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LAPORAN UTAMA
10 | Pemilukada Ulang
Kota Jayapura
Dalam putusannya, MK, menyatakan bakal pasangan
calon kepala daerah memiliki legal standing sebagai
Pemohon. Alasannya, MK menemukan modus baru
kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada:
menghalang-halangi pasangan tertentu untuk menjadi
pasangan calon kepala daerah atau sebaliknya. MK
berpendapat, hal itu sebagai pelanggaran serius,
khususnya terhadap rights to be candidate (hak untuk
dipilih). Bagaimanakah MK sampai pada putusan itu?
Apa pertimbangan MK? Ikuti ulasannya dalam laporan
utama edisi kali ini.
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P

eristiwa mengejutkan muncul pada November 2010, yang paling
menghebohkan dan menjadi headline di berbagai media adalah
rumor suap di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut praktisi
hukum, Refly Harun, dalam tulisannya di Harian Kompas, disinyalir
ada hakim MK yang menerima suap untuk memenangkan pasangan
tertentu dalam Pemilukada di Papua.
Isu suap itu memang mengagetkan banyak pihak. Betapa tidak,
selama ini MK dikenal sebagai lembaga penegakan hukum yang dikenal bersih dan
berwibawa, bahkan sebagai lembaga negara yang masih dapat dipercaya. Sampai,
Ketua MK Mahfud MD menegaskan, kalau benar ada suap di MK, ia siap mundur
dari jabatannya.
Oleh sebab itu, untuk mengusut tuntas rumor suap di MK, Mahfud pun
membentuk Tim Investigasi yang langsung diketuai oleh Refly Harun. Menurut
Mahfud, semua hakim konstitusi siap diinvestigasi terkait isu suap di MK, namun tidak
bisa diperiksa oleh Refly. Sebab dalam hukum, istilah memeriksa dan menginvestigasi
memiliki konotasi yang sangat berbeda.
Berita lain yang tak kalah menarik adalah “MK Perintahkan Pemilukada Ulang
di Kota Jayapura” (25/11). Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak Eksepsi
Pihak Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok permohonan MK antara
lain membatalkan Keputusan KPU Kota Jayapura No. 80/2010 tentang Nama-Nama
Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota Jayapura 2010, bertanggal 7 September 2010. Berita ini pun
dijadikan ‘Laporan Utama’ Majalah KONSTITUSI Edisi November 2010.
Majalah KONSTITUSI Edisi November 2010 juga menampilkan sejumlah
berita menarik pelaksanaan sidang perselisihan hasil Pemilukada di MK. Permasalahan
yang terjadi selama Pemilukada semakin kompleks, mulai dari dugaan praktik politik
uang, pemilih ganda, ancaman dan intimidasi antara pendukung pasangan calon, dan
sebagainya.
Berita lainnya yang juga menghangat, tanggapan Ketua MK terhadap kasus
mafia pajak Gayus Tambunan, bahwa menangani tindak pidana Gayus bukan hanya
dijatuhi hukuman, tetapi juga dilakukan langkah ‘pemiskinan’ bagi Gayus. Dengan
kata lain, negara ataupun pihak berwenang harus menyita harta yang bukan menjadi
hak Gayus. Seperti diketahui, dengan ‘harta’ nya yang melimpah, Gayus bisa
melenggang bebas ke mana-mana, bersantai ria di dalam maupun luar negeri.
Kemudian masih ada rubrik-rubrik tetap lainnya di Majalah KONSTITUSI,
seperti ‘Editorial’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Opini’, ‘Ruang Sidang’, ‘Cakrawala’, ‘Ragam
Tokoh’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Kamus Hukum’ dan ‘Catatan Hukum’ yang
semuanya menjadikan informasi aktual dan terpercaya mengenai dunia peradilan tata
negara. Akhirnya, kepada pembaca setia Majalah KONSTITUSI, kami mengucapkan
Selamat Membaca!

EDITORIAL

Tim Investigasi, Upaya Membangun Kredibilitas MK

S

ebagai
sebuah
lembaga peradilan
yang baru dibentuk
13 Agustus 2003
lalu, dalam waktu yang
relatif singkat, Mahkamah
Konstitusi (MK) telah
berhasil merebut perhatian
masyarakat. Dari tahun ke
tahun, perlahan tapi pasti
MK mewujud menjadi
lembaga
tempat
para
pencari keadilan berkeluh
kesah.
Walaupun pada
kenyataaanya tidak semua
kasus bisa diselesaikan oleh
MK, tetapi kita dapat melihat bahwa setidaknya gejala tersebut
memperlihatkan berseminya harapan masyarakat terhadap MK,
sebagai lembaga yang dipercaya mampu menegakkan keadilan
substanstif, keadilan yang diidam-idamkan masyarakat, yang
selama ini dianggap jauh dari jangkauan.
Sekalipun demikian, MK tidak menutup mata atas tudingantudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Sebut saja, tudingan
bahwa MK tidak independen, atau isu berkeliarannya makelar
kasus tukang jual-beli perkara. Sajauh ini, MK selalu berhasil
membuktikan bahwa isu-isu tersebut tidak benar adanya.
Rupanya, isu-isu tersebut bukannya menyurut, melainkan
kian ramai sejalan dengan membanjirnya perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah yang masuk
ke MK. Sampai-sampai, pada pertengahan Oktober lalu, Ketua
MK, Moh. Mahfud MD, perlu menggelar konferensi pers untuk
menegaskan bahwa MK bersih dari praktik mafia perkara. Baik
hakim maupun paniteranya tidak tersangkut kasus suap atau
korupsi. “Sampai jam 12.46 tanggal 19 Oktober, kami bersih 100
persen!” tegas Mahfud.
Namun pernyataan Ketua MK itu berbuntut panjang,
karena pengamat dan praktisi hukum, Refly Harun, menulis
opini di harian Kompas, 25 Oktober 2010. Di bawah judul
MK Masih Bersih? Refly mempertanyakan pernyataan Ketua
MK tadi. Refly lantas menceritakan pengalamannya ketika
berkunjung ke Papua. “Saya mendengar keluhan dari peserta
pertemuan bahwa pilkada tidak perlu lagi. Biayanya terlalu
besar, baik bagi penyelenggara maupun kandidat,” tulisnya. Para
kandidat itu, tulis Refly, tidak hanya habis biaya banyak dalam
pemilu kada, melainkan juga untuk bersengketa di MK. “Ada
yang habis Rp 10 miliar-Rp 12 miliar untuk MK,” tulis Refly.
Selanjutnya Refly juga menyampaikan cerita soal negosiasi
yang gagal untuk memenangi perkara. Menurut dia, ada orang
yang bercerita bahwa seorang hakim MK meminta uang Rp 1
miliar kepada pemohon. Namun, pemohon yang calon gubernur
tersebut hanya sanggup memberikan garansi bank. Karena garansi
bank tersebut tak kunjung cair setelah menunggu sampai sore,
akhirnya negosiasi gagal dan permohonan pun dicabut. Di bagian
lain ia menulis, “Anggap saja tidak benar walau saya pernah

melihat dengan mata kepala sendiri uang dollar AS senilai Rp 1
miliar, yang menurut pemiliknya akan diserahkan ke salah satu
hakim MK.”
Meskipun opini tersebut tidak membuktikan apa-apa,
namun isinya memberi kesan pembenaran akan adanya makelar
perkara di MK. Refly sendiri, di akhir tulisannya memberi saran
kepada Ketua MK, agar membentuk tim investigasi internal untuk
mencari kebenaran soal isu-isu liar tersebut. Sebagai perbandingan,
Refly tak lupa ia merujuk kasus Endin, pelapor kasus penyuapan
tiga hakim, yang malah lebih dulu dipidanakan dengan tudingan
pencemaran nama baik.
Nasib Refly tentu saja tidak sama dengan Endin. Sebab,
Ketua MK bukan hanya menerima saran Refly untuk melakukan
investigasi internal, melainkan lebih jauh dari itu, menunjuk Refly
sebagai pihak eksternal untuk memimpin investigasi tersebut.
“Demi tanggung jawab sebagai Ketua MK dan komitmen para
hakim MK yang selalu bersikap akan menjamin kebersihan dari
segala bentuk suap menyuap, maka MK akan mengangkat Refly
sebagai ketua tim investigasi guna mengungkap kebenaran halhal yang dia saksikan dan lihat sendiri itu,” ujar Mahfud.
Penunjukan Refly, menurut Mahfud, bertujuan untuk menepis
kecurigaan bahwa MK menyembunyikan fakta sesungguhnya.
Terlebih lagi, tim investigasi tersebut juga beranggotakan tokohtokoh yang integritasnya tidak diragukan dari luas MK. Mereka
adalah Adnan Buyung Nasution, Bambang Harimurty, Bambang
Widjojanto, dan Saldi Isra. Kecurigaan sangat mungkin muncul
manakala tim investigasi internal beranggotakan pejabat internal
MK. Selain itu, Tim memiliki independensi, misalkan sampai
untuk meminta keterangan kemanapun tanpa sepengetahuan
MK.
Jika tim ini menemukan fakta adanya aliran suap kepada
hakim MK, menurut Mahfud, MK akan membentuk majelis
kehormatan. Sedangkan apabila ditemukan indikasi pidana, MK
akan melanjutkan ke proses pidana. Sebaliknya, jika sinyalemen
Refly itu tidak terbukti, Mahfud mempertimbangkan langkah
pidana bagi Refly.
Langkah Ketua MK berkebalikan dengan pejabat-pejabat
pada umumnya yang menanggapi tudingan miring dengan
bantahan, atau membuat tim investigasi internal sekadar meredam
kegaduhan namun hasil kerjanya tidak pernah diketahui publik.
Sekali lagi, hal ini menunjukkan upaya MK menjadi lembaga
yang kredibel dan menunjukkan masih ada lembaga penegak
hukum yang benar-benar dipercaya yang bekerja dengan penuh
kehormatan.
Selain itu, semua ini bagian untuk menjaga marwah
MK, bagaimana suatu isu yang tidak benar jika terus menerus
dihembuskan, lama kelamaan akan dianggap sebagai suatu
kebenaran, padahal belum tentu benar. MK harus selalu melakukan
kontrol di dalam. Dibutuhkan sistem yang kuat dan tidak mudah
korup, penting saling mengawasi antar hakim, antar pegawai dan
antara hakim dengan pegawai dan menjaga MK dari setiap upaya
merusak wibawa dan kehormatan MK dengan upaya menyuap
hakim atau pegawai. Jika akar MK kuat dan dalam menancap
di dalam tanah, maka terpaan angin sekuat apapun tidak akan
mampu menggoyahkannya. ***
November 2010 KONSTITUSI
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SUARA PEMBACA

Mahasiswa Percaya MK Tetap Bersih
Sebagai mahasiswa hukum di salah satu Perguruan
Tinggi Negeri, Mahkamah Konstitusi menjadi perhatian
saya sejak menduduki bangku perkuliahan. Bukan hanya
karena di ruang-ruang kuliah sering disampaikan materi
tentang MK dan lembaga seperti MK di luar negeri, tapi
kiprah MK membuat mata saya selalu tertuju ke lembaga
ini.
Baru-baru ini perhatian saya kembali tertuju ke
MK. Lembaga tersebut dikabarkan tengah menghadapi
tuduhan suap. Pertama kali mendengar kabar itu terus
terang saya terkejut. Tetapi, setelah saya ingat-ingat
kembali bagaimana MK bekerja selama ini, sepertinya
sulit dipercaya ada hakim yang mau disuap.

