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R

entang Januari hingga 5 Februari 2013, berbagai berita
informatif terjadi di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK).
Di antaranya berita putusan terkait diberikannya perlakuan
berbeda pada siswa, maka Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional atau RSBI inkonstitusional dalam "Laporan
Utama" edisi ini. Berita ini menyebutkan, pasal dalam UU No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kembali
dibatalkan oleh MK, Selasa (8/1) melalui Putusan No. 5/PUU-X/2012 yang
dibacakan oleh Ketua MK Mahfud MD. Kali ini Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas
diputuskan MK bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas
menyebutkan, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan
untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.
Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar
Usman, pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa
Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) akan menjauhkan pendidikan nasional dari
akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Walaupun RSBI adalah sekolah nasional
yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan
keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju, tetapi tidak dapat
dihindari pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam RSBI adalah
bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris.
Selain itu kami turunkan rubrik "Ruang Sidang" yang berisi "Tiada Larangan
Penggunaan Lambang Negara", "Tuntutan Pembentukan Dapil Para Diaspora",
"Tamatan Pendidikan Nonformal Berhak Ikut Pencalonan Kepala Daerah",
"Pemohon: DPD Berwenang Menyetujui RUU", "MK Tolak Permohonan Lima
Kepala Daerah", "Alat-Alat Berat (Tetap) Dikenakan Pajak", "APINDO: Tak Adil
Pengusaha Dibebani Kewajiban Tanpa Batasan Waktu" dan berita-berita lainnya
dalam perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu (sengketa
Pemilukada). Selain itu juga terdapat berita singkat di rubrik "Kilas Perkara".
Lainnya, ditampilkan rubrik-rubrik khas seperti ‘Editorial’, ‘Aksi’,
‘Konstitusi Maya’, ‘Jejak Konstitusi’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Catatan
MK’ serta berbagai informasi menarik lainnya yang terbingkai dalam koridor
konstitusi. Demikian sekilas pengantar dari kami. Tanpa berpanjang lebar kata,
akhirnya kami mengucapkan Selamat Membaca!
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Pendidikan Berkualitas untuk Semua

B

eberapa
orang
tua murid yang
bersekolah
pada
Rintisan
Sekolah Bertaraf
Internasional
atau
RSBI
menguji Pasal 50 ayat (3) UU
Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
(UU Sisdiknas). Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah
menyelenggarakan sekurangkurangnya
satu
satuan
pendidikan pada semua jenjang
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang
bertaraf internasional.
Oleh para wali murid,
satuan pendidikan bertaraf
internasional dianggap bertentangan dengan kewajiban dari negara
mencerdaskan kehidupan bangsa. Satuan pendidikan bertaraf
internasional menimbulkan dualisme sistem pendidikan, bentuk
baru dari liberalisasi pendidikan, diskriminasi dan kastanisasi
dalam bidang pendidikan, dan berpotensi menghilangkan jati diri
bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.
Dengan berbagai pertimbangannya, sudah tepat Mahkamah
Konstitusi mendasarkan kepada tujuan dibentuknya negara,
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945.
UUD 1945 juga menegaskan rambu-rambu, pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia. Yang semua itu dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Setiap warga negara juga berhak mendapat
pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya.
Di samping itu, mendapatkan pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya
adalah termasuk HAM yang perlindungan, pemajuan, penegakan
dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara
terutama pemerintah. Oleh karena pentingnya pendidikan,
konstitusi (Undang-Undang Dasar) menentukan, negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua
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puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dengan pemikiran filosofis dan konstitusional di atas,
pendidikan adalah salah satu aspek kehidupan kebangsaan sangat
penting, yang itu menjadi tanggung jawab negara. Negara juga
bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan
dasar falsafah negara. Oleh karena itu, pendidikan nasional
Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya Pancasila yang
harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan
pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan.
Pemerintah dalam keterangannya menyatakan, sekolah
bertaraf internasional (SBI) yang saat ini masih berupa rintisan
sekolah bertaraf internasional (RSBI) adalah sekolah nasional
yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan
diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari
negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan). Sehingga menurut
Pemerintah, RSBI juga memiliki tujuan baik.
Namun, seharusnya negara tidak hanya memfasilitasi
tersedianya sarana dan sistem pendidikan dengan ukuran negaranegara maju. Tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa
dan jati diri bangsa. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa
pengantar akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya
dan jiwa bangsa Indonesia.
Hal fundamental lain yang menjadi alasan RSBI
inkonstitusional dalam pertimbangan Mahkamah, pembedaan
perlakuan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/
RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun
output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara
kedua sekolah tersebut, termasuk terhadap siswanya. Ini semua
bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan
perlakuan sama antarsekolah dan antarpeserta didik, apalagi samasama sekolah milik pemerintah. Hal ini jelas-jelas tidak adil.
Faktanya, siswa yang bersekolah pada sekolah SBI/RSBI
harus membayar biaya lebih mahal. Artinya, hanya keluarga
dengan status ekonomi mampu yang dapat memperoleh akses
sekolah berkualitas. Di samping timbul diskriminasi, SBI/RSBI
berakibat terjadinya komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan
berkualitas akhirnya menjadi barang mahal. Dengan putusan
MK ini, lagi-lagi lembaga penjaga konstitusi ini mengingatkan,
pendidikan berkualitas adalah hak semua orang.
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Suara Pembaca

MK Perlu Merangkul Blogger untuk Sosialisasi Hukum dan Konstitusi
Saya sangat salut terhadap kiprah Mahkamah Konstitusi
dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Walaupun
masih ‘muda’, Mahkamah telah mengukir berbagai prestasi
karena memiliki sumber daya dan manajemen pengadilan
yang mumpuni. Administrasi sidang dan perkara yang teratur,
transparansi keuangan yang baik dan antikorupsi serta komunikasi
yang baik kepada masyarakat, telah menjadi keunggulan tersendiri
yang membuat Mahkamah semakin dipercaya masyarakat untuk
menjadi garda terdepan penjaga konstitusi.
Salah satu keunggulan yang sangat saya rasakan adalah
komunikasi Mahkamah terhadap masyarakat melalui Majalah
Konstitusi, website, dan akun jejaring sosial milik Mahkamah
di twitter. Mahkamah berusaha mendekatkan diri kepada
masyarakat melalui media komunikasi yang berkembang saat
ini. Dengan adanya media komunikasi tersebut, Mahkamah dapat
memberitahukan sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai
informasi yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi. Saya
berharap Mahkamah dapat terus menjaga konsistensi untuk selalu
menjalin hubungan dengan masyarakat melalui media komunikasi
yang telah dan akan dimiliki.
Ada sebuah masukan dari saya yang sepertinya berguna bagi
pengembangan media komunikasi Mahkamah melalui internet.

Sebaiknya Mahkamah juga merangkul para blogger Indonesia
untuk membantu sosialisasi hukum dan konstitusi di Indonesia.
Berdasarkan data Salingsilang.com jumlah blogger di Indonesia
mencapai 5.331.093 orang dan tidak menutup kemungkinan akan
bertambah ke depannya. Jumlah blogger tersebut, yang kurang lebih
2.5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, bisa menjadi
modal yang luar biasa bagi penyebaran informasi yang terkait
dengan penegakan hukum dan konstitusi. Semoga Mahkamah
di masa mendatang bisa mengikuti jejak Komisi Pemberantasan
Korupsi yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan lomba
penulisan bagi para blogger.
Ayu Novita Pramesti, S.H.
Cinere, Depok,
Yang terhormat saudari Ayu, kami mengucapkan terima kasih
atas perhatiannya kepada Mahkamah Konstitusi. Segala saran
dan masukan saudari akan menjadi perhatian MK dan semoga
pada masa yang akan datang dapat kami realisasikan.
Humas MK

IKLAN

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 pendapatpendapat 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 bukubuku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000
karakter.
Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat
yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah
Konstitusi:
Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id
Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover
buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat
honorarium.
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Konstitusi Maya

www.dpp.pkb.or.id

Dalam Pusaran Kyai, NU, dan Gus Dur

S
www.partainasdem.org

Mengusung Gagasan Restorasi
Indonesia

I

nilah partai pendatang baru yang akan ikut berlaga sebagai
kontestan dalam Pemilu 2014 nanti. Publik mengenalnya
sebagai partai milik Surya Paloh, pengusaha media
yang memiliki Metro TV dan Media Indonesia beserta
jaringannya.
Kelahiran Partai Nasional Demokrat (NasDem), merujuk pada
visinya, adalah untuk mencapai tujuan-tujuan besar: memantapkan
eksistensi Negara, memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
serta mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Misi Partai NasDem adalah sebuah gerakan perubahan
yang didasari oleh kenyataan bahwa kehidupan seperti yang
dicita-citakan oleh Proklamasi 1945 belum terwujud hingga saat
ini. Partai NasDem bertujuan untuk menggalang kesadaran dan
kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan untuk
Restorasi Indonesia.
Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan
Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu
Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi,
dan berkepribadian secara kebudayaan.
Restorasi bermula sebagai gerakan perubahan untuk
memperbaiki kondisi (negara, bangsa, dan masyarakat) yang
sedang rusak atau menyimpang dari tujuan yang tertuang dalam
pembukaan UUD 1945. Istilah ini popular sejak restorasi Meiji
di Jepang yang merupakan jawaban bangsa Jepang terhadap
demoralisasi dan liberalisasi agar mereka tidak kehilangan
karakter dan maju menjadi bangsa yang maju. Gerakan Restorasi
Indonesia meletakkan tujuan dan cita-cita dengan menjadikan
Pancasila sebagai senjata spiritual, dan rakyat Indonesia sebagai
senjata materialnya.
Ada empat kata kunci dalam rumusan Restorasi Indonesia
sebagai hasil Rapimnas I Partai NasDem. Empat kata kunci
itu adalah memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan
mencerahkan.
Lambang Partai NasDem adalah rotasi biru yang dibalut
dengan warna jingga bergestur memeluk. Lambang yang dibuat
sederhana dengan mewakili semangat perubahan, serta mudah
untuk diingat dan digambar sebagai simbol gerakan perubahan.
Rotasi biru merupakan simbol perputaran yang dinamis
sebagai semangat dan harapan baru, keterbukaan, ketegasan
yang memiliki tujuan yang nyata. Gestur jingga memeluk
adalah lambang dari kebersamaan, keutuhan dalam bergerak dan
semangat pembaharuan yang siap menampung aspirasi.
Partai ini sempat menggandeng nama pengusaha media
tenar lainnya, Hari Tanusudibjo sebagai Ketua Dewan Pakar,
namun dalam perkembangannya, Hari mengundurkan diri beserta
fungsionaris yang loyal kepadanya.
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itus partai bernomor urut 2 (dua) ini boleh dibilang belum
banyak menggambarkan profil partai, para pengurusnya,
hingga visi-misi yang diusung. Untungnya situs ini masih
menyuguhkan kegiatan para kadernya, terutama yang duduk
di DPR maupun menjadi menteri, serta mengup-date berita-berita
terkait partai yang dikomandani Muhaimin Iskandar ini.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan di Jakarta pada
tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi’ul Awal 1419 Hijriyah) dan
dideklarasikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir
Ali, Ilyas Ruchiyat,Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A.
Muhith Muzadi.
Kisah pendirian PKB dimulai pada 11 Mei 1998, ketika
para kyai sesepuh di Langitan mengadakan pertemuan. Mereka
membicarakan situasi terakhir yang menuntut perlu diadakan
perubahan untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran.
Saat itu para kyai membuat surat resmi kepada Pak Harto yang
isinya meminta agar beliau turun atau lengser dari jabatan
presiden. Kyai Muchid Muzadi dari Jember dan Gus Yusuf
Muhammad menghadap Pak Harto. Mereka berangkat ke Jakarta,
meminta waktu tetapi belum dapat jadwal. Sehingga sebelum
surat itu diterima, Pak Harto sudah mengundurkan diri terlebih
dahulu tanggal 23 Mei 1998.
Pada tanggal 30 Mei 1998, diadakan istighosah akbar di Jawa
Timur. Semua kyai berkumpul di kantor PWNU Jatim. Para kyai
itu mendesak KH Cholil Bisri supaya menggagas dan membidani
pendirian partai bagi wadah aspirasi politik NU. Ia menolaknya
karena tidak mau terlalu berkecimpung jauh dalam dunia politik dan
merasa lebih baik di dunia pesantren saja. Akan tetapi para kyai terus
mendorongnya. Dalam perkembangannya, PKB pun lahir karena
inisiasi para kyai NU yang memandang berjuang melalui politik juga
bagian dari ibadah untuk perbaikan umat.
PKB merupakan partai yang banyak dililit konflik, bahkan
sejak gagasan pendiriannya, hingga dualisme PKB yang sempat
terjadi antara Muhaimin Iskandar dengan Yenny Wahid, sebelum
pemerintah memutuskan PKB Muhaimin Iskandar adalah yang
sah secara hukum.
Partai ini pertama mengikuti pemilu pada tahun 1999,
kemudian dilanjutkan pada Pemilu 2004. Partai yang berbasis
kaum NU ini sempat mengajukan Gus Dur sebagai presiden yang
menjabat dari tahun 1999 sampai pertengahan 2001. Pada tahun
2004, partai ini memperoleh hasil suara 10,57% (11.989.564)
dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR. Kemudian, PKB
mendapat 27 kursi (4,82%) di DPR hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 5.146.122
suara (4,9%). Ini berarti penurunan besar (50% kursi) dari hasil
perolehan pada tahun 2004.
Kita tunggu pada 2014 nanti, akankah PKB mampu bangkit,
atau justru semakin terpuruk.
Abdulah Yazid
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Opini
Merombak Bahasa Hukum Kita
Oleh A.P. Edi Atmaja
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

T

ULISAN Suteki di harian Kompas (19/10/2012),
“Menjadi
Tawanan
Undang-undang”,
patut
dielaborasi lebih jauh.
Dalam tulisannya, Suteki menyoal pemaknaan
cara berhukum kita yang cenderung teks-sentris:
hukum tiada lain adalah undang-undang. Rasa malu (shaming
sense) bangsa Timur, dalam pemaknaan hukum yang semacam
itu, amat rentan dinafikan ke sudut belakang.
Ketika hukum dimaknai semata pasal-pasal UU, demikian
Suteki, sebenarnya kita tengah mengeja kerangka (skeleton) yang
telah terlepas dari balutan daging-otot, aliran darah, dan sebaran
saraf-sarafnya. Itulah wajah hukum yang tidak utuh, kaku, keras,
dan dingin. Maka, kata Suteki, penegak hukum yang tak berupaya
mengembalikan balutan daging kepada kerangka kala hendak
menerapkan hukum akan selamanya tertawan UU, yang bakal
memalingkannya dari keadilan sejati.
Dalam bahasa dan bahasan lain, Satjipto Rahardjo (2010: 7)
juga pernah menulis bahwa setiap kali membuat rumusan (hukum)
tertulis, pada saat berbarengan, kita juga lagi mereduksi gagasan
yang utuh ke dalam tata kalimat. Kita tak lagi berhadapan dengan
“hukum yang sebenarnya”, melainkan sekadar “mayat-mayat
hukum”—bukan barang asli, tetapi hanya pengganti (surrogate).
Sebab, suatu realitas mustahil dialihwujudkan menjadi teks
perundang-undangan. Pasti ada aspek yang tercecer dalam upaya
ambisius itu.
Satjipto mencontohkan, pencurian yang konon dalam
masyarakat Jawa ada lebih dari sepuluh macam (semisal maling,
jambret, copet, ngutil, nggarong, dan sebagainya) didefinisikan
kembali oleh Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
menjadi “barangsiapa mengambil barang kepunyaan orang lain”.
Sebuah potret pencurian yang penuh telah direduksi melalui
konstruksi bahasa (Rahardjo, 2010: 8).
Tulisan ini adalah semacam epitaf yang terpahat pada
nisan “mayat-mayat hukum” kita. Ia pun bisa dibilang sekuel
dari tulisan saya sewarsa lalu, “Bahasa Hukum Kita Bangkut?”
(Analisa, 29/10/2011).
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Membingungkan
Bahasa memegang peran penting dalam cara berhukum kita.
Ada yang mengatakan, tanpa bahasa hukum tiada, karena hukum
dibangun di atas konstruksi bahasa. Bahasa memastikan rasa
saling-pengertian antara masyarakat dan lembaga pemerintah.
Pun, hanya melalui bahasa, masyarakat memahami dan mematuhi
maksud, tujuan, serta rumusan peraturan.
Kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan,
dan putusan pengadilan, dengan demikian, amat bergantung
pada bahasa. Di tataran implementasi, dibutuhkan kepiawaian
lembaga pelaksana dan penegak hukum guna menafsirkan
rumusan kebijakan, peraturan, dan putusan pengadilan. Panggung
hukum pun kemudian bergeser: dari hukum sebagai realitas ke
hukum sebagai teks—yang tidak saja melibatkan kaidah hukum,
melainkan juga semantik dan bahasa hukum.
Namun, pelbagai kritik justru dialamatkan kepada bahasa
hukum kita. Guna menciptakan kepastian, bahasa hukum disajikan
secara kaku dengan menggunakan bahasa yang rumit, kalimat
yang panjang, struktur gramatikal yang buruk, dan terminologi
yang tidak jelas.
Tengok saja petikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
berikut: “Bahwa ia terdakwa Saimin bin Sukab bersama-sama
dengan Suparto alias Parman bin Kasman (dalam berkas tersendiri)
pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 15.10 WIB
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober
tahun 2012...,” dan seterusnya. Menjemukan, bukan?
Di sisi lain, kita belum jua rampung menasionalisasi seluruh
istilah hukum Belanda—sebagai konsekuensi atas “penerimaan”
kita terhadap sistem hukum Belanda (sic!). Sehingga, tatkala
menerjemahkan istilah hukum Belanda, para sarjana hukum
menganggit istilah sendiri yang acap kali tidak sesuai dengan
maksud sebenarnya. Misalkan saja istilah verbindtenis: ada yang
menerjemahkan “perikatan”, ada pula yang menerjemahkan
“perjanjian”. Sementara istilah overeenkomst, ada yang
menerjemahkannya sebagai “perjanjian”, ada pula “persetujuan”
(Hadikusuma, 1984: 4).
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Alhasil, bahasa hukum kita sukar dimengerti dan
membingungkan masyarakat awam, bahkan penegak hukum
sekalipun. Parahnya lagi, masih sedikit sekali perhatian kita
akan peran bahasa di bidang hukum. Alat bantu bahasa seperti
kamus hukum amat langka dan kurang beredar luas, sehingga
pemahaman atas terminologi hukum yang disepakati bersama tak
lekas terwujud.
Sesungguhnya, pada 25-27 November 1974, pernah
diselenggarakan Simposium Bahasa dan Hukum di Prapat,
Medan. Dalam simposium itu, dilontarkan saran bahwa, pertama,
perumusan hukum harus mengutamakan efektivitas agar dapat
mencerminkan pokok pikiran sejelas-jelasnya. Kedua, perlunya
kerja sama interdisipliner dengan pelbagai cabang ilmu, terkhusus
ilmu-ilmu kebudayaan. Ketiga, perlunya usaha pembakuan
(standardisasi) istilah hukum (Hadikusuma, 1984: 195-196).
Itulah satu-satunya simposium tentang bahasa hukum yang pernah
dihelat di negeri ini.
Alih-alih mengembalikan “balutan daging” hukum kepada
“kerangka”-nya seperti kata Suteki atau membangkitkan “mayatmayat hukum” seperti diharapkan Satjipto Rahardjo, persoalan
kita ternyata lebih sepele lagi: kita bahkan belum mampu mengeja
hukum lewat bahasa, semantik, dan terminologinya gara-gara
terlalu gampang mengabaikan kaidah bahasa!
Merombak?
Jadi, ada dua jenis perombakan yang kita perlukan saat
ini demi membenahi bahasa—dus cara dan praktik—hukum
kita. Mula-mula, kita perlu merombak bentuk bahasa hukum.
Selanjutnya, kita pun mesti merombak isi bahasa hukum.
Merombak bentuk bahasa hukum berkenaan dengan
penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam
saban perumusan dokumen hukum. Tujuannya, agar bahasa
hukum mudah dimengerti masyarakat awam. Masyarakat dapat

KONSTITUSI Februari 2013

mencerna substansi hukum hanya dengan membaca rumusan
kalimatnya. Perombakan bentuk bahasa hukum itu bisa dilakukan,
pertama, dengan berangkat dari lembaga-lembaga negara yang
berperan dalam penyusunan peraturan (legal drafting).
Kedua, dengan peran-serta masyarakat, baik di ranah publik
maupun privat. Peran itu mulai dari yang paling sederhana semisal
pembuatan dokumen jual-beli tanah hingga yang paling kompleks
semacam perumusan anggaran dasar organisasi atau perusahaan.
Masyarakat, sebagai sasaran dan pengguna dokumen hukum,
berhak dan harus memastikan dokumen itu disusun dengan bahasa
yang jelas dan mudah dimengerti.
Setelah bahasa hukum kita telah benar-benar mematuhi
kaidah bahasa Indonesia, tugas berikutnya adalah merombak
isi bahasa hukum dengan cara mengubah persepsi kita terhadap
hukum tertulis. Ini berkaitan dengan pengakuan bahwa hukum
itu tidak terbatas pada yang tertulis. Ternyata, ada juga hukum
tidak tertulis—seperti kita saksikan dalam adat-istiadat, ritual,
konsensus, dan seterusnya—yang bekerja lebih efektif di
masyarakat ketimbang hukum tertulis.
Menganggap hukum sebagai tulisan adalah sama saja
dengan mengakui ketaksaan teks. Teks, demikian Jacques Derrida
(dalam Al-Fayyadl, 2005: 78), selalu memiliki wajah ganda.
Tatkala kita berpikir mengenai sebuah makna dalam sepotong
teks (baca: pasal UU), saat itulah teks mengguratkan makna lain
yang berbeda dari makna yang kita ambil. Pemaknaan atas teks
tak akan pernah tunggal: ia menyimpan penafsiran baru yang tak
pernah kita sangka.
Oleh sebab itu, kita mesti terus menggali apa yang berada
di balik teks perundang-undangan, merombak makna kaku bahasa
hukumnya, dan bila perlu melampauinya. Muaranya, tentu tak
lain adalah keadilan sejati (substantive justice), bukan sekadar
kepastian atau kuasi-keadilan.
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Sekolah bertaraf Internasional
inkonstitusional
“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Mahfud saat
membacakan amar Putusan No. 5/PUU-X/2012. Dalam hal ini, MK mengabulkan
permohonan Pemohon yang menguji Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Para guru yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Federasi Guru Independen Indonesia (DPP FGII)
menunjukkan ekspresinya usai pembacaan Putusan No. 5/PUU-X/2012, Selasa (8/1) di halaman depan Gedung MK.

S

ore menjelang waktu
ashar,
putusan
itu
dibacakan. Tepat pukul
15.05 WIB, Selasa 8
Januari 2013, Sidang
Pleno
Mahkamah
Konstitusi
yang
dipimpin oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD menyatakan ketentuan terkait satuan
pendidikan bertaraf internasional dalam UU
Sisdiknas bertentangan dengan Konstitusi.
“Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Mahfud
saat membacakan amar Putusan No. 5/PUU-
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X/2012. Dalam hal ini, MK mengabulkan
permohonan Pemohon yang menguji Pasal
50 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dengan kata lain, melalui putusan tersebut,
MK telah membubarkan Sekolah Bertaraf
Internasional dan Rintisan Sekolah
Bertaraf Internasional.
Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas
tersbut berbunyi, “Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya
satu
satuan
pendidikan pada semua jenjang pendidikan
untuk dikembangkan menjadi satuan
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pendidikan yang bertaraf internasional”.
Sebelumnya, para Pemohon yang
terdiri dari Andi Akbar Fitriyadi, Nadya
Masykuria, Milang Tauhida, Jumono,
Lodewijk F. Paat, Bambang Wisudo, dan
Febri Hendri Antoni Arif menyatakan
bahwa SBI dan RSBI tidak sejalan dengan
semangat konstitusi. Menurut mereka,
aturan tentang satuan pendidikan bertaraf
internasional telah berdampak negatif
terhadap kondisi pendidikan di negeri ini.
Di antaranya, mereka mendalilkan
bahwa rumusan itu telah menimbulkan
dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia;
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melahirkan liberalisasi, diskriminasi,
dan kastanisasi dalam pendidikan; serta
menghilangkan jati diri bangsa yang
berbahasa Indonesia.
“Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang
Sisdiknas ini, berpeluang, berpotensi
untuk melanggar Undang-Undang Dasar
1945. Karena dia di dalam praktik dan
substansi normanya itu berpotensi untuk
membatasi setiap warga Negara Indonesia
untuk mendapatkan pendidikan yang
baik dan layak,” papar kuasa hukum
Pemohon, Wahyu Wagiman dalam sidang
Pendahuluan, Senin (27/1/12) di Ruang
Sidang Pleno MK.
Dalam pertimbangan hukumnya,
setidaknya terdapat tiga hal pokok
yang dipertimbangkan oleh MK dalam
mengabulkan permohonan para Pemohon.
Pertama, penggunaan bahasa asing, yakni
bahasa Inggris, sebagai salah satu bahasa
pengantar dalam proses belajar mengajar di
SBI dan RSBI. Kedua, terjadi pembedaan
antara SBI dan RSBI dengan sekolah yang
bukan SBI dan RSBI. Dan ketiga, terkait
komersialisasi pendidikan.
Terkait
alasan
pertama,
MK
berpandangan bahwa dengan pemahaman
dan praktik yang menekankan pada
penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang
dan satuan pendidikan, sangat berpotensi
mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan
budaya nasional Indonesia. Penekanan
kemampuan berbahasa asing, khususnya
bahasa Inggris, menurut MK sangatlah tidak
tepat. “Hal demikian bertentangan dengan
hakikat pendidikan nasional yang harus
menanamkan jiwa nasional dan kepribadian
Indonesia kepada anak didik Indonesia,”
ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman.
Selanjutnya,
terkait
adanya
diskriminasi antara SBI/RSBI dengan
bukan SBI/RSBI juga telah dijelaskan
dalam
putusan
tersebut.
Anwar
mengatakan, dengan adanya pembedaan
antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah
bukan SBI/RSBI, baik dalam hal sarana
dan prasarana, pembiayaan maupun output
pendidikan, akan melahirkan perlakuan
berbeda antara kedua sekolah tersebut,
termasuk terhadap siswanya.
“Menurut Mahkamah pembedaan
perlakuan demikian bertentangan dengan
prinsip konstitusi yang harus memberikan
perlakuan yang sama antarsekolah dan
antarpeserta didik apalagi sama-sama
sekolah milik pemerintah,” ungkapnya.
Meskipun, lanjutnya, MK memahami
bahwa Pemerintah harus memberi ruang
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Seorang siswa Sekolah Dasar ikut menyaksikan pembacaan Putusan MK
terkait SBI dan RSBI dari luar Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (8/1).

untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi
mereka yang memiliki kemampuan dan
kecerdasan yang lebih. Namun, pemberian
pelayanan yang berbeda tersebut tidak
dapat dilakukan dengan model SBI/RSBI
karena pembedaan perlakuan antara SBI/
RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI,
menunjukan dengan jelas adanya perlakuan
negara yang berbeda antarsekolah dan
begitupula terhadap siswanya.
“Implikasi
pembedaan
yang
demikian, mengakibatkan hanya sekolah
yang berstatus SBI/RSBI saja yang
menikmati kualitas rata-rata yang lebih
baik, dibanding sekolah yang tidak
berstatus SBI/RSBI, sementara sekolah
yang berstatus SBI/RSBI adalah sangat
terbatas. Menurut Mahkamah, hal demikian
merupakan bentuk perlakuan berbeda yang
tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip
konstitusi,” papar Hakim Konstitusi yang
diusulkan oleh Mahkamah Agung ini.
Begitupula dengan adanya peluang
SBI/RSBI memungut biaya tambahan
dari peserta didik, baik melalui atau tanpa
melalui komite sekolah. MK juga menilai
hal ini bertentangan dengan semangat
mencerdaskan bangsa yang dikandung
oleh konstitusi.
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Kenyataan
menunjukkan
bahwa hanya keluarga dengan status
ekonomi mampu dan kaya yang dapat
menyekolahkan anaknya pada sekolah
SBI/RSBI. Walaupun terdapat perlakuan
khusus dengan memberikan beasiswa
kepada anak-anak dengan latar belakang
keluarga kurang mampu secara ekonomi
untuk mendapat kesempatan bersekolah,
tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya
ditujukan pada anak-anak yang sangat
cerdas, sehingga anak-anak yang tidak
mampu secara ekonomi yang kurang cerdas
karena latar belakang lingkungannya yang
sangat terbatas, tidak mungkin untuk
bersekolah di SBI/RSBI.
Menurut MK, hal itu disamping
menimbulkan pembedaan perlakuan
terhadap
akses
pendidikan,
juga
mengakibatkan komersialisasi sektor
pendidikan.
Pendidikan
berkualitas
menjadi barang mahal yang hanya dapat
dinikmati oleh mereka yang mampu secara
ekonomi. Hal demikian bertentangan
dengan prinsip konstitusi yang menjadikan
penyelenggaraan pendidikan sebagai
tanggung jawab negara.
Terlebih lagi, terhadap pendidikan
dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh

9

Laporan Utama

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto sedang
menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang Mendengarkan Keterangan
Pemerintah, Selasa (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31
ayat (2) UUD 1945. Hingga akhirnya MK
berkesimpulan, kewajiban pemerintah dan/
atau pemerintah daerah menyelenggarakan
jenjang pendidikan untuk dikembangkan
menjadi
satuan
pendidikan
yang
bertaraf internasional akan mengikis dan
mengurangi kebanggaan terhadap bahasa
dan budaya nasional Indonesia, berpotensi
mengurangi jatidiri bangsa yang harus
melekat pada setiap peserta didik,
mengabaikan tanggung jawab negara atas
pendidikan, dan menimbulkan perlakuan
berbeda untuk mengakses pendidikan
yang berkualitas sehingga bertentangan
dengan amanat konstitusi.
Bertentangan dengan Pembukaan
Senada dengan pandangan MK
tersebut, sebelumnya telah pula dihadirkan
sembilan ahli dan tiga saksi dari Pemohon.
Para ahli tersebut terdiri dari beberapa
guru besar pada berbagai universitas
dan para pakar yang concern terhadap
persoalan pendidikan. Mereka adalah
Winarno Surahmad, Sudijarto, Darmin
Vinsensius, Abdul Chaer, Bagus Takwin,
Itje Chodidjah, Daoed Djoesoef, H.A.R
Tilaar, dan Darmaningtyas.
Pada
dasarnya,
mereka
berpandangan, konsep SBI ataupun RSBI,
tidak sejalan dengan sistem pendidikan
yang diamanatkan oleh Konstitusi. Kritikan
tajam dilayangkan oleh Darmin Vinsensius.
Menurutnya, konsep ini bertentangan
dengan konstitusi karena menyiapkan
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warga negara Indonesia bukan untuk
menjadi warga negara yang berkembang
dan sejahtera, melainkan untuk menjadi
warga negara neoliberalisme- kapitalisme.
Darmin juga mengungkapkan,
konsep SBI dan RSBI sebagai komoditas
pendidikan internasional yang berstandar
OECD atau negara maju lainnya,
sesungguhnya
bertentangan
dengan
pembukaan UUD 1945. Karena, hanya
akan mengalihkan negara kebangsaan
kesejahteraan kepada negara yang
berbasis kapitalis neoliberal dan tenaga
kerja ilegal untuk bersaing secara bebas
pada ekonomi global kapitalismeneoliberalisme.
“RSBI-SBI, bukannya mencerdaskan
kehidupan bangsa, melainkan hanya
menimbulkan stratifikasi sosial baru
karena hanya mendidik dan mengajar
anak-anak yang berkualitas dan memiliki
kemampuan ekonomi yang tinggi.
RSBI-SBI mengabaikan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Doktrin RSBI-SBI
adalah menyiapkan tenaga untuk masuk
ke dalam perusahaan multiinternasional.
RSBI adalah kampanye internasionalisasi
ekonomi pasar kapitalis neoliberal,”
paparnya.
H. A. R. Tilaar mengamini pendapat
tersebut. Menurut dia, pola pendidikan
yang diterapkan oleh SBI-RSBI hanya
ditujukan pada pembinaan intelektual
saja, tanpa memperhatikan pembangunan
karakter bangsa pada anak didik. “Kalau
sekolah-sekolah kita hanya semata-mata

ditujukan kepada pembinaan intelek,
hanya semata-mata, atau memperluas ilmu
pengetahuan, maka akan lahirlah manusiamanusia yang tanpa jiwa,” ungkapnya. Hal
ini, menurutnya, jelas-jelas bertentangan
dengan roh UUD 1945.
Begitupula jika ditinjau dari sisi
praktik pendidikan di belahan dunia
lainnya. Menurut Winarno Surahmad,
sekolah bertaraf internasional adalah
konsep yang tidak ada di dunia, kecuali di
Indonesia.
“Menyempurnakan dengan jalan
menciptakan pendidikan internasional
itu tidaklah wajar. Sebagaimana juga
terjadi di mana pun di dunia ini. Amerika
yang mempunyai sistem pendidikan
internasional tidak pernah mengharapkan
sistem pendidikan internasional dibuat
sedemikian rupa supaya sistem nasional di
Amerika menjadi bagus. Sistem nasional
di Amerika adalah sistem nasional yang
setiap hari diperbaiki, bukan karena
sistemnya adalah sistem internasional,”
jelasnya.
Pendekatan-pendekatan
yang
sekarang ini lebih banyak kepada bahasa
asing, sambungnya, bukanlah pilihan
yang terbaik untuk membina pendidikan
di negeri ini. Menurutnya, jika dilihat dari
segi nasionalisme, maka konsep ini tidak
menguntungkan dan tidak mewujudkan
pendidikan nasional yang baik.
Abdul Chaer menilai, penggunaan
bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa
pengantar di RSBI, telah melanggar UUD
1945, terutama Pasal 36 yang menyatakan
bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan
di sekolah. Di samping melanggar juga
Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu
Kebangsaan.
Tidak main-main, pendapat tersebut
pun didukung oleh hasil penelitian. Itje
Chodidjah menyampaikan bahwa hasil
penelitian
membuktikan
penerapan
bilingual di sekolah-sekolah Indonesia
masih memerlukan pembenahan yang
menyeluruh dalam unsur sumber daya
pengajar dan bahan ajar. Kenyataannya,
sampai saat ini kompetensi guru Bahasa
Inggris sebagai tolak ukur kemampuan
menggunakan bahasa Inggris bagi guru
mata pelajaran lain, masih pada kategori
yang secara umum rendah.
Hal itu, kata Itje, bisa dibuktikan
melalui data statistik, maupun pengalaman
di lapangan yang sehari-hari bertemu

KONSTITUSI Februari 2013

dengan guru-guru, terutama guru-guru
Bahasa Inggris. Bahkan selain itu, ditinjau
dari segi pedagogi pengajaran, penggunaan
dua bahasa dalam praktik di SBI dan
RSBI, menimbulkan kebingungan bagi
anak dalam berpikir.
Di samping itu, menurut Daoed
Joesoef, penggunaan bahasa Inggris
sebagai bahasa pengantar pembelajaran,
terang-terangan
telah
mengkhianati
Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah yang
secara resmi dinobatkan dan diakui sebagai
tonggak sejarah kedua dari perjuangan
kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh
karenannya, tidak ada pilihan lain kata dia,
selain membubarkan RSBI dan SBI.
Sependapat dengan hal itu,
Darmaningtyas juga menolak keberadaan
SBI dan RSBI. Menurutnya, RSBI
berbahaya karena menghancurkan geonasionalisme seperti yang dicita-citakan

melalui Sumpah Pemuda. “RSBI ini
mendorong ke arah teknonasionalisme,”
ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga berpendapat,
SBI dan RSBI telah menciptakan
kastanisasi. “RSBI dan SBI dengan
sengaja menyiapkan dua jenis pokok
warga negara, kelompok pertama dibuat
cerdas begitu rupa hingga kelak bisa
menjadi peserta aktif dalam proses
pembangunan nasional dengan segala
imbalannya. Kelompok kedua disiapkan
menjadi sekadar menjadi penonton belaka
dalam proses pembangunan nasional tidak
di-wongke,” tuturnya.
Oleh karena itu, Bagus Takwin
sangat menyayangkan atas keberadaan
sistem pendidikan dengan model seperti
ini. SBI, kata dia, meskipun niatnya baik
tapi kita susah membuktikannya, bertujuan
membedakan satu kelompok orang dari

kelompok orang lainnya. Apalagi jika
dilihat dari sisi pendanaan, faktanya,
sistem pendidikan ini membutuhkan
gelontoran rupiah yang tak sedikit.
“Sekolah biasa saja sudah mahal,
apalagi sekolah dengan taraf internasional,
lepas ada beasiswa atau tidak. Ini ada
kekerasan yang halus, yang kalau dalam
istilah Pierre Bourdieu disebut kekerasan
simbolik. Kekerasan yang halus, yang
membuat korban merasa dengan sukarela
untuk menerimanya,” imbuhnya.
Hingga
akhirnya,
Sudijarto
menuturkan bahwa pada esensinya
sekolah bertaraf internasional sebenarnya
bertentangan
dengan
niat
negara
kebangsaan. “Build nation, build school,
to make all Indonesian people proud untuk
menjadi orang Indonesia. Dalam suasana
ke-Indonesiaan,” tutupnya.
Achmad Dodi Haryadi

Dissenting Sang Wakil Ketua

P

utusan tentang RSBI dan SBI ini diwarnai pendapat berbeda oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. Menurut
Sodiki, tidak semestinya MK mengabulkan permohonan para Pemohon. Jika dilihat dari redaksi pasal yang diuji
oleh para Pemohon tersebut, menurutnya, tidak ada kata-kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang menjadi keberatan para Pemohon.
“Tidak ada juga unsur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo yang dapat dimaknai menimbulkan
dualisme pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional juga. Juga tidak ada kata-kata
dalam pasal tersebut yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, atau hal yang yang menyinggung jati diri bangsa
Indonesia yang berbahasa Indonesia,” tulisnya dalam dissenting opinion-nya
Malah, Sodiki menilai, penguasaan bahasa yang baik memungkinkan memahami literatur-literatur bahasa asing
yang akan mencerdaskan para pelajar. Dia menegaskan, penilaian bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar
untuk berkomunikasi dalam proses belajar-mengajar akan menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa
Indonesia adalah ketakutan yang berlebihan.
“Orang belajar bahasa asing bukan dimaksudkan untuk mengenyahkan bahasa Indonesia, tetapi karena kebutuhan
akan bahasa tersebut, untuk kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.
Jika yang dimasalahkan adalah perkataan pendidikan yang bertaraf internasional, dia melanjutkan, hal itu merupakan
masalah nomenklatur. Penggunaan kata internasional untuk menunjukkan keinginan yang kuat agar kita mempunyai
pendidikan yang bermutu tinggi. Apabila perkataan “bertaraf internasional” menimbulkan multiinterpretasi, sehingga
dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum, maka solusinya bukan dengan cara membatalkan pasal tersebut,
tetapi MK memberikan penafsiran yang sesuai dengan konstitusi.
Begitu pula jika dalam praktek didapati hal hal yang tidak baik, maka kata Sodiki, yang diperbaiki adalah prakteknya
atau peraturan pelaksanaannya, bukan membatalkan norma UU-nya. “Jelas bahwa apa yang diajukan oleh para Pemohon
adalah kasus-kasus konkrit, bukan langsung mengenai konstitusionalitas norma. Oleh sebab itu mengabulkan permohonan
para Pemohon akan berdampak pada ketidakpastian hukum, karena Mahkamah dalam berbagai keputusan tersebut di
atas telah menolak permohonan yang merupakan kasus konkrit,” bebernya.
Dia berpandangan, pembubaran RSBI dan SBI merupakan keputusan yang prematur yang akan banyak menimbulkan
kerugian atas investasi anggaran belanja negara yang digunakan untuk membiayai pilot proyek tersebut, serta menggagalkan
upaya perbaikan mutu pendidikan pada umumnya.
Hal-hal yang menjadi kelemahan RSBI dan SBI sebenarnya dapat diperbaiki tanpa membatalkan upaya perbaikan
mutu yang diinginkan. Dia berpandangan, mengharapkan peningkatan mutu pendidikan secara instan dan sekaligus
sempurna serta memuaskan semua orang adalah mustahil. Perbaikan mutu pendidikan merupakan investasi jangka
panjang, justru konsep ini merupakan upaya nyata dan hasil positif perbaikan pemerataan mutu pendidikan, sekalipun
masih mengandung kelemahan. (Dodi)
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Tiada lagi Larangan Penggunaan
Lambang Negara

Sidang pleno mendengar keterangan ahli uji materi UU Lambang Negara, (11/4/2012).

