lembaran Negara RI
(Pasal 46 ayat (1)). Sedangkan, peraturan
perandang-undangan lain yang menurut
peraturan perundang-undangan yang
berlaku harus diundangkan dalam Berita
Negara RI (Pasal 46 ayat (2)).
Tambahan Lembaran Negara RI
memuat penjelasan peraturan perandangundangan yang dimuat dalam Lembaran
Negara RI dan Tambahan Berita Negara RI
memuat penjelasan peraturan perundangundangan yang dimuat dalam Berita
Negara RI (Pasal 47). Pengundangan
peraturan perundang-undangan dalam
Lembaran Negara RI atau Berita Negara RI
dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang peraturan
perundang-undangan (Pasal 48). Peraturan
Perundang-undangan yang diundangkan
dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan
Daerah. Peraturan Gubernur, Peraturan
Bupati/Walikota, atau peraturan lain di
bawahnya dimuat dalam Berita Daerah.
Pengundangan Peraturan Daerah dalam
Lembaran Daerah dan Berita Daerah
dilaksanakan oleh sekretaris daerah (Pasal
49).
Sedangkan, UU No.10 Tahun 2004
menyatakan UUD 1945 ditempatkan dalam
Lembaran Negara RI dan penempatan
UUD 1945 dalam Lembaran Negara RI
tidak merupakan dasar pemberlakuannya.
Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 3
Ayat (1) bahwa ketentuan ini menyatakan
bahwa UUD 1945 berlaku sejak ditetapkan
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dalam praktek ketatanegaraan selama
ini,
peraturan
perundang-undangan
yang diundangkan tidak taat asas, begitu
pula jenis perundang-undangan yang
dikeluarkan. Bentuk Ketetapan MPR dan
UUD 1945 sebelum perubahan dalam
praktek juga pernah diundangkan dalam
tempat resmi, meskipun tidak diatur
harus diundangkan dalam tempat resmi.
(Miftakhul Huda)

CATATAN MK

Catatan MK
Menghilangkan Suap
di Lembaga Peradilan
Janedjri M Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

B

eberapa
waktu
yang
lalu,Transparency International
Indonesia (TII) mengumumkan
hasil surveinya bahwa tingkat
inisiatif lembaga peradilan dalam meminta
suap secara langsung mencapai 100% dari
seluruh interaksi.
Hasil survei itu paling tidak
merupakan indikasi bahwa praktik suap
memang terjadi di lembaga peradilan.
Bahkan, sebelum diumumkannya hasil
survei tersebut, telah menjadi rahasia
umum adanya lingkaran penyalahgunaan
wewenang di lembaga peradilan yang
dikenal dengan istilah mafia peradilan.
Praktik suap tentu tidak selalu terjadi
atas dasar permintaan verbal yang ”terangterangan”, tetapi juga sering terjadi dengan
cara mempersulit urusan,persyaratan,
menunda-nunda
layanan,
dan
membebankan biaya di luar ketentuan.
Menyikapi hal tersebut, lembaga peradilan
sudah seharusnya merespons secara positif
dengan meningkatkan langkah-langkah
yang selama ini telah dilakukan untuk
menghilangkan praktik suap.
Langkah-langkah tersebut tidak
hanya terkait dengan sosok hakim,tetapi

juga dari unsur pelaksana administrasi
umum
dan
yustisial,yaitu
aparat
kesekretariatan
dan
kepaniteraan.
Seorang hakim akan kesulitan untuk
menerima ataupun meminta suap jika
aparat di sekelilingnya dapat menjaga
dan mengantisipasi praktik suap. Bahkan,
sangat mungkin banyak praktik suap
di lembaga peradilan yang tidak terkait
dengan hakim, tetapi dilakukan oleh aparat
kesekretariatan dan kepaniteraan.
Karena itu, di samping aspek
penegakan hukum dan etika profesi
di kalangan hakim, yang juga harus
dibenahi adalah pelaksanaan prosedur
administrasi umum dan yustisial terkait
proses penanganan perkara.Pelaksanaan
administrasi tersebut harus didukung
aparatur yang benar-benar memiliki
komitmen untuk menghilangkan praktik
suap. Komitmen tersebut dibangun melalui
instrumen aturan kepegawaian yang benarbenar ditegakkan secara konsisten, serta
pembentukan budaya organisasi yang
mendukung terciptanya lembaga peradilan
yang bersih dari praktik suap.
Dari sisi pelaksanaan administrasi
perkara,potensi terjadinya praktik suap