Akhirnya,rasa tidak percaya saya terjawab setelah
Tim Investigasi dugaan suap di MK yang dipimpin Refly
Harun mengumumkan hasil investigasinya Kamis (9/12).
Tim tersebut ternyata tidak menemukan satu bukti pun
yang membenarkan adanya hakim MK yang menerima
suap.
Sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat biasa,
saya berharap MK selalu bersih dan jauh dari praktikpraktik suap. Dan semoga MK selalu menjadi lembaga
peradilan yang dapat saya harapkan keadilan dan
kejujurannya.

Ridwan Akmal, Mahasiswa

Kami Mengundang Anda
Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah
Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga
masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik
“Opini”, “Suara Pembaca ” dan “Pustaka”.
Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang berisikan
pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam
terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang
tulisan maksimal 6000 karakter.
Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan
komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.
Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan
resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang
tulisan maksimal 6000 karakter.
Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri,
alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi
Majalah Konstitusi:
Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id
6

KONSTITUSI November 2010

Septem

ber 20

10 KO
NSTIT

USI

47

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan
cover buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan
mendapat honorarium.
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Konsen Perempuan, Berpijak Pada 10 Nilai
Utama
Yayasan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan “Mitra

http://kalyanamitra.or.id

PusatKetidakadilan
Komunikasi
Persoalan Perempuan
gender terlihat dalam berbagai bentuk.

Termasuk didalamnya stereotipe, diskriminasi, subordinasi, pemiskinan,
keterbelakangan, dan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan
Indonesia masih mengalami segala bentuk ketidakadilan gender ini akibat
masih kuatnya budaya patriarkhal, sistem ekonomi politik, dan kontruksi sosial
yang memposisikan perempuan dan laki-laki yang tidak setara. Menguatnya
politik identitas dan fundamentalisme agama, makin memperburuk kondisi
hak asasi perempuan. Ditambah lagi, munculnya berbagai kebijakan
nasional dan daerah yang membelenggu kepentingan perempuan.
Kalyanamitra, sebuah organisasi pusat komunikasi dan informasi
perempuan, hadir sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dihadapi
perempuan Indonesia. Lembaga yang didirikan pada 1985 ini menyatakan
diri sebagai lembaga perempuan non pemerintah yang independen yang
mempromosikan penyadaran mengenai hak-hak perempuan. Lembaga
ini memihak pada perempuan tertindas seperti buruh, petani, nelayan,
dan pekerja sektor informal. Oleh karena itu, melakukan pengumpulan
data-data mengenai berbagai aspek perempuan dan mengangkatnya ke
permukaan melalui seminar, pelatihan, dan diskusi publik.
Kalyanamitra menerbitkan newsletter Mitra Media dan buletin
bernama Dongbret, yang diterbitkan dalam bentuk sisipan cerita
bergambar sehingga dapat dimengerti oleh perempuan kelas bawah.
Publikasi diterbitkan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan
penyadaran mengenai persoalan-persoalan perempuan. Akan tetapi,
pada tahun 1994, saat terjadi pelarangan Tempo dan De Tik, Mitra
Media juga dilarang penerbitannya oleh Pemerintah saat itu. Pada tahun
1991, sebagai bagian dari Kampanye Anti Perkosaan, Kalyanamitra
menerbitkan buku saku mengenai penanganan kasus perkosaan.
Pada 1993, Kalyanamitra menjadi sebuah resource center yang
terbagi menjadi dua divisi kerja, yaitu Divisi Penelitian Pengembangan
dan Divisi Perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan ialah penelitian
tentang persoalan perempuan pekerja di Pasar Kramat Jati, pembantu
rumah tangga, pelacuran, perkosaan, pelecehan seksual, dan lainnya.
Hasil penelitian itu diangkat dan disosialisasikan ke masyarakat.
Tahun 1995, Kalyanamitra memperkuat kampanye tentang isu
kekerasan terhadap perempuan. Kalyanamitra banyak menerima kasuskasus perkosaan dan mulai terlibat secara langsung dalam penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan. Titik kulminasinya ialah peristiwa
Kerusuhan Mei 1998. Ketika itu, terjadi perkosaan terhadap perempuan
etnis Tionghoa. Kalyanamitra pun menjadi sekretariat Tim Relawan
Kemanusiaan (TRK) untuk korban perkosaan di Jakarta.
Sejak itu, Kalyanamitra membangun gerakan perlawanan anti
kekerasan terhadap perempuan baik akibat ketimpangan gender
maupun oleh negara. Kerja menangani korban ini memerlukan wadah
tersendiri. Dalam kaitan itu, tahun 1999 dibentuklah Divisi Pendampingan
Korban di Kalyanamitra. Kemudian divisi-divisi pendukung kerja
pendampingan korban, seperti Divisi Pendidikan, Divisi Kampanye,
dan Divisi Perpustakaan Dokumentasi.
Kalyanamitra didirikan Debra Helen Yatim, Myra Diarsi, Ratna
Saptari, Sita Aripurnami, Syarifah Sabaroeddin. Di jajaran eksekutif, ada
nama-nama seperti Rena Herdiyani, Hegel Terome, Diana Tambunan,
dan lainnya. (Yazid)

Perempuan” adalah sebuah lembaga nirlaba yang didirikan oleh enam
orang perempuan anggota Komite Penghapusan Kekerasan Terhadap
Perempuan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1995 berdasarkan Akte
Notaris Abdul Rahman Saleh Nomor 18 tahun 1995.
Yayasan ini berdomisili di Jakarta dan selanjutnya membentuk
Mitra Perempuan sebagai Women’s Crisis Center dan akan mendirikan
cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.
Yayasan ini dibina oleh Nursyahbani Katjasungkana, Dhanie
Muktiwardhani, dan Ade Rostina Sitompul yang sekaligus duduk di
Badan Pembina. Di jajaran pengawas, ada Salsia Ulfa Sahabi (Ketua),
Yusmanidar, dan Sulasiah Rasjid Ganie. Sementara pengurus harian
adalah Rita Serena Kolibonso, Purnianti (Bendahara), dan GE Saptorini
(Sekretaris).
Saat ini terdapat 27 orang relawan pendamping perempuan yang
memberikan konseling dan pendampingan. Syarat untuk bisa menjadi
relawan adalah sudah mengikuti Pelatihan Konseling dan Pendampingan
perempuan korban kekerasan. Di samping itu, calon relawan harus
bersedia bekerja bagi Mitra Perempuan pada kurun waktu tertentu.
Lembaga ini juga menerima dan membutuhkan peran serta warga
masyarakat untuk kegiatan yang bersifat Adhoc.
Mitra Perempuan menggalang kerjasama kemanusiaan dan
terbuka untuk bantuan dan dukungan tanpa syarat dari berbagai pihak
yang mempunyai kepedulian yang sama.
Ada 10 nilai penting yang menjadi prinsip dan basis kerja yayasan
ini. Pertama, Keadilan gender. Yakni, senantiasa akan menempatkan
persoalan dalam konteks pola relasi perempuan dan laki-laki, dan
mengupayakan perubahan posisi agar seimbang. Kedua, Anti kekerasan.
Dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan, Mitra Perempuan akan
menentang dan tidak menggunakan segala bentuk kekerasan.
Ketiga, Solidaritas. Dalam memberikan pelayanan, Mitra
Perempuan mengupayakan kerjasama dan menciptakan suasana
saling mendukung antara korban dan pihak-pihak yang peduli pada
penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Keempat, Keterbukaan.
Mitra Perempuan akan memberikan informasi tentang kegiatannya
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta menerapkan
mekanisme kerja dan keuangan yang transparan.
Kelima, Semangat Pelayanan. Dalam menjalankan kegiatannya,
Mitra Perempuan menempatkan survivor kekerasan sebagai subyek yang
bertanggungjawab atas kehidupannya sendiri. Keenam, Pemberdayaan
Perempuan. Ketujuh, Non Diskriminatif. Kedelapan, Kerakyatan.
Kesembilan, Partisipatif.
Dan, nilai terakhir adalah Kerelawanan. Sebagai Lembaga
Pelayanan Sosial, Mitra Perempuan mendasarkan pengembangan
organisasinya pada peran aktif relawan sosial. (Yazid)
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Advokat Menggugat
Oleh:
Ahmad Rifa’i
Advokat, Direktur LBH Banyuwangi
Email : ahmadrifaitedjo@yahoo.co.id