L

ambang
negara
Garuda
Pancasila, bendera Negara
Sang Merah Putih dan Bahasa
Indonesia, merupakan jati diri
dan identitas Bangsa Indonesia. Keempat
simbol negara tersebut merupakan
cerminan dari kedaulatan negara di dalam
tata pergaulan dengan negara lain. Selain
itu, menjadi cerminan kemandirian dan
eksistensi negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh
karena itu, perlu diadakan suatu perangkat
hukum yang mengatur mengenai keempat
simbol tersebut sehingga terjadi persamaan
interpretasi mengenai simbol-simbol
negara dimaksud.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
bersama Pemerintah telah menerbitkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan (UU
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Lambang Negara). Bentuk, ukuran, dan
warna Lambang Negara Garuda Pancasila
digali dari unsur kebudayaan, filosofis, dan
ideologis (landasan idiil) yang merupakan
pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal
ini sebagaimana diurai dalam Pasal 48
ayat (2) dan Penjelasan Pasal 46, Pasal
47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)
huruf b dan huruf e, dan Pasal 49 huruf c
UU Lambang Negara.
Lambang negara Garuda Pancasila
tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila
sebagai milik dari seluruh elemen bangsa
Indonesia. Tidak ada alasan untuk
menjauhkan lambang Garuda Pancasila
dari jangkauan rakyat sebagai pemiliknya,
baik secara fisik maupun dengan rekayasa
peraturan perundang-undangan, sepanjang
digunakan sebagai wujud atau eksploitasi
dari rasa nasionalisme dan kecintaan
kepada bangsa dan negara Indonesia.

Humas MK/Annisa Lestari

Namun,
realitas
mengatakan
sebaliknya. Penggunaan lambang negara
oleh warga negara, justru berbuah
penjara. Misalnya yang menimpa Erwin
Agustian dan Eko Santoso. Kecintaan
dan nasionalisme sebagai warga negara
Indonesia, menjadi spirit bagi Erwin dan
Eko untuk menggunakan lambang negara
Garuda Pancasila. Namun idealisme
Pancasila dan nasionalisme Indonesia
yang ditunjukkan oleh Erwin dan Eko,
justru mengantarkan dua orang buruh
di Purwakarta ini ke bilik jeruji besi.
Keduanya menjadi korban atas pelaksanaan
UU Lambang Negara.
Bersama dengan Forum Kajian
Hukum dan Konstitusi (FKHK), Ryan
Muhammad, Erwin Agustian dan Eko
Santoso
mengajukan
permohonan
pengujian materi UU Lambang Negara
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Asvi Warman Adam, Ahli dari Pemohon PUU Lambang Negara sedang memberikan
keterangan keahlian di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, (11/4/2012).

ke Mahkamah Konstitusi. Materi yang
diujikan yaitu Pasal 57 huruf c dan huruf d
UU Lambang Negara.
Pasal 57 huruf c menyatakan, “Setiap
orang dilarang membuat Lambang untuk
perseorangan, partai politik, perkumpulan,
organisasi dan/atau perusahaan yang sama
atau menyerupai Lambang Negara.”
Pasal 57 huruf d menyatakan, ”Setiap
orang dilarang menggunakan Lambang
Negara untuk keperluan selain yang diatur
dalam Undang-Undang ini.”
Larangan tersebut diperkuat dengan
ancaman pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 69 huruf c yang menyatakan,
“Dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah), setiap orang yang: … c. dengan
sengaja menggunakan Lambang Negara
untuk keperluan selain yang diatur dalam
Undang-Undang ini”.
Para Pemohon berdalil, lambang
negara Garuda Pancasila yang identik
dengan Pancasila adalah milik seluruh
rakyat Indonesia. Penggunaan lambang
negara tidak dapat dibatasi pada
sebagian kalangan saja dengan tidak
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mengenyampingkan
tindakan-tindakan
yang ditujukan untuk merendahkan
lambang negara Garuda Pancasila itu
sendiri.
Pasal 57 huruf c dan d adalah tidak
sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa Indonesia. Seharusnya
lambang negara harus “membumi” dan
dimasyarakatkan kepada seluruh warga
negara Indonesia, agar mengakar dan tidak
jauh atau bahkan terpisahkan dari bangsa
Indonesia sendiri sebagai pemiliknya. Hal
ini dapat dilakukan dengan berbagai media
dan cara atau model, kreativitas atau upaya
sepanjang tidak merusak atau merubah
bentuk lambang Negara itu sendiri.
Ketentuan Pasal 57 huruf c yang
memuat larangan membuat lambang untuk
perseorangan, partai politik, perkumpulan,
organisasi dan/atau perusahaan yang sama
atau menyerupai lambang negara adalah
tidak sesuai dengan semangat kebebasan
berpikir, berkehendak, serta berserikat
dan berkumpul untuk mengekspresikan
kehendaknya di muka umum, dengan tidak
mengenyampingkan
tindakan-tindakan
pihak tertentu yang bermakna sebagai
klaim miliknya sendiri atau golongan

Humas MK/Annisa Lestari

tertentu. Demikian pula dengan Pasal 57
huruf d, larangan menggunakan lambang
Negara untuk keperluan lain selain yang
diatur dalam undang-undang ini adalah
tidak sesuai dengan Pancasila sebagai
Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
Milik Pejabat
Ketentuan dalam UU Lambang
Negara tersebut justru menjauhkan
masyarakat dari lambang negaranya
sendiri. Lambang negara seolah-olah
hanya milik pejabat Negara atau kelompok
tertentu saja. Hal ini bertentangan dengan
Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1)
UUD 1945.

“Ketentuan dalam UU Lambang
Negara justru menjauhkan
masyarakat dari lambang
negaranya sendiri. Lambang
negara seolah-olah hanya milik
pejabat Negara atau kelompok
tertentu.”
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Film "Garuda di Dadaku" contoh penggunaan lambang
negara oleh masyarakat

Memperkuat dalil, para Pemohon
pun menghadirkan Prof. Dr. Asvi Warman
Adam. Asvi pernah menjadi saksi ahli
dalam kasus buruh di Purwakarta yang
stempelnya
menggunakan
lambang
Garuda. Asvi juga saksi ahli dalam kasus
Timnas PSSI yang menggunakan lambang
Garuda pada kaos seragamnya. Menurut
Asvi, pasal yang mengancam pidana bagi
pengguna lambang yang tidak sesuai
ketentuan UU adalah hal yang tidak dapat
diterima. Kasus Erwin dan Eko, dua buruh
di Purwakarta, ternyata perkara tersebut
muncul atas aduan organisasi masyarakat
pesaing kedua buruh tersebut. Artinya
ketentuan mengenai lambang hanya
dipergunakan sebagai alat untuk persaingan
politik. “Persoalan Garuda Pancasila ini
juga digunakan untuk kepentingan politik,
untuk
kepentingan menyingkirkan,
menindas, atau menentang lawan politik,”
kata Asvi dalam persidangan di Mahkamah
Konstitusi pada 11 April 2012.
Sementara
dalam
gugatan
terhadap Timnas PSSI, putusan PN tidak
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berbicara mengenai substansi melainkan
hanya berbicara tentang legal standing
penggugat. Menurutnya, jika Pasal 57
huruf d diterapkan, maka banyak lembaga
negara dan orang yang dipidanakan. Hal
yang kontradiktif dalam pasal tersebut,
yaitu di satu sisi warga negara disuruh
menggunakan lambang Negara, tetapi di
sisi lain dikriminalisasikan. “Mahkamah
Konstitusi pun sebetulnya bisa digugat,
tadi saya diperlihatkan ada gantungan

Asvi Warman Adam, “Ketentuan
mengenai lambang negara hanya
dipergunakan sebagai alat untuk
persaingan politik.”

kunci atau apa yang ada Mahkamah
Konstitusi, dan itu kan ada gambar Garuda
Pancasila,” lanjut Asvi.
Mahkamah berpendapat, tanda dalam
perspektif ilmu tanda (semiotik) adalah
sesuatu yang mewakili sesuatu. Secara
umum terdapat tiga bentuk hubungan
antara penanda (signifier) dengan petanda
(signified), yaitu ikon, indeks, dan simbol.
Ikon adalah sesuatu yang dipilih menjadi
penanda karena keserupaan bentuknya
dengan objek yang diwakili. Indeks
adalah sesuatu yang dipilih menjadi
penanda karena mengisyaratkan objek
yang diwakilinya. Sedangkan simbol
adalah penanda yang dipilih karena
disepakati secara konvensional atau lazim
dipergunakan oleh masyarakat untuk
mewakili objek tertentu.
Objek petanda bukan hanya bersifat
fisik, melainkan meliputi juga nilainilai atau konsepsi-konsepsi. Negara
Indonesia sebagai suatu kompleks suku
bangsa, nilai, dan perilaku; atau sebagai
kompleks fisik/benda/alam dan budaya,
mutlak memerlukan sebuah penanda
untuk menyebut secara ringkas/mudah
keberadaan kompleks suku bangsa, nilai,
dan perilaku dimaksud. Tanda yang
dipergunakan untuk mewakili negara
Indonesia, dengan demikian haruslah
mencerminkan
kompleksitas
yang
dikandung oleh negara Indonesia.
Bukan Ikon
Burung Garuda Pancasila bukan
sebuah ikon karena tidak memiliki
kemiripan/keserupaan secara langsung
dengan konsep negara Indonesia. Garuda
Pancasila dipilih mewakili bangsa-negara
Indonesia
berdasarkan
kesepakatan
rakyat Indonesia. Tanda yang muncul dari
kesepakatan bersama ini lebih tepat disebut
sebagai simbol, atau salah satu variannya,
yaitu lambang. Dalam lambang Garuda
Pancasila tersebut terkandung keseluruhan
identitas bangsa-negara Indonesia, yang
meliputi pula nilai-nilai luhur yang dicitacitakan bangsa-negara Indonesia. Namun
keterwakilan semua bentuk identitas
negara-bangsa Indonesia ke dalam bentuk
Garuda Pancasila, tidak berarti bahwa
keragaman yang dimiliki tidak boleh
dipergunakan secara sendiri-sendiri. Setiap
identitas bagian negara-bangsa Indonesia
tetap dapat dipergunakan secara terpisah.
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Lambang mewakili keseluruhan negarabangsa Indonesia, sehingga individu
warga negara Indonesia sebagai bagian
dari negara-bangsa Indonesia tersebut,
memiliki hak untuk mempergunakan
lambang negara atau identitas lain dari
negara, maupun mempergunakan bentukbentuk identitas lainnya secara terpisah
maupun bersama-sama.
Lambang negara yang mengandung
makna tentu harus dihormati dan dihargai
secara terus-menerus dari generasi ke
generasi. Meskipun dalam konteks
tertentu makna suatu tanda selalu bersifat
relatif, yang artinya dapat berubah seturut
waktu. Namun upaya melanggengkan
nilai-nilai negara-bangsa adalah hal yang
harus diupayakan sebaik mungkin demi
keberlangsungan keberadaan negarabangsa bersangkutan.
Salah satu hal yang dapat dilakukan
untuk mewariskan keberadaan lambang
negara (baik dari segi nilai maupun wujud
fisiknya) adalah dengan membakukan
standar bentuk lambang negara dimaksud.
Kebakuan bentuk lambang memang tidak
dapat menjamin bahwa makna lambang
tersebut akan ikut ajeg atau tidak berubah.
Begitu pula sebaliknya, bahwa keajegan
makna lambang negara tidak menjamin
tidak berubahnya bentuk lambang
negara. Namun demikian, dalam rangka
melanggengkan makna lambang negara,
sekecil apapun usaha yang dilakukan
negara, menurut Mahkamah hal tersebut
memang sepatutnya dilakukan.
Kekang Ekspresi
Mahkamah lebih lanjut dalam
pendapatnya
menyatakan,
larangan
pada ketentuan Pasal 57 huruf c UU
lambang negara, tidak dimaksudkan
untuk mengekang hak-hak warga negara
dalam menggunakan lambang negara
Indonesia. Penggunaan bentuk-bentuk
yang sama atau mirip lambang negara
sebagai lambang perseorangan, partai
politik, perkumpulan, organisasi dan/
atau perusahaan, memunculkan potensi
kerugian bagi warga negara secara
keseluruhan. Kemiripan atau kesamaan
bentuk lambang antara negara dengan
perseorangan atau organisasi lain di luar
negara akan memunculkan anggapan
bahwa negara dan pihak bukan negara
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Lambang negara Garuda Pancasila yang terpampang di
Ruang Sidang Pleno lantai 2 Gedung MK

Mahkamah, “Pembatasan
penggunaan lambang negara
merupakan bentuk pengekangan
ekspresi dan apresiasi warga
negara akan identitasnya sebagai
warga negara.”

memiliki kemiripan atau kesamaan dalam
berbagai hal, sehingga menimbulkan
kerancuan.
Pembatasan penggunaan lambang
negara merupakan bentuk pengekangan
ekspresi dan apresiasi warga negara
akan identitasnya sebagai warga negara.
Pengekangan yang demikian dapat
mengurangi rasa memiliki yang ada pada
warga negara terhadap lambang negaranya,
dan bukan tidak mungkin dalam derajat
tertentu mengurangi kadar nasionalisme,
yang tentunya justru berlawanan dengan

Humas MK/GANIE

maksud dibentuknya UU tersebut. Dengan
demikian, Mahkamah berpendapat dalil para
Pemohon beralasan menurut hukum.
Pasal 57 huruf d UU adalah larangan
yang diikuti ancaman pidana yang terdapat
dalam Pasal 69 huruf c. Dengan demikian
terdapat hubungan yang erat antara kedua
pasal tersebut sebagai suatu ketentuan
hukum yang berlaku. Oleh karena itu, maka
pertimbangan hukum Mahkamah terhadap
Pasal 57 huruf d tersebut berlaku secara
mutatis mutandis terhadap Pasal 69 huruf c.
Alhasil,
Mahkamah
dalam
putusannya menyatakan mengabulkan
permohonan para Pemohon untuk
sebagian. “Amar putusan, mengadili,
menyatakan mengabulkan permohonan
para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua
Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud
MD saat membacakan putusan Nomor 4/
PUU-X/2012 di Mahkamah Konstitusi
(MK), Selasa (15/1/2013). Mahkamah
menyatakan Pasal 57 huruf d dan Pasal 69
huruf c UU Lambang Negara bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Nur Rosihin Ana
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Tuntutan Pembentukan Dapil Para Diaspora

Pemohon uji materi UU Legislatif, Fify Manan dan Ilhamsyah Abdul Manan, didampingi kuasa
hukumnya, dalam sidang perbaikan permohonan, (4/2)

S

ejak pelaksanaan Pemilu di era
Reformasi yaitu Pemilu Tahun
1999 hingga 2009, hak suara
warga negara Indonesia yang
berdomisili di luar negeri (WNI LN)
dalam Pemilu Legislatif, dimasukkan
sebagai perolehan suara Dapil DKI
Jakarta II. Hal ini dinilai merugikan
hak-hak konstitusional mereka. Merasa
diperlakukan tidak adil, sejumlah WNI
LN mengujikan ketentuan Pasal 22 ayat
(1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu
Legislatif) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Inti permohonan, menuntut pembentukan
daerah pemilihan luar negeri (Dapil LN).
Menanggapi
permohonan,
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar
sidang uji materi UU Pemilu Legislatif
pada (21/1). Persidangan untuk perkara
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yang diregistrasi oleh Kepaniteraan
MK dengan Nomor 2/PUU-XI/2013
ini, diajukan oleh sejumlah WNI LN
yang berasal daerah berbagai daerah
di Indonesia. Mereka yaitu, Priyo Puji
Wasono (Washington DC), Deyantono Kok
Young (Taiwan), Ilhamsyah Abdul Manan
(Georgia USA), Nira Bagoes (Toronto),
Fify Manan (USA), Renny Damayanti
Mallon (San Fransisco), Duta Mardin
Umar (Washington DC), Rudy Octavius
Sihombing (Taiwan), Muhammad Al Arif
(Washington DC), Rizki Nugraha Hamim
Penna (Qatar), Syamsiah Hady (Sydney,
Australia), Amin Hady (Sydney, Australia),
Santa Imelda Paulina Tenyala (Brussels,
Belgia), Ismail Umar (Doha, Qatar), Arief
Amiharyanto (Doha, Qatar), Dahliana
Suryawinata
(Den-Haag,
Belanda),
Hermansyah (Belanda), Tony Thamsir
(Taiwan), Firman Mangasa Simanjuntak
(Taiwan), Danny Tandela (California,
USA), Andry Antoni (Washington DC),

Humas MK

Kasuma Juniarni (Korea Selatan), Joko
Mulyono Slamet (Korea Selatan), Charles
Bonar Pardomuan (Doha-Qatar), Etty
Prihartini Theresia (Sanaa, Yaman),
Rosalia Adywarman Arby (Jeddah, Saudi
Arabia), Aifah Adywarman Arby (Cairo,
Mesir), Benyamin Rasyad (Houston,
USA), Eli Warti Maliki (Jeddah, Arab
Saudi), Heri Sunarli Hansuana (DohaQatar), dan Rizaldi Fadilla (Doha-Qatar).
Pasal 22 ayat (1) UU Pemilu
Legislatif menyatakan, “Daerah pemilihan
anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/
kota, atau gabungan kabupaten/kota.”
Pasal 22 ayat (5) UU Pemilu
Legislatif menyatakan, “Daerah pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.”
Para Pemohon yang diwakili kuasa
hukumnya, Ibnu Setyo, mengungkapkan
bahwa hak konstitusional mereka yang
dijamin Pasal 28H UUD 1945 terlanggar
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Mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia.

dengan berlakunya Pasal 22 ayat (1) dan
(5) UU Pemilu Legislatif. Sebab, ketentuan
dalam pasal ini tidak mencantumkan Dapil
LN. Hal ini sangat potensial merugikan
hak-hak konstitusional para Pemohon.
Akibatnya, kepentingan para Pemohon
sebagai WNI LN secara khusus tidak
terwakili di DPR RI.
“Lahirnya pasal dan frasa dalam
UU a quo yang tidak mencantumkan adanya
Dapil Luar Negeri telah menyebabkan
kerugian atau paling tidak menimbulkan
potensi kerugian konstitusional Para
Pemohon, karena tidak secara khusus
terwakili kepentingannya sebagai WNI
yang berdomisili di luar negeri dalam
keterwakilan di DPR RI,” ujar Ibnu Setyo
di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang
diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar.
Ibnu menjelaskan, konsekuensi dari
hak untuk memilih adalah keterwakilan
secara adil dalam Pemerintahan khususnya
oleh wakil rakyat di DPR RI. Namun
kesamaan kedudukan dan hak untuk
diwakili dalam pembentukan daerah
pemilihan yang diatur dalam Pasal 22 ayat
(1) UU Pemilu. “Ketentuan dalam Pasal 22
ayat (1) UU a quo tidak mengakomodasi
KONSTITUSI Februari 2013

sunber: PPI

secara khusus keberadaan pemilih di
luar negeri yang secara de facto tidak
berdomisili di provinsi atau kabupaten/
kota sebagaimana disebutkan dalam
pasal a quo,” jelas Ibnu yang mewakili
31 perseorangan WNI yang berdomisili di
luar negeri.
Beda Kepentingan
Lampiran UU Pemilu Legislatif
pada poin 11 menyebutkan, Dapil DKI
Jakarta II meliputi Kota Jakarta Pusat
plus Luar Negeri, dan Kota Jakarta
Selatan. Lampiran UU Pemilu Legislatif
ini menimbulkan ketidakpastian hukum
dalam penentuan Dapil. Sebab, bagaimana
mungkin WNI LN dianggap sebagai
bagian dari penduduk DKI Jakarta, karena
faktanya mereka berasal daerah daerah
yang berbeda-beda di Indonesia.
WNI LN seharusnya mendapatkan
kemudahan dan perlakuan khusus
sehingga
kepentingannya
terwakili.
Penempatan kepentingan WNI LN secara
bersamaan dengan warga Provinsi DKI
Jakarta merupakan hal yang salah. Sebab
kepentingan politik dan kebutuhan atas
keterwakilan antara warga DKI Jakarta
dengan WNI LN jelas berbeda.

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (5)
UU Pemilu Legislatif yang selanjutnya
dirumuskan dalam lampiran UU Pemilu
Legislatif poin 11, merupakan lampiran
yang ditetapkan tanpa menggunakan
metode penghitungan yang jelas untuk
mendapatkan jumlah kursi di setiap provinsi
dan Dapil secara proporsional berdasarkan
jumlah penduduk sesuai dengan prinsip
kesetaraan. Fakta menunjukkan, metode
penentuan Dapil sebagaimana diatur
Pasal 22 ayat (4) UU Pemilu Legislatif
mengakibatkan
beberapa
provinsi
mengalami over-representation (jumlah
kursi melebihi dari yang seharusnya). Di
sisi lain, beberapa provinsi mengalami
under-representation (jumlah kursi kurang
dari yang seharusnya).
Dapil LN
Data Kementerian Luar Negeri RI
tahun 2011, menunjukkan WNI yang
berdomisili di luar negeri berjumlah
4.457.743 jiwa. Jumlah tersebut bisa
mencapai hingga 7 juta jiwa jika
ditambahkan dengan WNI LN yang tidak
melapor ke perwakilan Indonesia di LN.
Jumlah WNI LN tersebut cukup
besar melebihi jumlah penduduk Kota
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Jakarta Pusat (898.883 jiwa) dan Penduduk
Kota Jakarta Selatan (2.057.080 jiwa).
Kontribusi jumlah WNI LN yang cukup
besar ini berbanding terbalik dengan
keterwakilan dan perhatian anggota DPRRI yang berada di Dapil DKI Jakarta II.
Sudah selayaknya WNI LN
memiliki Dapil tersendiri yang terpisah
dari wilayah DKI Jakarta. Keterwakilan
Dapil LN dengan menggunakan Dapil
DKI Jakarta II sangat tidak efektif karena,
pertama, konstituensi WNI LN cukup
besar sehingga sudah selayaknya dibentuk
Dapil LN.
Kedua,
terjadinya
voters
disenfranchisement karena keterwakilan
konstituen WNI LN yang cukup besar,
tidak ada di DPR-RI. Para wakil rakyat
yang terpilih mewakili Dapil DKI Jakarta
II tidak tampil mewakili kepentingan WNI
LN. Buktinya, wakil rakyat dari Dapil DKI
Jakarta II tidak pernah melakukan temu
konstituensi kepada WNI LN. Mereka juga
tidak pernah menyuarakan isu-isu penting
yang relevan dengan kepentingan WNI LN.
Ketiga, munculnya sikap apolitis
WNI LN. Voters Tournout atau jumlah
pemilih yang menggunakan hak pilihnya di
TPS tergolong rendah. Hal ini disebabkan
tidak efektifnya keterwakilan bagi WNI
LN. Bagi konstituen WNI LN, tidak ada
pengaruhnya menggunakan hak pilih
karena tidak adanya wakil di lembaga
legislatif yang dapat menjadi saluran
penyampaian aspirasi.
Berdasarkan dalil-dalil (adillah)
tersebut di atas, para Pemohon yang
menganggap diri mereka sebagai Diaspora
Indonesia di LN ini sangat berharap
kepada Mahkamah agar mengabulkan
permohonan mereka. Para Pemohon
meminta Mahkamah menyatakan Pasal
22 ayat (1) UU Pemilu Legislatif adalah
inkonstitusional sepanjang tidak dibaca:
“Daerah pemilihan anggota DPR adalah
provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan
kabupaten/kota, atau luar negeri.”
Selain itu, para Pemohon meminta
Mahkamah
menyatakan
ketentuan
Pasal 22 ayat (5) UU Pemilu Legislatif
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak mencantumkan Daerah
Pemilihan Luar Negeri sebagai daerah
pemilihan yang terpisah dengan Daerah
Pemilihan DKI Jakarta II.
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Gayo Tuntut Satu Dapil
Masalah pembagian daerah pemilih
an (Dapil), juga memicu rasa keterwakilan
masyarakat Gayo, Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam (NAD) di DPR RI dan DPR
Aceh. Hal ini mendorong mendorong 9
orang perwakilan masyarakat Suku Gayo
mengajukan pengujian atas Pasal 22 ayat
(5) UU Pemilu Legislatif.
Panel Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva, M. Akil Mochtar dan Muhammad
Alim menggelar sidang untuk perkara
yang teregistrasi dengan Nomor 6/PUUXI/2013 pada Senin (28/1/2013). Pada
persidangan pendahuluan ini, Mursid,
salah seorang dari Pemohon yang juga
merupakan anggota DPD dari Aceh, hadir
langsung di gedung MK didampingi kuasa
hukumnya, Yance Arizona.

Pemecahan menjadi 2 Dapil
telah mempersulit keterwakilan
Suku Gayo. Dengan tidak
adanya wakil, maka tidak ada
perhatian dari DPR RI.

Yance
mengklaim
hilangnya
keterwakilan
masyarakat
minoritas
Gayo secara nyata disebabkan karena
adanya pembagian Dapil Nanggroe
Aceh Darussalam I dan Nangroe Aceh
Darussalam II yang telah memecah empat
kabupaten yang dihuni masyarakat Suku
Gayo. “Pemecahan menjadi 2 Dapil telah
mempersulit keterwakilan Suku Gayo.
Dengan tidak adanya wakil, maka tidak
ada perhatian dari DPR RI, ” tegas Yance.
Keempat kabupaten tersebut adalah
Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Luwes
dan Bener Meriah. Idealnya menurut
Pemohon, keempat kabupaten yang
berpenduduk suku Gayo, tidak dipecah
dalam 2 Dapil yang berbeda, melainkan
tetap disatukan pada 1 Dapil, agar seluruh
suara Suku Gayo dapat lebih terfokus
pada para wakilnya, yang otomatis akan
menyuarakan aspirasi dan kepentingan
masyarakat Gayo secara komprehensif
dan konsisten.

Mursid kemudian mencontohkan,
dengan terpecahnya suara Suku Gayo di
2 Dapil yang berbeda, telah menyebabkan
tidak ada satupun wakil dari Suku
Gayo yang duduk di DPR pada Dapil 2.
Sementara dari Dapil 1, Suku Gayo hanya
memperoleh 1 kursi dari total 7 kursi yang
harus diperebutkan. Nasib yang sama juga
terjadi di tingkat DPRD. Ia menambahkan,
dari 10 kursi yang tersedia di DPR Aceh,
suku Gayo hanya mampu mengirimkan 1
orang untuk mewakili masyarakat Aceh
Tengah dan Bener Meriah. Hal yang tidak
jauh berbeda juga terjadi saat penentuan
kursi DPD yang dimiliki Mursid. Ia
harus bersengketa ke MK di tahun 2009,
untuk mempertahankan haknya guna
mewakili daerahnya. Karena itu, Mursid
mencurigai,
terjadinya
pemecahan
2 Dapil yang membelah suara Suku
Gayo lebih bernuansa geo-politis, yang
bertujuan dengan sengaja menghilangkan
keterwakilan suku Gayo di parlemen, baik
pusat maupun daerah.
Tiga Dapil Solusi Terbaik
Ditemui usai persidangan, Mursid
yang mewakili 8 orang Pemohon lainnya
menawarkan solusi pemecahan terbaik bagi
pemenuhan rasa keterwakilan masyarakarat
Gayo. Menurutnya, pembagian 3 Dapil di
Provinsi Aceh Darussalam (NAD), yang
terdiri dari Dapil NAD I, Dapil NAD II,
dan Dapil NAD III, dapat menjadi alternatif
yang patut dipertimbangkan. Dalam hal
ini, 4 kabupaten yang dihuni Suku Gayo,
yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo
Lues dan Aceh Tenggara, akan terfokus
berada dalam 1 Dapil, yakni Dapil NAD
II. Ia menyakini, dengan komposisi
Dapil demikian, akan mempermudah
Masyarakat Gayo memiliki wakil di DPRD
dan DPR RI sehingga dapat menyuarakan
kepentingannya.
Sementara itu, dalam nasihatnya,
Majelis
Hakim
meminta
Mursid
dan kuasanya Yance untuk kembali
mempertegas
permohonan
dengan
menjawab pertanyaan, apakah dengan
tidak terfokusnya masyarakat Gayo dalam
1 Dapil, maka akan menghilangkan hak
keterwakilan di parlemen serta mereduksi
pengakuan terhadap budaya lokal suku
minoritas Gayo.
Lulu Anjarsari,
Nur Rosihin Ana, Juliet
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Tamatan Pendidikan Nonformal Berhak Ikut
Pencalonan Kepala Daerah
Kuasa Hukum Pemohon
Pengujian UU Pemda
Habel Rumbiak sedang
memberikan keterangan
di hadapan Mahkamah.