ada pada setiap tahapan, mulai dari
pengajuan perkara hingga pelaksanaan
putusan.
Pada
proses
pengajuan
perkara, suap berpotensi terjadi terkait
dengan persyaratan pengajuan perkara,
pencatatan di buku register perkara,dan
pelaksanaan sidang pertama. Pada proses
persidangan,suap berpotensi terjadi terkait
dengan waktu sidang yang dibutuhkan
hingga diputuskannya suatu perkara, upaya
memengaruhi hakim dalam memimpin
persidangan dan memutus, serta pengajuan
bukti, saksi, dan ahli. Sedangkan terkait
dengan putusan, suap berpotensi terjadi
dalam upaya mendapatkan salinan putusan
dan pelaksanaan putusan.
Potensi praktik suap tersebut tentu
pada praktiknya sangat bervariasi, terkait
dengan jenis perkara. Pada perkara pidana,
misalnya, potensi terjadinya suap terkait
dengan penentuan status tahanan dan tempat
tahanan. Sedangkan pada perkara perdata,
suap juga berpotensi terjadi,misalnya terkait
dengan penentuan sita jaminan. Karena
itu, untuk menghilangkan praktik suap di
lembaga peradilan, administrasi perkara
harus diatur dan dilaksanakan dengan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
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Prinsip-prinsip
yang
penting
dalam proses perkara untuk mencegah
dan menghilangkan praktik suap, di
antaranya adalah kejelasan mekanisme,
adanya batasan waktu dan biaya, serta
keterbukaan informasi. Mekanisme proses
perkara meliputi tahapan-tahapan yang
harus dilalui, persyaratan yang dibutuhkan
untuk setiap tahapan,serta dokumendokumen yang diperlukan untuk tiap
tahapan tersebut.
Jika mekanisme tersebut ditentukan
secara jelas dan limitatif, tidak ada lagi
peluang bagi aparat lembaga peradilan
untuk mempermainkannya sebagai alasan
meminta suap. Dalam tahap
registrasi perkara, misalnya,
jika ada kejelasan persyaratan
apa saja yang harus dipenuhi
serta dokumen apa saja yang
harus dilampirkan, aparat
lembaga peradilan tidak dapat
”mengada-ada” menghambat
proses pendaftaran untuk
meminta
suap
dengan
alasan adanya kekurangan
persyaratan atau dokumen.
Selama proses per
sidangan, kecuali kasuskasus tertentu yang memang
ditentukan
bersifat
ter
tutup,sidang pengadilan harus
dilakukan terbuka untuk
umum.Hal itu demi menjaga
ketidakberpihakan proses persidangan dan
menjaga agar tidak ada permainan dalam
persidangan. Persidangan yang terbuka
untuk umum semakin penting artinya
pada saat sidang pembacaan putusan.
Hal itu menandakan bahwa putusan yang
dibacakan ditujukan untuk diketahui tidak
hanya oleh para pihak yang beperkara,
tetapi juga oleh masyarakat umum.
Sebab itu, salinan putusan harus
segera diberikan kepada pihak-pihak
terkait,masyarakat umum pun dapat
memintanya. Dengan demikian, tidak ada
alasan untuk menunda-nunda penyampaian
putusan dan menolak masyarakat yang
meminta salinan putusan tersebut. Dengan
demikian, putusan pengadilan akan
menjadi milik publik dan tidak lagi dapat
dijadikan komoditas suap. Termasuk
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dalam kejelasan mekanisme adalah
ketentuan tentang apa yang tidak boleh
dilakukan, baik oleh aparat administrasi
maupun oleh hakim.
Harus ditegaskan bahwa hakim
tidak boleh membicarakan suatu perkara
yang sedang ditangani dan tidak boleh
menemui pihakpihak terkait dengan
perkara tersebut.Hal ini juga harus
disadari aparat pengadilan sehingga dapat
mencegah seseorang yang ingin bertemu
dengan hakim terkait dengan perkara
yang sedang dalam proses persidangan.
Demikian pula untuk aparat pegawai
harus ditentukan secara tegas, mana saja

hal-hal yang dilarang.Misalnya, panitera
yang mengikuti rapat permusyawaratan
hakim untuk pengambilan putusan,
harus merahasiakan yang terjadi dalam
rapat yang memang ditentukan bersifat
rahasia.Kerahasiaan tersebut harus dijaga
terhadap siapa pun, bukan hanya terhadap
pihak yang sedang beperkara, tetapi juga
terhadap pegawai lain, atasan, masyarakat
umum, bahkan keluarga.
Dengan
demikian,
dapat
dicegah terjadinya praktik suap untuk
memengaruhi putusan. Untuk mencegah
tindakan suap, juga harus ada batasan
waktu yang jelas dalam setiap
tahapan beperkara. Misalnya, setelah
pendaftaran diterima harus ada batasan
berapa lama perkara tersebut sudah harus
dicatat di buku register perkara, berapa

lama sudah harus ditentukan jadwal
sidang atau berapa lama sudah harus
dilaksanakan sidang pertama, berapa
lama putusan sudah harus disampaikan
kepada pihak-pihak yang beperkara
sejak sidang pembacaan putusan, serta
jika membutuhkan proses eksekusi harus
ditentukan berapa lama putusan tersebut
sudah harus dilaksanakan oleh aparat
pelaksana putusan.
Jika terdapat batasan waktu yang
jelas, tidak ada lagi alasan bagi aparat
pengadilan untuk menunda-nunda sesuatu
melebihi batas waktu yang ditentukan
demi mendapatkan uang suap. Demikian
pula dengan biaya. Jika
suatu tahapan memang
dikenakan biaya, harus
ditentukan secara jelas
jumlah nominal biayanya.
Jika tidak ada biaya yang
dikenakan, maka harus
ditegaskan bahwa layanan
tersebut memang tidak
dikenakan biaya dan
aparat lembaga peradilan
pun secara tegas harus
dilarang menerima uang
terkait dengan layanan
yang diberikan tersebut,
walaupun diberikan secara
sukarela.
Informasi ketentuan
tentang mekanisme beperkara, batasan
waktu, serta ketentuan biaya tersebut
harus secara aktif disampaikan lembaga
peradilan kepada masyarakat. Kesemua
upaya tersebut tentu harus didukung oleh
seluruh lapisan masyarakat, terutama
pihak-pihak yang profesinya berhubungan
dengan lembaga peradilan, yaitu kejaksaan,
kepolisian, dan advokat.
Profesi-profesi tersebut harus secara
tegas menolak memberikan uang suap dan
melaporkan jika hal itu terjadi. Di sisi lain,
mereka juga harus berhenti menggoda
dan mencoba memberikan suap. Tindakan
memberikan suap, di samping merupakan
salah satu bentuk kejahatan korupsi, juga
dapat dikategorikan sebagai tindakan yang
melecehkan lembaga peradilan (contempt
of court).(*)
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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