S

etahun yang lalu, hampir seluruh advokat
Indonesia bersepakat persoalan mendasar
konflik advokat telah selesai dengan adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.
101/PUU-VII/2009 perihal judicial review pasal 4
ayat (1) UU 18/2003 tentang advokat. Sebab, putusan
MK bersifat final dan mengikat. Pasal 4 ayat (1) UU
18/2003 berbunyi “Sebelum menjalankan profesinya,
advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka
PT di wilayah domisili hukumnya”.
Permohonan judicial review UU ini didasarkan
pada fakta hukum bahwa advokat baru dari organisasi
advokat manapun tidak bisa bersumpah di sidang
terbuka Pengadilan
Tinggi (PT) yang
mengakibatkan
advokat
baru
mengalami kendala
dalam berpraktek
menjalankan
profesinya.
Hal
tersebut sebagai
akibat dari Surat
Ketua MA No.
0 5 2 / K M A /
V/2009
tanggal
1 Mei 2009 yang
pada
pokoknya
meminta
Ketua
PT
tidak
mengambil
sumpah
advokat
baru.
Surat Ketua MA No. 052/KMA/V/2009 tersebut
mendapat protes sangat keras dari Kongres advokat
Indonesia (KAI) dan Perhimpunan advokat Indonesia
(Peradi) yang memiliki ribuan anggota advokat baru
dan telah memenuhi persyaratan sesuai UU 18/2003
tentang advokat. Mereka belum bersumpah di sidang
terbuka PT karena dinilai MA telah mengintervensi
organisasi advokat dan PT dengan menafsirkan UU
18/2003 tentang advokat secara keliru karena sumpah
advokat adalah perintah UU kepada PT.
Akan tetapi Ketua MA tidak bergeming dan
tetap pada pendiriannya serta tidak bersedia mencabut
surat tersebut. Di tengah kebuntuan persoalan sumpah
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advokat, beberapa advokat baru dalam wadah Forum
Komunitas Kandidat Advokat dan Advokat Independen
Indonesia (FORKOM KAAI) yang dimotori oleh H.F.
Abraham Amos dkk mengajukan judicial review pasal
4 ayat (1) UU 18/2003 tentang advokat di MK. Seluruh
advokat baru se-Indonesia mendukung penuh judicial
review tersebut dan sangat berharap MK memberikan
putusan seadil-adilnya.
Putusan MK
Pada 30 Desember 2009, MK memutus
permohonan No. 101/PUU-VII/2009 yang amarnya
menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18/2003 tentang
advokat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang
tidak dipenuhi
syarat bahwa
frasa “di sidang
terbuka
PT
di
wilayah
d o m i s i l i
hukumnya”
tidak dimaknai
bahwa
“PT
atas perintah
UU
wajib
mengambil
sumpah bagi
para advokat
sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan
dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada
saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2
tahun sejak amar putusan diucapkan. Lalu, amar juga
menyatakan UU Advokat tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka
PT di wilayah domisili hukumnya”.
Putusan MK tersebut seolah sebagai “kado
istimewa” akhir tahun yang disambut oleh advokat baru
dari organisasi advokat manapun dengan suka cita dan
senyum kemenangan, karena penantian panjang akan
keadilan dan kepastian hukum terkait status advokat
sudah memiliki dasar hukum yang sangat kuat.
Ternyata dugaan dan harapan para advokat
meleset, Ketua PT tidak mau melaksanakan Putusan

MK No. 101/PUU-VII/2009 untuk mengambil sumpah
advokat tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi
advokat, dengan alasan surat Ketua MA No. 052/
KMA/V/2009 belum dicabut.
Semula semua pihak yakin, bahwa Ketua MA
memiliki niat agung nan mulia untuk “membantu”
tanpa mengintervensi dalam menyelesaikan konflik
organisasi advokat, maka mulailah muncul isu-isu
yang berkembang di kalangan advokat misalnya saja
bahwa nanti “wadah tunggal” organisasi advokat akan
bernama Peradi tetapi berlogo KAI, juga isu bahwa MA
akan segera memerintahkan PT untuk melaksanakan
Putusan MK 101/PUU-VII/2009 karena organisasi
advokat akan bersepakat untuk mengadakan Kongres/
Munas bersama membentuk wadah tunggal.
Puncaknya terjadi enam bulan setelah Putusan
MK, tepatnya pada tanggal 25 Juni 2010 Ketua MA
mengeluarkan Surat No. 089/KMA/VI/2010 yang pada
intinya mencabut kembali surat Ketua MA tertanggal
01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009. Kemudian, calon
advokat yang bisa disumpah harus diajukan Peradi.
Reaksi atas Surat Ketua MA No. 089/KMA/VI/2010
juga muncul dari beberapa lembaga negara atas laporan
dan/ pengaduan advokat non Peradi yang merasa
dirugikan hak-haknya, beberapa lembaga yang telah
mengirimkan surat ke MA antara lain Komisi Yudisial,
Ombudsman dan Komnas HAM, tetapi konon sampai
saat ini belum mendapatkan jawaban resmi dari MA
terkait suratnya yang dianggap bertentangan dengan
Putusan MK.
Aksi dan Perlawanan
Puncaknya adalah aksi besar-besaran advokat
KAI pada tanggal 22 dan 23 November 2010 di DPR
yang kemudian diterima Komisi III DPR RI. Dalam
hearing tersebut Komisi III DPR RI berjanji akan
memperjuangkan nasib advokat KAI dengan turut
menekan MA agar menghormati dan menaati Putusan
MK 101/PUU-VII/2009. Salah satu anggota DPR
dari Fraksi PPP Ahmad Yani S.H., MH. mengatakan
bahwa MA salah menafsirkan UU Advokat terutama
tentang wadah tunggal. MA dengan SKMA No. 052
kemudian No. 089 dinilai sudah mencampuri urusan
advokat. Perlawanan terbaru yang bisa kita lihat
adalah beberapa advokat non Peradi telah mengajukan
judicial review di MK terhadap Pasal 28 UU 18/2003
tentang advokat. Pemohon sepakat bahwa frasa “satusatunya” dalam Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan

asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.
Pengalaman penulis dan beberapa rekan
advokat baru ketika beracara di pengadilan sangat
membingungkan. Bagaimana tidak? Pagi hari
di Pengadilan Agama Kab. Banyuwangi dengan
menunjukkan kartu advokat dan Putusan MK 101/
PUU-VII/2009 diakui sebagai advokat dan dapat
beracara secara tunggal, akan tetapi siang hari di
Pengadilan Negeri Kab. B tidak diakui sebagai advokat
tetapi diakui sebagai advokat Magang yang tidak
bisa beracara secara tunggal dan harus didampingi
advokat senior karena tidak dapat menunjukkan Berita
Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi, bahkan
penulis pernah dipaksa oleh Hakim Ketua Majelis di
Pengadilan Negeri Kab. B untuk melepas Toga dimuka
persidangan dengan alasan belum bersumpah di sidang
terbuka Pengadilan Tinggi.
Artinya, banyak advokat yang di Pengadilan A
diakui sebagai advokat tetapi di Pengadilan B tidak
diakui sebagai advokat. Maka tidak heran apabila
seorang advokat baru ketika hendak beracara di
Pengadilan di luar domisilinya terlebih dahulu akan
menanyakan kepada rekan-rekannya di daerah tersebut
apakah pengadilan setempat menolak dan/ menerima
advokat baru?
Dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan
advokat baru bahwa mereka harus melakukan
“pendekatan” agar hakim memperbolehkan advokat
baru untuk beracara berdasarkan Putusan
M K 101/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa
“Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang advokat adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
Di tengah ketidakpastian hukum dan keadilan
serta nasib tersebut, maka tentu tidak berlebihan apabila
advokat baru non Peradi korban surat Ketua MA No.
089/KMA/VI/2010 dan ketidakpatuhan lembaga
terkait terhadap Putusan MK, sangat berharap Ketua
MK menjelaskan putusan 101/PUU-VII/2009 kepada
MA dan PT serta publik karena ini menyangkut nasib
ribuan advokat baru yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU 18/2003
tentang advokat dan telah diangkat sebagai advokat
oleh organisasi advokat serta memiliki Kartu Advokat
tetapi tidak bisa beracara di Pengadilan. Sebagaimana
Ketua MK yang menjelaskan kepada publik mengenai
putusan MK tentang Jabatan Jaksa Agung.
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Pemilukada Ulang
Kota Jayapura
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi, menyatakan bakal pasangan calon kepala daerah
memiliki legal standing sebagai Pemohon. Alasannya, MK menemukan modus baru kecurangan
dalam penyelenggaraan Pemilukada: menghalang-halangi pasangan tertentu untuk menjadi
pasangan calon kepala daerah atau sebaliknya. MK berpendapat, hal itu sebagai pelanggaran
serius, khususnya terhadap rights to be candidate (hak untuk dipilih).

Hendrik Woromi dan Pene
Ifi Kogoya, pasangan
calon Walikota dan Wakil
Walikota Jayapura sedang
berbincang setelah
Mahkamah Konstitusi
(MK) mengabulkan
permohonannya, usai
persidangan pembacaan
putusan perselisihan
Pemikukada Kota
Jayapura, Jakarta (25/11).