Humas MK/GANIE

T

amatan pendidikan nonformal
berhak memiliki kesempatan
yang sama untuk mencalonkan
diri sebagai kepala daerah atau
wakil kepala daerah. Ketentuan Pasal 58
huruf c UU Pemda dimaksudkan untuk
memberi kesempatan bagi calon kepala
daerah dan calon wakil kepala daerah
yang latar belakang jalur pendidikannya
berbeda (formal, nonformal, dan informal)
asalkan telah melalui proses penilaian
penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan.
“Menurut
Mahkamah,
justru
menjadi tidak adil apabila hak untuk
memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan, dalam hal ini hak untuk
mencalonkan diri sebagai calon kepala
daerah atau calon wakil kepala daerah,
KONSTITUSI Februari 2013

hanya diberikan kepada warga negara
yang berlatar belakang pendidikan formal
saja.”
Demikian Pendapat Mahkamah
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Muhammad
Alim
dalam
sidang
pengucapan Putusan Nomor 26/PUUX/2012, Selasa 15/1) di Ruang Sidang
Pleno gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Persidangan dilaksanakan sembilan hakim
konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD (Ketua
Pleno), Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva,
Akil Mochtar, Harjono, Muhammad
Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil
Sumadi, dan Anwar Usman.
Permohonan pengujian materi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda) ini diajukan oleh Mozes Kallem.
Materi yang diujikan yaitu frasa “dan/
atau sederajat” pada Pasal 58 huruf c

UU Pemda yang menyatakan, “Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah warga negara Republik Indonesia
yang memenuhi syarat: c. berpendidikan
sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas
dan/atau sederajat.”
Dalam amar putusan, Mahkamah
menyatakan menolak permohonan Mozes
Kallem. “Amar putusan, mengadili,
menyatakan
menolak
permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua
Panel Hakim Konstitusi Moh. Mahfud
MD membacakan amar putusan.
Mozes Kallem merasa tidak
mendapatkan keadilan akibat berlakunya
frasa “dan/atau sederajat” dalam Pasal
58 huruf c UU Pemda. Sebabnya,
Mozes yang tamatan pendidikan formal,
disamakan dan harus berkompetisi dalam
Pemilukada dengan seseorang calon
tamatan pendidikan nonformal Paket
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Ruang Sidang

politik

Pesantren, salah satu bentuk
pendidikan nonformal.
Humas MK/GANIE

B atau Paket C. Pendidikan nonformal
tersebut ditafsirkan sederajat dengan
pendidikan formal dan memenuhi syarat
untuk berkompetisi dalam Pemilukada.
Mahkamah dalam pertimbangannya
merujuk ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD
1945 menyatakan, “Setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan.” dan Pasal
31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan,
“Pemerintah
mengusahakan
dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang diatur dengan undang-undang.”
Tindak lanjut dari ketentuan di atas,
Pemerintah dan DPR membentuk UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
yang di dalam Bagian Menimbang huruf
c menyatakan, “bahwa sistem pendidikan
nasional harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu
serta relevansi dan efisiensi manajemen
pendidikan untuk menghadapi tantangan
sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan
lokal, nasional, dan global sehingga perlu
dilakukan pembaruan pendidikan secara
terencana, terarah, dan berkesinambungan.”
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Kemudian,
untuk
menjamin
pemerataan
kesempatan
pendidikan
tersebut, Pemerintah menciptakan jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan [vide Pasal
1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka
9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal
16 UU Sisdiknas. Jalur pendidikan adalah
wahana yang dilalui peserta didik untuk
mengembangkan potensi diri dalam suatu
proses pendidikan yang sesuai dengan
tujuan pendidikan (Pasal 1 angka 7 UU
Sisdiknas) yang terdiri atas pendidikan
formal, nonformal, dan informal yang
dapat saling melengkapi dan memperkaya
[Pasal 13 ayat (1) UU Sisdiknas].
Pasal 26 ayat (3) UU Sisdiknas
menyatakan, “Pendidikan nonformal
meliputi pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan
perempuan,
pendidikan
keaksaraan,
pendidikan keterampilan dan pelatihan
kerja, pendidikan kesetaraan, serta
pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peserta
didik.” Penjelasan Pasal 26 ayat (3) UU
Sisdiknas menyatakan, “....Pendidikan
kesetaraan adalah program pendidikan
nonformal
yang
menyelenggarakan

pendidikan umum setara SD/MI, SMP/
MTs, dan SMA/MA yang mencakup
program paket A, paket B, dan paket C....”.
Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (6) UU
Sisdiknas dinyatakan, “Hasil pendidikan
nonformal dapat dihargai setara dengan
hasil program pendidikan formal setelah
melalui proses penilaian penyetaraan oleh
lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah dengan mengacu
pada standar nasional pendidikan.”
Memberikan kesempatan hanya
kepada calon kepala daerah atau wakil
kepala daerah yang berpendidikan formal
berarti tidak menghormati keberagaman
sistem pendidikan. Selain itu, berarti
pula menghalangi hak konstitusional
warga negara yang lebih luas, yaitu untuk
memperoleh sosok kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang berintegritas dan
mampu mengemban amanah rakyat dengan
sebaik-baiknya. “Bisa jadi, mereka berlatar
belakang jalur pendidikan nonformal
atau informal,” tandas Muhammad Alim
membacakan pendapat Mahkamah yang
termaktub dalam naskah Putusan Nomor
26/PUU-X/2012.
Nur Rosihin Ana
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Pemohon: DPD Berwenang Menyetujui RUU
Refly Harun selaku Pemohon
Prinsipal Pengujian UU MD3 dan
UU P3 dalam sidang pleno MK,
Rabu (23/1).

K

etentuan Pasal 20 ayat
(2)
Perubahan
Pertama
UUD 1945 tidak lagi abslout
setelah dirumuskannya Pasal
22D ayat (2) Perubahan Ketiga UUD
1945. Artinya, tidak semua rancangan
undang-undang (RUU) dibahas bersama
hanya oleh DPR dan Presiden, melainkan
ada pula RUU yang pembahasannya
mengikutsertakan DPD.
Ketentuan Pasal 22D ayat (2)
Perubahan Ketiga UUD 1945 merupakan
pengecualian (lex specialis) terhadap
Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Perubahan
Pertama UUD 1945. Dengan pengecualian
tersebut, maka Ketentuan Pasal 20 ayat
(2) Perubahan Pertama UUD 1945 harus
dikaitkan secara sistematis dengan Pasal
22D ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.
Pasal 20 ayat (2) Perubahan Pertama
UUD 1945 (tahun 1999) menyatakan,
“Setiap
rancangan
undang-undang
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama.” Kemudian Pasal 22D ayat (2)
Perubahan Ketiga UUD 1945 (tahun 2001)
menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah
ikut membahas rancangan undang-undang
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yang berkaitan dengan otonomi daerah;
hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah;
pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah;
serta memberikan pertimbangan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja negara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama.”
“Persetujuan RUU yang disebut
dalam Pasal 22D ayat (2) Perubahan
Ketiga dengan demikian dilakukan
oleh tiga institusi, yaitu DPR, DPD, dan
Presiden atau tripartit.”
Demikian
disampaikan
oleh
Refly Harun, Prinsipal Pemohon, dalam
persidangan di Mahkamah Konstitusi
(MK), Rabu (23/1). Sidang pleno uji
materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU MD3) dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-

undangan (UU P3) ini dilaksanakan oleh
sembilan hakim konstitusi yang diketuai
Moh. Mahfud MD.
Persetujuan Tripartit
Pembahasan yang dilakukan oleh
DPR dan Presiden, terang Refly, bertujuan
untuk dicapainya persetujuan bersama.
Dengan demikian, pembahasan dan
persetujuan UU bukanlah kegiatan yang
terpisah menurut Ketentuan Pasal 20 ayat
(2) Perubahan Pertama UUD 1945.
Persetujuan adalah produk dari proses
pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan
Presiden. Oleh karena itu, terkait dengan
Ketentuan Pasal 22D ayat (2) Perubahan
Ketiga UUD 1945 yang menyertakan
DPD dalam pembahasan RUU, maka
secara sistematis ketentuan pasal tersebut
harus dibaca: “Rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah;
hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah;
pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah;
serta memberikan pertimbangan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
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Ruang Sidang

politik
Ketua DPD RI Irman Gusman
(kiri) selaku Pemohon,
didampingi kuasanya
Alexander Lay saat sidang
uji materi UU MD3 dan UU
P3, Rabu (23/1) di Ruang
Sidang Pleno.

Humas MK

undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja negara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama, dibahas bersama
oleh DPR, Presiden, dan DPD untuk
mendapat persetujuan bersama.”
Pasal 1 angka 1 UU P3 menyatakan,
“Pembentukan Peraturan Perundangundangan adalah pembuatan Peraturan
Perundang-undangan yang mencakup
tahapan
perencanaan,
penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundangan.”
Dari kelima tahapan tersebut, lanjut
Refly, DPD berhak untuk mengikuti tiga
tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan,
dan pembahasan, sama seperti kewenangan
DPR saat ini. “Akan tetapi, DPD hanya
terbatas pada mandat yang termaktub
dalam Pasal 22D ayat (2) Perubahan
Ketiga Undang-Undang Dasar 1945,”
dalil Refly.
Sementara itu, Presiden justru
berhak mengikuti lima tahapan tersebut,
termasuk tahapan pengesahan dan
pengundangan yang tidak dimiliki oleh
DPR maupun DPD. Oleh karena itu,
dalam konteks pembahasan RUU, DPD
harus diperlakukan sama dengan DPR
dan Persiden sepanjang terkait Pasal 22D
ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945.
“DPD dengan demikian  mengikuti semua
tingkat pembahasan RUU yang diatur
dalam undang-undang, termasuk kegiatankegiatan dalam tingkat pembahasan
tersebut. Karena dalam pembahasan
tingkat pertama, DPD tidak diikutkan
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dalam membahas daftar inventarisasi
masalah,” terang Refly.
Sidang kali ini merupakan proses
pemeriksaan terakhir sebelum pengucapan
putusan. Ketua Pleno Hakim Konstitusi
Moh. Mahfud MD meminta kepada
para pihak untuk membuat kesimpulan
dan diserahkan secara langsung kepada
Kepaniteraan MK paling lambat pada
Rabu 30 Januari 2013 pukul 16.00 WIB.
Untuk diketahui, permohonan uji
materi UU MD3 dan UU P3 untuk Perkara
Nomor 92/PUU-X/2012 diajukan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan
untuk   Perkara Nomor 104/PUU-X/2012
diajukan oleh Prof Syamsuddin Haris
(LIPI), Dr. Yudi Latif (Direktur Eksekutif
Reform Institute), Sukardi Rinakit
(Yayasan Soegeng Sarjadi), Titi Anggraini
(Perludem) Toto Sugiarto (Peneliti
Soegeng Sarjadi Syndicate), Yurist
Oloan (FORMAPPI), Dr. Hemawan Estu
Bagijo, SH, MH (Ketua Asosiasi Pengajar
HTN), Refly Harun (CORRECT), Yuda
Kusumaningsih (Pokja Keterwakilan
Perempuan), Sulastio, (IPC), Sulastio
(KIPP), Pipit Apriani (KIPP), Yusfitriadi
(JPPR), Abdullah (ICW), Feri Amsari,
SH, MH (Dosen HTN Fakultas Hukum
Universitas Andalas), dan King Faisal
Sulaiman SH, LLM (Direktur LBH
Imparsial).
Materi UU MD3 yang diujikan yaitu
Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, Pasal
102 ayat (1), Pasal 147 ayat (3), ayat (4),
ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf

a, Pasal 151 ayat (1) huruf a, huruf b, dan
Pasal 154 ayat (5).
Sedangan materi UU P3 yang
diujikan yaitu Pasal 18 huruf g, Pasal 20
ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal
22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat
(1), ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48
ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 65 ayat
(3), Pasal 68 ayat (2) huruf c, huruf d,
ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 69 ayat
(1) huruf a, huruf b, Pasal 70 ayat (1), dan
ayat (2).
DPD mendalilkan, Pasal 102 ayat
(1) huruf (d) dan (e) UU MD3, Pasal 48
ayat (2) dan (4) UU P3 telah mereduksi
kewenangan
legislasi
DPD
yang
seharusnya setara dengan kewenangan
legislasi Anggota, Komisi, dan Gabungan
Komisi DPR. Pasal 18 huruf g, Pasal 20
ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan
Pasal 23 ayat (2) UU P3 telah meniadakan
kewenangan DPD untuk dapat mengajukan
RUU baik di dalam maupun di luar Program
Legislasi Nasional. Pasal 143 ayat (5) dan
Pasal 144 UU MD3 secara sistematis tidak
mengikutsertakan DPD sejak awal proses
pengajuan RUU. Pasal 147 ayat (1), ayat
(3), dan (4) UU MD3 telah mendistorsi
RUU usul DPD menjadi RUU usul DPR.
Pasal 43 ayat (1) dan (2) serta Pasal
46 ayat (1) UU P3 telah merendahkan
kedudukan DPD menjadi lembaga yang
sub-ordinat di Bawah DPR. Pasal 65 ayat
(3) dan (4) UU P3 tidak melibatkan DPD
dalam seluruh proses pembahasan RUU.
Nur Rosihin Ana
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MK Tolak Permohonan Lima Kepala Suku
di Papua

S

istem
demokrasi
dalam
menentukan pasangan Presiden
dan Wakil Presiden RI terpilih
dalam Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, adalah menggunakan
mekanisme satu orang satu suara (one
man one vote). Hal ini menghalangi etnis
minoritas untuk dapat terpilih sebagai
pasangan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia. Mekanisme satu orang
satu suara, hanya menguntungkan etnis
mayoritas. Demikian dalil permohonan UU
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden
(UU Pemilu Presiden). Permohonan uji
materi UU Pemilu Presiden ini diajukan
oleh lima orang kepala suku di Papua.
Kelimanya yaitu Hofni Ajoi (Kepala Suku
Amberbaken Kebar Karon, AKK), Maurits
Major (Kepala Suku Bikar), Barnabas
Sedik (Kepala Suku Miyah), Marthen
Yeblo (Kepala Suku Abun), dan Stevanus
Syufi (Kepala Suku Ireres).
Dalil permohonan tersebut kandas
dihempas pendapat Mahkamah. Menurut
Mahkamah, sistem Pemilu Presiden tidak
hanya berdasarkan suara mayoritas tetapi
juga mayoritas bersyarat sebagaimana
diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD
1945 yang menyatakan, “Pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapatkan suara lebih dari lima puluh
persen dari jumlah suara dalam pemilihan
umum dengan sedikitnya dua puluh persen
suara di setiap provinsi yang tersebar di
lebih dari setengah jumlah provinsi di
Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan
Wakil Presiden”.
“Artinya, dengan syarat tersebut,
suara yang diperoleh seorang Presiden
dan Wakil Presiden terpilih harus
merata di seluruh wilayah Indonesia,”
kata Hakim Konstitusi Harjono saat
membacakan Pendapat Mahkamah, dalam
sidang pengucapan putusan Nomor 25/
PUU-X/2012 yang digelar di Mahkamah
Konstitusi, Selasa (8/1/2013) siang.
Materi UU Pemilu Presiden yang
diujikan yaitu Pasal 159 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Mahkamah
dalam amar putusan menyatakan menolak
permohonan. “Amar putusan, mengadili,
menyatakan
menolak
permohonan
para Pemohon untuk seluruhnya,” kata
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Para Pemohon uji materi UU Pemilu Presiden melalui kuasanya menyampaikan
perbaikan permohonan dalam persidangan MK, (4/4/2012).

Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh.
Mahfud MD Para Pemohon mengajukan
formula tentang bobot politik suara
dalam Pemilu Presiden tidak berdasarkan
penghitungan one man one vote. Menurut
para Pemohon, “suara” harus dimaknai,
“suara rakyat yang mengandung bobot
politik dengan mencakup unsur penduduk
dan unsur wilayah pada tiap-tiap provinsi
di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan”. Selain itu,
para Pemohon juga meminta Mahkamah
untuk menyatakan bobot politik suara
Pemilu Presiden pada tiap-tiap provinsi
ialah, “persentase luas wilayah tiap-tiap
provinsi terhadap seluruh luas wilayah
Indonesia ditambah dengan persentase
jumlah penduduk tiap-tiap provinsi
terhadap seluruh jumlah penduduk
Indonesia, kemudian hasil penjumlahan
tersebut dibagi dua”.
Formula
tersebut,
menurut
Mahkamah, mungkin dapat digunakan
dalam memberi bobot suara pemilih.
Namun, perumus UUD 1945 dalam
mengatur tata cara Pemilu Presiden tidak
memilih formula yang diajukan para
Pemohon tersebut. “Perumus UUD 1945
telah menentukan bahwa pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden didasarkan
atas perolehan suara mayoritas bersyarat
dan one man one vote,” lanjut Harjono
membacakan Pendapat Mahkamah.

Humas MK

Diusulkan Parpol
Berdasarkan mekanisme Pemilu
Presiden yang berlaku, siapapun warga
negara Indonesia yang ingin mencalonkan
diri sebagai Calon Presiden dan/atau Calon
Wakil Presiden harus terlebih dahulu
melewati mekanisme sebagaimana diatur
dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan, “Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum.”
Artinya, siapapun orangnya, dari
manapun asalnya, dari etnis apapun
dirinya, untuk menentukan layak atau
tidak layaknya seseorang tersebut menjadi
pasangan Capres, harus terlebih dahulu
dinilai dan ditentukan oleh partai politik
(parpol) atau gabungan parpol peserta
pemilihan umum. Produk dari keputusan
ini sudah tidak membedakan sekat-sekat
asal etnis atau ikatan primordial lainnya
seperti agama, ras, dan daerah karena
semuanya sudah menjadi satu kesatuan
bangsa sebagai warga negara Republik
Indonesia. Hal demikian juga sesuai
dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
yang menyatakan, “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.”
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Menurut
Mahkamah,
perbedaan
etnis
ataupun
perbedaan-perbedaan
lainnya
tidak dapat dijadikan alasan
untuk mendapatkan kemudahan
dan perlakuan khusus untuk
dapat maju sebagai pasangan
Capres. Sebab sistem demokrasi
tidak membolehkan terjadinya
diskriminasi
terhadap
suku,
agama, ras, dan antargolongan.
Untuk dapat terpilih sebagai
capres, yang diperlukan adalah
seseorang tersebut memenuhi
syarat-syarat sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD
1945 juncto Pasal 5 UU Pemilu
Presiden yang di dalamnya sama
sekali tidak ada rumusan yang pada
pokoknya menghalang-halangi
dan tidak pula mengistimewakan Proses pemungutan suara di Papua.
suku, agama, ras, dan golongan
tertentu untuk menjadi capres.
Berdasarkan pertimbangan hukum Presiden Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal
di atas, Perumus UUD 1945 telah 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) mengandung
menentukan bahwa Pemilu Presiden diskriminasi, sehingga bertentangan
didasarkan atas perolehan suara mayoritas dengan hak-hak konstitusionalnya sebagai
bersyarat dan one man one vote serta warga negara.
tidak terbukti bahwa para Perumus
Pasal 1 ayat (2) menyatakan, “Partai
UUD 1945 mendasarkan mekanisme adalah partai politik yang telah ditetapkan
pembobotan suara sebagaimana diajukan sebagai peserta pemilihan umum, anggota
para Pemohon. “Pasal 159 ayat (1) sampai Dewan Perwakilan Rakyat.”
dengan ayat (5) UU 42/2008 telah sesuai
Pasal 9, “Pasangan calon diusulkan
dan tidak bertentangan dengan Pasal 6A, oleh partai politik dan gabungan partai politik
Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28H ayat peserta pemilu yang memenuhi persyaratan
(2) UUD 1945 sehingga permohonan perolehan kursi paling sedikit 20% dari
para Pemohon tidak beralasan menurut jumlah kursi DPR sebelum pelaksanaan
hukum,” tandas Harjono.
pemilu presiden dan wakil presiden.”
Sedangkan Pasal 10 ayat (1),
Prinsip Daulat Rakyat
“Penentuan calon presiden dan/atau
Sementara pada pengujian UU calon wakil presiden dilakukan secara
yang sama dalam perkara yang berbeda demokratis dan terbuka sesuai dengan
pemilihan calon presiden dan wakil mekanisme internal partai politik
presiden Indonesia selama ini dianggap bersangkutan.” Pasal 14 ayat (2), “Masa
sangat bertentangan dengan prinsip pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
kedaulatan rakyat, sebab hanya diatur oleh pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung
segelintir elit dengan sistem prosentase. sejak penetapan secara nasional hasil
Hal ini menyebabkan proses manipulasi pemilu anggota DPR.”
suara rakyat secara massif. Selain itu,
Presiden dan Wakil Presiden,
berpotensi menimbulkan massa rakyat menurutnya, merupakan wujud dari
yang sadar untuk tidak memilih dan kedaulatan rakyat yang tidak terlahir dari
menjadikan golput sebagai pilihan politik.
konspirasi, manipulasi, kongkalikong
Hal tersebut dijadikan dalil segelintir elit atas nama DPR.
permohonan pengujian UU Pemilu Bagaimanapun DPR bukanlah wujud
Presiden oleh Sri Sudarjo, Presiden kedaulatan yang bertindak, berbuat
Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat berdasarkan semangat dari rakyat dan
Independen, yang disampaikan dalam untuk rakyat sehingga DPR saat ini tidak
persidangan pendahuluan untuk perkara pernah bertindak mewakili rakyat adat
Nomor 4/PUU-XI/2013 di Mahkamah tertindas, buruh tertindas, kaum jomp
Konstitusi (14/1/2013) pagi. Menurut tertindas, kaum miskin di kota maupun
Sudarjo, norma hukum dalam UU Pemilu buruh tani.
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“DPR saat ini lebih merupakan
perpanjangan tangan imperialisme dan
telah menjadi mesin pembunuh terhadap
rakyat Indonesia. Apabila kita memandang
secara historis, bukanlah DPR yang
melahirkan Pancasila dan UUD 1945,
namun DPR lah yang membuat Pancasila
dan UUD 1945,” dalil Sudarjo.
Cabut Permohonan
Uji materi UU Pemilu Presiden
Presiden juga dimohonkan oleh sejumlah
warga, yaitu Deni Aulia Ahmad, Bisma
Mauria, Purwanto, dan Achmad Djunaidi.
Para Pemohon mengujikan ketentuan
Pasal 9 UU Pemilu Presiden yang
menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik peserta pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
DPR atau memperoleh 25% (dua puluh
lima persen) dari suara sah nasional dalam
Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
Namun, di tengah proses persidangan,
para Pemohon mencabut permohonan
yang diregistrasi di Kepaniteraan MK
dengan Nomor 118/PUU-X/2012. Dengan
pencabutan, Mahkamah menyatakan
Para Pemohon tidak dapat mengajukan
mengajukan kembali permohonan yang
sama, Jum’at (18/1/2013) pagi, di Ruang
Sidang Pleno MK.
Nur Rosihin Ana
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Alat-Alat Berat (Tetap) Dikenakan Pajak

Pengambilan sumpah para ahli uji materi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD, (15/3/2012).

A

lat berat diciptakan untuk
membantu
memudahkan
pekerjaan manusia sehingga
hasil yang dicapai lebih
maksimal, dengan waktu yang lebih
singkat dan biaya yang lebih murah.
Dengan demikian, alat berat merupakan
alat produksi bukan alat konsumsi seperti
halnya kendaraan bermotor. Secara umum,
alat berat dapat dikategorikan ke dalam
beberapa klasifikasi. Salah satunya adalah
pengklasifikasian alat berat berdasarkan
klasifikasi fungsional dan operasional
(Susi Fatena Rostiyanti, Alat Berat untuk
Proyek Konstruksi, 2008).
Secara operasional, alat-alat berat ada
yang dapat dipindahkan dari satu tempat
ke tempat lain atau tidak dapat digerakkan
(statis) seperti towercrane, batching
plant dan crusher plant. Alat berat dapat
berpindah karena terdapat alat penggerak
yang merupakan bagian dari alat berat yang
dapat mengurai hasil dari mesin menjadi
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gerak. Bentuk dari alat penggerak adalah
crawler atau roda kelabang dan ban karet,
sedangkan belt merupakan alat penggerak
pada conveyor belt. Untuk beberapa jenis
alat berat seperti truk, scraper atau motor
grader alat penggeraknya adalah ban
karet. Untuk alat-alat seperti backhoe, alat
penggeraknya bisa salah satu dari kedua
jenis di atas.
Dilihat dari fungsinya, secara
umum alat berat terbagi atas: a). Alat
Pengolah Lahan (seperti scraper untuk
pengangkatan lapisan tanah paling
atas; dozer atau motor grader untuk
pembentukan permukaan tanah supaya
rata); b). Alat Penggali (excavator, front
shovel, backhoe, dragline dan clamshell);
c). Alat Pengangkut Material (dumptruck,
crane, belt, wagon); d). Alat pemindahan
material (loader, dozer); e). Alat
Pemadatan (compactor, tamping roller,
tandem roller); f). Alat Pemroses Material
(crusher, concrete mixer truck); dan g).

Alat Penempatan Akhir Material (concrete
spreader, asphalt paver, motor grader).
Berdasarkan klasifikasi tersebut
di atas, fakta hukum menunjukkan
bahwa alat-alat berat itu merupakan alat
(bukan kendaraan) yang digunakan pada
skala besar untuk menggali, memecah
dan memindahkan tanah atau material
lain, dengan berbagai macam jenis dan
fungsinya. Walaupun banyak jenis dari alat
berat tersebut beroda serta dapat berjalan,
akan tetapi alat-alat berat tersebut tidak
pernah dikategorikan sebagai kendaraan
bermotor.
Demikian antara lain dalil-dalil uji
materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (UU PDRD) yang diajukan tujuh
pengusaha, yaitu Budikwanto Kuesar
(Direktur Utama PT. Bukit Makmur
Mandiri Utama), Ir. H. Dwi Priyadi (Wakil
Presiden Direktur PT. Pama Persada
Nusantara (PAMA), Bambang Tjahjono
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(Direktur PT. Pama Persada Nusantara,
PAMA), Freddy Samad (Direktur PT. Swa
Kelola Sukses), Jemmy Sugiarto (Direktur
Utama PT. Ricobana Abadi), Nierwan Judi
(Direktur Utama PT. Nipindo Primatama),
Dipar Tobing (Direktur Utama PT. Lobunta
Kencana Raya), dan Muhammad Yani
Kasmir (Direktur PT. Uniteda Arkato).
Materi yang diujikan yaitu Pasal 1 angka
13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan
Pasal 12 ayat (2).
Pasal 1 angka 13, “Kendaraan
bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan
di semua jenis jalan darat, dan digerakan
oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan motor
yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat
dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan
bermotor yang dioperasikan di air.”
Pasal 5 ayat (2), “Khusus untuk
Kendaraan Bermotor yang digunakan
di luar jalan umum, termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besar serta kendaraan
di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan
Bermotor.”

Pemadatan material dengan menggunakan
alat berat yang disebut Pad Foot Roller
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Pasal 6 ayat (4): “Tarif Pajak
Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan
alat-alat besar ditetapkan paling rendah
sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan
paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua
persen).”
Pasal 12 ayat (2): “Khusus untuk
Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan
alat-alat besar yang tidak menggunakan
jalan umum tarif pajak ditetapkan paling
tinggi masing-masing sebagai berikut: a.
penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol
koma tujuh puluh lima persen); dan b.
Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar
0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima
persen).”
Pemohon menganggap hak-hak
konstitusionalnya
dirugikan
dengan
berlakunya norma dalam UU PDRD.
Kerugian dimaksud yaitu norma yang
menempatkan alat-alat berat dan alat-alat
besar yang dalam operasinya menggunakan
roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen sebagai kendaraan bermotor,
sehingga alat-alat berat dan alat-alat besar
tersebut menjadi objek Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan
Bermotor
(BBNKB),
sebagaimana termuat dalam pasal-pasal
yang diujikan tersebut di atas.

Dengan berlakunya norma alatalat berat dan alat-alat besar sebagai
kendaraan bermotor, maka sejumlah
pemerintah daerah telah mengeluarkan
Peraturan Daerah yang terkait dengan
pengaturan penarikan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor. Akibatnya, para Pemohon harus
menanggung pajak berganda (double
taxation), karena para Pemohon harus dan
telah membayar Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penghasilan Badan (PPB),
dan lain-lain.
Bukan Kendaraan
Para Pemohon mendalilkan, alatalat berat dan alat-alat besar lainnya,
sebagaimana halnya berlaku di dunia
internasional, tidak pernah dikenakan
pajak seperti halnya pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor. Sebab, kendaraan bermotor dan
alat berat jelas berbeda, baik dilihat dari
jenis, karakteristik, maupun fungsinya.
Sebelum berlakunya UU 28/2009,
yaitu UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara
tegas telah mengatur bahwa alat-alat
besar dan alat-alat berat tidak termasuk
kendaraan bermotor. Penjelasan Pasal
2 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun
1997 menyatakan, “Kendaraan bermotor
adalah semua kendaraan beroda dua
atau lebih beserta gandengannya yang
digunakan di jalan umum, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu kendaraan bermotor yang
bersangkutan, tidak termasuk alat-alat
besar.” Berdasarkan ketentuan ini, maka
semua alat-alat besar dan alat-alat berat,
baik yang bergerak maupun yang tidak
dapat bergerak, tidak pernah dijadikan
objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Pengaturan alat-alat berat dan
alat-alat besar tidak termasuk kendaraan
bermotor sejalan dengan pengaturan
tentang kendaraan bermotor sebagaimana
diatur dalam UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pengertian
Kendaraan Bermotor dalam Pasal 1
angka 7 UU LLAJ adalah kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan teknik yang
berada pada kendaraan. Dengan demikian,
menurut para Pemohon, alat berat secara
yuridis normatif adalah bukan kendaraan
bermotor.
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KONSTITUSI Februari 2013

Tim kuasa hukum Pemohon Pengujian UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketuai Adnan
Buyung Nasution sedang memberikan keterangan di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (8/1).

Tiada Pertentangan
Setelah mendengarkan berbagai
pihak, baik pemerintah, DPR, maupun
para ahli, Mahkamah dalam pendapatnya
menyatakan, penyusunan UU PDRD
merupakan delegasi kewenangan yang
diturunkan dari Pasal 23A UUD 1945
yang mengatur pengenaan PKB dan
BBN-KB, termasuk dalam hal ini adalah
alat-alat berat dan alat-alat besar. Dengan
demikian UU PDRD tidak bertentangan
dengan Pasal 23A UUD 1945.
Menurut Mahkamah, “pengertian
kendaraan
bermotor”
sebagaimana
tersebut di dalam UU PDRD merupakan
bentuk perumusan ulang yang bertujuan
untuk memberikan batasan kepada
Pemerintah Daerah mengenai objekobjek mana yang dapat dikenakan pajak
maupun retribusi daerah. Di samping itu,
hal tersebut juga bertujuan untuk menutup
celah penghindaran dan pengelakan
pajak (loopholes) dan mempermudah
administrasi pajak, serta tujuan lainnya.
Pengertian kendaraan bermotor UU PDRD
pada prinsipnya tidak berbeda dengan
pengertian kendaraan bermotor dalam UU
LLAJ. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal
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47 ayat (2) UU LLAJ yang menyebutkan,
“Kendaraan bermotor sebagaimana ayat
(1) huruf a dikelompokkan berdasarkan
jenis: ... e. Kendaraan Khusus”. Kemudian
dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf
e disebutkan, “Yang dimaksud dengan
“kendaraan khusus” adalah kendaraan
bermotor yang dirancang khusus yang
memiliki fungsi dan rancang bangun
tertentu, antara lain: ... c. alat berat
antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas
(stoomwaltz), forklift, loader, excavator,
dan crane”. Berdasarkan ketentuan
tersebut, maka jelas terbukti bahwa dalam
UU Lalu Lintas pun alat berat dimasukkan
kedalam kategori kendaraan bermotor.”
Dengan maka jelaslah dalil para Pemohon
tidak berdasar.
Mengenai perubahan kebijakan
memasukkan alat-alat berat dan alatalat besar yang semula tidak termasuk
kendaraan menjadi kendaraan, sehingga
merupakan objek yang kena pajak dalam
batas-batas tertentu yang ditentukan
Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU
PDRD, dimungkinkan oleh daerah untuk
memungut maupun tidak memungut pajak.
Hal tersebut merupakan upaya untuk
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mendorong kemandirian keuangan daerah,
sehingga diharapkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat berjalan secara
otonom. Perkembangan dan dinamika
masyarakat dengan adanya otonomi daerah
memberi kesempatan daerah secara legal,
menggali potensi sesuai dengan keadaan
daerah masing-masing. Maka adalah wajar
dan beralasan apabila pemberlakukan PKB
dan BBNKB antara satu daerah dengan
daerah lainnya berbeda-beda.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
dalil para Pemohon bahwa Pasal 1 angka
13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan
Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 bertentangan
dengan Pasal 22A, Pasal 23A, dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945, tidak beralasan
menurut hukum. Sehingga Mahkamah
memutuskan
menolak
permohonan.
“Menyatakan menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya,” kata Moh.
Mahfud MD saat memimpin sidang
pengucapan putusan Nomor 1/PUUX/2012, Selasa (8/1/2013) siang di Ruang
Sidang Pleno lt. 2 gedung MK.
Nur Rosihin Ana
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APINDO: Tak Adil Pengusaha Dibebani
Kewajiban Tanpa Batas Waktu
Ketua Umum APINDO Sofyan Wanandi
menyampaikan laporan pada pembukaan Munas
APINDO. Sofyan Wanandi dalam perkara ini
sebagai Pihak Terkait.

M

asa kedaluwarsa 2 (dua)
tahun
pada
dasarnya
merupakan
kebutuhan
hukum atas keadilan dan
kepastian yang dijamin Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945. Jangka waktu 2 tahun adalah
waktu yang cukup bagi pekerja/buruh untuk
menuntut pembayaran haknya. Namun jika
pekerja/buruh tidak memanfaatkan waktu
tersebut, maka berarti pekerja/buruh sudah
melepaskan segala haknya.
Sangat tidak adil untuk dibebankan
kepada pengusaha dan tidak pula adil
seorang pengusaha dibebani kewajibankewajiban tanpa ada batasan waktu, tentu
akan membebani pengusaha sepanjang
masa. Hal ini tentu akan menimbulkan
hukum yang tidak berkeadilan dan
menyampingkan kepastian.
Ketua Umum Pengurus Harian
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Sofjan Wanandi mengatakan hal tersebut
saat menjadi Pihak Terkait dalam
sidang pengujian Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)
di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin
(28/1). Sidang kali keempat untuk perkara
yang diregistrasi pada 3 Oktober 2012
oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor
100/PUU-X/2012 ini mengagendakan
mendengarkan keterangan APINDO.
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Memperkuat pernyataan tersebut,
Sofjan Wanandi menjelaskan tujuh alasan
(dalil). Pertama, hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja/buruh harus
ada kepastian hukum. Kedua, untuk
memperoleh kepastian hukum perlu
ditetapkan hak dan kewajiban yang timbul
akibat hubungan kerja. Ketiga, ketentuan
Pasal 96 UU Ketenagakerjaan untuk
memberikan kepastian hukum atas segala
keputusan atau penetapan, dan sampai
kapan keputusan atau penetapan tersebut
dapat digugat di pengadilan. Keempat,
pemberian kesempatan bagi pekerja/buruh
untuk menolak atau melakukan gugatan
terhadap perlakuan yang dirasakan tidak
adil apabila terjadi PHK sebagaimana
diatur oleh Pasal 96 UU Ketenagakerjaan
adalah jaminan bahwa hak-hak mendasar
pekerja/buruh di tempat bekerja dilindungi
oleh negara. Kelima, bagi pekerja/buruh
yang tidak melakukan tuntutan melampaui
batas waktu yang diberikan oleh UU,
maka dengan sendirinya dianggap telah
melepaskan haknya, adalah suatu yang
wajar demi adanya kepastian hukum bagi
para pihak. Keenam, berkaitan dengan
pembayaran upah dan hak-hak lain dalam
hubungan kerja, selalu diatur adanya
ketentuan kedaluwarsa. Ketujuh, Pasal 96
UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

APINDO meminta Mahkamah agar
menolak permohonan uji Pasal 96 UU
Ketenagakerjaan. Kemudian meminta
Mahkamah menyatakan Pasal 96 UU
Ketenagakerjaan
tidak
bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
“Berdasarkan hal tersebut di atas,
Mahkamah Konstitusi dapat memberikan
keputusan, ini tentu pendapat kami
daripada pengusaha, untuk dapat menolak
pengujian Pemohon seluruhnya, atau
permohonan pengujian Pemohon tidak
dapat diterima,” pinta Sofjan.
Majelis Hakim Konstitusi yang
dipimpin Achmad Sodiki menyatakan
proses persidangan uji materi UU
Ketenagakerjaan dianggap cukup. Majelis
Hakim meminta para pihak agar membuat
kesimpulan dan diserahkan langsung ke
Kepaniteraan MK paling lambat pada
Senin, 4 Februari 2013 pukul 16.00 WIB.
“Baiklah, kalau demikian, maka seluruh
persidangan mengenai Perkara Nomor
100/PUU-X/2012 ini dianggap cukup,”
kata Ketua Pleno Achmad Sodiki.
Permohonan uji Pasal 96 UU
Ketenagakerjaan dimohonkan oleh Marten
Boiliu. Marten adalah petugas Satuan
Pengaman (Satpam) pada perusahaan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) melalui
perusahaan penyedia jasa pengamanan,
yaitu di PT Sandy Putra Makmur (PT
SPM). Marten mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) ketika PT SPM
tidak lagi menjalin hubungan kerja dengan
BUMN tempat di mana dia ditugaskan.
Marten kehilangan hak atas uang pesangon,
uang penghargaan, dan uang penggantian hak
karena tidak mengajukan tuntutan atas hakhak tersebut dalam kurun waktu dua tahun.
Pasal 96 UU Ketenagakerjaan menyatakan,
“Tuntutan pembayaran upah pekerja/
buruh dan segala pembayaran yang timbul
dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)
tahun sejak timbulnya hak.” Menurut Marten,
ketentuan tersebut bertentangan dengan setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja.
Nur Rosihin Ana
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Pemohon: Penempatan TKI Di Luar Negeri
Buka Peluang Perdagangan Manusia

Pemohon Pengujian UU Perlindungan TKI, Imam Adrongi (Paling Kanan)
didampingi tim kuasa hukumnya, Rabu (23/1).

M

inimnya perlindungan bagi
Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) di luar negeri,
membuat tidak adanya
jaminan bahwa bekerja ke luar negeri
melalui Perusahaan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) menjadi
aman dan terlindungi. Sebab PPTKIS tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban atas
regala risiko yang menimpa TKI, termasuk
risiko kematian. Lemahnya jaminan
perlindungan bagi TKI menunjukkan
tidak memadainya sistem perlindungan
bagi TKI yang ditempatkan di luar negeri.
Lebih dari itu, sistem penempatan TKI
ke luar negeri terbukti membuka peluang
bagi praktik perdagangan manusia.
Di sisi lain, Negara dalam hal ini
Pemerintah sebagai pelaksana penempatan
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TKI wajib memberikan perlindungan sejak
di dalam negeri, di negara tujuan, sampai
ke negara tempat asal, yaitu Indonesia.
Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(UU Perlindungan TKI) menyatakan,
“Pemerintah bertanggung jawab untuk
meningkatkan upaya perlindungan TKI di
luar negeri.”
Perlindungan yang dimaksud yaitu
segala upaya untuk melindungi kepentingan
TKI dalam mewujudkan terjaminnya
pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Di
antaranya,
pemberian bantuan hukum di negara tujuan,
pembelaan atas pemenuhan hak-hak yang
sesuai dengan perjanjian kerja.

Demikian
antara
lain
dalil
permohonan pengujian Pasal 60 UU
Perlindungan TKI yang terungkap dalam
persidangan yang digelar pada Rabu
(23/1) di Ruang Sidang Panel MK. Sidang
perkara yang diregistrasi oleh Kepaniteraan
MK dengan Nomor 5/PUU-XI/2013 ini
dimohonkan oleh Imam Adrongi. Imam
Adrongi merupakan keluarga dari Siti
Nurkhasanah, seorang TKI yang bekerja
di Riyadh, Arab Saudi.
Melalui kuasa hukumnya, Iskandar
Zulkarnaen, Pemohon mengungkapkan
bahwa hak konstitusional keluarga
pemohon (Siti Nurkhasanah) dirugikan
dengan berlakunya ketentuan Pasal 60
UU Perlindungan TKI yang menyatakan,
“Dalam hal perpanjangan dilakukan
sendiri oleh TKI yang bersangkutan,
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maka pelaksana penempatan TKI swasta
tidak bertanggungjawab atas risiko yang
menimpa TKI dalam masa perpanjangan
perjanjian kerja.”
“Akibat tidak jelasnya hak atas
jaminan perlindungan dan kepastian
hukum
keluarga
pemohon
yang
memperpanjang sendiri kontrak dan telah
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
yaitu terguncangnya mental keluarga
Pemohon serta tanpa diberikan upah oleh
majikannya, Pemohon telah melapor ke
Dinas Tenaga Kerja setempat, namun
hingga kini laporan Pemohon atas kondisi
yang menimpa Siti Nurkhasanah tidak
ditangani karena memperpanjang kontrak
kerjanya sendiri,” papar Iskandar.
Padahal, menurut dia, Pemerintah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat
telah menyetujui dan mengesahkan UU
Perlindungan TKI. Selain itu, minimnya
perlindungan bukan hanya dialami oleh
para TKI yang ditempatkan secara ilegal.
“Perlindungan bagi para TKI legal juga
membuat tidak adanya jaminan bahwa
bekerja ke luar negeri melalui Perusahaan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta (PPTKIS) menjadi aman dan
terlindungi,” ujar Iskandar.
Lemahnya jaminan perlindungan
bagi TKI tersebut menunjukkan tidak
memadainya sistem perlindungan bagi
TKI yang ditempatkan di luar negeri.
“Sistem penempatan TKI ke luar negeri
terbukti membuka peluang bagi praktik
perdagangan manusia,” tuding Iskandar.
Lebih lanjut Iskandar mengatakan,
persoalan pokok dalam hal perlindungan
TKI pada dasarnya karena tidak
efektifnya sistem perlindungan yang
dibangun pemerintah selama ini. Sistem
perlindungan yang tidak efektif ini telah
melahirkan rantai panjang persoalan TKI,
di mana 80 % dari mata rantai itu berada
di dalam negeri.
“Seharusnya Pemerintah sebagai
pelaksana penempatan Tenaga Kerja di
Indonesia wajib memberikan perlindungan
sejak di dalam negeri, di negara tujuan
sampai kembali ke tempat asal di Indonesia
sebagaimana diamanatkan Pasal 6 UU No.
39 Tahun 2004,” ujarnya.
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Oleh karena itu, sambung Iskandar,
Jaminan perlindungan hukum kepada
warga negara Indonesia yang bekerja di
luar negeri yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan PPTKIS seharusnya tidak
dapat dihapuskan dengan ketentuan apapun
karena merupakan hak konstitusional yang
telah diberikan oleh UUD 1945.
”Apabila ketentuan Pasal a
quo dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat, maka
akan memperjelas tanggung jawab
negara cq Pemerintah dalam memberikan
jaminan perlindungan hukum bagi TKI
yang memperpanjang sendiri perjanjian
kerja-nya sebagaimana telah ditentukan
oleh Pasal 6, Pasal 77 dan Pasal 80 UU
No. 39 Tahun 2004,” ujarnya di hadapan
Panel Hakim Konstitusi yang diketuai
oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki
didampingi Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi dan Anwar Usman
Adapun Pasal 60 UU Perlindungan
TKI yang diuji Pemohon tersebut
berbunyi, “Dalam hal perpanjangan
dilakukan sendiri oleh TKI yang
bersangkutan, maka pelaksana penempatan

TKI swasta tidak bertanggungjawab atas
risiko yang menimpa TKI dalam masa
perpanjangan perjanjian kerja.”
Selanjutnya,
Panel
Hakim
memberikan saran perbaikan permohonan
kepada Pemohon. Sodiki meminta
agar Pemohon memperbaiki hubungan
kausalitas antara pekerjaan Pemohon
dengan undang-undang yang diuji.
Karena, yang dipersoalkan adalah hak
konstitusional
keluarga
Pemohon,
sedangkan pemohon seorang petani dan
bukan TKI.
Selain itu, Sodiki juga meminta
Pemohon untuk menguraikan kerugian
konstitusional secara lebih rinci, khususnya
mengenai perpanjangan kontrak sendiri
dengan perpanjangan kontrak melalui
penyalur tenaga kerja. Sementara itu, Fadlil
Sumadi meminta Pemohon memperbaiki
tata tulis dalam permohonannya.
Sidang berikutnya, dengan agenda
perbaikan permohonan akan digelar usai
Pemohon memperbaiki permohonannya.
Pemohon diberi waktu 14 hari kerja untuk
memperbaikinya.
Utami Argawati, Nur Rosihin Ana

Infopublik.kominfo.go.id.

Para TKI memberikan informasi
kedatangannya.
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Syafii Antonio: Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah Bermasalah

P

enyelesaian sengketa (dispute
settlement) antara perbankan
syariah dengan nasabahnya,
sebelum
lahirnya
UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (UU Perbankan
Syariah) hampir seluruhnya melalui Badan
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
Biasanya dalam perjanjian antara
bank dengan nasabahnya dicantumkan
arbitration clause. Bank sebagai pihak
pertama, nasabah sebagai pihak kedua.
Keduanya sepakat untuk menunjuk
Basyarnas sebagai pemutus konflik
di antara kedua belah pihak. Putusan
Basyarnas bersifat final and binding,
bersifat mengikat dan tidak bisa ada upaya
hukum lanjutan.
Kemudian setelah lahirnya UU
Perbankan Syariah, terdapat dua opsi
penyelesaian sengketa, yaitu di Basyarnas
dan Pengadilan Agama. “Undang-Undang
Perbankan Syariah memberikan opsi
kepada keuangan dan perbankan syariah
untuk memilih apakah akan ke Basyarnas
saja atau akan ke pengadilan agama. Di
sana diberikan adanya dua opsi.”
Demikian paparan Muhammad Syafii
Antonio, saat didaulat oleh Mahkamah
Konstitusi sebagai ahli dalam perkara
pengujian UU Perbankan Syariah, Selasa
(29/1/2013). Persidangan untuk perkara
Nomor 93/PUU-X/2012 ini diajukan oleh
Dadang Achmad. Sedangkan materi yang
diujikan yaitu Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3)
UU Perbankan Syariah yang menyatakan,
“Penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
bertentangan dengan Prinsip Syariah.”
Penyelesaian
sengketa
dalam
UU Perbankan Syariah menurut Syafii
menimbulkan permasalah utama dan
masalah turunan lainnya. Pasal 55
UU Perbankan Syariah menyatakan,
“(1) Penyelesaian sengketa Perbankan
Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam
hal para pihak telah memperjanjikan
penyelesaian sengketa selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelesaian
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Muhammad Syafi'i Antonio sebagai Ahli dari MK, dalam sidang Pengujian UU
Perbankan Syariah di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (29/1).

sengketa dilakukan sesuai dengan isi
Akad.”
Kemudian penjelasan Pasal 55
menyatakan, “Ayat (1) Cukup jelas. Ayat
(2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian
sengketa dilakukan sesuai dengan isi
Akad” adalah upaya sebagai berikut: a.
musyawarah; b. mediasi perbankan; c.
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
(Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
dan/atau d. melalui pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum. Ayat (3)
Cukup jelas.
“Apakah ini tidak menjadikan satu
conflict of dispute settlement, karena
mungkin ada 2 atau bahkan 3 pemutus
konflik di sini, satu Basyarnas, yang kedua
peradilan agama, yang ketiga peradilan
umum. Dalam pengamatan saya, ini bukan
kasus yang pertama, tetapi ini sudah
belasan kali, jikalau tidak puluhan kali
terjadi,” lanjut Syafii.
Syafii pun mengisahkan kasus
sengketa antara Bank Muamalat dengan
nasabahnya. Basyarnas memenangkan
pihak Bank Muamalat. Sementara nasabah
mendatangi pengadilan umum untuk
memohonkan penyelesaian. “Putusan
pengadilan umum negeri memenangkan
nasabah, terjadilah dispute,” kisah Syafii.

Humas MK/GANIE

Begitu pula kasus sengketa
yang terjadi di Bank Mandiri Syariah
dengan nasabahnya yang diselesaikan di
Basyarnas. Saat Basyarnas memenangkan
nasabah, Bank Mandiri Syariah pun
melakukan upaya hukum lain.
Agar tidak terjadi dispute, Syafii
menyarankan agar ketika terjadi perjanjian
antara nasabah dengan lembaga keuangan
syariah, harus ada kesepakatan mengenai
opsi dispute settlement. Jika opsi dispute
settlement yang disepakati misalnya
Basyarnas, maka pihak pertama dan pihak
kedua sepakat menjadikan Basyarnas
sebagai one and the only dispute settlement
body. Apa pun putusan Basyarnas, bersifat
final and binding dan tidak boleh ada
upaya hukum lainnya setelah itu. Jika ada
upaya hukum lainnya setelah itu, maka
batal demi hukum.
Sebagai ahli, Syafii menyarankan
agar Mahkamah mencabut poin (d), yang
berisi mengenai penyelesaian sengketa
pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum. “Jadi, kita membatasi syariah, ya
syariah, yang umum, ya umum,” pinta
Syafii.
Nur Rosihin Ana
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Tukang Gigi Boleh Buka Praktik, Asal
Kantongi Izin
Para tukang gigi yang marak
berpraktik di jalanan Jakarta.

P

rofesi tukang gigi diperoleh
secara turun temurun sebelum
adanya kedokteran gigi di
Indonesia.
Bahkan
profesi
tersebut menjadi inspirasi berdirinya
lembaga pendidikan kedokteran gigi di
Indonesia Stavit (School tot Opleiding van
Indische Tandartsen) di Surabaya tahun
1928. Dr. Moestopo pada 1952 mendirikan
Kursus Kesehatan Gigi di Jakarta dalam
rangka meningkatkan kemampuan dan
ketrampilan tukang gigi di Indonesia.
Kemudian pada 1957 dikembangkan
menjadi Kursus Tukang Gigi Intelek DR.
Moestopo. Setahun berikutnya, pada 1958,
Dr. Moestopo mendirikan Dental College
Dr. Moestopo. Lembaga pendidikan ini
mendapat pengakuan dari pemerintah.
Profesi tukang gigi di Indonesia
telah eksis dan diakui keberadaannya
oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor
339/MENKES/PER/1989
tentang
Pekerjaan Tukang Gigi, tanggal 24 Mei
1989. Berdasarkan Pasal 7 Permenkes
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ini, tukang gigi diberikan kewenangan
membuat gigi tiruan lepasan dari karilik
(sic.) sebagian atau penuh dan memasang
gigi tiruan lepasan. Tukang gigi dalam
memasang gigi tiruan dilarang untuk
menutup sisi akar gigi.
Namun setelah berlakunya UndangUndang Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran (UU
Praktik Kedokteran), khususnya Pasal 73
ayat (2), Pemerintah meniadakan pekerjaan
tukang gigi yang termuat dalam konsiderans
(Menimbang) Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor
1871/MENKES/PER/IX/2011
tentang Pencabutan Permenkes No. 339/
MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan
Tukang Gigi, tanggal 5 September 2011
yang dengan tegas menyatakan “bahwa
pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang berwenang, dan bukan merupakan
kewenangan tukang gigi”.
Ketentuan
tersebut
dipertegas
kembali oleh Peraturan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Bandung Nomor

445/2082-Dinkes, perihal Praktik Tukang
Gigi, tanggal 27 Februari 2012. Peraturan
ini pada pokoknya menyatakan tidak
memperpanjang kembali izin praktik
tukang gigi karena pelayanan kesehatan
gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang berwenang. Dengan
kata lain, pelayanan gigi dan mulut bukan
merupakan kewenangan tukang gigi.
Berdasarkan
peraturan-peraturan
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
penghapusan pekerjaan tukang gigi oleh
Permenkes No. 1871/MENKES/PER/
IX/2011, tanggal 5 September 2011
dikarenakan sudah ada profesi lain sebagai
pengganti tukang gigi, yang dibekali
keahlian dalam bidangnya, sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara medis.
Hal tersebut sesuai dengan keterangan
Pemerintah dalam proses persidangan
yang menyatakan “Pelaksanaan pekerjaan
kedokteran gigi oleh tenaga di luar yang
ditentukan oleh peraturan perundangundangan tidak dapat dibenarkan karena
tidak adanya jaminan atas keahlian dan
kompetensi yang dimiliki. Sementara
masyarakat berhak untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang baik dari tenaga
kesehatan yang bermutu yang telah melalui
pendidikan formal yang terstruktur dan
mempunyai kurikulum yang jelas hal mana
tidak dimiliki oleh tukang gigi karena
keahliannya didapat secara turun temurun.”
Penghapusan pekerjaan tukang
gigi dengan alasan tersebut, menurut
Mahkamah, merupakan penyelesaian
yang tidak tepat. Sebab, selain keberadaan
pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu
ada sebelum adanya kedokteran gigi di
Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat
menjadi alternatif lain bagi masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
gigi yang terjangkau.
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“Penyimpangan
maupun
pelanggaran yang dilakukan oleh tukang
gigi ataupun juga karena terbatasnya
kemampuan yang dimiliki oleh tukang gigi
dalam menjalankan pekerjaannya dapat
diselesaikan melalui pembinaan, perizinan,
dan pengawasan,” kata Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva, membacakan pendapat
Mahkamah yang termaktub dalam putusan
Nomor 40/PUU-X/2012 ihwal Pengujian
UU Praktik Kedokteran. Mahkamah dalam
amar putusan yang dibacakan pada Selasa
(15/1/2013), menyatakan, mengabulkan
permohonan H. Hamdani Prayogo yang
menjalani profesi sebagai tukang gigi.
Materi UU yang diuji yaitu Pasal
73 ayat (2) dan Pasal 78 UU Praktik
Kedokteran. Menurut H. Hamdani
Parayogo, Menurut ketentuan pasal-pasal
Praktik Kedokteran ini, bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Pasal 73 ayat (2)
UU Praktik Kedokteran menyatakan,
“Setiap orang dilarang menggunakan alat,
metode atau cara lain yang menimbulkan
kesan seolah-olah yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah
memiliki surat tanda registrasi dan/atau
izin praktik”.
Kemudian
dipertegas
dengan
ancaman pidana berdasarkan ketentuan
Pasal 78 UU Praktik Kedokteran yang
menegaskan, “Setiap orang yang dengan
sengaja menggunakan alat, metode atau
cara lain dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang menimbulkan
kesan seolah-olah yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah
memiliki surat tanda registrasi dokter atau
surat tanda registrasi dokter gigi atau surat
izin praktik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp.150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah)”;
Legalisasi Tukang Gigi
Mahkamah lebih lanjut dalam
pendapatnya menyatakan, pembinaan
dimaksudkan agar tukang gigi mempunyai
pengetahuan dasar ilmu kedokteran
gigi
sehingga
dapat
menjalankan
pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku,
sebagaimana yang dilakukan Pemerintah
terhadap dukun beranak yang membantu
kelahiran. Pengawasan dimaksudkan
untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi
agar menjalani profesi sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh Pemerintah,
sekaligus pemberian sanksi kepada tukang
gigi jika melanggar.
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Pengunjung mengambil gambar sebelum sidang pleno uji materi UU
Praktik Kedokteran dimulai di Ruang Sidang Pleno MK (27/6/2012).

Sedangkan perizinan kepada tukang
gigi, dimaksudkan sebagai legalisasi untuk
menjalani profesi sesuai kemampuan
dan keahlian yang dimiliki. Pendapat
Mahkamah ini senada dengan pendapat
DPR yang menyatakan seharusnya
berdasarkan kewenangan yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan,
antara dokter gigi dan tukang gigi saling
bersinergi dan mendukung satu sama lain
dalam upaya meningkatkan kesehatan
khususnya kesehatan gigi masyarakat.
Dengan
demikian,
menurut
Mahkamah, profesi tukang gigi dapat
dikategorikan dalam satu jenis pelayanan
kesehatan tradisional Indonesia yang
harus dilindungi oleh negara dalam suatu
peraturan tersendiri. Oleh karena itu,
Mahkamah berpendapat Pasal 73 ayat
(2) UU Praktik Kedokteran bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat.
Yaitu bertentangan dengan konstitusi jika
larangan dalam pasal tersebut diberlakukan
terhadap tukang gigi yang telah memiliki
izin dari Pemerintah.
Sementara terhadap ketentuan Pasal
78 UU Praktik Kedokteran yang mengatur
norma sanksi terhadap pelanggaran Pasal 73
ayat (2), maka norma Pasal 78 merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Pasal 73 ayat (2). Dengan demikian
menurut Mahkamah, Pasal 78 UU harus
dinyatakan konstitusional bersyarat. Yaitu
konstitusional sepanjang norma dalam
Pasal 78 tidak termasuk tukang gigi yang
mendapat izin dari Pemerintah.
Alhasil,
Mahkamah
pun
mengabulkan permohonan H. Hamdani
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Prayogo. “Mengabulkan permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua
Majelis Hakim Konstitusi Moh. Mahfud
MD.
Mahkamah menyatakan Pasal
73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang
dilarang menggunakan alat, metode atau
cara lain dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang menimbulkan
kesan seolah-olah yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah
memiliki surat tanda registrasi dan/
atau surat izin praktik, kecuali tukang
gigi yang mendapat izin praktik dari
Pemerintah.”
Selanjutnya, Pasal 78 UU Praktik
Kedokteran inkonstitusional dan tidak
berkekuatan hukum mengikat, sepanjang
tidak dimaknai, “Setiap orang yang dengan
sengaja menggunakan alat, metode atau
cara lain dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang menimbulkan
kesan seolah-olah yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah
memiliki surat tanda registrasi dokter atau
surat tanda registrasi dokter gigi atau surat
izin praktik, kecuali tukang gigi yang
mendapat izin praktik dari Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah).”
Nur Rosihin Ana
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hukum

Usia Pensiun Hakim Kewenangan
Pembentuk UU

Zainal Arifin Hoesien dan Andi Muhammad Asrun (tampak di layar) saat sidang perbaikan
permohonan pengujian UU MK terkait usia pensiun hakim konstitusi, (31/1)

B

atas usia Hakim Ad Hoc
Pengadilan
Hubungan
Industrial dan Hakim Ad Hoc
Hubungan Industrial pada
Mahkamah Agung, diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (UU PPHI). Pasal 67 ayat (1)
huruf d UU PPHI menyatakan, “Hakim
Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial
dan Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial
pada Mahkamah Agung diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya karena:
... d. Telah berumur 62 (enam puluh
dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada
Pengadilan Hubungan Industrial dan
telah berumur 67 (enam puluh tujuh)
tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada
Mahkamah Agung”.
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Batas usia pensiun Hakim Agung,
hakim, maupun Hakim Ad Hoc tidak selalu
sama, tergantung pada jenis dan kedudukan
hakim yang bersangkutan. Misalnya batas
usia Hakim dan Hakim Ad Hoc pada
Pengadilan Pajak diatur dalam UU 14/2002
tentang Pengadilan Pajak (65 tahun).
Mahkamah berpendapat, UUD 1945
tidak menentukan batas usia untuk semua
jabatan hakim. Penentuan batas usia hakim
merupakan kebijakan hukum terbuka
(opened legal policy). Usia pensiun
hakim sewaktu-waktu dapat diubah oleh
pembentuk UU sesuai dengan tuntutan
kebutuhan perkembangan yang ada, dan
sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta
kualifikasi jabatan tersebut. Dengan
demikian, penentuan batas usia sepenuhnya
merupakan kewenangan pembentuk UU.
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Memang benar terjadi perbedaan
usia pensiun antara Hakim Ad Hoc
Hubungan Industrial pada Mahkamah
Agung (Pemohon I), Hakim Ad Hoc pada
Pengadilan Hubungan Industrial (Pemohon
II) dengan Hakim Ad Hoc lainnya, Hakim,
dan Hakim Agung. Namun menurut
Mahkamah, perbedaan tersebut tidak serta
merta menimbulkan perbedaan perlakuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I
ayat (2) UUD 1945.
Perbedaan
dapat
dibenarkan
sepanjang
sifat,
karakter,
dan
kebutuhannya menuntut perbedaan. Justru
akan menimbulkan diskriminasi apabila
memperlakukan hal yang sama terhadap
suatu yang berbeda atau sebaliknya
memperlakukan berbeda terhadap hal yang
sama. Menurut Mahkamah, walaupun
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Tim kuasa hukum dari Pemohon Pengujian UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI) pada sidang pendahuluan di Ruang Sidang Panel MK (19/6/2012)

antara Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial
pada Mahkamah Agung, Hakim Ad Hoc
pada Pengadilan Hubungan Industrial
dengan Hakim Ad Hoc lainnya, Hakim,
dan Hakim Agung sama-sama berstatus
hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas
jabatannya berbeda. Hal itu merupakan
wilayah kebijakan pembentuk UU.
“Perbedaan
dapat
dibenarkan
sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan
atas jabatan tersebut berbeda,” kata Hakim
Konstitusi Harjono, saat membacakan
pendapat Mahkamah dalam sidang
pengucapan putusan pengujian UndangUndang No. 2/2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (UU
PPHI). Mahkamah dalam amar putusan
menyatakan menolak permohonan.
“Menyatakan menolak permohonan
para Pemohon,” terang Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD saat
membacakan putusan Nomor 56/PUUX/2012, Selasa (15/1/2013), di Ruang
Sidang Pleno MK.
Uji materi UU PPHI ini diajukan
oleh dua hakim ad hoc, yaitu Jono Sihono
(Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan
Industrial pada Mahkamah Agung), dan M.
Sinufa Zebua (Hakim Ad Hoc Perselisihan
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Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat). Materi yang diuji
yaitu Pasal 67 ayat (1) UU PPHI.
Mahkamah dalam pendapatnya, juga
menyoroti pengertian istilah “ad hoc”.
Menurut Mahkamah, pengertian Hakim
Ad Hoc seharusnya menunjuk kepada sifat
kesementaraan dan tidak bersifat permanen.
Hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk
mengadili kasus-kasus tertentu. “Oleh
karena itu, seharusnya Hakim Ad Hoc
hanya berstatus hakim selama menangani
perkara yang diperiksa dan diadilinya,”
lanjut Harjono membacakan pendapat
Mahkamah.
Usia Pensiun Hakim Konstitusi
Persoalan mengenai usia hakim,
juga bertiup ke hakim konstitusi. Usia
hakim konstitusi yang semula paling
rendah 40 (empat puluh) tahun menjadi 47
(empat puluh tujuh) tahun. Kemudian usia
pensiun hakim konstitusi semula 67 (enam
puluh tujuh) tahun menjadi 70 (tujuh
puluh). Hal ini dinilai diskriminatif oleh
mantan Panitera Mahkamah Konsitusi
(MK) Zainal Arifin Hoesien dan mantan
Pegawai MK Andi Muhammad Asrun.
Zainal dan Asrun mengujikan Pasal 15
ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor
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8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)
yang menyatakan, “Untuk dapat diangkat
menjadi hakim konstitusi, selain harus
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), seorang calon hakim
konstitusi harus memenuhi syarat : ...d.
berusia paling rendah 47 (empat puluh
tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam
puluh lima) tahun.”
“Kami menilai bahwa ketentuan
yang diuji ini berpotensi merugikan kami
manakala menjadi hakim konstitusi,” terang
Asrun saat sidang pendehuluan untuk
perkara No. 7/PUU-XI/2013 yang digelar di
Ruang Sidang Pleno MK, Jumat (18/1).
Zainal dan Asrun mendalilkan jika
keduanya potensial satu waktu diangkat
menjadi hakim konstitusi. Misalnya
diangkat menjadi hakim konstitusi pada
usia 61 tahun, maka kalau para Pemohon
selamat mengabdi tugas, masa jabatan
pertama para Pemohon akan berakhir
setelah para Pemohon berusia 66 tahun,
para Pemohon sudah tidak dapat diusulkan
untuk masa jabatan kedua meskipun masih
cukup lama, yakni empat tahun.
Shohibul Umam, Nur Rosihin Ana
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Saksi Pemerintah: UU GD Berlaku, LPTK
Jadi Primadona
Ahli dari Pemerintah, Nurhasan Ismail dalam sidang
mendengarkan keterangan saksi/ahli Pemohon
Pengujian UU Guru dan Dosen, Selasa (8/1).

Humas MK/GANIE

P

enyusunan
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (UU GD)
telah mempertimbangkan aspek
filosofis, idealis, dan akademis. Berbagai
pendapat, teori, konsep, dan implementasi
UU Guru dari berbagai negara, juga
menjadi pertimbangan filosofis dalam
penyusunan UU GD.
Pemerintah mengajukan RUU Guru
sebagai tindak lanjut dari usulan draft
RUU Guru yang disiapkan oleh PGRI.
Perkembangan selanjutnya, draf RUU
Guru mengalami perubahan total. Semula
draf RUU Guru hanya untuk kepentingan
guru negeri dan aspek kesejahteraan
guru saja. Kemudian berubah menjadi
menjadi sistemik. Misalnya, persiapan
pengadaan guru yang meliputi pendidikan
akademik, termasuk pendidikan sertifikasi,
pembinaan, peningkatan karir fungsional
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maupun struktural. Hal ini merupakan
jawaban atas pelarangan guru menjadi
pejabat struktural ketika itu.
Organisasi profesi guru pada saat itu
belum memiliki institusi dan infrastruktur
yang lengkap dalam melakukan sertifikasi
guru. Oleh karena itu, maka pendidikan
profesi
dilakukan
oleh
Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),
dan bukan oleh organisasi profesi.
Guru swasta diakui dengan jabatan
fungsional guru bukan PNS dan sama
dengan jabatan fungsional guru PNS.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (UU GD)
memberikan pengakuan guru swasta
sebagai pejabat fungsional negara dalam
tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kesejahteraan untuk guru, melebihi
jabatan fungsional dokter. Jika dokter
hanya mendapat gaji dan tunjangan

fungsional, maka guru mendapatkan
gaji, tunjangan fungsional, tunjangan
profesi, dan maslahat tambahan. Hal ini
mendorong calon mahasiswa lebih memilih
profesi sebagai guru dengan menempuh
pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK).
“Setelah Undang-Undang Guru
diberlakukan, maka pilihan pertama
(calon) mahasiswa tidak lagi mutlak
kepada fakultas kedokteran atau teknik
seperti dulu, tapi pilihan untuk calon
mahasiswa yang memiliki prestasi tinggi
di SMA bergeser pada pilihan pertamanya,
yaitu di LPTK yakni untuk menjadi guru,”
kata H. Ahmad Fathoni Rodli saat didaulat
sebagai saksi dari Pemerintah dalam
uji materi UU GD, pada persidangan
Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (8/1)
siang. Persidangan keempat untuk perkara
Nomor 95/PUU-X/2012 ini beragendakan
mendengar keterangan saksi dan ahli
yang dihadirkan oleh Pemohon dan
Pemerintah.
Permohonan pengujian Pasal 9
UUGD ini dimohonkan oleh tujuh orang
mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK), yakni Aris Winarto,
Achmad Hawanto, Heryono, Mulyadi,
Angga Damayanto, M. Khoirur Rosyid,
dan Siswanto. Para pemohon merasa hak
konstitusional mereka dirugikan oleh
berlakunya ketentuan Pasal 9 UU GD.
Pasal 9 UU GD menyatakan:
“Kualifikasi
akademik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui
pendidikan sarjana atau program diploma
empat.”
Kerugian
konstitusional
yang
dimaksud yaitu para pemohon harus
bersaing dengan para sarjana nonkependidikan yang tidak menempuh
kuliah di LPTK di
mana terdapat
beberapa mata kuliah belum pernah
diajarkan di universitas non-kependidikan.
Para pemohon mendalilkan profesi guru
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merupakan bidang khusus sehingga
dibutuhkan keahlian khusus. Keahlian
khusus ini tidak mungkin didapatkan di
perkuliahan non-LPTK. Pasal 9 UUGD
tidak memberikan perlindungan serta
kepastian hukum kepada para pemohon
sebab tidak memberikan jaminan bagi
lulusan LPTK sebagai satu-satunya sarjana
yang bisa masuk dalam pendidikan profesi
guru. Menurut para pemohon, ketentuan
Pasal 9 UUGD bertentangan dengan Pasal
27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal
28H ayat (2) UUD 1945.
H. Ahmad Fathoni Rodli yang
diadaulat sebagai ahli dari Pemerintah
dalam uji materi UU GD, lebih lanjut
menyatakan,
pembahasan
tentang
persiapan penerimaan dan pengadaan guru
terkandung dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, dan mempunyai keterkaitan
dengan pasal-pasal lainnya. Pasal 9 tidak
bisa dipisahkan sedemikian rupa sehingga
menimbulkan multitafsir.
“Menurut pandangan saksi, Pasal
9 tidak menimbulkan penafsiran yang
bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 9
merupakan salah satu rukun dalam profesi
guru,” tandas H. Ahmad Fathoni Rodli
yang juga merupakan tim penyusun UU
GD.
Selain H. Ahmad Fathoni Rodli,
Pemerintah juga menghadirkan ahli
lainnya, yaitu Nurhasan Ismail dan
Frieda Mangunsong. Di hadapan sidang
pleno yang dilaksanakan oleh sembilan
hakim konstitusi, Nurhasan Ismail
menilai permohonan uji materi UU GD
merupakan bentuk kerisauan para lulusanlulusan sarjana (S1) atau diploma empat
(D4) kependidikan. Intinya, lulusan
kependidikan ingin mendapat perlakuan
khusus dalam UU GD.
Ketentuan Pasal 9 UU GD
menempatkan
lulusan
kependidikan
sejajar dengan lululsan non-kependidikan.
Ketentuan Pasal 9, menurut Nurhasan,
hendaknya tidak dibaca secara parsial.
Tetapi harus dipahami secara komprehensif
sebagai bagian dari persyaratan untuk
menjadi guru. “Artinya, Pasal 9 itu harus
dibaca secara utuh sebagai bagian dari
Pasal 8 sampai Pasal 12 yang merupakan
persyaratan untuk dapat menjadi guru,”
terang Nurhasan.
Lebih lanjut Guru Besar Universitas
Gadjah Mada ini juga memaparkan lima
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Majelis Hakim tampak sedang serius memeriksa perkara Pengujian UU Guru
dan Dosen, Selasa (8/1).

persyaratan yang tercantum Pasal 8
UUGD. Pertama, kualifikasi akademik
yang merupakan persyaratan awal untuk
menjadi guru. Persyaratan minimal
yang harus dipenuhi oleh seseorang
untuk menjadi guru yaitu lulusan S1
atau D4 tanpa membedakan antara
lulusan S1 dan D4 kependidikan dan
non-kependidikan. Kedua, kompetensi
yang di dalamnya ada empat kompetensi
yang harus dimiliki oleh seorang guru,
yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian
(integritas
moralitas),
dan kompetensi profesional. Ketiga,
sertifikasi.
Belum Siap Pakai
Lulusan S1 dan D4 kependidikan
maupun non-kependidikan, menurut
Nurhasan, belum siap untuk menjadi
guru. Sebab mereka belum sepenuhnya
memiliki empat kompetensi yang
diharuskan dimiliki oleh seorang guru.
Lulusan S1 atau D4 kependidikan
mungkin
menguasai
kompetensi
pedagogik, tetapi belum mampu
menguasai secara utuh kompetensi
profesional yang menyangkut kedalaman
dan keluasan keilmuan yang menjadi
beban tugas seorang guru.
Nurhasan pun berdalil mengenai
pengangkatan guru lulusan S1 atau D4 nonkependidikan. Lulusan non-kependidikan
diperlukan dalam rangka untuk pemerataan

ketersediaan guru di seluruh pelosok tanah
air. Selain itu, adanya kebutuhan guru
dengan kompetensi yang profesional di
bidang-bidang tertentu yang tidak mungkin
dipenuhi oleh lulusan kependidikan,
misalnya bidang seni-budaya, dan
agama. “Lulusan S1, D4 kependidikan
tidak mungkin mendalami mengenai
ajaran-ajaran agama yang akan diberikan
sebagai materi di sekolah-sekolah atau di
lembaga-lembaga kependidikan itu,” jelas
Nurhasan.
Pemerintah juga menghadirkan
beberapa
pendidik
lulusan
nonkependidikan, yaitu Adde Liesma
Priyanti, Sugeng Tamtama Putra, Usep
Munawar, dan Satimin. Adde lulusan
Sarjana Kehutanan Institut Pertanian
Bogor (IPB). Adde sekarang mengajar di
SMP 115, Jakarta. Selama menjadi guru,
Adde tidak mengalami kesulitan dalam
hal mengajar, walaupun latar belakang
pendidikannya bukan dari LPTK. Adde
saat ini mengampu mata pelajaran IPA.
Anak didiknya mendapatkan hasil nilai
yang sangat memuaskan.
Adde mengaku tidak pernah ada
komplain dari peserta didik maupun
orang tua peserta didik. “Tidak pernah
komplain mengenai metode pembelajaran
di kelas atau pun hasil prestasi yang tidak
memuaskan dari peserta didik yang saya
ajar,” terang Adde Liesma Priyanti.
Nur Rosihin Ana
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DPR: Otonomi Perguruan Tinggi Tak
Legitimasi Komersialisasi