I

Humas MK/Prana Patrayoga

barat bermain catur, pemain perlu kreatif dan jeli
melihat pola permainan lawan. Jangan sampai
terbawa arus dan salah prediksi. Begitu pula
menegakkan hukum, penegak hukum (baca:
Hakim Konstitusi) perlu melihat modus-modus baru
pelanggaran dan kecurangan. Tak bisa tinggal diam
menunggu aturan atau taklid mengikuti bunyi pasal.
Terkadang, berkreasi ”merobek pasal” adalah halal
jika aturan tak lagi memadai untuk menyelesaikan
masalah. Apalagi, yang ternodai bukanlah hal sepele,
melainkan hal yang prinsip demi tegaknya keadilan:
hak untuk dipilih.
Itulah semangat putusan Mahkamah Konstitusi
yang dibacakan pada Kamis (25/11) yang lalu.
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Bertempat di ruang sidang pleno MK, Majelis Hakim
diketuai oleh Moh. Mahfud MD membacakan putusan
pada pokoknya menyatakan, bakal pasangan calon
yang telah mendaftar secara resmi dalam pemilukada,
dapat memiliki legal standing (kedudukan hukum)
sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU) kepala daerah.
Itu artinya, MK telah melakukan tafsir secara
ekstensif terhadap ketentuan perundang-undangan
yang mengatur tentang siapa yang berhak (atau
mempunyai legal standing) sebagai Pemohon dalam
perkara PHPU kepala daerah.
Padahal, sebelumnya, jika merujuk pada Pasal
106 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada intinya
menyebutkan:
Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah; serta permohonan hanya
dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan
suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan
Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua
Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dengan rumusan seperti itu, konsekuensinya,
pihak yang memiliki legal standing di MK hanyalah
pasangan kepala daerah yang telah ditetapkan secara
resmi oleh KPU provinsi/kabupaten/kota setempat
sebagai ‘Pasangan Calon’. Sedangkan, bakal calon yang
telah mendaftar secara resmi di KPU, tidak punya peluang
untuk memohon ke MK. Meskipun, bakal pasangan calon
tersebut gagal menjadi “Pasangan Calon” dikarenakan
cara-cara yang melawan atau melanggar hukum.
Akan tetapi, berdasarkan putusan MK dengan
nomor perkara 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010

terkait PHPU Kepala Daerah Kota Jayapura, aturan
tersebut tidak berlaku (sempit) lagi. Artinya, pasangan
bakal calon kepala daerah yang telah terdaftar secara
resmi dapat menjadi para pihak (dalam konteks ini
Pemohon) di MK.
Tentu saja, dobrakan MK kali ini tidak didasari
pertimbangan yang dangkal dan gegabah. MK beralasan,
hal tersebut diputuskan setelah mempelajari beberapa
perkara Pemilukada yang pernah diperiksanya. Menurut
Mahkamah, terdapat beberapa kasus di mana Termohon
dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga
peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk
melaksanakannya. Bahkan, lanjut Mahkamah, beberapa
di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon (KPU
provinsi/kabupaten/kota) dengan cara mengajukan
banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu
pengajuan banding agar Bakal Pasangan Calon tidak
lagi memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak
diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada.
“Hal yang demikian menurut Mahkamah
merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan
konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi
tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip

Kuasa Hukum
para pihak sedang
melakukan kroscek
alat bukti di hadapan
Majelis Hakim
Konstitusi dalam
sidang lanjutan
perselisihan
Pemilukada Kota
Jayapura, Senin
(15/11) di ruang
sidang pleno MK.
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nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip
demokrasi (kedaulatan rakyat),” tulis Mahkamah dalam
pertimbangan hukumnya. Mahkamah menegaskan, hak
konstitusional warga negara untuk dipilih, setidaknya,
telah dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945.
Mahkamah, dalam hal ini, mengabulkan
sebagian permohonan Pemohon III (perkara nomor
198/PHPU.D-VIII/2010), yakni pasangan bakal
calon Hendrik Worumi-Pene Ifi Kogoya. Adapun
terhadap permohonan Pemohon I (perkara nomor 196/
PHPU.D-VIII/2010), pasangan calon nomor urut 2,
Benhur Tommi Manno-Nuralam serta permohonan
Pemohon II (perkara nomor 197/PHPU.D-VIII/2010),
pasangan calon nomor urut 5, Thobias SolossaHaryanto, Mahkamah memutuskan untuk tidak
mempertimbangkannya.
“Satu dan lain hal adalah karena pemilukada
ulang tersebut juga akan memberikan validitas atas
perolehan suara yang didapat oleh seluruh Pasangan
Calon Peserta Pemilukada termasuk Pemohon I dan
Pemohon II. Terlebih lagi, dalam persidangan terungkap
fakta bahwa tidak terdapat cukup bukti yang dapat
meyakinkan Mahkamah baik dari Termohon, Pemohon
I, Pemohon II, dan Pihak Terkait tentang kebenaran dalil
masing-masing,” ungkap Mahkamah.
Dalil Tak Berdasar
Meskipun dalam persidangan sebelumnya,
Jum’at (12/11), Termohon, KPU Kota Jayapura,
membantah dalil-dalil para Pemohon. Termohon
menyatakan, dalil Pemohon I adalah tidak benar dan
hanyalah asumsi belaka.
“Termohon secara tegas menolak dalil-dalil
permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada
permohonan angka 4 huruf d, karena selain tidak benar
juga sangat menyesatkan karena bagaimana mungkin
masih bersifat indikasi tetapi diuraikan dalil-dalil
Pemohon seakan-akan telah dilakukan dan disaksikan
langsung Pemohon agenda yang dibacakan oleh
Termohon dengan Panwaslu,” papar Kuasa Hukum
Termohon, Hendrik Denga.
Sedangkan terhadap Pemohon II,
kuasa
Termohon, Zainal Jupri, mengungkapkan, dalil Pe
mohon sangat tidak berdasar. “Karena seharusnya
ketika dalam proses perhitungan suara pasangan
calon berlangsung yang kemudian ternyata ada suara
yang dialihkan kepada pasangan calon nomor 2 dan 4
pada saat itu harus menyampaikan keberatan kepada
penyelenggara pemilihan umum dan juga keberatan
Saksi Pemohon diabaikan oleh penyelenggara
pemilihan umum maka Saksi seharusnya menyampai
kan masalah itu kepada panitia pengawas pemilihan
umum,” ujarnya.
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Terhadap dalil Pemohon III, Termohon
menegaskan bahwa Pemohon tidak memiliki legal
standing. Menurut Termohon, Pemohon III bukanlah
calon kepala daerah resmi yang telah ditetapkan
oleh Termohon. Pemohon III, lanjut Termohon, tidak
ditetapkan menjadi pasangan calon kepala daerah bukan
karena tidak dikehendaki oleh Termohon melainkan
Pemohon tidak mau melengkapi persyaratan yang
dapat dibuktikan dengan surat. Hal ini dikarenakan,
bakal calon Hendrik Worumi tidak memenuhi 12
persyaratan, sedangkan bakal calon Pene Ifi Kogoya
tidak memenuhi 23 persyaratan.
Selain itu, menurut Termohon, Pemohon III
tidak lolos karena tidak menyerahkan berita acara
rekapitulasi hasil verfikasi dukungan pemilih. Sehingga,
Termohon menyatakan, dalam salah satu jawabannya,
pernyataam Pemohon III sebagai Calon Walikota dan
Wakil Walikota adalah khayalan Pemohon atau mimpi
di siang bolong.
Adapun Pihak Terkait, pasangan calon terpilih, Jan
Hendrik Hamadi–Lievelien L. Ansanay Monim, melalui
kuasanya, Arteria Dahlan, juga menyatakan tanggapan
yang hampir senada dengan jawaban Termohon. Terhadap
seluruh permohonan Pihak Terkait mengajukan eksepsi.
Menurutnya, permohonan para Pemohon adalah error in
persona dan error inobjector.
Karena Putusan PTUN
Namun, berdasarkan fakta-fakta hukum yang
terungkap selama persidangan, Mahkamah berkeyakinan
ada modus baru kecurangan dan itikad tidak baik yang
dilakukan oleh Termohon dalam proses penetapan
pasangan bakal calon menjadi pasangan calon dalam
pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 yang lalu.
Keyakinan itu, terutama, didasari oleh adanya
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota
Jayapura yang mengabulkan sebagian Pemohon III
ketika menggugat Surat Keputusan (SK) Termohon
bertanggal Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010
tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Jayapura Tahun 2010.
PTUN, dalam putusan nomor 31/G/2010/PTUN.
JPR tanggal 30 Agustus 2010 telah membatalkan dan
mencabut SK tersebut, serta menyatakan sah Berita
Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KTJPR/
VI/2010 tentang Penetapan Hasil Verifikasi terhadap
Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon
Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010
dari Calon Perseorangan tertanggal 30 Juni 2010.
Yang isinya, menyatakan Pemohon III telah memenuhi
syarat dukungan pemilih.

Adapun pertimbangan hukum putusan PTUN
tersebut adalah berdasarkan pada Pasal 59a ayat
(2) UU No. 12/2008 tentang Perubahan UU No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah juga Peraturan
KPU No. 68/2009. Dalam UU ini, menurut PTUN
secara tegas memerintahkan agar hasil verifikasi dan
rekapitulasi yang dilakukan oleh PPS maupun PPK
harus diserahkan rangkapnya pada pasangan calon
perseorangan. Namun, pada kenyataannya ini tidak
pernah dilakukan oleh tergugat (KPU Jayapura).
“Ketentuan tersebut secara tegas memberikan petunjuk
secara normatif bahwa yang membuat berita acara
rekapitulasi adalah penyelenggara pemilu itu sendiri
dan bukan para Penggugat, sehingga catatan dalam
objek sengketa yang ditulis 'Tidak Ada Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Pemilih'
merupakan catatan tidak berdasar yang diterbitkan
oleh Tergugat,” tulis PTUN dalam putusannya.

Oleh karena itu, dalam amar putusannya,
Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Jayapura untuk melakukan
Pemilukada Ulang Kota Jayapura. Pemilukada ulang
itu, sambung Mahkamah, diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Para pasangan calon kepala daerah tersebut
adalah: 1) Abisai Rollo-Reyneilda M. Kaisiepo; 2)
Benhur Tommy Manno-Nuralam; 3) Musa Yan JouweRustan Saru; 4) Jan Hendrik Hamadi-Lievelien L.
Ansanay Monim; 5) Thobias Solossa-Haryanto; 6)
Pdt. Freddy H. Toam-Jimmy Spenyel Ansanay; dan
7) Hendrik Worumi-Pene Ifi Kogoya. “Melanjutkan
tahapan pelaksanaan Pemilukada berikutnya tanpa
membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon
baru,” tegas Mahkamah dalam putusan setebal 416
halaman tersebut. (Dodi)

Amar Putusan
Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait
Dalam Pokok Permohonan:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mengabulkan Permohonan Pemohon III untuk sebagian;
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama
Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura
Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010;
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 81 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 9 September 2010;
Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, bertanggal 22 Oktober
2010;
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan
Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon
yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
a.
Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th;
b.
Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan DR. Nuralam, SE, M.Si;
c.
DR. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM;
d.
Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim;
e.
Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH;
f.
Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM;
g.
Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah
dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya.
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Perkebunan

Dalilkan UU Bertentangan dengan
Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Humas MK/Yoga

Kuasa Pemohon Wahyudi Djafar (kiri) dan Wahyu Wagiman (kanan) dalam persidangan uji
materi terhadap Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan, Jakarta (1/10).