P

endidikan tinggi sebagai bagian
dari sistem pendidikan nasional
memiliki peran strategis dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa
dan memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora serta
pembudayaan dan pemberdayaan bangsa
Indonesia yang berkelanjutan. Kemudian,
untuk mewujudkan keterjangkauan dan
pemerataan yang berkeadilan dalam
memperoleh pendidikan tinggi yang
bermutu dan relevan dengan kepentingan
masyarakat bagi kemajuan, kemandirian,
dan kesejahteraan, diperlukan penataan
pendidikan tinggi secara terencana, terarah,
dan berkelanjutan dengan memperhatikan
aspek demografis dan geografis. Demikian
antara lain pertimbangan DPR RI bersama
Pemerintah membentuk Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (UU Pendidikan Tinggi).
“Pendidikan tinggi yang bermutu
akan berkontribusi secara signifikan
dalam peningkatan daya saing bangsa”
kata Anggota DPR Yahdil Harahap saat
memberikan keterangan DPR dalam
sidang pengujian UU Pendidikan Tinggi
di Mahkamah Konstitusi, Rabu (16/1). Uji
materi UU Pendidikan Tinggi untuk perkara
Nomor ini 103/PUU-X/2012 diajukan
oleh M. Nurul Fajri dkk. Sedangkan
untuk perkara Nomor 111/PUU-X/2012,
diajukan oleh Azmy Uzandy dkk.
Yahdil menepis dalil para Pemohon
yang menyatakan Pasal 50, Pasal 65, Pasal
73, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal
87, dan Pasal 90 bertentangan dengan UUD
1945. DPR berpandangan, Pasal 64 dan
Pasal 65 UU tersebut dimaksudkan untuk
mengatur otonomi pengelolaan perguruan
tinggi sebagai lembaga ilmiah yang
mencari kebenaran demi mutu pendidikan
tinggi di Indonesia. “Oleh karena itu, dalil
para Pemohon yang menyatakan otonomi
telah melegitimasi perguruan tinggi dapat
menerapkan praktik komersialisasi, tidak
cukup beralasan,” terangnya.
Sementara Pasal 73 ayat (1) yang
menyebutkan, “Penerimaan Mahasiswa
baru PTN untuk setiap Program Studi
dapat dilakukan melalui pola penerimaan
Mahasiswa secara nasional dan bentuk
lain.” Para Pemohon mendalilkan adanya
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Yahdil Harahap menyampaikan keterangan DPR dalam Pengujian UU
Pendidikan Tinggi pada sidang pleno di Gedung MK, Rabu (16/1).

pasal tersebut tidak menjamin akses
terhadap pendidikan tinggi yang adil, tidak
diskriminatif, dan murah, serta terjangkau
bagi seluruh warga negara. Terhadap dalil
tersebut, DPR menanggapi bahwa semua
ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal
tersebut tentang pola penerimaannya wajib
memperhatikan Pasal 73 Ayat (5) yang
menyebutkan, “Penerimaan Mahasiswa
baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi
akademis dan dilarang dikaitkan dengan
tujuan komersial.” Oleh karena itu, jika
terjadi komersialisasi dengan menerapkan
pemungutan yang tinggi, maka hal tersebut
bukanlah persoalan konstitusionalitas
norma.
Orientasi Komersial
Para
Pemohon
menghadirkan
Mestika Zed sebagai ahli. Sedangkan
Pemerintah, menghadirkan empat ahli,
yaitu T. Basarudin, Myling Gardiner, Ine
Minara Ruki, dan Johannes Gunawan.
Menurut Mestika, UU Pendidikan
Tinggi yang di dalamnya mengatur otonomi
kampus lebih condong ditekankan pada
pengelolaan keuangan (komersialisasi) dari
pada pengelolaan yang lain. Hal demikian
terlihat dalam berbagai macam program
kampus yang tampak dikomersialkan.
“Saya sungguh menyaksikan bahwa UU
Pendidikan Tinggi memang memperkuat
gejala komersialisasi di kampus kita,” ujar
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Ahli para Pemohon tersebut.
Mestika
juga
mengutarakan
kegelisaannya terhadap UU yang dibuat
oleh pemerintah dan DPR. Semakin
hari, kata dia, UU yang dihasilkan tidak
memihak kepada rakyat, terutama UU yang
sedang diujikan di MK. “Pada dasarnya
dunia mahasiswa semakin digelisahkan
dengan UU yang semakin tidak memihak
kepada rakyat terutama UU PT Tahun
2012,” tuturnya.
Sementara
Johannes
berkata
sebaliknya. Menurutnya, Pasal 65 ayat
(1) UU Pendidikan Tinggi yang intinya
pendidikan tinggi diberi status badan
hukum bukan mengalihkan pengelolaan
pendidikan dari sektor publik ke sektor
swasta, dan bukan pula mengurangi
kegiatan pemerintah dalam sektor
pendidikan. Menurutnya, pasal tersebut
tidak ada satu kata pun yang menyatakan
atau memberi indikasi PTN diberi status
badan hukum melalui salah satu dari
tiga cara privatisasi, yakni dikontrakkan,
diregulasi, dan dijual. “Kalau ada PTN
dikontrakkan, maka akan hancur negara
kita,” ujarnya. Kalau bukan privatisasi, apa
alasannya? Menurutnya, alasannya tidak
tersirat namun telah tersurat dalam Pasal 65
ayat (1) tersebut yaitu menyelenggarakan
otonomi perguruan tinggi.
Shohibul Umam, Nur Rosihin
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agama

Ruang Sidang

Ahli Pemohon: Syiah Bukan Aliran Sesat

T

ajul Muluk dkk selaku Pemohon
Pengujian UU No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
(Pasal 156a) dan UU No. 1/
PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan
dan/atau
Penodaan
Agama (Pasal 4), menghadirkan empat
orang ahli pada sidang keempat di Ruang
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
(MK), Kamis (31/1). Keempat orang ahli
Pemohon sepakat menyampaikan bahwa
UU Penodaan Agama perlu direvisi karena
merugikan kelompok syiah di Indonesia.
Keempat ahli yang menyampaikan
keterangannya di hadapan pleno hakim
yang diketuai oleh Achmad Sodiki, yaitu
Zainal Abidin Bagir (Ahli Studi Agama dan
Lintas Budaya), Siti Ruhaini Dzuhayatin
(Ketua ad Interim Komisi HAM OKI),
Noorhaidi Hasan (Ahli Antropologi
Sosial, Hukum Islam, dan Fatwa), dan
Pipip Ahmad Rifai Hasan (Ahli Sejarah
dan Filsafat Agama).
Zainal
menyampaikan
bahwa
penodaan agama adalah peristiwa sosial.
Sampai saat ini kasus penodaan agama
banyak terjadi. Bahkan, setelah reformasi
kasus penodaan agama meningkat
jumlahnya. Bila sebelumnya selama
rentang waktu 40 tahun hanya tercatat
ada 40 kasus penodaan agama, usai
reformasi sampai saat ini tercatat ada 40
kasus penodaan agama. “Penelitian kami,
ada begitu banyak ragam kasus yang
dikenakan dalam Pasal 4 UU Penodaan
Agama. Ini isyarat adanya banyak
masalah pada undang-undang ini. Selain
itu ada peningkatan secara tajam kasus
penodaan agama di kalangan muslim
setelah reformasi. Sebelumnya ada lima
kasus dalam rentang waktu 40 tahun.
Setelah reformasi menjadi 40 kasus, ada
peningkatan frekuensi sebanyak lima belas
kali lipat,” ungkap Zainal.
Zainal juga menyampaikan bahwa
semakin lama, UU Penodaan Agama
menjadikan target korbannya dari
kelompok yang lebih besar. Saat ini yang
sering dijadikan korban UU Penodaan
Agama, lanjut Zainal, orang-orang
dari aliran tertentu seperti Syiah dan
Ahmadiyah. “Saat ini trennya mengarah
pada Syiah. Kalau dibiarkan akan melebar
ke hal-hal lain, nantinya bisa yang jadi
korban agama. Kalau dibiarkan akan
seperti bola liar. Jadi sebenarnya UU ini
ingin melindungi siapa,” ujar Zainal.
Lebih detail Zainal mengatakan
bahwa UU Penodaan Agama selama
ini bisa menjadikan siapa saja terjerat
hukum dengan alasan yang berbedabeda. Misalkan saja, UU Penodaan
Agama bisa digunakan untuk menjerat
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Zainal Abidin Bagir, Ahli dari Pemohon Pengujian UU Penodaan
Agama di MK, Kamis (31/1).

seseorang yang meminta speaker masjid
dikecilkan suaranya sampai orangorang yang melakukan praktik tasawuf.
Padahal, Zainal mengatakan sebenarnya
sulit menemukan kasus yang benar-benar
seperti disyaratkan UU Penodaan Agama.
“Ada begitu banyak ragam kasus,
tapi terkena dengan UU yang sama.
Jangan-jangan UU ini buta untuk melihat
perbedaan-perbedaan itu. Kalau di
Indonesia sepertinya tidak ada yang benarbenar dengan sengaja menghina agama
tertentu. Kalau di luar negeri film The
Inosence of Muslim itu dari awal memang
sudah sengaja untuk menodai agama,”
papar Zainal yang merupakan Dosen
UGM yang membidangi Studi Agama.
Syiah Bagian dari Islam
Hal senada dinyatakan oleh Siti
Ruhaini Dzuhayatin yang menjabat sebagai
Ketua ad Interim Komisi HAM OKI
(Organisasi Kerja Sama Islam). Dalam
penjelasannya, Siti menitikberatkan kepada
posisi Syiah dalam Islam. Di dalam OKI
yang terdiri dari 57 negara berpenduduk
mayoritas Islam, Syiah diakui sebagai bagian
dari Islam. “Negara-negara OKI berkomitmen
menjaga HAM untuk membangun dunia yang
lebih aman dan adil. Islam sendiri melarang
adanya pemaksaan dalam kehidupan beragama.
OKI pun meletakkan Syiah sebagai salah
satu mazhab dalam Islam. Berdasarkan fakta
historis tidak ada larangan dari OKI kepada
Syiah untuk melakukan ibadah haji ke Mekah.
Bahkan Kerajaan Saudi juga mengundangnya
(pemeluk Syiah, red),” jelas Siti.
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Siti pun menegaskan bahwa UU
Penodaan Agama selama ini digunakan
dasar penghukuman terhadap perbedaan
penafsiran suatu agama atau keyakinan
seperti yang dialami salah satu Pemohon,
yaitu Tajul Muluk. Secara sosial, UU
Penodaan Agama menimbulkan sikap
intoleransi dan stigma kesesatan. “Saya
tidak setuju jika ada seseorang atau
sekelompok orang memiliki penafsiran
keagamaan yang berbeda dengan
mayoritas disebut penodaan, sesat, dan
akhirnya dihukum,” tegas Siti yang
meminta UU Penodaan Agama dan Pasal
156a KUHP perlu direvisi masalah formil
dan materiilnya.
Dua ahli lainnya, Noorhaidi
Hasan dan Pipip Ahmad Rifai Hasan
juga menyampaikan agar MK mencabut
Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU
Penodaan Agama. Kedua pasal tersebut
telah digunakan oleh sekelompok orang
lainnya untuk menghakimi kelompok
lain. “UU ini sudah menjadi problematik
karena digunakan oleh sekolompok orang
untuk menghakimi kelompok lain,” ujar
Noorhaidi.
Sedangkan Pipip, Dosen Universitas
Paramadina mengatakan, Pasal 156a
KUHP harus digunakan sangat selektif
dan hati-hati untuk menghindarkan dari
perlakuan tidak adil, sewenang-wenang,
dan menyengsarakan kelompok tertentu
yang memiliki perbedaan pendapat.
Yusti Nurul Agustin
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sengketa pemilukada

Tak Penuhi Syarat, Banyak Perkara
Tidak Diterima
Kuasa dari Pemohon perkara PHPU Kab.
Purwakarta pada pemeriksaaan pertama oleh
Panel Hakim, Rabu (16/01)

S

alah
satu
kewenangan
konstitusional yang diberikan
kepada Mahkamah Konstitusi
(MK) oleh Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk memutus tentang
perselisihan h asil pemilihan umum (PHPU).
Jumlah perkara salah satu kewenangan MK
itu yang masuk ke meja persidangan MK
terus mengalami peningkatan dari waktu ke
waktu. Namun, peningkatan jumlah perkara
PHPU yang masuk ke MK tidak diiringi
dengan pemahaman terhadap pedoman
beracara dalam PHPU, terutama PHPU
kepala daerah.
Untuk Pemilukada, MK telah
mengeluarkan PMK Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Beracara Dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah yang mengacu pada UU
32 Tahun 2004 juncto UU 12 Tahun
2008 serta PMK PHPU Presiden dan
Wakil Presiden. Pada hakikatnya, tenggat
waktu permohonan PHPU Kepala Daerah
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adalah 14 hari kerja setelah putusan KPU
dibacakan.
Pihak yang bisa menjadi Pemohon
dalam perkara PHPU Kepala Daerah
juga diatur dalam PMK No. 15 Tahun
2008, yaitu Pasangan Calon sebagai
Pemohon, KPU/KIP provinsi atau KPU/
KIP kabupaten/kota sebagai Termohon,
dan pasangan calon selain Pemohon dapat
menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan
hasil Pemilukada. Kemudian, objek PHPU
Pemilukada adalah hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon
yang memengaruhi penentuan pasangan
calon yang dapat mengikuti putaran kedua
Pemilukada atau terpilihnya pasangan
calon sebagai kepala daerah dan wakil
kepala daerah.
Meski semua syarat formal
permohonan PHPU Kepala Daerah
seperti yang dipaparkan di atas sudah
sangat jelas dinyatakan dalam PMK No.
15 Tahun 2008, sampai saat ini masih
saja ada Pemohon yang tidak memahami
persyaratan tersebut. Akibatnya, tidak

jarang MK harus memutuskan suatu
permohonan PHPU Kepala Daerah yang
masuk ke meja persidangan MK tidak
memilki legal standing karena tidak
memenuhi syarat sebagai Pemohon.
Salah satu contohnya adalah PHPU
PHPU Kab. Bangkalan Tahun 2012 yang
dimohonkan oleh Imam Buchori-Zainal
Alim. Mahkamah memutuskan untuk
tidak dapat menerima permohonan Imam
Buchori-Zainal Alim karena keduanya
tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan
ini.
Pemohon tidak memiliki legal
standing karena kepesertaannya selaku
pasangan calon dalam Pemilukada
Bangkalan dicabut lima hari menjelang
pemungutan suara digelar. Kepersertaan
Pemohon dicabut usai dikeluarkannya
putusan PTUN Surabaya Nomor 136/
G/2012/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember
2012
yang
dianggap
Mahkamah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain
itu KPU Bangkalan juga mengeluarkan
Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012
tentang Pencabutan Berita Acara Nomor
55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012
tentang Penetapan Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2012
dan Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/
KPU Kab/014.329656/ 2012, tanggal
7 Desember 2012, tentang Pencabutan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/
KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal
24 Oktober 2012, tentang Penetapan
Nomor Urut Pasangan Calon Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai
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Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2012.
Berdasarkan keputusan PTUN
Surabaya dan keputusan KPU Bangkalan
tersebut, Mahkamah menimbang bahwa
Pemohon bukan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati dalam Pemilukada
Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Karena
Pemohon bukanlah pasangan calon,
berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1)
UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 1
angka 7, Pasal 1154 angka 9, Pasal 3 PMK
15/2008, Mahkamah menyatakan bahwa
Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan ini.
“Amar
Putusan.
Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi, satu menolak
eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak
Terkait mengenai kewenangan Mahkamah
dan objek permohonan, dua mengabulkan
eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak
Terkait mengenai kedudukan hukum
(legal standing) Pemohon, tiga Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan
a quo. Dalam Pokok Permohonan,
permohonan Pemohon tidak dapat diterima,”
ujar Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki
yang bertindak sebagai ketua pleno sidang
pembacaan putusan perkara PHPU Kepala
Daerah Kabupaten Bangkalan saat itu.
Selain perkara PHPU Kabupaten
Bangkalan, perkara PHPU Kota Bekasi
juga tidak dapat diterima oleh Mahkamah.
Berbeda dengan PHPU Kabupaten
Bangkalan, PHPU Kota Bekasi tidak dapat
diterima karena melewati tenggat waktu
permohonan. Berdasarkan penilaian atas
hukum dan fakta sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi
Pihak Terkait beralasan menurut hukum.
Permohonan Pemohon diajukan melewati
tenggang waktu yang ditentukan peraturan
perundang-undangan. Pokok permohonan
tidak dipertimbangkan,” ujar Ketua Pleno
Mahfud MD saat membacakan amar
putusan Mahkamah terhadap perkara No.
4 dan 5/PHPU. D-XI/2013, Selasa (29/1).
Pemohon Perkara No. 4/PHPU.
D-XI/2013 adalah Pasangan SumiyatiAnim Imamuddin sebagai Pasangan
Calon Nomor Urut 2. Sedangkan sebagai
Pemohon Perkara No. 5/PHPU. D-XI/2013
adalah Pasangan Dadang Mulyadi-Lukman
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Kuasa Hukum Pemohon PHPU Kota Bekasi mendengarkan sidang
pengucapan putusan, Selasa (29/01)

Hakim sebagai Pasangan Calon Nomor
Urut 3. Sedangkan sebagai Termohon
pada perkara ini adalah KPU Kota Bekasi,
sedangkan sebagai Pihak Terkait yaitu
Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu
selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4.
Ditolak
Selain perkara-perkara Pemilukada
yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah
di atas, pada rentang bulan Januari-Februari
2013 ini Mahkamah juga memutuskan
beberapa perkara Pemilukada ditolak.
Dimulai dengan Perkara Pemilukada
Mamberamo Tengah Tahun 2012 yang
dimohonkan oleh pasangan calon, Eremen
Yogosam-Leonard Doga. Perkara ini ditolak
permohonannya oleh MK karena dalil-dalil
yang mendasari permohonan Pemohon tidak
terbukti menurut hukum. Mahkamah menilai
tidak terjadi pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten
Mamberamo Tengah (Mamteng) Tahun
2012. Karena dalil-dalil permohonan tidak
terbukti dan Mahkamah tidak menemukan
adanya pelanggaran TSM, walhasil dalam
amar putusannya Mahkamah menyatakan
menolak permohonan Eremen-Leonard.
“Amar putusan, mengadili, menyatakan
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” ujar Ketua Pleno Hakim
Konstitusi yang juga Ketua MK, Moh.
Mahfud MD dalam sidang pengucapan
putusan Perkara No. 1/PHPU.D-XI/2013,
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Selasa (29/01).
Mahkamah pada Selasa (15/1)
pun menyatakan menolak gugatan pada
Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun
2012 yang teregistrasi dengan nomor 102/
PHPU.D-X/2012. Dalil permohonan yang
diajukan oleh Pasangan Calon Nomor
Urut 6, Hermanto Subaidi-Dja’far Shodiq
itu dinilai Mahkamah tidak didukung
dengan bukti yang meyakinkan bahwa
pelanggaran tersebut terjadi secara
terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
yang secara signifikan mempengaruhi
perolehan suara Pemohon sehingga
melampaui perolehan suara Pihak Terkait.
“Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak
beralasan menurut hukum,” ujar Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar kala itu.
Selama rentang waktu JanuariFebruari 2013 total ada enam perkara
Pemilukada yang ditolak oleh MK. Selain
dua perkara di atas, ada empat perkara
Pemilukada lainnya yang ditolak oleh MK.
Keempat perkara lainnya, yaitu PHPU
Kabupaten Tangerang, PHPU Kabupaten
Nganjuk, PHPU Kabupaten Minahasa,
PHPU Kabupaten Sampang, dan PHPU
Kabupaten Purwakarta. Hampir serupa,
keempat perkara tersebut ditolak oleh MK
karena dalil Para Pemohon tidak terbukti
menurut hukum.
Yusti Nurul Agustin
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Kilas perkara
Wajib Undur Diri Anggota TNI dan Polri menjadi
Peserta Pemilukada
Anggota TNI dan Polri diperbolehkan mendaftarkan diri
sebagai bakal pasangan calon peserta Pemilukada dengan
syarat mengundurkan diri dari jabatannya. Demikian pendapat
Mahkamah dalam Putusan Nomor 67/PUU-X/2012 ihwal
pengujian Pasal 59 ayat (5) huruf g UU Pemda. Mahkamah dalam
amar putusan yang dibacakan pada Senin (15/1), menyatakan
menolak permohonan yang diajukan oleh Indonesian Human
Rights Committe For Social Justice (IHCS).
Mahkamah berpendapat semua warga negara mempunyai
kedudukan yang sama di bidang politik, termasuk anggota TNI
dan Polri yang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih
dalam Pemilu. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 27 ayat
(1) UUD 1945. Larangan anggota TNI dan Polri ikut serta dalam
Pemilukada dalam ketentuan Pasal 39 UU 34/2004 tentang TNI
dan Pasal 28 UU 2/2002 tentang Polri, telah dianulir oleh Pasal
59 ayat (5) huruf g UU Pemda.

dikenakan sanksi pidana akibat tidak dilaksanakannya
kewajiban menyampaikan petikan dan salinan putusan.
Melainkan menyebutkan pejabat pengadilan yang dengan
sengaja tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan
petikan dan salinan putusan dikenai sanksi pidana.

Empat Kepala Daerah Ujikan Syarat Undur Diri
Persyaratan menjadi calon legislatif yaitu harus
mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala daerah, wakil
kepala daerah, yang PNS, anggota TNI, anggota Kepolisian,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah. Hal ini
mengundang keberatan empat kepala daerah, yaitu Muslim
Kasim (Wakil Gubernur Sumatera Barat), M. Shadiq Pasadigoe
(Bupati Tanah Datar), Syamsu Rahim (Bupati Solok), dan Nasrul
Abit (Bupati Pesisir Selatan). Keempatnya lalu mengadu ke MK.
Kuasa Hukum Para Pemohon, Khairul Fahmi dan
Ilhamdi hadir dalam persidangan perdana di MK, Selasa (29/1)
menyatakan para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya
Pasal 12 huruf K, Pasal 51 ayat (1) huruf K ayat (2) dan huruf H,
serta Pasal 68 ayat (2) huruf k dalam UU Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD. Pasal-pasal tersebut merugikan para Pemohon
karena hak-haknya untuk menjadi caleg dibatasi.

DPR: Tiada Pemidanaan Hakim
Uji materi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal
96, 100, 101) kembali digelar di MK, Rabu (9/1). Sidang
Nomor 110/PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh Ketua IKAHI,
Mohammad Saleh. Keterangan DPR yang disampaikan
Nudirman Munir menegaskan materi UU yang diujikan
tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal mendasar dalam
UU ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan
restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari
dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat
menghidari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam
lingkungan sosial secara wajar.
Nurdiman menegaskan, rumusan norma dalam
ketentuan Pasal 101 UU tersebut, tidak menyebutkan hakim
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Menguji “Perbuatan Tidak Menyenangkan” dalam
KUHP
Setiap warga negara terancam diadukan ke polisi karena
dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan
tidak menyenangkan dalam ketentuan Pasal 335 KUHP memiliki
unsur delik sangat luas, sehingga para pengacara menganggapnya
sebagai pasal “karet”. Demikian disampaikan kuasa hukum
Oei Alimin Sukamto Wijaya, Muhammad Sholeh dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 1/PUU-XI/2013 dan
Perkara Nomor 3/PUU-XI/2013 yang digelar di Mahkamah
Konstitusi (MK), Senin (21/1/2013). Perkara Nomor 1/PUU-XI/2013
ihwal pengujian Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) huruf
b KUHAP, diajukan oleh Oei Alimin Sukamto Wijaya. Sedangkan
perkara Nomor 3/PUU-XI/2013 ihwal pengujian Pasal 18 ayat (3)
KUHAP, diajukan oleh Hendry Batoarung Madika.
Menurut Sholeh, tidak sedikit masyarakat yang telah
menjadi korban akibat berlakunya ketentuan pasal-pasal yang
diujikan ini. Oleh karena itu, Sholeh berharap Mahkamah
membatalkan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan
yang tak menyenangkan”, yang termaktub dalam Pasal 335
KUHP. Sholeh juga meminta Mahkamah agar menghapus frasa
“Pasal 335 ayat (1)” yang termaktub dalam Pasal 21 ayat (4)
huruf b KUHAP.
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Permohonan Fadel Muhammad Ditolak

Tiada Kewenangan MK Adili Kasus Konkret

Permohonan Fadel Muhammad diputus MK, Selasa
(8/1). Mahkamah dalam amar putusan Nomor 76/PUU-X/2012
menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan pengujian
UU 8/1981 tentang KUHAP. Mahkamah berpendapat, walaupun
KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai
siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang
berkepentingan, namun menurut Mahkamah yang dimaksud
dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban
tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan
secara luas.
Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga
dalam pasal yang diujikan, tidak hanya terbatas pada saksi
korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat
luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang
yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk
memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy)
seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat
lainnya. Pasalnya, KUHAP pada hakikatnya adalah instrumen
hukum untuk menegakkan hukum pidana yang bertujuan untuk
melindungi kepentingan umum.

Pengujian UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
memasuki tahap akhir di persidangan MK, Selasa (8/1). MK
dalam Ketetapan Nomor 91/PUU-X/2012 menyatakan tidak
berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Ricky
Elviandi Afrizal.
Menurut Mahkamah, permohonan Ricky merupakan
kasus konkret menyangkut penerapan norma hukum, bukan
pengujian konstitusionalitas norma. Sedangkan yang berwenang
mengadilinya adalah pengadilan tata usaha Negara.

MK: Jabatan Kapolri Termasuk Rumpun Jabatan
Karier
Uji materi UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia ditolak MK. “Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” ucap Ketua Pleno Mahfud MD didampingi para
hakim konstitusi lainnya pada Selasa (15/1) saat pengucapan
putusan Nomor 33/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Erik.
Mahkamah berpendapat, pengisian jabatan Kepala Polri
diperlukan orang yang berpengalaman di bidang kepolisian.
Perwira tinggi kepolisian sebagai salah satu syarat untuk menjadi
Kapolri merupakan pilihan dari pembentuk UU. Karena dari jenjang
kepangkatan tersebut dinilai cukup mampu untuk memimpin Polri
guna melaksanakan amanat dan perintah UUD 1945.
Jabatan Kapolri merupakan jabatan karier. Oleh karena itu
menurut Mahkamah, setiap WNI yang ingin menjadi Kapolri harus
menjadi anggota kepolisian terlebih dahulu serta mengikuti jenjang
karier yang berlaku di Polri. Penentuan Kapolri merupakan pilihan
politik hukum terbuka (opened legal policy).

Sudah Pernah Diputus, Uji UU KPK Tidak
Diterima
Permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU No.
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU KPK) diputus MK pada Selasa (8/1). Dalam putusannya,
Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon sudah pernah
diputus sehingga harus dinyatakan ne bis in idem.
Dalam perkara yang diajukan oleh Habiburokhman,
Muhamad Maulana Bungaran, dan Munathsir Mustaman
ini, Mahkamah berpendapat bahwa putusan Pasal 50 ayat (3)
UU KPK pernah diuji dan diputus dalam Putusan Nomor 81/
PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, dengan amar
putusan, “Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya”. Norma dan materi muatan dalam UUD 1945 yang
dijadikan dasar pengujian Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 pada
hakikatnya sama dengan permohonan Habiburrokhman dkk.
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Laporan Hasil Verifikasi Ulang KPU Paniai
Diwarnai Keberatan Para Pemohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melaporkan
hasil pelaksanaan verifikasi ulang administratif dan faktual
sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
lima putusannya terkait perselisihan hasil pemilihan umum
kepala daerah Kab. Paniai, Kamis (31/1) di Ruang Sidang Pleno
MK. Lima putusan tersebut yakni 78/PHPU.D-X/2012, 79/
PHPU.D-X/2012, 80/PHPU.D-X/2012, 81/PHPU.D-X/2012,
dan 82/PHPU.D-X/2012.
Setelah Termohon melaporkan hasil verifikasi ulang, para
pihak, terutama Para Pemohon, hampir seluruhnya keberatan
dengan hasil tersebut. Menurut mereka, masih terdapat
pelanggaran dalam pelaksanaan verifikasi ulang yang dilakukan
oleh Termohon. Di antaranya adalah masih adanya indikasi
dukungan Termohon terhadap Pihak Terkait dan ada beberapa
distrik atau wilayah yang tidak diverifikasi oleh Termohon.
Oleh karena masih banyaknya keberatan dari para pihak,
khususnya Pemohon, atas hasil verifikasi ulang Termohon,
maka Panel Hakim Konstitusi yang terdiri Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
dan Hakim Konstitusi Harjono, meminta kepada seluruh
pihak, baik Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait untuk
membuat kesimpulan dan tanggapan tertulis dengan sebaikbaiknya disertai bukti-bukti untuk meyakinkan MK. Sehingga,
memudahkan MK dalam mengetahui dan memahami fakta
yang sebenarnya terjadi. “Keberatan anda ditulis, lalu diberikan
kontra buktinya,” pesan Fadlil.
Tim Liputan Konstitusi
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
tim penelitian unggulan strategis nasional dikti ri 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika

universitas gadjah mada

lembaga penelitian & pengabdian
masyarakat
universitas multimedia nusantara
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Catatan Perkara

Keterwakilan Perempuan dalam UU Pemilu
Legislatif Multitafsir
Oleh: Nur Rosihin Ana

K

eterwakilan perempuan di
parlemen yang tidak seimbang
dibanding
dengan
lakilaki, menyebabkan aspirasi,
kepentingan dan kebutuhan perempuan
terabaikan dalam proses menganalisa
situasi mulai dari level komunitas,
mengidentifikasi dan menentukan prioritas
masalah, perencanaan serta pengalokasian
anggaran pembangunan (the right to
development). Umumnya pola pikir dan
cara pandang para perencana dan penentu
kebijakan, masih dipengaruhi stereotip
terhadap perempuan sebagai subordinasi,
ibu rumah tangga atau ‘pekerja domestik’.
Terhambatnya akses perempuan ke
dunia publik mengakibatkan berlanjutnya
ketertinggalan perempuan di berbagai
bidang pembangunan, terutama di bidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Selain itu, berlanjutnya perlakuan
diskriminasi dan kekerasan terhadap
perempuan, pada akhirnya berdampak
pada peringkat kemajuan pembangunan
manusia Indonesia secara menyeluruh.
Kebijakan untuk memenuhi kuota
minimum 30% keterwakilan perempuan
dalam paket UU Politik (UU Partai Politik
dan Pemilu Legislatif), sangat ditentukan
oleh internal partai politik, terutama yang
berkaitan dengan rekrutmen, kaderisasi,
mekanisme
pengambilan
keputusan
berkaitan dengan penetapan nomor urut
dan seleksi caleg, penempatan caleg
di daerah pemilihan. Umumnya partai
politik merekrut ‘siapa saja’, bahkan ada
partai politik besar yang secara terbuka
mengakui terpaksa merekrut para isteri
dan kerabatnya untuk ‘mengisi’ ketentuan
Tindakan Khusus Sementara (TKS)
“sekurang-kurangnya 30% perempuan
dalam daftar bakal calon (balon), sebagai
syarat untuk bisa menjadi partai politik
peserta pemilu” (Pasal 8 ayat (2)e dan
Pasal 55 UU Pemilu). Dengan demikian,
maka rekrutmen perempuan sebagai
caleg hanya sekedar sebagai pelaksanaan
memenuhi kebijakan TKS untuk menjadi
peserta pemilu atau ‘diambil suaranya’
oleh partai politik dan tidak dilakukan
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secara tulus dan sunggug-sungguh sebagai
upaya mewujudkan Kesetaraan dan
Keadilan Gender (KKG).

Ketentuan Ambigu

Ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(UU Pemilu Legislatif), yang mengatur
tentang “Kepengurusan Partai” dan
“Perempuan Bakal Calon Legislatif”,
menggunakan kata-kata yang ambigu
(tidak jelas), sehingga menimbulkan
multitafsir dan tidak imperatif. Demikian
anggapan sejumlah aktivis perempuan
yang mengajukan permohoan yudicial
review materi UU Pemilu Legislatif ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan
mereka diregister oleh Kepaniteraan MK
dengan Nomor 20/PUU/XI/2013 pada
Selasa, 5 Februari 2013.
Para
Pemohon terdiri dari 9
badan hukum privat dan 22 perorangan.
Kesembilan badan hukum privat dimaksud
yaitu, Pusat Pemberdayaan Perempuan

Dalam Politik (PD Politik), Koalisi
Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan
Demokrasi (KPI), Yayasan LBH APIK
Jakarta, Lembaga Partisipasi Perempuan,
Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat (PPKM), Wanita Katolik
Republik Indonesia (WKRI), Yayasan
Institute Pengkajian Kebijakan dan
Pengembangan Masyarakat (Institute
for Policy and Community Development
Studies-IPCOS), Women Research Institute
(WRI), dan Yayasan MELATI ‘83’.
Sedangkan Pemohon perorangan yaitu,
Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Suhartini
Hadad, Nursyahbani Katjasungkana, S.H.,
Soelistijowati Soegondo, SH., Sjamsiah
Achmad, M.A., Atashendartini Habsjah,
Titi Anggraini, Kentjana Indrishwari S,
Magdalena Helmina M.S., Dr. Marwah
M Yunus Bandie, MM., Rotua Valentina,
S.E., S.H., M.H., Gusti Kanjeng Ratu
Hemas, Eni Khairani, Hj. Hairiah, SH,
MH., Hana Hasanah Fadel Muhammad.,
Hj. Noorhari Astuti, S. Sos., Nurmawati
Dewi Bantilan, Poppy Maipauw, Poppy
Susanti Dharsono, Vivi Effendy, Dra. Siti
Nia Nurhasanah, dan Wahidah Suaib.

womenandmdgs.blogspot.com
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Catatan Perkara
Materi UU Pemilu Legislatif yang
diujikan yaitu kata “menyertakan” pada
Pasal 8 ayat (2)e, kata “memuat” pada
Pasal 55, frasa “....bakal calon perempuan
dapat ditempatkan pada urutan nomor
1 atau 2 atau 3 dan seterusnya...” pada
Penjelasan Pasal 56 ayat 2, dan kata
“mempertimbangkan” pada Pasal 215
b. Selengkapnya pasal-pasal yang diuji
berbunyi:
Pasal 8 ayat (2) huruf e, “Partai
politik yang tidak memenuhi ambang
batas perolehan suara pada Pemilu
sebelumnya atau partai politik baru
dapat menjadi Peserta Pemilu setelah
memenuhi persyaratan: e. menyertakan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat
pusat;”
Pasal 55, “Daftar bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
memuat paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan.”
Pasal 56 ayat (2), “Di dalam daftar
bakal calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal
calon terdapat sekurang-kurangnya 1
(satu) orang perempuan bakal calon.”
Kemudian Penjelasan Pasal 56 ayat (2):
“Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal
calon perempuan dapat ditempatkan pada
urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian
seterusnya, tidak hanya pada nomor urut
3, 6, dan seterusnya.”
Pasal 215, “Penetapan calon
terpilih anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota dari Partai
Politik Peserta Pemilu didasarkan pada
perolehan kursi Partai Politik Peserta
Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan
ketentuan sebagai berikut. a. Calon
terpilih anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan
berdasarkan calon yang memperoleh
suara terbanyak. b. Dalam hal terdapat
dua calon atau lebih yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dengan perolehan suara yang
sama, penentuan calon terpilih ditentukan
berdasarkan
persebaran
perolehan
suara calon pada daerah pemilihan
dengan mempertimbangkan keterwakilan
perempuan. c. Dalam hal calon yang
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, jumlahnya
kurang dari jumlah kursi yang diperoleh
Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang
belum terbagi diberikan kepada calon
berdasarkan perolehan suara terbanyak
berikutnya.”
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Ketentuan
dalam
pasal-pasal
tersebut berkaitan dengan keterpilihan
dan keterwakilan perempuan dalam UU
Pemilu Legislatif. Kata dan frasa tersebut
tidak menunjukkan adanya kewajiban
untuk dipatuhi. Selain itu, dapat ditafsirkan
berbagai arti yang berbeda-beda.
Kepengurusan atau daftar bakal
calon
partai
politik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)e, Pasal
55, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU
Pemilu, hanyalah “memuat” nama-nama
perempuan, tanpa disertai seleksi kreteria
yang jelas berdasarkan kapasitas dan
kompetensi sebagai wakil rakyat, serta
tanpa ada sanksi hukum yang mengikat.
Kata “memuat” pada Pasal 55, berasal dari
kata “muat”, yang didefinisikan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai:
“ada ruang untuk ditempati; dapat berisi;
ada di dalamnya, mengandung.” Kata
“memuat” mengandung konotasi negatif,
karena dapat merujuk kepada benda/
obyek. Sedangkan “menyertakan” pada
Pasal 8 ayat (2)e berasal dari kata “serta”
yang didefinisikan sebagai: “turut, ikut,
bersama dengan, menemani, mengiringi,
pendamping.”
Berdasarkan
definisi
tersebut
di atas, menurut para Pemohon, kata
“menyertakan” lebih tepat digunakan dalam
Pasal 55, karena sesuai dengan makna kata
dasar “serta”. Kata “menyertakan” dalam
konteks tersebut merujuk kepada orang/
subyek, bukan benda/ obyek.
Demikian juga dengan frasa
“mempertimbangkan
keterwakilan
perempuan”. Apakah ‘perempuan’ di sini
menunjuk kepada calon yang dipilih? Jika
merujuk calon yang dipilih, bagaimana
jika tidak ada calon perempuan yang
mendapatkan perolehan suara yang
sama dengan calon pria? Apakah hal
tersebut berarti calon perempuan harus
diikutsertakan sebagai calon harus dipilih?
Bukankah “dipertimbangkan” bisa berarti
dapat diterima atau ditolak? Apakah hal ini
berarti akan ada suara pemilih perempuan
yang akan dibuang? Berapa jumlah
pemilih perempuan yang diperlukan
agar dapat dianggap bahwa keterwakilan
mereka sudah “dipertimbangkan”? Seluruh
pertanyaan ini tidak terjawab dalam UU
Pemilu Legislatif.
Selanjutnya,
ketentuan
dalam
Penjelasan Pasal 56 ayat (2) menimbulkan
salah mengerti, karena salah menafsirkan
isi Pasal 56 ayat (2) pada frasa “setiap 3
(tiga) orang bakal calon terdapat sekurangkurangnya 1 (satu) orang perempuan
bakal calon”. Hal ini berarti “dari setiap 3

nama bakal calon, bisa lebih dari 1 (satu)
perempuan bakal calon. Sedangkan dalam
Penjelasan Pasal tersebut dikatakan,
“Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal
calon perempuan dapat ditempatkan pada
urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian
seterusnya....”. Penggunaan kata “atau”
berarti dalam setiap 3 (tiga) bakal calon
hanya boleh 1 (satu) orang perempuan
bakal calon; di tempat urutan 1, atau 2,
atau 3 dst. Jadi, Penjelasan Pasal tersebut
malah mengurangi/membatasi jumlah
perempuan bakal calon. Dengan demikian,
menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal
56 ayat (2) salah tafsir dan menyalahi
makna dari TKS sekurang-kurangnya 30%
keterwakilan perempuan, sehingga perlu
dihapus.

Hukumnya Wajib

Para Pemohon berharap Mahkamah
memandang pemberian TKS sekurangkurangnya 30% keterwakilan perempuan
merupakan diskriminasi positif, karena
memberikan jaminan kepada perempuan
untuk memiliki peluang keterpilihan
lebih besar dalam Pemilu. Kemudian,
ketentuan TKS sekurang-kurangnya 30%
perempuan dalam UU Pemilu Legislatif
perlu dipertegas menjadi wajib hukumnya,
disertai sanksi bagi yang melanggar
dan diubah dengan kata-kata yang lebih
mengikat secara hukum, supaya efektif
dan menghasilkan wakil rakyat (lakilaki dan perempuan) yang kompeten dan
mampu menghasilkan kebijakan publik
dan program pembangunan yang lebih adil
bagi rakyat semuanya.
Para Pemohon berpendapat, tidak
adanya pengaturan yang tegas untuk
menyertakan perempuan dalam Pasal 8 ayat
(2)e, Pasal 55 dan Pasal 215 UU Pemilu
Legislatif, mengakibatkan terlanggarnya
hak-hak konstitusional mereka untuk
mendapatkan perlakuan, pengakuan,
kedudukan, dan kesempatan yang sama
dalam hukum dan pemerintahan, serta hak
untuk tidak didiskriminasi, sebagaimana
diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2),
dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh
sebab itu, para Pemohon dalam petitum
memohon kepada Mahkamah agar
menyatakan Pasal 8 ayat (2)e, Pasal 55,
Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal
215 b UU Pemilu Legislatif bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
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Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang
Sepanjang 29 Januari 2013 — 5 Februari 2013
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Putusan

1

102/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua

Paulus Agustinus Kafiar

5 Februari 2013

Gugur

2

116/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
[Pasal 2 huruf g]

Benny Kogoya

5 Februari 2013

Ditolak

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang 29 Januari 2013 — 5 Februari 2013
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

1

1/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Mamberamo
Tengah Tahun 2012

Eremen Yogosam,
A.Md.IP. dan Leonard
Doga (Nomor urut 4)

29 Januari 2013

Ditolak

2

2/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Mamberamo
Tengah Tahun 2012

Demi Wanimbo,
S.Sos dan Naftali
Karoba (bakal
pasangan calon)

29 Januari 2013

Tidak dapat
diterima

3

3/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2012

Drs. H. Dudung B.
Supardi, M.M. dan
H. Yogie Mochamad,
S.E., M.M. (Nomor
urut 1)

29 Januari 2013

Ditolak

4

4/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Bekasi Tahun 2012

Hj. Sumiyati dan
Anim Imamuddin, SE.
MM (Nomor urut 2)

29 Januari 2013

Tidak dapat
diterima

5

5/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Bekasi Tahun 2012

Drs. H. Dadang
Mulyadi, M.M. dan
Lukman Hakim
(Nomor urut 3)

29 Januari 2013

Tidak dapat
diterima

6

6/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Pamekasan,
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

Drs. KH.
Kholilurrahman,
S.H.,M.Si dan Ir. H.
Mohammad Masduki
(Nomor Urut 2)

5 Februari 2013

Ditolak

7

7/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2012-2013

Husni Thamrin dan
Dedi Mufizar

5 Februari 2013

Ketetapan
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Putusan
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Jejak Konstitusi

Raden Pandji Soeroso
Misi Melancarkan Sidang

S

etiap
anggota
Badan
Penyelidik Usaha-usaha
Kemerdekaan Indonesia
menyumbang peran dalam
penyusunan
Undangundang Dasar Republik
Indonesia, yang disahkan pada 18 Agustus
1945. Tidak terkecuali Raden Pandji
Soeroso. Di dalam organisasi Badan
Penyelidik, ia mendapat tugas sebagai
Wakil Ketua. Sedangkan ketuanya dijabat
oleh Radjiman Wedyodiningrat.

Berbagi Peran

Sebagai wakil ketua, Soeroso
mengusung misi melancarkan jalannya
persidangan sehingga menjadi efektif
dan efisien. Ia juga menjalankan fungsi
pendukung, misalnya seperti pada Rapat
Besar 17 Juli 1945, setelah Radjiman
menutup
sidang,
ia
mengatakan,
“Keterangan ini tidak penting, tetapi perlu
diberitahukan di sini, yaitu semua anggota,
pun yang berdiam di kota ini, dipersilakan
bersantap di Hotel Miyako.”
Soeroso juga turut melancarkan
penentuan keputusan yang diambil Badan
Penyelidik. Misalnya, pada rapat 11
Juli 1945. Ketika itu, pimpinan sidang
Radjiman Wedyodiningrat menyampaikan
pemberitahuan dari Gunseikanbu, yakni
Gubernur Militer Jepang, bahwa bentuk
negara yang telah disepakati Badan
Peyelidik telah disampaikan kepada
otoritas pemerintah Jepang. Maka, materi
yang selanjutnya harus segera dibahas dan
disepakati adalah mengenai batas wilayah
Republik Indonesia.
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Raden Pandji Soeroso

Sebelumnya, usulan tentang batas
wilayah Indonesia itu diajukan oleh
Mohammad Yamin. Selain wilayah bekas
jajahan Belanda, ia juga mengusulkan agar
wilayah Malaya dan Papua dimasukkan
sebagai teritori Indonesia. Dengan
pemberitahuan dari Gunseikanbu itu,
Radjiman kemudian meminta rapat untuk
menuntaskan pembahasan masalah batas
wilayah itu.
Mohamad Hatta, yang mendapat
giliran pertama bicara, mengusulkan agar
batas wilayah itu tidak lebih dari wilayah
yang sebelumnya diduduki oleh Belanda.

Sedangkan soal Malaka, Hatta lebih suka
menjadi Negara yang merdeka. Sekalipun
begitu, ia tidak menutup kemungkinan
seandainya permintaan bergabung dengan
republik Indonesia datang dari rakyat
Malaka sendiri. Sebaliknya, Hatta agak
khawatir jika Papua dimasukkan dalam
wilayah Republik Indonesia. “Oleh
karena dapat menimbulkan kesan keluar,
bahwa kita seolah-olah mulai dengan
tuntutan yang agak imperialistis,” katanya.
Namun, ia tidak akan menolak seandainya
pemerintah Jepang yang terlebih dahulu
memberi Papua.
Pidato Hatta itu ditanggapi Soekarno
dengan mengatakan bahwa ia bukanlah
seorang imperialis. Pendapatnya tentang
batas wilayah Indonesia yang menyertakan
Malaka di dalamnya itu, menurut dia, sama
sekali bukan karena niat imperialisme. Ia
hanya bermaksud menyampaikan bahwa
di rumahnya, ia banyak menerima surat
dan telegram yang berasal dari Malaka
yang menyatakan keinginan mereka
bergabung dengan Indonesia. Selain itu,
ia juga menerima lansgung utusan pemuda
Malaya, agar Malaya dimasukkan ke
dalam wilayah Indonesia.
Sukardjo Wirjopranoto mendukung
pendapat Soekarno. Ia menginformasikan
bahwa ketika ada 19 pemuda Indonesia
yang dikirim ke Jepang, di sana ada
utusan dari Malaya yang ingen menemui
mereka. Para pemuda Malaya itu
menyampaikan niatnya agar wilayah
mereka dipersatukan dengan Indonesia.
Ia juga mengkhawatiekan soal Papua. Ia
bisa memprediksi, sekali terlepas dari

KONSTITUSI Februari 2013

Indonesia, Papua akan menjadi wilayah
pertikaian.
Namun, bagi Agus Salim, yang bisa
menetukan apakah wilayah di Malaya,
Borneo Utara, maupun Papua menjadi
bagian dari Indonesia bukanlah utusan
maupun surat-surat itu, melainkan rakyat
mereka sendiri. Karena itu, dalam forum
tersebut ia mengusulkan agar pemerintah
militer Jepang mengadakan semacam
referendum di daerah-daerah tersebut.
Maksudnya, untuk mengetahui keinginan
rakyat di wilayah masing-masing. Pendapat
itu juga disepakati oleh AA Maramis. Tapi
kemudian, Sanusi muncul dengan usul
menunda pembahasan mengenai batas
wilayah itu hingga perang selesai.
Di tengah aneka pendapat yang
muncul tersebut, ketua sidang Radjiman
kemudian mengambil putusan untuk
melakukan pemungutan suara. Tetapi,
Soeroso segera memotong. Ia memilah
pendapat tentang batas wilayah Indonesia
menjadi tiga. Pertama, wilayah bekas
jajahan Belanda. Kedua, bekas wilayah
Hindia Belanda ditambah Borneo Utara,
Timor, dan Papua. Ketiga, bekas Hindia
Belanda, ditambah Malaka, Borneo
Utara, Papua, Timor, dan kepulauan di
sekelilingnya.
Kesimpulan Soeroso itu memancing
perbedaan pendapat lagi. Hatta bersikukuh
dengan pendapatnya. Oto Iskandardinata
ingin agar penentuan mengenai batas
wilayah itu tidak sampai diserahkan
kepada Panitia Kecil. Sedangkan Ki Bagus
Hadikusumo dan Rooseno mengusulkan
agar voting hanya menentukan apakah
Papua masuk wilayah Indonesia atau
tidak.
Namun kemudian ada dua opsi
yang diberikan dalam voting itu. Pertama,
wilayah bekas Hindia Belanda. Kedua,
Wilayah bekas Hindia Belanda, Malaka,
Borneo Utara, Papua, Timor, dan
kepulauan sekelilingnya. Ketiga, wilayah
bekas Hindia Belanda kecuali Papua,
ditambah Malaka. Hasilnya, dari 66 kertas
suara, sebanyak 39 suara memilih opsi
kedua. Opsi pertama mendapat 19 suara.
Sedangkan opsi ketiga dipilih oleh 6 suara.
Dengan demikian, sebagian besar anggota
Badan Penyelidik menyepakati wilayah
Indonesia Meliputi meliputi bekas Hindia
Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara,
Timor-Portugis, dan Papua.
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Sidang BPUPKI membahas dasar-dasar negara yang akan dibentuk.

Kebijakan untuk Rakyat Kecil
Raden Panji Soeroso lahir di Sidoarjo,
Jawa Timur, pada 3 November 1893. Ia
sudah aktif berorganisasi sejak masih
bersekolah. Pada mulanya, ia tergabung
sebagai anggota Budi Utomo. Setelah
itu, ia aktif dalam Sarekat Islam, hingga
kemudian diangkat sebagai Ketua Sarekat
Islam cabang Probolinggo. Sebagai Ketua
Sarekat Islam, ketika itu ia mendirikan
toko yang menyediakan barang-barang
kebutuhan sehari-hari dengan harga
murah, sehingga terjangkau oleh rakyat
kecil. Selain itu, ia aktif memperjuangkan
nasib buruh agar mendapat perlakuan yang
layak dari majikan.
Pada 1916, setelah menamatkan
Kweekschool, ia bekerja sebagai pegawai
pemerintah. Kemudian, pada 1921, ia
memimpin aksi pemogokan buruh pabrik
gula di Mojokerto. Tiga tahun kemudian
ia terpilih sebagai anggota Volksraad.
Dalam kedudukannya itu, ia menentang
keras pelaksanaan pajak tanah di Sumatera
Barat. Ia juga menjadi Ketua Persatuan
Vakbonden Pegawai Negeri Selain yang
dijabat sejak tahun 1929. Melalui organisasi
itulah ia berjuang untuk meningkatkan
kesejahteraan pegawai negeri.
Pada masa pendudukan Jepang,
Soeroso diangkat sebagai Ketua Pusat
Tenaga Rakyat (Putera) daerah Malang.
Dalam posisi itulah ia diangkat sebagai
Wakil Ketua Badan Penyelidik Usaha-

wikipedia.org

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pasca pengakuan kedaulatan RI,
beberapa kali Soeroso menduduki jabatan
menteri. Mulai dari Menteri Perburuhan,
Menteri Urusan Pegawai, Menteri Sosial,
hingga Menteri Pekerjaan Umum dan
Tenaga Listrik. Salah satu kebijakan yang
ia buat ketika menjadi Menteri Sosial
adalah memperjuangkan agar pegawai
negeri dapat membeli rumah dinas
dengan cara mencicil. Ia juga memelopori
pendirian koperasi pegawai di tiap-tiap
kantor, mulai dari tingkat pusat sampai ke
daerah-daerah. Gerakan koperasi ini terus
berkembang, hingga pada akhirnya berdiri
Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN).
Sedangkan salah satu kebijakan
Soeroso
ketika
menjadi
Menteri
Perburuhan adalah membentuk Panitia
Penyelesaian Perselisihan Pekerja (P4),
untuk menyelesaikan perselisihan antara
buruh dan majikan. Peran lain yang
disumbangkan Soeroso adalah ketika
ia menjadi Ketua Panitia Desentralisasi
dan Otonomi Daerah pada tahun 1962.
Ketika itu, ia ikut menyusun Rencana
Undang-Undang (RUD) Pokok tentang
Pemerintahan Daerah dan Rencana
Pemerintahan Desa.
Soeroso wafat pada 16 Mei
1981. Pada tahun 1986, pemerintah
menganugerahinya
gelar
pahlawan
nasional.
Rita Triana
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Achmad Sodiki Wakil Ketua MK
Periode 2013 - 2015
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Wakil Ketua MK terpilih Achmad Sodiki saat pengucapan sumpah di hadapan para
hakim konstitusi di sidang pleno khusus.

A

chmad Sodiki terpilih secara
aklamasi pada 10 Januari
2013
untuk
menduduki
jabatan sebagai Wakil Ketua
MK pada masa jabatan yang kedua
kalinya. Sidang pleno khusus dalam
rangka pengucapan sumpah Wakil Ketua
MK Masa Jabatan 2013 – 2015 digelar
pada Senin (14/1) dan dihadiri juga oleh
beberapa pejabat negara, di antaranya
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Irman Gusman, Wakil Ketua MPR Melani
Leimena Suharli, Hajriyanto Tohari, Wakil
Jaksa Agung Darmono, dan lainnya.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU
MK, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki,
mengakhiri masa jabatannya pada 12
Januari 2013 ini. Seiring dengan itu, pada
Kamis, 10 Januari 2013 yang lalu, MK
menyelenggarakan Rapat Pleno Hakim

untuk memilih Wakil Ketua MK masa
jabatan 2013 – 2015,” jelas Mahfud.
Menurut Mahfud, proses pemilihan
wakil ketua telah dilaksanakan dengan
baik, demokratis, dan sesuai dengan
ketentuan. Bagi MK, lanjut Mahfud,
pemilihan ketua maupun wakil ketua
merupakan hal yang biasa dan rutin,
seperti halnya ketika MK memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara-perkara
konstitusi. Agak berbeda dengan proses
pengisian jabatan di lembaga-lembaga
politik, sambung Mahfud, di MK, tidak
ada lobi-lobi yang dilakukan oleh para
hakim agar dirinya terpilih sebagai ketua
atau wakil ketua.
“Intinya, tidak ada pertentangan
atau kontestasi antarhakim untuk memilih
dan memenangkan seseorang dalam
pemilihan. Para hakim sendiri justru saling

menyerahkan kepada hakim lainnya untuk
memilih siapa pun yang dianggap tepat,”
urai Mahfud.
Secara normatif, Sodiki akan menjabat
sebagai Wakil Ketua MK selama dua tahun
enam bulan sejak tanggal pengangkatannya.
Namun, dirinya akan berakhir masa jabatan
sebagai hakim konstitusi pada 16 Agustus
2013. Oleh karena itu, Sodiki dapat dipastikan
tidak akan menjabat secara penuh selama
2,5 tahun sebagai Wakil Ketua MK. Ditanya
apakah dia akan kembali menjadi hakim
MK, Sodiki hanya berseloroh, “wallahu
a’lam, saya tidak tahu”.
Yang pasti, Sodiki menegaskan, ia
akan mengabdikan diri dan menjalankan
amanah ini dengan sebaik-baiknya. “Saya
tidak ingin mengecewakan amanah,” tegas
Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh
Presiden ini.
Achmad Dodi Haryadi
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Tingkatkan Tata Kelola Organisasi,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
Gelar Rapat Kerja
Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar memimpin Rapat
Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK
Tahun 2013

S

ampai saat ini masyarakat
memandang
Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga
penegak hukum yang terpercaya.
Masyarakat memiliki harapan besar
terhadap Mahkamah Konstitusi karena
putusan-putusannya yang dirasa adil
sekaligus mengandung terobosan hukum
yang konstruktif dan mengedepankan
paradigma keadilan substantif. Hal inilah
yang dirasakan dan disampaikan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD saat pembukaan
acara Rapat Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK Tahun Anggaran
2013 yang diselenggarakan pada Jumat Minggu, (18-20/1) di Cisarua, Bogor.
Rapat Kerja ini diselenggarakan
untuk melakukan Evaluasi Kinerja Tahun
2012 sekaligus Konsolidasi Program Kerja
dan Anggaran Tahun 2013. “Evaluasi
merupakan hal sangat penting untuk
dilakukan, karena dari situlah kita bisa
melihat kelemahan dan keunggulan dalam
melaksanakan tugas,” ujar Mahfud.
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Sepanjang tahun 2012, Mahfud
menilai Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK memiliki banyak catatan
positif. Misalnya dengan dicapainya
kembali “Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)” dalam pengelolaan anggaran
negara, dan diraihnya predikat “Baik”
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Dalam pembukaan yang turut pula
dihadiri oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki dan Hakim Konstitusi Anwar
Usman ini, Mahfud mengungkapkan
bahwa pencapaian tersebut tak luput dari
dukungan birokrasi yang andal. Dengan
dukungan birokrasi yang andal inilah,
MK dapat melaksanakan sidang-sidang
dengan baik, memutus perkara dengan
tenang dengan selalu berpijak pada
prinsip independensi, imparsialitas,
transparansi, dan akuntabilitas lembaga
peradilan. Tanpa dukungan birokrasi
yang andal, sebagus atau seadil apapun
putusan MK, menjadi kurang dapat
dirasakan oleh masyarakat.

Pakta Integritas
Melalui
diskusi-diskusi
dan
musyawarah yang telah diselenggarakan
dalam rapat pleno maupun rapat
komisi, rapat kerja ini merumuskan dan
menghasilkan Dokumen Rencana Aksi
TA 2013, Dokumen Rencana Penyerapan
Dana TA 2013, Dokumen Rencana Kinerja
TA 2013, Dokumen Usulan APBN-P TA
2013, Dokumen Term of Refferrence dan RAB
Usulan APBN-P TA 2013, Dokumen Rencana
Kerja K/L Mahkamah Konstitusi TA 2014 dan
Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2014.
Pada kesempatan Rapat Kerja Tahun
2013 ini juga dilakukan penandatangan
Pakta Integritas dan Penetapan Kinerja
oleh seluruh pejabat struktural dan pejabat
fungsional Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pakta
integritas ini merupakan bentuk komitmen
masing-masing unit kerja dalam lingkup
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan
hasil rapat kerja ini secara konsisten.
Fitri Yuliana, Andhini Sayu Fauzia
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Perkuat Kerja Sama, MK Korsel
Kunjungi MK RI
Ketua MK Korea
Selatan Lee Kang
Kook didampingi
Hakim Konstitusi
Harjono saat
mengunjungi Ruang
Sidang Pleno MK.

K

etua Mahkamah Konstitusi
Korea Selatan sekaligus
sebagai
Ketua
Asosiasi
Mahkamah Konstitusi se-Asia
dan Institusi Sejenis (Association of Asian
Constitutional Courts and Equivalent
Institutions/AACCEI) Lee Kang Kook
mengunjungi
Mahkamah
Konstitusi
Republik Indonesia (MKRI) pada Selasa
(8/1). Dalam kesempatan itu, Lee Kang
Kook diterima langsung oleh Ketua MKRI
Moh. Mahfud MD didampingi oleh Hakim
Konstitusi Harjono dan Anwar Usman
serta Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.
“Saya akan mengakhiri masa jabatan
saya pada tahun ini dan saya merasa
akan lebih baik sebelum mengakhir
masa jabatan saya, saya mengunjungi
MK RI untuk berterima kasih atas kerja
sama yang telah terjalin selama ini baik
terhadap MK Korea Selatan maupun
Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia
dan Institusi Sejenis,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud
pun berterima kasih atas kerja sama yang
diberikan selama ini. Ia pun menyebutkan
bahwa baik MK Korea Selatan maupun
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MKRI masuk ke dalam 10 MK dunia yang
paling efektif.
“Menurut buku terbitan Harvard
University, baik MK Korea Selatan
maupun MK RI tercatat sebagai
sepuluh MK terbaik di dunia karena
diselenggarakan secara independen,
karena bebas dari intervensi. Intervensi
yang dimaksud dari lembaga lain maupun
LSM umumnya yang akan mendorong
pada opini-opini publik. MK Korsel dan
MK RI sudah bisa menjauhkan diri dari
opini publik tersebut,” urainya.
Meskipun begitu, Lee Kang Kook
mengakui MK Korsel masih terus berusaha
keras untuk menjaga independensi sebagai
lembaga peradilan. Hal itu dikatakan Lee
Kang Kook karena masih ada upaya dari
media massa untuk membentuk opini
publik di Korea Selatan.
“Kami sangat setuju dengan yang
disampaikan bahwa baik MK Korsel dan
MK RI sangat independen, hanya saja
sangat sulit bagi kami untuk menjaga
independensi dari media massa. Tapi kami
terus berusaha untuk menjaga independensi
tersebut,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Lee Kang
Kook juga berterima kasih kepada Hakim
Konstitusi Harjono atas peranannya
dalam pembentukan Asosiasi Mahkamah
Konstitusi se-Asia dan Institusi Sejenis.
Menurut Lee Kang Kook, Harjono banyak
memberikan masukan yang berharga
baik untuk regulasi maupun sistem yang
dipergunakan dalam Asosiasi tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Harjono
berterima kasih atas dukungan dan kerja
sama yang terjalin baik yang diberikan oleh
MK Korsel. “Saya berterima kasih atas
kerja sama yang diberikan oleh MK Korsel
sehingga kita bisa membangun lembaga
yang berwibawa (AACCEI),” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Lee Kang
Kook dengan didampingi oleh Hakim
Konstitusi Harjono menyempatkan diri
untuk melihat ruang sidang MK. Lee Kang
Kook yang juga didampingi oleh Wakil
Sekjen MK Korsel Lee Joon memantau
jalannya sidang sengketa hasil Pemilukada
Kabupaten Morowali Nomor 98-99/
PHPU.D-X/2012 yang dipimpin oleh Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki tersebut.
Lulu Anjarsari
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Bertukar Pikiran Tentang MK, Anggota
Kongres AS Kunjungi MKRI
(Ki-Ka): Anggota Kongres AS Sarah
M. Jackson, Albert Benjamin, Hakim
Konstitusi Harjono dan Hamdan
Zoelva usai berdiskusi tentang MK
pada Rabu (16/1).

D

ua Hakim Konstitusi, Harjono
dan Hamdan Zoelva menerima
kunjungan Anggota Kongres
Negara Bagian Kentucky (AS)
dari Partai Demokrat, Albert Benjamin
Chandler III dan Executive Director
Kentucky Registry of Election Finance,
Sarah M. Jackson di Ruang Delegasi,
Lantai 15, Gedung Mahkamah Konstitusi
(MK), Rabu (16/1). Kehadiran keduanya
untuk mengetahui berbagai hal terkait
kewenangan dan fungsi MK dan hukum di
Indonesia secara umum.
Benjamin dan Sarah mengaku sangat
tertarik dengan fungsi dan kewenangan
MK RI dan kerap membandingkannya
dengan sistem di negara bagian mereka.
Menanggapi
keingintahuan
mereka,
Harjono menjelaskan MK memiliki empat
kewenangan dan satu kewajiban yang diatur
dalam UUD 1945. Keempat kewenangan
MK, yaitu menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945, memutus pembubaran partai politik,
dan memutus perselisihan tentang hasil
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pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban
MK, masih ujar Harjono, yaitu memberikan
putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa
berat seperti penghianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan.
Harjono juga menjelaskan bahwa
penanganan perkara di MK dilakukan
dengan cepat, terutama pada penanganan
perkara perselisihan hasil pemilihan umum.
“Hampir setiap hari kami bersidang,”
ujar Harjono menjawab pertanyaan Ben.
Mendengar jawaban Harjono, Ben dan
Sarah terkejut dan salut atas kinerja para
hakim MK.
Selain soal kewenangan, Ben
dan Sarah juga menanyakan mengenai
komposisi hakim konstitusi. Ben yang
merupakan Anggota Kongres Negara
Bagian Kentucky menyangka hakim
konstitusi dipilih mewakili wilayah
geografi di Indonesia. Sangkaan Ben
kemudian diluruskan oleh Harjono yang
mengatakan bahwa hakim konstitusi
berjumlah sembilan orang dan diusulkan
dari tiga lembaga, yaitu Presiden,

Mahkamah Agung (MA), dan Dewan
perwakilan Rakyat (DPR).
Lebih lanjut Harjono menjelaskan
dipilihnya hakim konstitusi dengan
mekanisme
tersebut
dimaksudkan
untuk mencegah munculnya unsur
kepentingan hakim dalam memutus
perkara. Untuk memastikan bahwa
hakim konstitusi memiliki independensi,
masing-masing hakim konstitusi bisa
menyampaikan dissenting opinion dalam
putusan suatu perkara. “Saya sendiri
pernah menyatakan dissenting opinion,
begitu juga Pak Hamdan dan hakim
lainnya,” jelas Harjono.
Soal
transparansi,
Harjono
menjelaskan bahwa semua proses
persidangan di MK bisa diamati dan dilihat
oleh masyarakat. Bahkan MK sering
menerima kunjungan dari berbagai pihak
yang tertarik melihat proses persidangan
MK atau sekedar berdiskusi dengan
narasumber dari MK. “Gedung MK sudah
seperti pasar saja, siapa saja boleh datang,”
jelas Harjono bergurau dengan bahasa
Inggris yang fasih.
Yusti Nurul Agustin
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Jajaki Kerja Sama, Rektor Universitas
Musamus Merauke Temui Sekjen MK
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Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar (kiri) menerima kunjungan Rektor Universitas Musamus Philipus Betaubun (kanan)
beserta staf pengajar dan kepala suku daerah Merauke di Gedung MK

M

enindaklanjuti
rencana
kerja
sama,
Rektor
Universitas
Musamus
Philipus
Betaubun
melakukan kunjuangan ke Mahkamah
Konstitusi pada Senin (28/1), di Gedung
MK. Kehadiran Philipus disertai dua staf
pengajar Univ. Musamus, yakni Irwansyah
dan Burhanuddin, serta seorang Kepala
Suku daerah Merauke Eusebius Basik.
Basik diterima langsung oleh Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar.
Dalam pertemuan tersebut, Philipus
menyampaikan tujuan kunjungannya
ke MK. Dia mengatakan, tujuan
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kedatangannya yang kedua kali ini adalah
dalam rangka mengundang Ketua MK
Moh. Mahfud MD serta Sekjen MK
untuk mengunjungi Merauke sekaligus
menindaklanjuti rencana kerja sama
Universitas Musamus dengan MK.
Pada kesempatan itu, Philipus
juga menyampaikan rencana pengadaan
sarana video conference (vicon)
di Merauke. Menurutnya, ruang
untuk vicon telah disiapkan, hanya
saja alat yang dibutuhkan belum
tersedia. Lebih lanjut, Philipus juga
menjelaskan dengan sarana vicon
tersebut, harapannya dapat mendukung

proses perkuliahan mengenai konstitusi.
Bahkan menurutnya, sarana tersebut
nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh
mahasiswa tetapi juga masyarakat. “Agar
wawasan mereka berkembang,” ucapnya.
Di akhir pertemuan, Sekjen MK
menjelaskan bahwa rencana Ketua MK
ke sana disesuaikan dengan kesediaan
dan jadwal. Di samping itu, Ketua MK
rencananya akan memberikan kuliah umum
di Universitas Musamus dengan dihadiri
tokoh masyarakat, pimpinan daerah dan
sebagainya, sekaligus penandatangan MoU
antara Universitas Musamus dengan MK.
Utami Argawati
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Pertemuan perwakilan KPAI dan MK dalam rangka menjajaki kerjasama pada Senin (14/1).

B

eranjak
dari
putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)
Nomor
1/PUU-VIII/2010
yang menaikkan batas usia
kriminal anak, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) menilai MK sebagai
lembaga negara yang mampu menegakkan
konstitusi dan melindungi hak-hak
konstitusional warga negara, termasuk di
dalamnya hak anak Indonesia.
Untuk itulah KPAI berencana
menjalin kerja sama dengan MK untuk
memberi penguatan dan menjaga konstitusi
dalam aspek perlindungan anak. Hal ini
disampaikan dalam pertemuan antara
KPAI dengan MK yang berlangsung Senin
(14/1), di Gedung MK. KPAI yang diketuai
oleh Badriyah Fayumi, didampingi empat
anggota lain, melakukan pertemuan
dengan pihak MK yang diwakili Kepala
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Budi Achmad Djohari serta Kepala
KONSTITUSI Februari 2013

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Noor Sidharta.
Menurut Badriyah, kerja sama yang
akan dijalin meliputi sosialisasi konstitusi
terhadap anak dan penggiat perlindungan
anak dan focus group discussion terkait
persoalan perlindungan anak khususnya
kekerasan dan diskriminasi terhadap
anak. “Menindaklanjuti pertemuan
dengan Ketua MK untuk melakukan
kerja sama antara KPAI dengan MK,
meliputi sosialisasi konstitusi terhadap
anak dan penggiat perlindungan anak,”
terangnya.
Menanggapi permintaan tersebut,
Budi menyambut baik keinginan kerja
sama tersebut. Dalam hal subtansi terkait
putusan atas pengujian undang-undang,
ujar Budi, MK akan membuka selebarlebarnya informasi terkait dengan
masalah tersebut, terutama putusan

MK atas pengujian undang-undang
perlindungan anak. “Kita membuka
selebar-sebarnya
terkait
masalah
tersebut” jelasnya.
Lebih dari itu, Budi juga
mengatakan bahwa MK akan selalu
memberikan
kemudahan
kepada
KPAI
apabila
ingin
mendapatkan
infromasi
Jurnal
Konstitusi
dan
Majalah Konstitusi, Video Conference (vicon)
yang dimiliki oleh MK guna membantu
memahami masalah konstitusi khususnya
undang-undang perlindungan anak.
“Prinsipnya (kerja sama MK-KPAI)
disetujui, tetapi menunggu realisasinya
dari anggaran (MK),” tutur Badriyah.
Namun pada waktu dekat ini, lanjut dia,
saat diwawancarai oleh media, KPAI
akan melakukan FGD dengan MK terkait
pemenuhan hak anak atas akte kelahiran.
Shohibul Umam
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ICRP Konsultasi Masalah Pendidikan Agama
di Sekolah Kepada MK
Ketua Mahkamah Konstitusi
Mahfud MD didampingi Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar menerima
audensi ICRP, diantara nya
Dewan Pembina Sinta Nuriyah
Wahid dan Ketua Umum ICRP
Musdah Mulia di ruang Delegasi
Lt. 15 Gedung MK, Senin (28/1).