F

rasa “tindakan lainnya yang
mengakibatkan terganggunya
usaha perkebunan” adalah frasa
yang tidak clear serta telah
(atau setidaknya berpotensi) digunakan
secara sewenang-wenang oleh aparat
penegak hukum. Demikian dinyatakan
oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan
nomor perkara 55/PUU-VIII/2010,
Wahyu Djafar, pada Senin (1/11) di
ruang sidang Panel MK.
Perkara tersebut berkaitan dengan
uji materi terhadap Pasal 21 jo Pasal 47
ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 18
Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal
tersebut sepenuhnya berbunyi, “Setiap
orang dilarang melakukan tindakan yang
berakibat pada kerusakan kebun dan/
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atau aset lainnya, penggunaan tanah
perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan
lainnya yang mengakibatkan terganggunya
usaha perkebunan.”
Menurut Pemohon, pihaknya telah
melakukan perbaikan sesuai saran dan
masukan yang diberikan oleh Panel Hakim
pada persidangan sebelumnya, Selasa
(12/10). Kuasa Pemohon menyampaikan,
perbaikan dilakukan pada dua hal, yakni
pertama,
terkait identitas atau legal
standing Pemohon dan yang kedua, pada
alasan permohonan. “Pemohon I, III dan
IV adalah warga negara Indonesia yang
mempunyai tanah berdekatan dengan
wilayah perkebunan. Sedangkan Pemohon
II adalah Sekjend Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara Kabupaten Ketapang,

Kalimantan Barat,” papar salah satu kuasa
Pemohon, Wahyu.
Sedangkan terkait alasan permohonan,
Pemohon mengungkapkan, frasa tersebut
selain berpotensi disalahgunakan, juga
telah melanggar prinsip-prinsip negara
hukum. Menurut Wahyudi, dalam sebuah
negara hukum, setidaknya harus terwujud
tiga prinsip, yakni kepastian hukum,
kemanfaatan, dan generality (berlaku
umum). Dan, kalaupun ada pertentanganpertentangan didalam pelaksanaannya,
lanjut Wahyudi, seharusnya berjalan
secara simultan antara prinsip yang satu
dengan yang lainnya.
Frasa ‘tindakan lainnya yang
mengakibatkan
terganggunya
usaha
perkebunan’, menurut Wahyudi, tidak
memenuhi unsur atau prinsip-prinsip
negara hukum secara simultan. “Dia
(baca: rumusan tersebut) hanya mengikuti
prinsip generality,” tegas Wahyudi,
“tidak memenuhi prinsip predictability,
transparansi, dan legalitas.”
Setelah mendengarkan penjelasan
para kuasa Pemohon, Panel Hakim
mengajukan beberapa pertanyaan dan
pertimbangan yang perlu diperhatikan
oleh Pemohon dalam merumuskan
permohonannya. Ketua Panel Hakim
Ahmad Fadlil Sumadi serta Anggota Panel
Achmad Sodiki, menyampaikan perlunya
Pemohon untuk lebih mempertegas dan
memperjelas dalil-dalilnya. Khususnya,
terkait hubungan rumusan pasal yang
diuji dengan penjelasannya. Selain itu,
Fadlil juga mempersoalkan permohonan
yang tidak ditandatangani beberapa
kuasa Pemohon. “Ini penting, tolong
diperhatikan,” tegasnya. (Dodi/mh).

Pengujian UU Ketenagakerjaan

Jumlah Anggota Serikat Pekerja yang Berhak
Berunding Inkonstitusional
Para Pemohon bersuka cita ketika Mahkamah
Konstitusi (MK) menyatakan aturan mengenai
jumlah keanggotaan serikat pekerja pada sebuah
perusahaan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU
ketenagakerjaan) bertentangan dengan UUD 1945,
usai sidang pembacaan putusan, Jakarta (10/11).

Humas MK/GANIE

M

ahkamah Konstitusi (MK) me
nyatakan aturan mengenai
jumlah keanggotaan serikat
pekerja pada sebuah pe
rusahaan dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU
ketenagakerjaan) bertentangan dengan UUD
1945. Demikian amar putusan Nomor
115/PUU-VIII/2010 yang dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD yang
didampingi oleh delapan hakim konstitusi
lainnya, Rabu (10/11), di Gedung MK.
Perkara ini diajukan oleh Ronald Ebenhard
Pattiasina dan Puji Rahmat sebagai pribadi
atau mewakili Serikat Pekerja BCA
Bersatu.
Mahkamah menyatakan Pasal 120
ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan
bertentangan dengan UUD 1945. Selain
itu, Mahkamah menyatakan Pasal 120 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan konstitusional
bersyarat (conditionally constitutional).
Konstitusional bersyarat (condi
tionally constitutional), jelas Moh Mahfud,
sepanjang: i) frasa, “Dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau

ayat (2) tidak terpenuhi, maka...”, dihapus,
sehingga berbunyi, “para serikat pekerja/
serikat buruh membentuk tim perunding
yang keanggotaannya ditentukan secara
proporsional berdasarkan jumlah anggota
masing-masing serikat pekerja/serikat
buruh”. Dan ii) ketentuan tersebut dalam
angka (i) dimaknai, “dalam hal di satu
perusahaan terdapat lebih dari satu serikat
pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat
pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili
dalam melakukan perundingan dengan
pengusaha dalam suatu perusahaan adalah
maksimal tiga serikat pekerja/serikat
buruh atau gabungan serikat pekerja/
serikat buruh yang jumlah anggotanya
minimal 10% (sepuluh perseratus) dari
seluruh pekerja/buruh yang ada dalam
perusahaan”.
Dalam
pertimbangan
hukum
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim, Mahkamah ber
pendapat bahwa Pasal 120 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan yang mensyaratkan
hanya serikat pekerja/serikat buruh
yang memiliki anggota lebih dari 50%
yang berhak ikut dalam melakukan

perundingan PKB dengan pengusaha
adalah merupakan ketentuan yang tidak
adil dan memasung serta meniadakan
hak mengeluarkan pendapat untuk
memperjuangkan hak, kepentingan, dan
melindungi pekerja/buruh yang tergabung
dalam serikat pekerja/serikat buruh yang
jumlah anggotanya kurang dari 50% dari
keseluruhan pekerja di satu perusahaan.
Alim menjelaskan serikat pekerja/
serikat buruh yang memilliki anggota
lebih dari 50% dari keseluruhan pekerja
dalam suatu perusahaan, misalnya 50,1%
akan meniadakan hak-hak musyawarah
dari 49,9% dari serikat pekerja/serikat
buruh lainnya adalah sangat tidak adil.
“Menurut Mahkamah Pasal 120 ayat (1)
UU Ketenagakerjaan melanggar hak-hak
konstitusional Pemohon untuk mewakili
pekerja/buruh dalam menyampaikan
aspirasinya melalui perjanjian kerja
bersama. Dengan demikian, dalil Pemohon
mengenai pasal a quo beralasan menurut
hukum. Berdasarkan pertimbangan ter
sebut, menurut Mahkamah, Pasal 120 ayat
(1) UU Ketenagakerjaan bertentangan
dengan UUD 1945,” urainya.
Walaupun Pemohon hanya me
mohon pengujian Pasal 120 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan, jelas Alim, menurut
Mahkamah, konsekuensi dari ketentuan
yang terkandung dalam Pasal 120 ayat (2)
sama dengan konsekuensi dari ketentuan
yang terkandung dalam Pasal 120 ayat
(1), yaitu keduanya sama-sama dapat
menghilangkan hak-hak konstitusional
yang dimiliki oleh serikat pekerja/serikat
buruh atau gabungan serikat pekerja/
serikat buruh yang anggotanya kurang
dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam
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RUANG SIDANG
perusahaan atau hak pekerja/buruh yang
tergabung di dalamnya. “Berdasarkan
pertimbangan tersebut, Mahkamah ber
pendapat bahwa Pasal 120 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan bertentangan dengan
UUD 1945,” ujarnya.
Alim memaparkan bahwa Mah
kamah berpendapat norma yang ter
kandung dalam Pasal 120 ayat (3) UU
Ketenagakerjaan justru sesuai dengan
prinsip keadilan proporsional. Oleh
karena Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU
Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan
Pasal 120 hanya tinggal satu norma yaitu
norma yang terkandung dalam Pasal
120 ayat (3). “Namun demikian, karena
ketentuan Pasal 120 ayat (3) merupakan
rangkaian dari Pasal 120 ayat (1) dan ayat
(2), maka untuk menghindari kekacauan
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makna dan ketidakjelasan norma yang
terkandung dalam Pasal 120 ayat (3)
yang justru bertentangan dengan prinsip
kepastian hukum yang harus dijamin oleh
konstitusi, maka Mahkamah juga harus
menilai dan mempertimbangkan Pasal
120 ayat (3) sebagai satu rangkaian dan
kesatuan yang utuh dengan ketentuan
Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2),”paparnya.
Pemohon dalam permohonan a quo,
juga mengajukan pengujian Pasal 121
UU Ketenagakerjaan yang menyatakan,
“Keanggotaan serikat pekerja/serikat
buruh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan
dengan kartu tanda anggota”. Terhadap
dalil permohonan Pemohon tersebut,
lanjut Alim, Mahkamah menilai bahwa
persyaratan kartu anggota sebagai alat
bukti bagi tanda keanggotaan seseorang
dalam satu serikat pekerja/buruh, adalah

merupakan hal yang wajar dalam organisasi
untuk dapat secara sah menyatakan klaim
mewakili anggota. Kartu tanda anggota
adalah salah satu bukti secara administrasi
keanggotaan seseorang. “Dalam sistem
administrasi, semua kegiatan dan bidang
hukum menggunakan kartu tanda anggota.
Beberapa contoh di antaranya, Korps
Pegawai Negeri Sipil (Korpri), kartu
tanda peserta asuransi kesehatan (Askes),
kartu tanda anggota TNI atau anggota
Kepolisian RI (Polri) bahkan seluruh
rakyat Indonesia yang sudah mencapai
umur
tertentu menggunakan kartu
tanda penduduk (KTP). Berdasarkan
pandangan tersebut, Mahkamah ber
pendapat bahwa ketentuan Pasal 121 UU
Ketenagakerjaan tidak cukup mendasar
dapat dipandang bertentangan dengan
UUD 1945,” urainya. (Lulu Anjarsari/
mh)

Pengujian UU Sisdiknas
H. Machmud Masjkur dari Yayasan Salafiyah dan
Suster Maria Bernardine dari Yayasan Santa Maria
dalam sidang kedua uji materi UU Sisdiknas dengan
agenda perbaikan permohonan, Jakarta (11/11).

Humas MK/Yoga

Penyelenggara Pendidikan Swasta Persoalkan
Perbedaan Perlakuan

S

idang
lanjutan
terhadap
pengujian
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi
(MK), Kamis (11/11), di Ruang Sidang
Pleno MK. Perkara yang diregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor
58/PUU-VIII/2010 ini dimohonkan
oleh Machmud Masjkur dari Yayasan
Salafiyah dan Suster Maria Bernardine
dari Yayasan Santa Maria.
Dalam sidang perbaikan permohon
an, Pemohon yang diwakili oleh kuasa
hukumnya, Taufik Basari mengungkapkan
ada beberapa perbaikan permohonan yang
dilakukan oleh Pemohon. Salah satunya,
lanjut Taufik, penambahan jumlah norma
dalam UUD 1945 untuk menjadi batu uji.
“Jika sebelumnya batu uji hanya Pasal 31
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I
ayat (2) dan (4), maka kami tambahkan
dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (2),” jelasnya.
Selain itu, lanjut Taufik, kata ‘dapat’
dalam pasal a quo menyebabkan adanya

multitafsir. Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas
menyatakan bahwa, “Lembaga pendidikan
berbasis masyarakat dapat memperoleh
bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber
daya lain secara adil dan merata dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”.
”Kata ‘dapat’ tersebut dapat diartikan
bahwa Pemerintah boleh memberikan
bantuan teknis ataupun Pemerintah tidak
apa-apa bila tidak memberikan bantuan
teknis tersebut,” urainya.
Dalam UUD 1945, jelas Taufik,
padahal dijelaskan bahwa Pemerintah
tidak
selalu
menggratiskan
dana
pendidikan untuk sekolah yang dikelola
oleh Pemerintah. “Pemohon sebagai
penyelenggara pendidikan swasta juga
berhak untuk mendapatkan hak yang
sama seperti tercantum dalam pasal
a quo. Tetapi karena ada kata ‘dapat’
dalam pasal a quo hingga menyebabkan
timbulnya multitafsir di lapangan dan
menyebabkan ketidakpastian hukum,”
paparnya.
Oleh karena itu, jelas Taufik,
Pemohon mengubah salah satu petitumnya

untuk meminta Pasal 55 ayat (4) dinyatakan
konstitusional bersyarat (conditionally
constituional). “Kami meminta kons
titusional bersyarat agar Mahkamah
memberikan tafsiran untuk kata ’dapat’
dalam pasal a quo,” lanjutnya.
Majelis Hakim Panel yang terdiri
dari Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi
sebagai Ketua Hakim Panel serta Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati dan
Muhammad Alim sebagai Anggota Hakim
Panel mensahkan 11 alat bukti Pemohon.
“Dalam persidangan berikutnya, Pemohon
berencana mengajukan 5 orang ahli dan 1
saksi fakta. Untuk itu, mohon disiapkan
daftar ahli dan saksi,” tandasnya.
Dalam permohonannya, Pemohon
sebagai penyelenggara pendidikan swasta
merasa terlanggar hak konstitusionalnya
dengan berlakunya Pasal 55 ayat (4)
UU Sisdiknas. Pemohon menjelaskan
adanya perbedaan perlakuan dalam
implementasi pasal a quo di lapangan
antara penyelenggara pendidikan yang
dikelola oleh Pemerintah dan swasta.
(Lulu Anjarsari/mh)
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Pengujian UU KPK

Majelis Hakim Peringatkan
Pemohon Mengenai “Rejudicial
Review”

Humas MK/Yoga

Ketua Panel M. Akil Mochtar, memeriksa perbaikan permohonan Pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor
30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta (11/11).

S

idang perkara permohonan
pengujian Pasal 40 UndangUndang Nomor 30/2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU KPK) dengan agenda
pemeriksaan perbaikan permohonan
digelar di ruang Sidang Panel MKRI,
Kamis (11/11). Pasal 40 menyebutkan,
“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak
berwenang mengeluarkan surat perintah
penghentian penyidikan dan penuntutan
dalam perkara tindak pidana korupsi”
Sidang
yang
beragendakan
pemeriksaan perbaikan permohonan
itu dipimpin oleh Ketua Panel, M.
Akil Mochtar. Selaku ketua panel, Akil
menanyakan kepada pihak Pemohon, apa
saja yang diperbaiki dalam permohonan.
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“Berdasarkan sidang yang lalu, terdapat
catatan-catatan yang disampaikan majelis
panel. Apakah saudara ada perbaikan
terhadap permohonan yang lalu?” tanya
Akil kepada pihak Pemohon.
Kuasa hukum Pemohon, Rakhmat
Jaya kemudian mengiyakan adanya
perbaikan dalam permohonannya. Di
hadapan majelis hakim yang terdiri dari,
M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan
Hamdan Zoelva, Rakhmat memaparkan
pokok-pokok perbaikan tersebut.
Rakhmat mengatakan, pasal 40
UU No 30/2002 sangat kontradiktif dan
dianggap perlu untuk dikaji ulang oleh
kalangan ilmuwan, terutama tentang
pemberian SP3. ”Yang mendasar antara
lain, di KPK (Komisi Pemberantasan

Korupsi, red) itu memang kita harus akui
tindak pidana korupsi itu adalah suatu
tindakan yang harus diberantas. Tapi, di
satu sisi yang lain, kepentingan hukum
seorang warga negara itu juga harus
dilindungi,” ujar Rakhmat menyampaikan
argumennya.
Lebih lanjut, Rakhmat mem
pertanyakan mengenai rujukan yang
seharusnya dipakai tim penyidik KPK
yang notabene berasal dari kepolisian dan
kejaksaan. Menurut Rakhmat, hal itu perlu
dipertegas sebab dapat mencelakakan
seseorang yang dituduh sebagai tersangka
ketika dugaannya itu tidak benar, maka
seseorang tersebut tetap diajukan ke
pengadilan.
“Itu satu hal yang telah kami
kemukakan dalam perubahan-perubahan
sesuai dengan petunjuk dari majelis panel
yang kami tangkap sebelumnya. Secara
akademis juga referensi dari Mahkamah
Agung perlu barangkali dikaji ulang
pasal ini, diteliti ulang. Tapi bukan berarti
ketika pasal ini dicabut, Hengky Baramuli
(Pemohon) ini juga harus di-SP3. Kami
mau melihat jauh ke depan saja,” papar
Rakhmat.
Setalah itu, M Arsyad Sanusi
sebagai anggota hakim panel mengajukan
pertanyaan kepada Pemohon terkait dengan
perbaikan permohonan yang disampaikan
tadi. “Saudara baca pertimbangan MK-nya?
Apa pertimbangannya?,” tanya Arsyad.

Rejudicial Review
Tidak lama kemudian, Arsyad
menjelaskan bahwa inti pokok per
timbangan keputusan MK nomor 06
tahun 2003 itu intinya adalah pasal
a quo. Pertimbangan tersebut menurut
Arsyad bermaksud untuk mencegah
KPK menyalahgunakan wewenang. Lalu
pertimbangan MK yang kedua yaitu, pasal
a quo dianggap konstitusional.
“Dari pertimbangan itu sudah jelas
menunjukkan bahwa Mahkamah sudah
mengemukakan kalau diadakan rejudicial
review soal ini itu tidak ada lagi,” jelas
Arsyad.
Senada, Akil juga mengatakan
permohonan pengujian pasal 40 UU

RUANG SIDANG
30/2002 tidak bisa dilakukan. Pasalnya,
pada tahun 2003 undang-undang tersebut
sudah pernah diuji melalui putusannya.
Di dalam putusan Mahkamah, dinyatakan
bahwa pasal ini konstitusional. Per
timbangan adalah kalau kewenangan
ini dicabut, justru dapat menimbulkan
penyalahgunaan wewenang.
“Kalau Anda mau menguji pasal 40
ini tidak bisa dilihat secara berdiri sendiri,
karena dia punya keterkaitan dengan
pasal-pasal yang lain. Kemudian oleh
karena kewenangan untuk menghentikan
penyidikan itu ada pada penyidik yang
lain selain KPK, sementara KPK-nya tidak
diperbolehkan menurut UU ini, tetapi

ketentuan penyelidikannya itu sebelum
diangkat ke penyidikan itu memberikan
landasan kepada KPK itu untuk berhatihati dalam menentukan suatu perkara yang
kalau tidak memiliki bukti permulaan yang
cukup itu tidak untuk melakukan sebuah
proses penuntutan,” papar Akil panjang
lebar.
Kalau ingin menguji pasal 40
ini, Akil menyarankan, agar Pemohon
melihatnya dengan tafsir sitematis dan
teleologis dari pembentukan undangundang. Bahkan, kalau pada proses
berikutnya dinyatakan tidak ada bukti
bahwa seseorang itu terlibat, maka KPK
diwajibkan untuk membawa ke pengadilan

dengan tuntutan bebas. “Itu lebih baik,
dibanding memberikan kewenangan
kepada KPK untuk menerbitkan SP3 baik
dari perspektif kepentingan terdakwa,
kepentingan publik, maupun kepentingan
penegak hukum itu sendiri. Jadi justru
Mahkamah bahkan sudah memberi garis
sepeti itu,” tegas Akil.
Di akhir sidang perkara No
60/PUU-VIII/2010 ini, Akil mengingatkan
kepada Pemohon untuk memperhatikan
pandangan-pandangan hakim mengenai
warning adanya judicial review yang telah
dilakukan sebelumnya oleh MK terhadap
pasal 40 UU 30/2002. (yusti nurul agustin/
mh)
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Pengujian UU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Pemohon Uji UU Gelar Pahlawan
Diminta Perbaiki Permohonan