P

engurus Indonesian Conference
on Religion and Peace (ICRP)
dan tokoh lintas agama
mengunjungi
Mahkamah
Konstitusi (MK) untuk berkonsultasi
dengan Ketua MK Moh. Mahfud MD,
Senin (28/1). Kehadiran para pengurus
ICRP dan para tokoh lintas agama
berkaitan dengan SK Walikota Blitar
No. 8 Tahun 2012 yang mewajibkan
setiap anak didik beragama Islam di
Kota Blitar harus mampu membaca Al
Quran. Kebijakan tersebut berimbas
pada enam sekolah Katolik, yaitu SMA
Katolik, SMA Kejuruan Diponogoro,
STM Katolik, SMP Yos Sudarso, SD
Santa Maria, dan TK Santa Maria, di
Kota Blitar yang diharuskan memberikan
pelajaran agama non-Katolik.
Ketua Umum Pengurus Harian
ICRP Musdah Mulia, Bendahara ICRP
G. Sulistiyanto, dan Dewan Pembina
ICRP Sinta Nuriah Abdurrahman Wahid
melakukan tatap muka dengan Mahfud
MD untuk membicarakan mengenai hal
tersebut di ruang delegasi, lantai 15,
Gedung MK.
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“Kedatangan kami ini terkait
dengan kasus Blitar. Sudah banyak kasus
di masyarakat soal pendidikan agama
yang seharusnya menjadi kewenangan
pusat. Namun saat ini di daerah-daerah
muncul Perda-perda seperti di Blitar yang
mewajibkan baca tulis Al Quran. Hal ini
yang akhirnya juga berdampak ke sekolah
Katolik,” jelas Musdah yang saat itu
menjadi juru bicara rombongan ICRP.
ICRP juga menilai PP No. 55
Tahun 2007 hanya mengatur pendidikan
keagamaan yang berbasis pada enam
agama saja sehingga mengesampingkan
penganut kepercayaan dan agama lokal.
ICRP pun menegaskan bahwa PP No.
55 Tahun 2007 tersebut tidak memenuhi
aspek keadilan dan kesamaan semua
orang di depan hukum. Di akhir acara,
Romo Johanes Haryanto membacakan
pernyataan sikap ICRP. Salah satu poin
dari pernyataan sikap ICRP, yaitu meminta
agar MK meninjau kembali UU No. 20
Tahun 2003 tentang Sisdiknas secara
keseluruhan.

Kewenangan MK
Menanggapi pernyataan sikap ICRP
tersebut, Ketua MK mengatakan bahwa
MK merupakan lembaga peradilan yang
hanya bisa menyelesaikan masalah lewat
putusan-putusannya, bukan dengan
kebijakannya. Mahfud juga mengatakan
bahwa usul agar MK merevisi UU
Sisdiknas tidak bisa dilakukan oleh MK.
Pasalnya, judicial review di MK hanya
bisa dilakukan oleh MK kalau ada yang
menggugatnya ke MK.
“UUD 1945 tidak memperbolehkan
kami untuk men-judicial review UU bila
tidak ada permohonan bahwa mereka
merasa dirugikan. Kalau memang ada
UU yang dirasa merugikan bisa diajukan
ke sini. Bisa diajukan untuk diuji secara
keseluruhan atau pasal-pasal tertentu,”
tegas Mahfud.
Terkait aturan yang mewajibkan
sekolah Katolik memberikan pelajaran
agama kepada siswanya yang beragama
Islam, Mahfud menyarankan agar
persoalan teknis tersebut bisa diatur
melalui pengkhususan.
Yusti Nurul Agustin
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MK-The Wahid Institute Gelar Seminar
Kekerasan Atas Nama Agama dan Toleransi
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menjadi
narasumber seminar “Kekerasan Atas
Nama Agama dan Masa Depan Toleransi di
Indonesia, Selasa (8/1)

M

isi suci agama kadang
berbenturan dengan apa
yang terjadi di lapangan.
Faktanya,
terdapat
sekelompok pemeluk agama melakukan
kekerasan atas nama agama. Mereka
bebas menuding orang lain sebagai
pendosa, memukul, mengintimidasi,
bahkan
melakukan
pengrusakan.
Padahal, pada prinsipnya, semua agama
hadir membawa pesan damai dan penuh
toleransi.
Untuk
mengkaji
persoalan
itu, Mahkamah Konstitusi dan The
Wahid Institute melakukan kerja sama
menggelar Seminar “Kekerasan Atas
Nama Agama dan Masa Depan Toleransi
Di Indonesia” pada Selasa (8/1) siang, di
Aula Lantai Dasar Gedung MK, Jakarta.
Hadir sebagai pembicara, Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva, Direktur
The Wahid Institute Yenny Zanuba
Wahid, dan Kepala Biro Pengawasan
Penyelidikan Bareskrim Polri Brigjen
Polisi Ronny F. Sompie.
Seminar
yang
dimoderatori
oleh Koordinator Program The Wahid
Institute Rumadi tersebut, dibuka oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD. Dalam
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sambutannya, Mahfud mengungkapkan
bahwa jika kita ingin menilai kerukunan
beragama di Indonesia, dapat dilihat
pada dua level. Pertama, level
konseptual paradigmatik. Dan kedua,
level operasional implementatif.
Pada level konseptual para
digmatik, menurut Mahfud, sebenarnya
sudah relatif bagus. Bahkan, pada
tataran konstitusi, perlindungan dan
jaminan terhadap hak keberagamaan
sudah sangat jelas dan tegas. Sehingga,
persoalan kerukunan beragama yang
terjadi saat ini, lebih pada tataran praktik
di lapangan. “Sifatnya sangat kasuistik,”
tegas Mahfud.
Oleh karena itu, menurutnya,
jika dinilai dalam sudut pandang yang
lebih luas, sesungguhnya persoalan
kekerasan atas nama agama di Indonesia
tidak terjadi secara masif. Meskipun,
di satu sisi, tetap harus diperhatikan
dan dicari solusi terbaiknya. Sehingga,
dia pun berharap, seminar ini dapat
lebih
memfokuskan
pembahasan
pada tataran praktik, bukan lagi pada
hal-hal yang teoritis dan normatif.
Hingga dapat melahirkan solusi yang
implementatif.

Akar Masalah
Setelah pembukaan Hamdan Zoelva
mengungkapkan akar masalah kekerasan
atas nama agama. Menurutnya, terdapat
lebih dari satu alasan yang melahirkan
tindakan itu. Di antaranya, karena
pemahaman ajaran agama yang salah
atau menyimpang, kondisi sosial ekonomi
masyarakat, dan peran negara yang tidak
proaktif untuk menyelesaikan. Secara
konstitusional, hak beragama telah
dirumuskan antara lain dalam Pasal
29 Ayat (2) serta 28E Ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Dasar 1945. Namun
begitu, di Indonesia, kata Hamdan,
negara tidak mengambil jarak dengan
persoalan agama. “Indonesia bukan
negara agama, tapi bukan pula negara
sekuler,” ujarnya.
Menurutnya,
negara
boleh
melakukan pengaturan-pengaturan dalam
rangka menjaga kerukunan hidup antar
umat beragama. Dengan terus disertai
upaya-upaya membangun pemahaman
yang sama antar umat beragama, sehingga
tercipta toleransi, saling menghormati, dan
kerukunan.
Achmad Dodi Haryadi
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Kunjungan Masyarakat ke MK
Selama Januari-Februari 2013, MK menerima kunjungan masyarakat dari berbagai kalangan,
diantaranya pelajar, mahasiswa, hingga guru. Berikut beberapa kunjungan yang diterima MK
selama Januari-Februari 2013.
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Siswi MA Assyarifah, Demak, Jawa Tengah ketika berkunjung ke MK.

Ahmad Fadlil Sumadi Jelaskan Putusan
MK
Produk kerja pengadilan adalah
putusan, sedangkan di Mahkamah
Konstitusi terdapat tiga bentuk putusan.
Hal ini disampaikan oleh Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
ketika menerima kunjungan para siswa
Madrasah Aliyah (MA) Asyarifah
Demak, Jawa Tengah, Jumat (4/1)
pagi di Gedung Mahkamah Konstitusi
(MK). Dalam kesempatan itu, Fadlil
menjelaskan berbagai hal terkait MK
dan kinerjanya, termasuk di dalamnya
membahas mengenai berbagai macam
bentuk putusan di MK.
“Produk kerja pengadilan adalah
putusan. Di Mahkamah Konstitusi terdapat
tiga bentuk putusan. Pertama, putusan
yang menyatakan tidak dapat menerima
kasus. Faktornya banyak, bisa dari yang
mengajukan permohonan, dari kasusnya
maupun dari pengadilan,” jelas Fadlil
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yang didampingi moderator Ahmad Salik
selaku Kepala MA Asysyarifah Demak.
Ditambahkan Fadlil, kalau faktor
tidak dapat diterimanya putusan karena
orangnya, biasa disebut orang itu tidak
memiliki legal standing. Karena berperkara
di MK, orang yang mengajukan permohonan
harus memiliki kepentingan. “Jadi kalau
tidak punya kepentingan, maka permohonan
pemohon tidak dapat diterima,” imbuh Fadlil
kepada para siswa.
Bentuk putusan MK lainnya adalah
permohonan ditolak. Dikatakan Fadlil,
khusus di pengadilan, ada perbedaaan
antara putusan yang ditolak dan putusan
yang tidak dapat diterima. “Kalau kasusnya
tidak jelas, rumit, sulit dipahami, maka
putusan tidak dapat diterima,” ujar Fadlil.
Berbeda dengan putusan yang
ditolak, jelas Fadlil, faktor penyebabnya
hanya satu. Bahwa kalau pemohon
gagal membuktikan apa yang didalilkan
pemohon, apa yang jadi alasan pemohon,

maka permohonan pun ditolak. Selain itu,
ada putusan yang dikabulkan MK karena
pemohon bisa membuktikan dalil-dalilnya
dengan argumentasi yang tepat.
Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun
Bogor berkunjung ke MK
Sekitar 60 mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor,
Jawa Barat, didampingi Dekan FH serta
beberapa dosen mengunjungi Mahkamah
Konstitusi (MK), Senin (14/1). Kunjungan
mereka disambut oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim di Ruang Konferensi
lantai 4 gedung MK, Jakarta.
Dalam
kesempatan
tersebut,
Alim menjelaskan sekilas mengenai
prinsip negara hukum dan kewenangan
konstitusional yang dimiliki MK. “Negara
Indonesia adalah negara hukum di mana
kedaulatannya berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar,” ujar Alim.
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oleh DPR dan Presiden. Sedangkan MA
menguji norma peraturan dibawah UU,
dengan batu uji UU.
Mengenai penafsiran konstitusi, MK
punya kebebasan yang tidak terpaku pada
satu penafsiran saja. Sebagai penegak
hukum, MK memiliki kewenangan untuk
memutuskan berdasarkan metode-metode
dalam penafsiran konstitusi. “Hal itu
yang menyebabkan MK disebut-sebut
kekuasaannya berada di bawah Tuhan,”
jelas peneliti MK ini.
Namun, agar integritas MK
terjaga tetap dibutuhkan pengawasan
dari luar lembaga ini. “Selama ini
MK selalu menjaga integritasnya agar
semakin berkembang, tetapi MK sendiri
membutuhkan masyarakat dan para pihak
untuk bisa tetap mempertahankan integritas
tersebut,” ujarnya. Oleh karena itu, sambung
Fajar, MK membutuhkan pengawasan dari
berbagai pihak khususnya masyarakat untuk
mengawasi kinerja MK.

Salah satu mahasiswa Inisnu Jepara mengajukan
pertanyaan dalam sesi tanya jawab (25/1).

Menurutnya,
keadilan
tidak
identik dengan hukum. Hukum itu
menyamaratakan sedangkan keadilan
tidak menyamaratakan. “Menerapkan
keadilan itu tidak boleh menyamaratakan,”
ujarnya.
Mahasiswa Fakultas Syariah INISNU
Jepara Berkunjung Ke MK
MK yang diwakili Panitera Muda
II Muhidin juga menerima kunjungan
Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Islam
Nahdlatul Ulama (INISNU), Jepara di
ruang Konferensi lantai 4, Gedung MK,
Jumat (25/1). Muhidin dalam kesempatan
itu juga memberikan materi seputar MK.
Memulai paparannya, Muhidin
menyampaikan bahwa setelah perubahan
UUD 1945, kedudukan lembaga negara di
Indonesia menjadi sejajar. Bila dulu ada
lembaga tertinggi dan lembaga tinggi, saat
ini semua lembaga tidak ada yang memilki
kekuasaan lebih besar dari lembaga lainnya.
“Sekarang MK sejajar dengan MPR,
yang membedakan hanya tugasnya. MPR
memiliki kewenangan mengubah  UUD,
sedangkan MK yang memiliki tugas untuk
menjaga dan menafsirkan produk MPR
itu,” jelas Muhidin di hadapan sekitar 70
mahasiswa berjaket almamater warna
biru muda itu.
Sesuai ketentuan UUD 1945,
tepatnya Pasal 24C, MK memiliki
empat kewenangan dan satu kewajiban.
Kewenangan MK, yaitu berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final
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untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan
satu kewajiban yang harus dilakukan
MK, yaitu wajib memberikan putusan
atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
MGMP PKn Penajam Pasir Utara
Kaltim Kunjungi MK
Kemudian, MK juga menerima
kunjungan dari para guru dari Musyawarah
Guru
Mata
Pelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan (MGMP-PKn) Penajam
Pasir Utara, Kalimantan Timur, Selasa
(8/1) siang. Kunjungan yang dihadiri 15
guru yang merupakan 14 guru SMP/MTs
dan seorang guru SMA ini diterima oleh
Staf Ketua MK Fajar Laksono. Adapun
tujuan dari kunjungan ini untuk menambah
wawasan mengenai MK, sehingga para
guru tersebut dapat mengajarkan kesadaran
berkonstitusi kepada para siswanya.
Dalam paparannya, Fajar menjelas
kan bahwa MK merupakan sebuah
lembaga peradilan yang sejajar dengan
Mahkamah Agung, hanya saja kedua
lembaga peradilan ini memiliki fungsi
yang berbeda. Adapun kewenangan MK
adalah menguji norma Undang-Undang
dengan batu uji Undang-Undang Dasar
1945, meskipun UU tersebut dibuat

Mahasiswa
Universitas
Siliwangi
Tasikmalaya Mengunjungi MK
Mahkamah Konstitusi (MK) pun
kembali mendapat kunjungan dari para
mahasiswa di minggu keempat bulan
Januari 2013 ini. Kali ini mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa
Barat yang berkunjung ke MK, Senin
(21/1). Kunjungan para mahasiswa berjaket
almamater warna kuning itu disambut
oleh Staf Ketua MK yang juga Peneliti
MK, Fajar Laksono. Para mahasiswa juga
berkesempatan mendapatkan paparan
materi seputar MK dari Fajar.
Fajar di hadapan para mahasiswa
Unsil menjelaskan, bahwa MK merupakan
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
tertinggi di Indonesia. Dikatakan salah
satu karena ada satu lembaga lagi yang
menjadi pelaku pelaksana kehakiman di
Indonesia, yaitu Mahkamah Agung (MA).
Menyikapi mahalnya “ongkos”
persidangan di MK, Fajar menjelaskan
bahwa
MK
sebenarnya
sudah
menyikapinya
dengan
menyediakan
fasilitas video conference (vicon). Fasilitas
vicon itu diselenggarakan di fakultas
hukum universitas-universitas di seluruh
Indonesia yang bekerja sama dengan MK.
“Jadi antara Sabang di Aceh dengan MK
di Jakarta bisa terhubung dengan fasilitas
vicon ini. Secara hukum beracara itu (vicon,
red) sah. Tapi orang-orang masih banyak
yang ke Jakarta ketimbang memanfaatkan
vicon,” papar Fajar menyayangkan.
Tim Liputan Konstitusi
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Conference of European
Constitutional Courts

Pengawal Independensi dan
Pemersatu Mahkamah Konstitusi
Se-Eropa

K

onferensi
Mahkamah
Konstitusi Eropa adalah
institusi mandiri yang menjadi
wadah Mahkamah Konstitusi
Se-Eropa. Didirikan pada tahun 1972
di Dubrovnik, Yugoslavia. Konferensi
Mahkamah Konstitusi Eropa menyatukan
perwakilan dari 40 Mahkamah Konstitusi
maupun institusi sejenis di Eropa yang
memiliki kewenangan constitutional
review.
Tujuan dibentuknya Konferensi
Mahkamah Konstitusi Eropa adalah
mempromosikan pertukaran informasi
di antara para anggotanya tentang isuisu yang berkaitan dengan metode dan
praktik peninjauan konstitusional dan
menyediakan forum bagi para peserta
untuk berbagi pendapat tentang masalah
kelembagaan, struktural, dan praktis
dalam bidang hukum publik dan yurisdiksi
konstitusional.
Selain itu, Konferensi ini juga
sebagai wadah menyatukan langkahlangkah untuk memperkuat independensi
pengadilan konstitusional sebagai unsur
penting dari jaminan dan pelaksanaan
demokrasi dan negara di bawah aturan
hukum. Perhatian khusus terhadap
perlindungan hak asasi manusia juga tidak
dapat dilepaskan dari isu penting yang
dikawal. Harapannya, Konferensi mampu
mendukung peningkatan hubungan antara
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Lambang Konferensi Mahkamah Konstitusi Se-Eropa

pengadilan konstitusional Eropa dan
lembaga-lembaga sejenis.
Pimpinan Konferensi Mahkamah
Konstitusi Eropa bergiliran setiap tiga
tahun. yang berhak menjadi pimpinan
Konferensi adalah MK yang merupakan
anggota penuh dari Konferensi. Dari
2011 hingga 2014, Mahkamah Konstitusi
Republik Austria memimpin Konferensi
Mahkamah Konstitusi Eropa.

Persiapan Konferensi 2014
Selama kepemimpinan MK Austria,
tugas besar yang harus diemban adalah
mempersiapkan Kongres XVI dari
Konferensi yang akan diselenggarakan di
Wina pada tanggal 12-14 Mei 2014.
Saat ini, Mahkamah Konstitusi
Austria merupakan representasi dari
Konferensi Mahkamah Konstitusi Eropa
di acara-acara internasional, terutama pada
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kongres dari kelompok-kelompok regional
dan bahasa lainnya dari pengadilan
konstitusional dan pada Konferensi
Dunia tentang Hakim Konstitusi. Prof
Dr Gerhart Holzinger adalah Presiden
Mahkamah Konstitusi Austria yang juga
sekaligus Pimpinan Pimpinan Konferensi
Mahkamah Konstitusi Eropa. Saat ini kita
menanti
Dalam jangka waktu sampai dengan
Kongres XVI dari Konferensi Mahkamah
Konstitusi Eropa, Mahkamah Konstitusi
Austria telah mengundang presiden
dari pengadilan anggota Konferensi ke
“Lingkaran Presiden” di Wina dari 9-11
September 2012. Kesempatan pertemuan
tersebut
adalah
untuk
pertemuan
persiapan. Presiden yang berpartisipasi
akan memutuskan pada kerangka kerja
organisasi untuk Kongres berikutnya.
Secara substantif, tugas utama mereka
akan menyetujui tema Kongres dan materi
yang akan dibahas dalam pembahasan
teoritis dan praktis.
Berbagi Pengalaman
Seperti yang tercantum

dalam

pembukaan Statuta Konferensi, kontak
reguler antara pengadilan konstitusional
dan keinginan untuk berbagi pengalaman
dalam praktek konstitusional dan
yurisprudensi dalam rangka konferensi
khusus merupakan inti dari kegiatan
Konferensi. Tujuannya, meningkatkan
para peserta Konferensi agar mampu
menjadi Mahkamah Konstitusi yang
independen sebagai faktor penting dalam
menjamin dan melaksanakan demokrasi
dan supremasi hukum, khususnya untuk
mengamankan perlindungan hak asasi
manusia.
Untuk presiden dan anggota
Mahkamah Konstitusi, ini berarti tanggung
jawab besar untuk menjaga supremasi
hukum dan demokrasi dalam menjalankan
fungsi peradilan.
Pada bulan Januari 1972, MK
Republik Federal Jerman, MK Italia, MK
Austria dan MK bekas Republik Federal
Sosialis Yugoslavia bertemu di Dubrovnik
untuk “Konferensi Mahkamah Konstitusi
Eropa” pertama. Tahun 2012 menandai
ulang tahun ke-40 dari Konferensi. Selama
empat dekade terakhir, Konferensi telah

berkembang dari lingkaran diskusi kecil
dan menjadi forum pan-Eropa.
Dalam tatanan dunia Komunis dan
transformasi politik di Eropa Tengah,
Timur, dan Selatan, MK didirikan di
hampir semua bekas negara-negara blok
Timur dan negara penerus dari Uni Soviet.
Segera setelah itu, MK di negara-negara
kawasan tersebut menyetujui adanya
Konferensi.
Selain itu, MK dari sejumlah
negara Eropa juga mengikuti “model
Amerika”; melihat lingkup yurisdiksi
mereka diperluas untuk mencakup isu-isu
konstitusional. Partisipasi mereka lebih
diperkaya kerja-kerja Konferensi.
Mengingat hal itu, Konferensi
Mahkamah Konstitusi Eropa memainkan
peran penting sebagai forum untuk
pertukaran reguler, berbasis luas dan
multilateral terhadap ide dan pengalaman.
Pada saat yang sama, Konferensi idealnya
memenuhi kebutuhan jaringan MK di
Eropa.
Abdullah Yazid

Referensi:
http://www.confcoconsteu.org/

Kongres Konferensi Mahkamah Konstitusi Eropa:
CONGRESS

DATE

VENUES

XVI

2014

Vienna (Austria)

XV

2011

Bucharest (Romania)

XIV

2008

Vilnius (Lithuania)

XIII

2005

Nicosia (Cyprus)

XII

2002

Brussels (Belgium)

XI

1999

Warsaw (Poland)

X

1996

Budapest (Hungary)

IX

1993

Paris (France)

VIII

1990

Ankara (Turkey)

VII

1987

Lisbon (Portugal)

VI

1984

Madrid (Spain)

V

1981

Lausanne (Switzerland )

IV

1978

Vienna (Austria)

III

1976

Rome (Italy)

II

1974

Baden-Baden (Germany )

I

1972

Dubrovnik (Yugoslavia)
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ragam tokoh

Bimo Setiawan Almachzumi
(Bimbim Slank)

Ketua MK, Salah Satu Tokoh
“Revolusi Cinta”

P

Musdah Mulia

Ketua MK Mendatang Harus
Punya Perspektif Kebangsaan dan
Ke-Indonesiaan

G

uru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah, Musdah Mulia usai acara tatap muka
dengan Para Hakim Konstitusi di Gedung Mahkamah
Konstitusi (MK) menyampaikan harapannya terhadap
pengganti Ketua MK, Moh. Mahfud MD. Musdah berharap
pengganti Mahfud yang habis masa jabatannya pada 1 April
2013 nanti haruslah pemimpin yang progresif meski kadang kala
pendapat-pendapatnya tidak diterima banyak pihak.
Sosok seperti yang diharapkan Musdah menurut Musdah
sendiri sudah ada dalam diri Ketua MK saat ini. Dengan
kepemimpinan Mahfud, Musdah melihat MK mencapai banyak
perkembangan dan menghasilkan banyak terobosan di bidang
hukum ketatanegaraan. “Saya berharap nanti pengganti Pak
Mahfud sama seperti Pak Mahfud yang banyak menghasilkan
terobosan meski sering kali tidak populis tapi untuk melakukan
itu memang butuh keberanian,” ujar Musdah berharap.
Meski Musdah berharap Ketua MK mendatang mampu
menghasilkan terobosan-terobosan di bidang hukum, Musdah juga
berharap Ketua MK mendatang memiliki perspektif kebangsaan
dan ke-Indonesiaan. Selain itu, Musdah juga mengatakan meski
pengganti Mahfud memiliki kesemua cirri yang diharapkannya,
Musdah tetap mengingatkan agar pengganti Mahfud tetap berada
di dalam koridor konstitusi. “Memang tidak nyaman ya bekerja
di MK dengan berbagai tekanan, tapi sebaiknya masih berada
dalam koridor konstitusi,” tukas Ketua Umum Pengurus Harian
Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) itu.

entolan grup musik papan atas Indonesia, "Slank"
Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim anggap
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD
sebagai salah satu tokoh yang layak masuk gerakan
“Revolusi Cinta”. Gerakan tersebut tengah digarap Slank dengan
mengumpulkan seribu tokoh, Salah satu tokoh yang memenuhi
kriteria adalah Mahfud MD. “Kita lagi ngumpulin tokoh, namanya
Revolusi Cinta. Rencananya ada 1000 orang dan salah satunya
Pak Mahfud,” jelas Bimbim.
Menurut Bimbim, Ketua MK yang akan habis masa
jabatannya pada 1 April 2013 itu memiliki track record yang
bersih. “Pak Mahfud kita lihat dari track record-nya selama
ini. Kita sering lihat dari news dan obrolan masyarakat bahwa
orangnya bersih. Kita lihat juga dalam menanggapi suatu masalah
ide-idenya bagus,” ujar Bimbim.
Selain merasa “akrab” dengan Ketua MK, Bimbim pun
mengaku kenal MK sebagai lembaga peradilan saat kasus Cicak
Vs Buaya disidangkan di MK. “Kita tahunya waktu yang ramairamai kasus Cicak Vs Buaya yang rekamannya diputar di MK.
Dari situ kita tahu kalau punya masalah hukum bisa datang ke
MK,” aku penggebuk drum Slank itu.
Setelah mendengar tentang kiprah MK, Bimbim yang
mewakili Slank pun datang ke MK. Bimbim datang ke MK
dengan maksud berkonsultasi kepada Mahfud. “Alhamdulillah
sambutannya welcome. Tadinya kami takut harus bawa lawyer
ternyata bersidang di MK tidak harus. Slank bisa jadi contoh ke
masyarakat kalau merasa dirugikan hak konstitusionalnya datang
saja ke MK, tidak usah takut,” tukas Bimbim, Selasa (22/1).
Yusti Nurul Agustin

Yusti Nurul Agustin
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Tetap Bertugas Meski
Terhadang Banjir

B
Ketika Mahfud Jadi
“Dokter” dan “Pasien”
di Klinik Pancasila

A

pa jadinya bila seseorang yang terbiasa bekerja di
bidang hukum, tiba-tiba didaulat menjadi seorang
dokter? Itulah yang dialami Ketua MK Mahfud MD
saat menjadi ‘dokter’ di Klinik Pancasila. “Dokter,
saya risau dengan keadaan sekarang karena timbul gejala yang
mengacaukan persatuan bangsa. Kira-kira apa ya obatnya
dokter?” tanya sang pasien seraya tertawa kecil. Dokter pun
menjawab, “Oh, gejala itu sudah merupakan penyakit umum,
sebagai bentuk kekerasan yang terjadi masyarakat. Tapi
obatnya gampang, tebuslah resep ‘gongsipakas’?” kata dokter.
“Apa itu gongsipakas dokter?” tanya pasien. “Gongsipakas
adalah gotong royong sila padi kapas,” ucap dokter yang
disambut tawa para hadirin.
Dialog tersebut adalah adegan salah satu babak dari
simulasi Klinik Pancasila. Mahfud berperan sebagai pasien
dan Stefani, salah seorang pelajar SMA berperan sebagai
dokter. Simulasi tersebut merupakan salah satu rangkaian
acara Apresiasi Klinik Pancasila, Kamis (31/1) yang digelar
di Aula Gedung MK, Jakarta. Acara tersebut diikuti oleh lebih
dari 200 pelajar SMP dan SMA dari dari Jakarta, Jawa Barat,
Riau dan Jambi yang tergabung dalam KLINIK Pancasila.
Pada babak kedua simulasi, giliran Mahfud yang
memerankan sebagai dokter, sedangkan pasiennya adalah Akbar
salah seorang pelajar lainnya. “Dokter, persatuan di Indonesia
sekarang masih belum bersatu padu. Terjadi pergolakan antara
lain dengan adanya Gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka.
Bagaimana cara mengatasinya?” tanya pasien.
Setelah menyimak pertanyaan pasien, maka dokter
pun menjawab. “Menurut saya, gejala itu sebenarnya belum
merupakan penyakit nasional. Tetapi masih merupakan gejala,
karena sesungguhnya masyarakat kita masih ingin bersatu.
Kalaupun ada gerakan-gerakan yang Anda sebutkan tadi, itu
hanya gangguan kecil yang masih diatasi aparat kemananan,”
jelas dokter seraya tersenyum.
“Lantas, apa obatnya dokter?” tanya pasien. “Selain
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sila ke-5 dari Pancasila
harus ditegakkan, maka gangguan terhadap persatuan bangsa
bisa diatasi,” tandas sang dokter.

anjir yang melanda Jakarta pada Kamis, 17 Januari
2013 lalu, menyisakan sejumlah kisah menarik di
sekitar Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya
saja, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar tak luput
dihadang banjir. Pada Kamis itu, Akil berangkat ke MK
demi memimpin sidang di saat hujan turun dengan derasnya.
Sesampai di Jalan Sudirman, ia cukup terkejut melihat air
di jalanan meningkat, bahkan menyebabkan mobil tak bisa
lewat. Alhasil ia memutuskan untuk naik ojek agar bisa
mengejar sidang. Usahanya pun berhasil, meski kemudian
setelah sidang dimulai, dia memutuskan menundanya karena
pemadaman listrik akibat banjir.
Cerita terkait banjir, juga dialami Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva. Seperti halnya Akil Mochtar, Hamdan pun
terjebak banjir di perjalananan, mobilnya tak bisa melewati
air yang makin meluap di jalan-jalan sekitar Monas. Ia
kemudian berinisiatif untuk jalan kaki ke MK, karena
jaraknya yang ditempuh tidak terlampau jauh, dari depan
Gedung Mahkamah Agung. Dengan kesigapannnya, Hamdan
pun bisa melewati banjir, ia sampai ke MK dengan selamat.
Saat banjir melanda Jakarta, sejumlah pejabat MK
yang sudah berada di MK, juga punya kisah sendiri. Seperti
misalnya, Sekjen MK Janedjri dan para hakim konstitusi harus
melalui tangga darurat karena lift tidak bisa dioperasikan
akibat listrik padam. Bahkan dalam situasi itu, MK sempat
melangsungkan sidang dengan menggunakan lilin.
Nano Tresna Arfana

Nano Tresna Arfana
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Lahirnya Proklamasi versi Pemuda
Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

P

roklamasi yang menandai lahirnya
negara Republik Indonesia,
tidak terjadi begitu saja tanpa
peristiwa yang melatarbelakangi
dan gerakan yang mendorongnya. Banyak
versi ditulis di sekitar momen bersejarah
ini yang menimbulkan banyak kontroversi
panjang.
Kontroversi timbul karena pelakupelaku sejarah tidak satu kata melihat
momen-momen bersejarah itu. Sejarah
umum dapat diketahui dari otobiografi
yang ditulis Cindy Adam dan Hatta
dalam Sekitar Proklamasi (1969). Selain
keduanya, versi lain yang ditulis Adam
Malik berjudul Riwayat dan Perjuangan
Sekitar
Proklamasi
Kemerdekaan
Indonesia 17 Agustus 1945 yang
diterbitkan pada 1950, mengemukakan hal
berseberangan dengan sejarah mainstream
dari Soekarno dan Hatta.
Yang
menarik
adalah,
baik
Adam Malik maupun Hatta sama-sama
mengklaim bukunya adalah meluruskan
sejarah. Sejarah yang mereka tulis untuk
meluruskan banyaknya fantasi dan dongeng
yang beredar. Adam Malik menolak
apabila sejarah Proklamasi dikatakan
hanya dikehendaki beberapa pemimpin
saja, yang justru menurutnya pemimpinpemimpin tersebut bersikap sebaliknya,”
termasuk orang-orang yang bimbang dan
takut akan adanya proklamasi tersebut.”
Sebaliknya, Hatta banyak mempersolkan
buku Adam Malik yang banyak dirujuk
penulis asing lebih banyak berisi dongeng
belaka. Legenda yang ditulis, kata Hatta,
antara lain Soekarno-Hatta yang hanya
bersedia memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia setelah dipaksa pemuda. Banyak
hal dibantah Hatta, termasuk kepada buku
otobiografi Soekarno, yang cenderung
meninggikan perannya sendiri yang
menafikan Hatta didalamnya.
Terlepas kebenaran sejarah yang
mana, buku yang ditulis tokoh pemuda
kelahiran Pematangsiantar, Sumatera
Utara, setidaknya ditulis aktivis yang
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bergerilya dalam gerakan
pemuda pada detik-detik
menentukan nasib Indonesia
aktif
memperjuangkan
kemerdekaan dan bukan
hanya berdiam diri menerima
perubahan.
Tetapi buku ini harus
dilihat secara kritis, karena
buku-buku sejarah yang
ditulis pelaku sejarah memiliki
kecenderungan
subjektif.
Sebagaimana kata Thomas
Carlyle, sejarah itu biografi
orang-orang besar (the history
of the word is but the biography
of great men), artinya bukubuku versi di luar orang-orang
yang memenangkan pertarungan
tidak dianggap sebagai kebenaran
sejarah.
Pukulan Terakhir
Adam Malik melukiskan fakta
bagaimana
peran
Jepang
dalam
memberikan “Kemerdekaan Hadiah” dan
dipanggilnya Soekano-Hatta ke Saigon
oleh Jenderal Besar Terauchi, sematamata untuk menanamkan keyakinan
yang teguh bagi bangsa Indonesia untuk
berdiri disamping Jepang melawan tiaptiap percobaan Sekutu menguasai daerahdaerah perangnya.
Sementara Soekarno-Hatta, yang
memegang kepemimpinan Jawa Hookooi,
percaya Indonesia dapat merdeka dengan
kerja sama dengan Jepang. Pemimpin
dan anggota golongan inilah yang
bekerja menanamkan keyakinan rakyat
agar percaya janji Jepang. Adam Malik
mengatakan, sambutan rakyat akan janjijanji “Dai Toa” justru ditanggapi dingin
dan pasif, anjuran meyakini janji Jepang
ini justru dipandang dengan curiga.
Berbagai penderiaan inilah justru yang
dirasakan akibat kedatangan Jepang.
“Hanya golongan yang hidupnya mewah,-oleh keadaan mesin pemerintahan