Humas MK/Denny

Majelis Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati (Ketua Panel), Ahmad Fadlil Sumadi dan Muhammad Alim
(Anggota Panel) mendengarkan permohonan Pemohon dalam uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Selasa (23/11).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mulai menyidangkan pengujian
materi Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Selasa
(23/11) dengan agenda pemeriksaan
pendahuluan.
Muhammad
Chosin
Amirullah dkk meminta MK me-review
ketentuan definisi pahlawan nasional,
keanggotaan dewan gelar, dan syarat
memperoleh gelar, tanda jasa dan tanda
kehormatan yang diatur dalam Pasal 1
angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal
25, dan Pasal 26 UU tersebut.
Terhadap perkara yang teregistrasi
nomor 67/PUU-VIII/2010 ini, Ketua
Panel Hakim Maria Farida Indrati menilai
permohonan lebih merupakan rasa sakit
hati Pemohon yang juga aktivis 98. Di
halaman depan berkas permohonan yang
diajukan oleh para aktivis 98 tersebut
memang tampak aneh. Sampul depan
permohonan tersebut menurut Maria
lebih menyerupai sampul sebuah majalah,
dari pada sebuah permohonan pengujian
sebuah perkara. “Ini lebih tepat sebagai
cover majalah. ‘Jika Suharto Pahlawan,
Siapa Kami?’ padahal ini adalah sebuah
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permohonan pengujian,” kata Maria
dengan nada bertanya.
MK, tegas Maria merupakan
peradilan Konstitusi yang membicarakan
masalah-masalah abstrak materi muatan
norma sebuah UU, bukan masalah
kongkrit seperti diuraikan Pemohon.
Lebih lanjut, Maria menjelaskan dasar
pengajuan sebuah UU adalah adanya
kerugian konstitusional yang akan
dialami Pemohon dengan penerapan
UU tersebut. Oleh karena itu, Pemohon
diminta menjelaskan kerugian kons
titusional apa yang dialami pemohon
dengan penerapan UU 20/2009.
Sebagaimana diketahui, menurut
Pemohon, Undang-Undang ini belum
secara tegas mengatur syarat-syarat
pemberian gelar pahlawan, sehingga
terbuka
kemungkinan
pemerintah
memberikan gelar, tanda jasa dan tanda
kehormatan
yang kurang obyektif.
Pemohon juga menyatakan berbagai
ketentuan dalam UU yang dimintakan
di-review cenderung menempatkan gelar
pahlawan hanya layak diberikan kepada
militer dan mantan militer saja, oleh
karena itu menurut Pemohon, norma ter

sebut layak untuk dihapuskan karena
diskriminatif.
Pasal 1 angka 4 UU yang diujikan
tersebut memuat definisi pahlawan
yaitu,“Pahlawan Nasional adalah gelar
yang diberikan kepada warga negara
Indonesia atau seseorang yang berjuang
melawan penjajahan di wilayah yang
sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang gugur atau
meninggal dunia demi membela bangsa
dan negara, atau yang semasa hidupnya
melakukan tindakan kepahlawanan atau
menghasilkan prestasi dan karya yang luar
biasa bagi pembangunan dan kemajuan
bangsa dan negara Republik Indonesia.”
Sedangkan Pasal 16 mengatur mengenai
keanggotaan dewan Gelar, Tanda Jasa,
dan Tanda Kehormatan, dimana dalam
ketentuan ayat (1) huruf b yang digugat
berbunyi,“b. militer dan/atau berlatar
belakang militer sebanyak 2 (dua) orang;
dan”.
Sedangkan Pasal 25 mengatur syarat
umum seseorang dapat diberikan gelar,
tanda jasa dan tanda kehormatan, antara
lain, a. WNI atau seseorang yang berjuang
di wilayah yang sekarang menjadi wilayah
NKRI; b. memiliki integritas moral dan
keteladanan; c. berjasa terhadap bangsa
dan negara; d. berkelakuan baik; e. setia
dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
dan f. tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun.
Pasal 26 mengatur mengenai
syarat khusus, antara lain: a. pernah
memimpin dan melakukan perjuangan
bersenjata atau perjuangan politik atau
perjuangan dalam bidang lain untuk
mencapai, merebut, mempertahankan, dan
mengisi kemerdekaan serta mewujudkan
persatuan dan kesatuan bangsa; b. tidak
pernah menyerah pada musuh dalam
perjuangan; c. melakukan pengabdian
dan perjuangan yang berlangsung hampir
sepanjang hidupnya dan melebihi tugas
yang diembannya; d. pernah melahirkan
gagasan atau pemikiran besar yang dapat
menunjang pembangunan bangsa dan
negara; e. pernah menghasilkan karya
besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat luas atau meningkatkan
harkat dan martabat bangsa; f. memiliki
konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan
yang tinggi; dan/atau g. melakukan
perjuangan yang mempunyai jangkauan
luas dan berdampak nasional.
Persidangan perkara ini akan di
lanjutkan setelah Pemohon menyerahkan
berkas perbaikan permohonannya se
suai permintaan Panel Hakim yang
beranggotakan Ahmad Fadlil Sumadi dan
Muhammad Alim. (Dwi Nugroho/mh)

RUANG SIDANG

Pengujian UU BPHTB

Kurator Uji Materi UU BPHTB di MK

Humas MK/Annisa Lestari

Pemohon principal, Harry Mulyono Machsus membacakan permohonannya dalam uji materi Pasal 2 Ayat(2)
huruf a butir 1 dan Pasal 6 Ayat(2) huruf a UU No. 21 Tahun 1997 dengan perubahan menjadi UU No. 20
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB) , Jakarta (23/11).

P

asal 2 Ayat (2) huruf a butir 1
dan Pasal 6 Ayat (2) huruf a UU
21/1997 dengan perubahannya
menjadi UU 20/2000 yang
diterapkan dalam pengurusan dan
pemberesan Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
adalah inkonstitusional.
Demikian dalil yang disampaikan
Harry Mulyono Machsus saat menjadi
Pemohon dalam gelar persidangan dengan
agenda sidang pendahuluan perkara Nomor
68/PUU-VIII/2010, Selasa (23/11/2010),
bertempat di ruang sidang pleno lantai 2
gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Harry memohonkan uji materi atas
Pasal 2 Ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal
6 Ayat (2) huruf a UU No. 21 Tahun 1997
dengan perubahan menjadi UU No. 20
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB)
terhadap Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2)
UUD 1945.
Harry Mulyono Machsus adalah
kurator pada Kantor Hukum HMM Jl.
Karang Empat IX No. 79 Surabaya.
Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal
1 Oktober 2007, Pemohon ditetapkan
sebagai kurator PT Anita Fira Andika Pailit.

Sebagai kurator, Pemohon merupakan
subjek hukum yang berkepentingan
terhadap berlakunya ketentuan pasal
dalam UU BPHTB tersebut.
“Penerapan UU BPHTB tersebut
sangat merugikan kepentingan Pemohon
selaku kurator,” kata Harry Mulyono
menyampaikan keberatan.
Pemohon juga mengajukan uji materi
Pasal-pasal UU BPHTB tersebut dalam
penerapannya terhadap ketentuan Pasal
185 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 37/2004
tentang Kepailitan dan PKPU. “Karena
penerapan tersebut sangat merugikan hakhak konstitusional Pemohon,” kata Harry
mendalilkan.
Sebab penafsiran yang benar
menurut Pemohon atas ketentuan Pasalpasal UU BPHTB tersebut dihubungkan
dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2)
UUD 1945, seharusnya mendudukkan
posisi kesetaraan di muka hukum yang
adil terhadap berlakunya UU Kepailitan
No 37/2004 yang mempunyai kekhususan
tersendiri.
Pemohon mengaku mengalami
kerugian konstitusional dan material
karena
kehilangan
haknya
atas
pengakuan, jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil. Selain itu,

juga kehilangan hak untuk mendapatkan
imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat
(2) UUD 1945.
Pemohon dalam perkara ini meminta
kepada Mahkamah agar menerima
permohonan untuk seluruhnya. Pemohon
juga meminta Mahkamah menyatakan
Pasal-pasal UU BPHTB yang dimohonkan,
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1)
dan Ayat (2) UUD 1945.
Selain itu, Pemohon juga meminta
agar pasal-pasal dalam UU BPHTB
tersebut dalam penerapannya terhadap UU
Kepailitan, khususnya berkaitan dengan
Pasal 185 Ayat (2) dan Ayat (3) UU 37/2004
tentang Kepailitan dan PKPU berkaitan
dengan penetapan hakim tertanggal 11
Mei 2009 Nomor 12/Pailit/2007/PN
Niaga Surabaya mengenai penjualan di
bawah tangan yang dilakukan Pemohon
sebagai kurator adalah jelas keliru dan
tidak konstitusional. Terakhir, menyatakan
pasal-pasal UU BPHTB tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kerugian Konstitusional
Panel Hakim Konstitusi yang terdiri
Achmad Sodiki sebagai Ketua Panel,
Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil
Mochtar masing-masing sebagai Anggota
Panel, memberikan nasihat untuk perbaikan
permohonan. Ketua Panel Achmad Sodiki
menyarankan Pemohon membedakan dua
hal. “Pertama, apa yang disebut dengan
kerugian konstitusional dan apa yang
disebut dengan kerugian karena penerapan
pasal,” kata Sodiki menasihati.
Sodiki juga menyarankan Pemohon
merinci mengenai pemindahan hak.
Karena, lanjut Sodiki, pemindahan hak
adalah istilah genus, bersifat umum.
“Spesiesnya bisa berupa jual-beli, tukar
menukar, hibah, dan sebagainya,”
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
menyoroti masalah legal standing Pe
mohon. Sebab, kata Akil, legal standing
merupakan pintu masuk pengajuan
permohonan. Menurut Akil, batu uji yang
digunakan Pemohon, yaitu Pasal 28D
UUD 1945, mempunyai dimensi luas.
“Apakah kerugian konstitusional Saudara
itu karena perlakuan hukum yang tidak
adil?” tanya Akil.
Lebih lanjut Akil menyarankan
Pemohon menjelaskan hubungan hukum
mengenai kerugian konstitusional atas
berlakunya ketentuan pasal yang diujikan.
Apakah kerugian yang dimaksud berkaitan
langsung dengan profesi Pemohon
sebagai kurator, atau kerugian tersebut
menimpa klien Pemohon. “Apakah pasal
itu merugikan profesi Saudara sebagai
kurator, atau merugikan klien yang
Saudara wakili,” tanya Akil. (Nur Rosihin
Ana/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU APBN

Pemohon Uji UU APBN Batal
Mengajukan Uji Formil

Humas MK/Annisa

Janses E. Sihaloho salah satu kuasa Pemohon menerangkan pihaknya tidak jadi menguji formil UU APBN
2010 pada sidang kedua yang beragendakan pemeriksaan perbaikan permohonan, Jakarta (11/11).