Judul		 : Riwayat dan Perjuangan
Sekitar Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia 17
Agustus 1945
Penulis		 : Adam Malik
Tahun		 : Cet perama, 1950
Jumlah		 : 108 halaman
Penerbit		 : Widjaja, Jakarta
Jepang, perkakas kapitalis Jepang—dan
pegawai-pegawai yang mendapatkan
bayaran royaal-manja dari Jepang itulah
yang kelihatan sibuk dan bersemangat
mengerjakan
persiapan-persiapan
“Kemerdekaan Hadiah” itu,” kata pendiri
Antara ini.
Bahkan setelah Jepang kalah, saat
Soekarno-Hatta tiba di Jakarta, mereka
menegaskan kepergiannya ke Siagon
menemui Treauchi adalah untuk menerima
penjelasan janji Dai Nippon terhadap
Indonesia. Soal Kemerdekaan itu hanya
menunggu saatnya saja, sewaktu-waktu kita
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dapat merdeka, dan tak sampai menunggu
jagung berbuah, soalnya hanya tergantung
kepada Soekarno dan Hatta dan kemauan
rakyat membaharui tekadnya meneruskan
perang suci Dai Toa ini. Selain golongan
yang memercayai dan diuntungkan Jepang,
juga terdapat golongan yang tidak percaya
dan tidak setuju, dan mereka menerima
cap penghianat dan pengacau yang itu
dilakukan banyak pemuda. Para pemuda
dan rakyat, kata Adam Malik, menghendaki
kemerdekaan tidak dapat dibeli dan ditukar
atau bahkan dihadiahkan.
Sampai tersiarnya kabar Jepang
menyerah 14 Agustus 1945 pun, kabar
ditanggapi berbeda-beda oleh golongangolongan ini. Golongan yang percaya
“Kemerdekaan Hadiah”, mereka tak percaya
Jepang menyerah begitu saja. Karena tanpa
secara resmi diumumkan, tidak dihiraukan,
bahkan kemerdekaan akan lebih cepat
diperoleh. Reaksi cepat dengan aksi-aksi
mendorong dan melahirkan proklamasi
datang dari golongan yang tidak percaya
kemerdekaan hadiah. Dari golongan inilah
momen ini dianggap “saat yang tepat untuk
memukul lawan dalam perkelahian yang
menentukan kemenangan”.
Meskipun
tenaga-tenaga revolusioner yang ada bukan
gerakan murba teratur.
Jepang menyerah saat tentara Sekutu
belum mendarat dan pasukan Jepang masih
terpaku mendengarkan amanat Kaisar Jepang
agar menyerah. Ini merupakan keadaan
luar biasa dan sangat tepat menentukan
pukulan terakhir bersama-sama rakyat
versi para pemuda. “Dengan menyusun dan
memproklamirkan proklamasi 17 Agustus
1945,” kata mantan Wakil Presiden semasa
Presiden Soeharto ini. Yang disayangkan
Adam Malik, pemimpin-pemimpin besar
Hookookai tidak membaca akan hal ini
dan justru malah mulanya menolak anjuran
proklamasi ini.
Pendorong Proklamasi
Adam
Malik
mengemukakan,
tenaga-tenaga revolusioner ini tumbuh,
tersebar dan tidak tergabung menjadi satu
gerakan menentang Jepang. Tercatat ada
empat kelompok atau gerombolan, yaitu
kelompok Sukarni Cs, kelompok Syahrir
Cs, kelompok pelajar-pelajar yang dimotori
Khairul Saleh Cs (bermarkas di Asrama
sekolah kedokteran tinggi (Ika Daigaku)
yang pusatnya di Prapatan 10 dan yang
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bermarkas di BAPERPI berpusat di Cikini
71) , dan kelompok Kaigun yang dimotori
Subardjo Cs (orang-orang yang bekerja
pada dinas Angkatan Laut Jepang).
Dari keempat kelompok, kata Adam
Malik, hanya kelompok Sukarni dan
pelajar-pelajar saja yang jadi pendorong
lahirnya proklamasi dengan dibantu
kelompok Kaigun. “Sedang “gerombolan
Syahrir”, terus bimbang dan ragu-ragu,
opportunistis dan kelinburgerlijk. Karena
itu tak dapat mencapai perjuangannya
turut mendorong lahirnya proklamasi
itu.” Ketiga kelompok ini menghendaki
kemerdekaan Indonesia dengan tenaga
dan kekuatan rakyat sendiri.
Akasi-aksi ketiga kelompok ini,
misalkan perundingan Pegangsaan 15
Agustus 1945, yang dipimpin Khairul
Saleh, yang menentukan sikap yang
akan diambil menghadapi situasi saat itu
dan cara rakyat Indonesia menyatakan
kemerdekaan di luar segala bentuk
dan semangat “Kemerdekaan Hadiah”
dan bagaimana sikap mereka terhadap
Soekarno-Hatta. Beberapa keputusan
diambil, antara lain proklamasi dilakukan
bangsa Indonesia sendiri, lepas dari bangsa
manapun. Selain itu, sikap terhadap
Soakarno-Hatta
dengan
membawa
dan berunding dengan mereka, turut
menyatakan proklamasi dan memutuskan
segala ikatan dan hubungannya dengan
janji-janji Jepang atas kemerdekaan.
Bebeberapa aksi yang dilakukan
yang dapat dibaca dalam buku ini, yaitu
perindangan di Pegangsaan Timur 56,
Perundingan
Cikini,
Soekarno-Hatta
disingkirkan ke luar kota, peristiwa Rengas
Dengklok (sebagai daerah pertahanan
Republik yang pertama), perundingan Kebun
Binatang (Dierentuin), Perundingan Kepuh,
dan Persetujuan Rengas Dengklok (dimana
kesediaan Soekarno-Hatta menandatangani
proklamasi meskipun di Jakarta), sampai
dengan saat menentukan bangsa Indonesia
yaitu proklamasi disusun, ditandatangani
dan dibacakan serta disiarkan secara luas ke
rakyat dan dunia.
Pelajaran dari Kontroversi
Momen yang terakhir ini kontroversi
banyak timbul. Adam Malik menjelaskan,
dari kelompok-kelompok pemuda inilah
yang mengawal, mendesak dan mendorong
proklamasi segera dinyatakan tanpa

melibatkan Jepang, sementara itu disisi
lain Soekarno-Hatta beda melihat masalah
dengan lebih melibatkan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia dan pembesarpembesar Jepang.
Di buku ini dikatakan pada saatsaat genting saat penyusunan teks
proklamasi, Sukarni sempatmembacakan
teks proklamasi versinya yang kemudian
ditolak Soekarno-Hatta dan peran
Sayuti Melik mengetik tes proklamasi.
Tetapi tidak dijelaskan bagaimana peran
Hatta, dimana dalam buku Hatta sendiri
mengatakan, dia yang mendiktekan teks
proklamasi dan Soekarno yang menulis,
yang akhirnya disetujui oleh tim kecil
tediri atas Soekarno, Hatta, Subadjo,
Sukarni dan Sayuti Melik.
Di buku ini, dikatakan, “Dengan
disaksikan Sukarni, Khairul Saleh, Mr.
Subardjo, Mr. Iwakusuma Sumantri,
Sudiro (Mbah), BM Diah, Sayuti Melik,
Semaun Bakri, kira-kira jam 2 dinihari
tanggal 17 Agustus 1945, ditandatangani
proklamasi itu oleh Bung Karno-Hatta atas
nama Rakyat.” Hal ini berbeda dengan buku
Sekitar Proklamasi yang disusun oleh Hatta
yang hanya menhebut tim lima orang.
Hal yang menarik, bahwa peristiwaperistiwa yang terjadi, misalkan kenapa
penyusunan teks proklamasi dilakukan di
rumah Laksamana Maeda akan diketahui
dibuku Adam Malik ini dan tidak tiba-tiba
sekonyong-konyong tempat langsung siap,
tetapi atas peran-peran tokoh pemuda. Di
buku ini pada Bab XI “Proklamasi Hasrat
Murba” sampai dengan Bab XVII “Di
Persimpangan Jalan” ditunukkan peran
para pemuda mengisi dan mempertahankan
kemerdekaan yang ternayata tidak mudah.
Terlepas dari berbagai kontroversi
yang muncul, seharusnya bangsa ini
belajar dan menghormati kebenaran
sejarah dan sejarah bukan diisi faktafakta yang terpenggal, terhapus, atau
bahkan dimanipulasi untuk melegitimitasi
kepentingan penguasa/kelompok tertentu.
Meski tidak bisa dihindari kepentingan
subjektif, seharusnya standar-standar
keilmuan yang ketat tetap diperhatikan,
sehingga hasilnya lebih mendekati
kebenaran dan mengurangi fantasi belaka.
Artinya hal negatif/ buruk sekalipun
harus diterima sebagai kebenaran jika itu
merupakan kebenaran sejarah.
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Beragam Gagasan dari Dapur MK
Erwin Y. Salim

Redaktur Majalah GATRA

Sebagai pengawal tegaknya demokrasi, Mahkamah Konstitusi berkali-kali
melakukan terobosan hukum untuk mencairkan kebuntuan. Janedjri juga
bicara seputar praktek-praktek ketatanegaraan.

G

enap 10 kali sudah
bangsa ini melaksanakan
pemilihan umum untuk
anggota lembaga legislatif.
Dari sebanyak itu, hanya
dua pemilu yang boleh dibilang benarbenar langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil. Keduanya, Pemilu 1955
dan Pemilu 1999, dinilai sebagai pemilu
paling jujur, adil, dan bersihh. Selebihnya
dinilai sebagai pemilu yang relatif banyak
kecurangan atau, paling tidak, diwarnai
dengan politik uang.
Tidak hanya politik uang, pemilu
di Indonesia juga mulai terancam oleh
menguatnya praktek oligarki di kalangan
partai politik. Seperti banyak disitir pakar
politik di berbagai forum, praktek oligarki
ini tampak dari kecenderungan bahwa
kekuasaan dalam partai dikendalikan
segelintir elite yang memiliki banyak
uang. Dan praktek seperti itu jelas-jelas
mencederai demokrasi yang makna
sejatinya adalah cerminan kedaulatan di
tangan rakyat.
Untuk
meningkatkan
kualitas
demokrasi di negeri ini, perbaikan undangundang (UU) tentang pemilu sudah
berkali-kali dilakukan. Namun berbagai
penelitian pun memperlihatkan, hampir
semua UU yang terlahir itu bisa dibilang
gagal mencegah kecurangan-kecurangan
yang menodai arti kedaulatan rakyat itu
sendiri.
Selain itu, dalam banyak kasus,
disadari atau tidak, dalam prakteknya,
prosedur yang ditetapkan penyelenggara
pemilu kerap jadi masalah. Terutama
karena prosedur itu belakangan terbukti
menghalangi rakyat untuk menggunakan
hak pilihnya. Dan, sebagai pengawal
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tegaknya demokrasi, Mahkamah Konstitusi
pun melakukan terobosan hukum untuk
mencairkan kebuntuan prosedural itu.
Itulah, antara lain, yang diungkap
Janedjri lewat bukunya yang terbagi atas
tiga bagian berdasarkan tema pokoknya
ini. Dalam bagian pertama, ia lebih

politik hukum pemilu
Penulis		 : Janedjri M. Gaffar
Penerbit		 : Konstitusi Press
Tahun		 : Oktober 2012
Tebal		 : xxvi+250 halaman
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banyak mengupas pemilu dari kacamata
umum dan skala nasional, skala lokal, juga
peran dan posisi Mahkamah Konstitusi.
Di sini, ia juga menyingkap mekanisme
penyelesaian sengketa pemilu di beberapa
negara Asia.
Ia memperbandingkan mekanisme
yang berlaku di beberapa negara.
Djanedjri mencontohkan, penanganan
sengketa pemilu yang mirip dengan
Indonesia berlaku di Maroko, Kambojo,
dan Kazakstan. Sedangkan Korea Selatan
menerapkan mekanisme berbeda karena
penyelesaian seluruh sengketa diserahkan
sepenuhnya ke lembaga peradilan sesuai
dengan tingkatannya. Sengketa pemilu
parlemen pusat dan pemilu presiden
ditangani Mahkamah Agung, sedangkan di
tingkat daerah ditangani secara bertingkat
oleh pengadilan tinggi dan pengadilan
negeri setempat.
Pada bagian kedua, Janedjri
lebih banyak bicara soal pelaksanaan

demokrasi lokal, dalam konteks
pemilihan kepala daerah. Di sini, ia juga
menyinggung filosofi yang mendasari
pemilu di negeri ini yang bermuara ke
UUD 1945. Walau demikian, dalam
konteks pemilihan kepala daerah,
ia menilai masih terbuka peluang
penerapan mekanisme pemilihan lain
di luar pemilihan tidak langsung yang
pernah dilakukan dan pemilihan langsung
yang berlaku kini. Yang penting, menurut
dia, tetap mencerminkan cara demokratis
yang diatur Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
Di bagian ketiga, Djanedjri lebih
banyak bicara tentang langkah maju
yang dilakukan Mahkamah Konstitusi
selama ini. Seperti diketahui, lembaga
ini memang banyak melakukan terobosan
hukum dalam mengawal dan menafsir
konstitusi. Dalam kapasitasnya sebagai
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
bila dimaklumi, uraiannya dalam bagian
ini cukup komprehensif.

Buku ini terbit berbarengan dengan
karya Djanedjri lainnya yang bertajukn
Demokrasi Konstitusional. Dalam buku
kedua ini, ia lebih banyak mengutak-atik
praktek ketatanegaraan setelah UUD 1945
diamandemen. Ia boleh dibilang cukup
kapabel bicara seputar masalah ini, sebab
dalam masa transisi perubahan UUD 1945
ini, ia ada dalam lingkaran itu karena
kapasitasnya di kesekretariatan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dalam proses amandemen, ia
menjadi Kepala Sekretariat Panitia Ad Hoc
I/III Badan Pekerja MPR, yang bertugas
merumuskan rancangan perubahan UUD
1945. Ia juga menjadi penulis pidato
pimpinan MPR dalam periode itu (19992002). Dengan bahasa dan pemaparan
yang dingin, Djanedjri mengurai beragam
permasalahan ketatanegaraan yang rumit
menjadi lebih mudah dipahami.
(Tulisan ini pernah dimuat di Majalah GATRA)

Gagasan Demokrasi Konstitusional
Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

D

EMOKRASI diterima luas
sebagai sistem terbaik
dalam penyelenggaraan
negara. Indonesia termasuk
telah meletakkan paham
demokrasi sejak konstitusi dirumuskan
pendiri negara (founding fathers) dalam
sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK).
Demokrasi Indonesia mengambil
bagian tertentu dari prinsip demokrasi,
tetapi di sisi lain mengabaikan semangat
pembatasan kekuasaan dan perlindungan
hak-hak warga negara dengan dalih tidak
sesuai dengan demokrasi khas Indonesia.
Dalam proses pencarian demokrasi,
Indonesia mengalami masa pasang
surut.
Kedaulatan
rakyat
sebatas
jargon dan pelembagaan formal serta
miskin pemaknaan secara substansial.
Demokrasi yang diklaim sesuai Pancasila
ini berprasangka baik kekuasaan tidak
mungkin disalahgunakan dan lemahnya
pengawasan. Reformasi 1998 yang diikuti
KONSTITUSI Februari 2013
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dengan perubahan konstitusi (19992002) telah merombak bangunan sistem
ketatanegaraan sebelumnya.
Setelah
reformasi
konstitusi,
gagasan
demokrasi
konstitusional
mengemuka yang menegaskan Indonesia
sebagai negara berkedaulatan rakyat yang
pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi.
Artinya, negara Indonesia menganut
demokrasi yang dibatasi konstitusi sebagai
hukum tertinggi dan kesepakatan bersama
(general agreement). Secara bersamaan pula
dianut prinsip negara hukum (rechtsstaat;
rule of law), di mana yang memerintah
bukan orang atau lembaga, tetapi oleh
hukum. Buku Demokrasi Konstitusional,
Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah
Perubahan UUD 1945 karya Janedjri
M. Gaffar ini berisi gagasan dan praktik
demokrasi konstitusional Indonesia.
Sebagian dari buku ini berusaha
menjelaskan titik temu antara gagasan
kedaulatan rakyat (demokrasi) dan
kedaulatan hukum (nomokrasi) yang selama
ini dipertentangkan. Dalam konsep negara
hukum yang demokratis bertemu demokrasi
dan nomokrasi yang mengandung makna
demokrasi yang dibatasi kesepakatan
yang dilakukan rakyat sendiri dalam
aturanhukumdengankonstitusi
sebagai
puncaknya. Bagaimana kedaulatan rakyat
ini disalurkan, diselenggarakan, dan
dijalankan dibatasi aturan yang disepakati
bersama.
Aturan hukum sendiri dirumuskan
dengan cara dan mekanisme demokratis
dan
cerminan
perasaan
keadilan
masyarakat. Di dalam demokrasi
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konstitusional, demokrasi dan nomokrasi
saling melengkapi sebagai dua sisi keping
mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Di dalam buku ini, Janedjri mengulas
dua konsep rumit tersebut dengan bahasa
sederhana bagaimana titik singgungnya
dalam konteks Indonesia dan kekinian.
Konsep demokrasi konstitusional
memiliki tiga aspek utama, yaitu penataan
lembaga
negara,
proses
legislasi,
dan judicial review. Aspek pertama,
penataan lembaga negara merupakan hal
penting karena lembaga negara ini yang
menjalankan kekuasaan negara. Prinsip
pembagian kekuasaan (division of powers)
yang semula diagungkan diganti pemisahan
kekuasaan (separation of powers) dengan
prinsip checks and balances. Perubahan
signifikan dengan meninggalkan doktrin
supremasi parlemen menjadi supremasi
konstitusi.
Pemisahan kekuasaan dimaksudkan
agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan
yang berpeluang disalahgunakan. Prinsip
checks and balances ditandai fungsi
legislasi di tangan Dewan Perwakilan
Rakyat (dan Dewan Perwakilan Daerah),
tetapi presiden masih memiliki hak
mengajukan rancangan undang-undang,
membahas, dan memberikan persetujuan.
Kekuasaan legislasi juga dikontrol dan
diimbangi MahkamahKonstitusi dalam
menguji konstitusionalitas
undangundang (judicial review). Begitu pula
kekuasaan eksekutif dikontrol dengan
fungsi pengawasan DPR dan DPD.
Prinsip ini melengkapi doktrin
pemisahan kekuasaan dengan kelemahan

tidak mungkin kekuasaan mutlak diisi
orang-orang dan fungsi yang murni
berbeda dan terpisah. Tetapi, pemisahan
kekuasaan bukan tanpa masalah. Janedjri
menyatakan, bisa muncul ketegangan
yang mengganggu fungsi masingmasing lembaga negara karena beda
tafsir atas kekuasaan masing-masing dan
personifikasi lembaga dengan pribadi
pejabat. Hubungan tidak sehat manakala
melibatkan hubungan emosional.
Aspek kedua, yaitu pembuatan
hukum
melalui
proses
legislasi.
Pembentukan hukum harus dilakukan
melalui mekanisme demokratis dan
cerminan ideal dan kebutuhan masyarakat.
Hak-hak konstitusional, termasuk hakhak masyarakat hukum adat, tidak boleh
dilanggar norma yang hierarkinya lebih
rendah karena konstitusi akan turun
derajat tertingginya. Selain itu, Janedjri
juga mengulas secara mendalam prasyarat
demokratisasi pembentukan undangundang agar terpenuhi yaitu dengan ada
keterbukaan, forum publik, dan partisipasi
dari masyarakat.
Aspek ketiga yaitu judicial review.
Mekanisme ini penegasan prinsip checks
and balances, memperkuat negara
demokrasi konstitusional, dan mengawal
konstitusi sebagai supreme law dan menjaga
konstitusi agar hidup. Pembentukan
MK dilatarbelakangi kecurigaan produk
kedaulatan rakyat (kuantitatif) belum tentu
satu nafas dengan konstitusi (kualitatif).
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)
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PUSTAKA

kamus hukum

Kamus Hukum

“Detournement de Pouvoir (2)”

S

ebagaimana
dikemukakan
terdahulu dalam “detournement
de pouvoir (1)”, berdasarkan
pendapat ahli dan praktik di
beberapa negara, pengertian detournement
de pouvoir (penyalahgunaan wewenang)
dalam hukum administrasi sangat luas,
upaya mempersempit maknanya dilakukan
dengan memberi pengertian, yaitu:
wewenang yang digunakan pejabat untuk
tujuan lain yang menyimpang dari tujuan
diberikan wewenang tersebut. Dalam
praktik, arti ini sulit diterapkan, sehingga
ukuran
penyalahgunaan
wewenang
direkomendasikan tetap menggunakan
ukuran peraturan perundang-undangan.
Rumusan tindak pidana korupsi
mengkomodasi
“penyalahgunaan
wewenang” sebagai delik inti dalam salah
satu jenis tindak pidana korupsi. Tindak
pidana korupsi tersebut diatur dalam UU
No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (PTPK) maupun
undang-undang
penggantinya,
yaitu
UU No. 31 Tahun 1999. Rumusan
“penyalahgunaan
wewenang”
tidak
dijelaskan maknanya.

KONSTITUSI Februari 2013

UU PTPK 1971, hanya menegaskan
perbuatan ini menyerupai Pasal 52
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Dikemukakan pula maknanya
“lebih luas” dengan tambahan unsur yang
“secara langsung atau tidak langsung
dapat merugikan keuangan negara”
serta dengan “tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu
badan.” Pasal 52 KUHP merupakan dasar
pemberatan pidana dengan tambahan
ancaman hukuman 1/3-nya jika tindak
pidana dilakukan seorang “pegawai” dan
ketentuan ini harus dipahami tidak berlaku
atas tindak pidana dalam jabatan, sebab
kedudukan pegawai sudah diperhitungkan
ancaman hukumannya. Pemberatan ini
ditentukan, “Bilamana seorang pejabat
karena melakukan perbuatan pidana
melanggar suatu kewajiban khusus dari
jabatannya, atau pada waktu melakukan
perbuatan pidana memakai kekuasaan,
kesempatan atau sarana yang diberikan
kepadanya karena jabatannya, pidananya
dapat ditambah sepertiga”.
Mr. Tresna dalam Asas-Asas Hukum
Pidana Disertai Pembahasan Beberapa

Perbuatan Pidana yang Penting, PT.
Tiara Ltd, Jakarta, 1959, menyatakan
syarat dinamakan pegawai sesuai putusan
pengadilan tertinggi di Belanda pada
20 Januari 1911, 25 Oktober 1915, dan
26 Mei 1919, adalah yang diangkat oleh
penguasa umum, kedalam suatu jabatan
umum, dan untuk melakukan sebagian
dari tugas negara atau bagian-bagiannya.
Soal gaji dalam putusan ini tidak menjadi
syarat. Dengan beragamnnya berbagai
pengaturan ini disadari menyulitkan siapa
dinamakan pegawai, yang telah lama
disinyalir oleh Jonkers timbul berbagai
tafsiran sebagaimana berbagai macam
tafsiran di Indonesia.
Dengan demikian, pada dasarnya
“penyalahgunaan wewenang” dalam
UU PTPK 1971 dan 1999 dimaksudkan
dilakukan oleh pejabat, meskipun
maknanya lebih luas dengan adanya
unsur-unsur dalam delik lain dalam
penyalahgunaan wewenang. Dengan
terangnya
makna
penyalahgunaan
wewenang oleh UU PTPK, Mahkamah
Agung dalam putusannya No. 1340 K/
Pid/1992 tertanggal 17 februari 1992, yang
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dikuti putusan sesudahnya, pengertian
detournement de pouvoir maknanya
dianggap sama seperti pengertian Pasal
52 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu
menggunakan wewenangnya untuk tujuan
lain dari maksud diberikan wewenang
tersebut. Putusan ini merupakan usaha
penghalusan hukum, dimana oleh
karena tidak ditemukan pengertian
penyalahgunaan wewenang dalam UU
PTPK, maka mencari pengertiannya
dalam hukum administrasi negara.
Di dalam
UU PTUN telah
menyebutkan selain alasan-alasan yang
dapat digunakan sebagai dasar gugatan agar
Keputusan Tata UsahaNegara atau biasa
disingkat KTUN dapat dinyatakan batal
atau tidak sah, disamping bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,
juga karena alasan Badan atau Pejabat TUN
pada waktu mengeluarkan KTUN tersebut
telah menggunakan wewenangnya untuk
tujuan lain dari maksud diberikannya
wewenang tersebut dan satu alasan lain
(Pasal 53 ayat (2)).
Namun,
bagaimana
membuat
konstruksi suatu perbuatan dikatakan
menyalahgunaan
wewenang
(menyalahgunakan
kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan),
meskipun untuk unsur-unsur lain sudah
sedikit terang, yaitu: 1) setiap orang;
2) tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi; 3)
dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.
Dikatakan perbuatan memenuhi
unsur menyalahgunaan wewenang setelah
seseorang menduduki jabatan sehingga
memiliki wewenang, dan tidak dapat
diterapkan terhadap orang perorangan
tanpa jabatan atau diterapkan untuk
korporasi, karena korporasi jelas tidak
mungkin memiliki jabatan. Artinya dengan
ini subjek hukumnya tertentu dan tidak
bebas, yang membedakannya dengan delik
lain. Kemudian harus dipastikan seseorang
memiliki wewenang berdasarkan dasar
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Seseorang pejabat
akan mudah jatuh
dalam pasal jaring
laba-laba tindak
pidana korupsi jika
tidak digunakan
secara hati-hati.
legalitas yang jelas, artinya sumber
wewenang jelas. Karena tidak mungkin
wewenang lahir tanpa dasar hukum
yang jelas yang melahirkan wewenang.
Wewenang tersebut sekaligus untuk
menguji adakah suatu penyalahgunaan
wewenang dilakukan. Jika tanpa memiliki
wewenang, maka bisa dipastikan tidak ada
penyalahgunaan wewenang. Wewenang
ini harus dikaitkan dalam konteks hukum
publik, karena wewenang dalam konsep
hukum Belanda bermakna dalan hukum
privat dan publik.
Kepastian wewenang dan terjadinya
penyalahgunaan, berkesesuaian dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi No.
Nomor
003/PUU-IV/2006,
tanggal
25 Juli 2006, yang diajukan oleh Ir.
Dawud Jatmiko, yang amar putusannya
menyatakan inkonstitusional dan tidak
mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK yang
memperluas ajaran melawan hukum baik
secara formil maupun materiil, artinya
seseorang dapat dituntut dan dipidana atas
dasar perbuatan tersebut dianggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan
atau norma-norma kehidupan sosial
dalam masyarakat. Artinya seseorang
dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu
peraturan perundang-undangan yang
tertulis (lex scripta) terlebih dahulu sesuai
prinsip nullum crimen sine lege stricta.
Kemudian setelah wewenang yang
jelas diemban pejabat, kemudian seluas
apakah perbuatan atau perilaku yang dapat

diuji sebagai penyalahgunaan wewenang
tersebut? Mengenai ini penilaian hakim
bisa sangat luas, artinya pelanggaran
aturan sekecil apapun memungkinkan
terkena tindak pidana ini. Inilah
seharusnya yang dipertimbangkan dengan
mempertimbangkan segala aspek, artinya
pelanggaran-pelanggaran kecil terhadap
aturan prosedur internal yang sematamata tidak ada unsur niat jahat dan
tiada faktor “suap” di dalamnya dalam
berbagai bentuk, semestinya tidak layak
apakah termasuk jenis tindak pidana ini,
artinya bisa digunakan penyelesaian jenis
hukum lain.
Tindak pidana korupsi jenis
penyalahgunaan wewenang ini, seringkali
bersinggungan dengan bidang lain,
misalkan saja dengan hukum perbankan.
Jika tidak hati-hati, maka yang seharusnya
tindak pidana perbankan justru dianggap
tindak pidana korupsi, termasuk jika
memiliki jabatan, maka terjerat dengan
penyalahgunaan wewenang.
Selain dengan bidang hukum pidana
lain, persingguangan terjadi dengan hukum
privat (perdata) dan hukum administrasi
negara. Terkait dengan persinggungannya
dengan hukum perdata, penggunaan pasal
tindak pidana korupsi ini harus digunakan
hati-hati, karena setiap tindakan yang pada
dasarnya masuk hubungan keperdataan dan
terjadi pelanggaran sekecil apapun akan
dianggap juga sebagai penyalahgunaan
wewenang.
Begitupula
kebebasan
kebijakan atau beleidsvrijheid atau freies
ermessen yang dibutuhkan ruang gerak
dan kecepatan dalam fungsi pemerintah
yang lebih luas dalam hukum administrasi
negara, sehingga hakim dalam menafsirkan
adanya penyalahgunaan wewenang harus
memisahkan dan tidak terjebak menilai
salah tidaknya kebijakan atau tidak hanya
menilai dari sisi rechtmatigheid, juga
doelmatigheid. Hal ini menjadi kompetensi
peradilan lain. Seseorang pejabat akan
mudah jatuh dalam pasal jaring laba-laba
tindak pidana korupsi jika tidak digunakan
secara hati-hati.
Miftakhul Huda
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PUSTAKA

catatan MK

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar

Korupsi:
Memudarnya Nasionalisme

S

etiap tanggal 28 Oktober
kita
memperingati
Sumpah Pemuda, sebuah
peristiwa bersejarah bagi
penegasan
eksistensi
bangsa Indonesia dan
menjadi salah satu tonggak pembentukan
negara Indonesia.
Pada 28 Oktober 1928 itulah para
pemuda dari berbagai daerah, etnis, dan
agama mendeklarasikan satu nusa, satu
bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sumpah
pemuda menjadi salah satu momentum
perkembangan identitas nasionalisme
Indonesia yang terbentuk berdasarkan
spirit kemanusiaan dan kemerdekaan dari
penjajahan, bukan berdasarkan kesamaan
ras, etnis, atau agama. Sumpah pemuda
telah melahirkan identitas baru sebagai
bangsa Indonesia.
Hal ini membawa konsekuensi
adanya spirit bersama untuk menjaga dan
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mempertahankan eksistensi bangsa, serta
berjuang untuk meraih kemerdekaan,
baik melalui pergerakan nasional maupun
perjuangan bersenjata. Spirit nasionalisme
menempatkan kepentingan bangsa di
atas kepentingan individu, kelompok,
ataupun golongan. Kepentingan individu,
kelompok, dan golongan bahkan akan
dikorbankan demi kepentingan bangsa.
Untuk kepentingan nasional, para pemuda
saat itu ikhlas mempertaruhkan harta dan
nyawa. Spirit nasionalisme itulah yang
menjadi faktor determinan keberhasilan
bangsa Indonesia mengusir penjajah dan
memerdekakan diri.
Secara nalar wajar dapat dikatakan,
kita tidak akan mungkin merebut
kemerdekaan jika melihat persenjataan
dan sumber daya manusia yang dimiliki
saat itu. Namun, dengan bersandar pada
semangat rela berkorban demi nusa dan
bangsa, segala keterbatasan yang ada pada

saat pergerakan nasional dan perjuangan
kemerdekaan mampu diatasi.
Memudarnya Nasionalisme
Korupsi, dalam segala bentuknya,
menjadi
penanda
memudarnya
nasionalisme. Di dalam praktik korupsi
mewujud sifat-sifat yang bertentangan
dengan nasionalisme. Perbuatan korupsi
nyata-nyata merupakan perbuatan yang
mengutamakan kepentingan diri sendiri
atau kelompok. Pada saat melakukan
korupsi sudah tidak ada lagi spirit
berkorban untuk bangsa dan negara.
Sebaliknya, korupsi merupakan
perbuatan mengorbankan kepentingan
bangsa dan negara untuk kepentingan diri
sendiri atau kelompok tertentu. Korupsi
sebagai penanda memudarnya nasionalisme
menjadi lebih mengkhawatirkan karena
merupakan tindakan yang sebagian besar
dilakukan oleh pegawai negeri atau
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catatan MK
pejabat negara. Praktik korupsi yang masif
menunjukkan bahwa semangat pengabdian
dengan
mengutamakan
kepentingan
bangsa dan negara sudah semakin tipis,
untuk tidak mengatakan telah hilang.
Bahkan tidak tertutup kemungkinan
di masa yang akan datang, seseorang yang
berkeinginan menjadi pegawai negeri atau
pejabat negara tidak lagi dilatarbelakangi
oleh motivasi untuk mengabdi kepada
bangsa dan negara. Sebaliknya, motivasi
yang lebih dikedepankan adalah alasan
untuk mendapatkan kekayaan atau
kekuasaan. Akibatnya, segala cara akan
dihalalkan untuk dapat menjadi pegawai
negeri atau pejabat negara dengan tujuan
untuk memperkaya diri. Atau, setidaknya
akan berdampak pada semangat kerja
karena akan selalu mengukur kinerja yang
dicapai dengan seberapa besar pendapatan
yang diperoleh.
Akhirnya, pemerintahan secara
keseluruhan akan lebih sibuk memikirkan
diri sendiri dan mengabaikan tugas utama
menyejahterakan rakyat. Para pegawai
negeri dan pejabat negara dalam kehidupan
sosial kemasyarakatan Indonesia menjadi
salah satu role model bagi masyarakat.
Mereka adalah teladan yang selalu
diamati dan memengaruhi sikap perilaku
masyarakat.
Pada saat nasionalisme pegawai
negeri dan pejabat negara telah memudar
dengan sendirinya akan mengikis
nasionalisme masyarakat pada umumnya.
Jika para pegawai negeri dan pejabat
negara saja sudah mengorbankan
kepentingan bangsa dan negara demi
kepentingan pribadi dan kelompok, apalagi
yang bisa diharapkan dari masyarakat
untuk mengorbankan kepentingan pribadi
mereka demi kepentingan bangsa dan
negara.

mengeksploitasi bangsa Indonesia. Pada
masa Soekarno, nasionalisme masih dapat
dijaga karena politik luar negeri yang
menjadikan imperialisme dan kapitalisme
sebagai musuh bersama. Sebaliknya,
menumbuhkan dan menjaga nasionalisme

Menjaga Nasionalisme
Menumbuhkan
dan
menjaga
nasionalisme di masa perjuangan
kemerdekaan mungkin lebih mudah
karena ada “musuh nyata” dari pihak
luar. Di era perjuangan kemerdekaan,
musuh bangsa Indonesia sangat jelas,
yaitu para penjajah yang menindas dan

menjadi tugas berat dan besar ketika tidak
ada lagi “musuh nyata” dari luar yang
mengancam eksistensi bangsa dan negara
Indonesia.
Bangsa Indonesia saat ini memang
menghadapi berbagai ancaman dari luar,
terutama ancaman persaingan di dunia
ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan
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Korupsi, dalam segala
bentuknya, menjadi
penanda memudarnya
nasionalisme. Di
dalam praktik korupsi
mewujud sifat-sifat yang
bertentangan dengan
nasionalisme. Perbuatan
korupsi nyata-nyata
merupakan perbuatan
yang mengutamakan
kepentingan diri sendiri
atau kelompok. Pada
saat melakukan korupsi
sudah tidak ada lagi spirit
berkorban untuk bangsa
dan negara.

dan teknologi. Ancaman tersebut mungkin
tidak secara langsung terhadap eksistensi
bangsa, tetapi lebih pada kemampuan dan
kemandirian bangsa. Kita sesungguhnya
memiliki kemampuan, baik dari sumber
daya manusia maupun sumber daya alam
untuk menghadapi ancaman itu. Namun,
kemampuan kita telah dirusak oleh praktik
korupsi yang merajalela.
Karena itu, musuh utama bangsa
Indonesia saat ini adalah korupsi.
Korupsi menjadi penanda memudarnya
nasionalisme, sekaligus dapat dijadikan
sebagai isu utama untuk menumbuhkan
dan menjaga nasionalisme. Korupsi telah
mengakibatkan eksploitasi habis-habisan
terhadap sumber daya alam sehingga
tidak memiliki arti lagi bagi daya saing
bangsa. Eksploitasi yang dikorupsi
bahkan telah menimbulkan ancaman
serius bagi kelestarian lingkungan yang
disertai dengan ancaman bencana alam.
	Bukan tidak mungkin ancaman nyata
yang akan mengakhiri eksisitensi bangsa
ini adalah bencana alam yang disebabkan
oleh praktik korupsi. Upaya menjadikan
korupsi sebagai musuh bersama untuk
menumbuhkan dan menjaga nasionalisme
tentu bukan hal yang mudah. Tidak dapat
dilaksanakan hanya dalam satu program
tertentu, tapi memerlukan suatu kerja
budaya. Pendidikan antikorupsi harus
dilakukan sebagai pendidikan yang
sesungguhnya, bukan sekadar pengajaran
sehingga
harus
menyentuh
spirit
nasionalisme.
Sebaliknya, sudah saatnya pendidikan
nasionalisme tidak lagi menekankan pada
kerelaan berperang menghadapi ancaman
bersenjata, tetapi lebih ditekankan pada
kesadaran terhadap dampak kerusakan
yang ditimbulkan oleh praktik korupsi, dan
keberanian untuk menolak praktik korupsi.
Korupsi sebagai musuh bersama karena
bertentangan dengan spirit nasionalisme
harus ditumbuhkan dalam seluruh aspek
kehidupan masyarakat, terutama melalui
iklim pendidikan, budaya kelembagaan,
serta budaya sosial.
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)
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