S

idang pengujian UndangUndang No. 2 Tahun 2010
tentang Perubahan UU No. 47
Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2010 (UU APBN 2010) digelar
oleh MK pada Kamis (11/11) pagi, di ruang
sidang panel MK. Agenda sidang adalah
pemeriksaan perbaikan permohonan.
Pemohon
dalam
pengujian
ini adalah enam Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang bergiat dalam
pemenuhan hak-hak masyarakat terutama
dalam hal anggaran. Mereka adalah IHCS,
PRAKARSA, FITRA, Perkumpulan
Inisiatif, P3M, dan ASPPIJK. Hadir
dalam persidangan, Pemohon Prinsipal
Gunawan (IHCS) serta Yuna Farhan
(FITRA) dengan didampingi para kuasa
hukumnya.
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Pada kesempatan itu, para Pemohon,
melalui kuasanya menyampaikan beberapa
perbaikan dalam permohonannya. “Ada
perbaikan sesuai dengan saran-saran
majelis hakim. Legal standing para
Pemohon telah kami perjelas dan perkuat,”
kata Janses E. Sihaloho salah satu kuasa
Pemohon.
Selain itu, Janses mengungkapkan,
pihaknya tidak jadi menguji formil UU
APBN 2010. “Untuk uji formil kami
cabut. Karena, sudah melewati waktu
yang ditentukan, yakni 45 hari,” ujarnya.
Oleh karenanya, Pemohon menyatakan,
hanya menguji materiil UU APBN 2010
terhadap UUD 1945.
Menurut Pemohon, UU APBN 2010
telah bertentangan dengan Konstitusi,
khususnya pada Pasal 23 ayat (1), Pasal 28
ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD

1945. Sedangkan untuk Pasal 20 ayat (6)
dan (7) UU APBN 2010, lanjut Pemohon,
telah bertentangan dengan Pasal 18A ayat
(2) UUD 1945.
“Anggaran minimal yang telah
ditentukan dalam UU tersebut, tidak
mampu membuat seluruh warga negara
mendapatkan pelayanan kesehatan yang
memadai seperti yang telah ditentukan
dalam Konstitusi,” ungkap kuasa
Pemohon, Zaimul Umam.
Setelah mendengarkan perbaikan
permohonan, Panel Hakim yang terdiri dari
Achmad Sodiki (Ketua Panel), Harjono dan
Muhammad Alim, memberikan beberapa
saran perubahan. Menurut Panel, petitum
permohonan masih perlu diperbaiki.
“Jika ada perbaikan-perbaikan lakukan
dengan renvoi saja,” saran Harjono.
(Dodi/mh)

Pengujian KUHAP

Ditolak Ajukan Saksi, Yusril Uji
Materi KUHAP
Yusril Ihza Mahendra dalam persidangan uji
materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di
Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/11).

Humas MK/Gani

U

ndang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dimohonkan
untuk
diuji
Mahkamah
Konstitusi (MK), Senin (1/11), di Ruang
Sidang Panel MK. Kepaniteraan MK
meregistrasi perkara dengan nomor
65/PUU-VIII/2010 yang dimohonkan
oleh Mantan Menteri Kehakiman dan
HAM, Yusril Ihza Mahendra.
Dalam pokok permohonannya,
Yusril mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya
terlanggar
akibat
berlakunya KUHAP, terutama Pasal 1
angka 26 dan 27, Pasal 116 ayat (3) dan (4)
serta Pasal 184 ayat (1) huruf a. Menurut
Yusril, pasal tersebut bertentangan
dengan UUD 1945 terutama Pasal 1
ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H
ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5),
serta Pasal 28C ayat (1). Pasal 1 angka
(26) dan (27) UU KUHAP menyatakan
bahwa “26. Saksi adalah orang yang
dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan dan
peradilan tentang suatu perkara pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan ia alami sendiri; 27. Keterangan saksi
adalah salah satu alat bukti dalam perkara
pidana yang berupa keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami
sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu”. Sementara Pasal
65 UU KUHAP menyebutkan bahwa
“Tersangka atau terdakwa berhak untuk

mengusahakan dan mengajukan saksi dan
atau seseorang yang memiliki keahlian
khusus guna memberikan keterangan yang
menguntungkan bagi dirinya”.
Sedangkan Pasal 116 ayat (3)
dan (4) menyatakan bahwa “(3) Dalam
pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia
menghendaki didengarnya saksi yang dapat
menguntungkan baginya dan bilamana ada
maka hal itu dicatat dalam berita acara; (4)
Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) penyidik wajib memanggil dan
memeriksa saksi tersebut”. Pasal 184
ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “(1)
Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan
saksi…”.
“Pemohon telah ditetapkan sebagai
tersangka dalam kasus akses fee dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sistem
Administrasi Badan Hukum (PNPB
Sisminbakum). Oleh penyidik, lanjut
Yusril, Pemohon ditanyakan apa akan
mengajukan saksi? Lalu, Pemohon
mengajukan empat orang saksi, yakni
Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla,
Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang
Yudhoyono. Tapi semua saksi yang
diajukan pemohon ditolak oleh Kejaksaan
dengan alasan tidak relevan dengan
tindak pidana yang disangkakan kepada
Pemohon. Landasan hukum yang
digunakan Penyidik adalah Pasal 1 angka
26 dan angka 27 serta Pasal 116 ayat (3)
dan (4) UU KUHP,” urainya.
Yusril menjelaskan saksi yang
diajukan olehnya bukan saksi yang

mengada-ada atau mengesankan bahwa
ia mempolitisir kasus yang disangkakan
kepadanya. Menurut Yusril, saksi yang
diajukan untuk meringankannya tak
lain adalah rekan-rekannya sendiri
sebagai anggota kabinet pada waktu itu.
“Megawati yang saat itu menjabat sebagai
wakil presiden meresmikan Sisminbakum
belum menolak di depan publik untuk
bersaksi. Kemudian, saya agak heran
dengan Penyidik karena dua dari saksi
yang akan saya ajukan, yakni Jusuf Kalla
dan Kwik Kian Gie sudah bersedia untuk
bersaksi,” ujarnya.
Dalam petitumnya, Yusril memohon
agar definisi tidak dibatasi pengertiannya
sesuai kualifikasi saksi dan keterangan
saksi pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27
serta Pasal 116 ayat (3) dan (4). “Pemohon
juga meminta kepada Mahkamah agar
menyatakan putusan ini berimplikasi
bagi penyidik untuk tidak berhak menilai
dan menolak saksi yang diajukan oleh
Pemohon,” paparnya.
Menanggapi permohonan Pemohon,
Ketua Hakim Panel Harjono menyarankan
kepada Pemohon untuk menjelaskan
secara spesifik kerugian konstitusional
Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945.
“Pemohon tadi menyebutkan beberapa
hak konstitusional Pemohon yang dijamin
tujuh pasal dalam UUD 1945, di antaranya
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), (4), dan
(5), serta Pasal 28C ayat (1). Sekarang
Pemohon harus menguatkan kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon per
pasal yang Pemohon sebutkan tadi. Semua
ini merupakan proses untuk meyakinkan
hakim konstitusi bahwa memang Pemohon
mengalami kerugian konstitusional,” ujar
Harjono.
Sementara Ketua MK Moh. Mahfud
MD mengingatkan bahwa Pemohon
diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki
permohonannya. (Lulu Anjarsari/mh).
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RUANG SIDANG

PHPU Kab.Labuhanbatu Selatan

Permohonan Ditolak karena Tidak
Beralasan Hukum

Humas MK/Annisa

Tampak saksi-saksi sedang diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara permohonan PHPU Kab.
Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumut, Kamis, (21/10/2010).

P

erselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU) Kab. Labuhan
batu Selatan, Sumut, berakhir
dengan penolakan MK. Putusan
yang dibacakan Selasa (2/11/2010)
tersebut melihat dalil Pemohon tentang
money politic, tidak beralasan hukum.
Perkara
189/PHPU.D-VIII/2010
tersebut diajukan Cabup-Cawabup HR
Zulkarnaen
Hasibuan-Ahmad
Padli
Tanjung (nomor urut 1), SuharmanRemrem Suarni Rambe (nomor urut
4), dan Evendi Ritonga-Suraji (nomor
urut 7). Sementara Pihak Terkait yang
dipermasalahkan kemenangannya adalah
Wildan Aswan Tanjung-Maslin Pulungan
(Pihak Terkait).
Ada sembilan pasangan cabupcawabup yang ikut berkompetisi dalam
Pemilukada Labuhanbatu Selatan; sebuah

24

KONSTITUSI November 2010

kabupaten baru hasil pemekaran dengan
Kab. Labuhanbatu ini.
Pemohon mendalilkan adanya
praktik politik uang yang jumlahnya
cukup bervariasi dan terjadi di hampir
seluruh kecamatan yang ada di Kab.
Labuhanbatu Selatan, baik yang dilakukan
oleh pasangan calon nomor urut 6 atau oleh
Tim Suksesnya. Untuk mendukung dalil
permohonannya, Pemohon mengajukan
bukti tertulis yaitu bukti P-8, bukti P-9,
bukti P-11 sampai dengan P-15 dan saksi
masing-masing bernama Zaenal Harahap,
Husni Rizal Siregar, Sutarman, Irwan
Efendi Siregar, Kiki Adkiyah, Arman Ray,
Samirah, Kesi Purnami, Qoriatul Khairiyah,
Samsidar Nasution, T. Saparudin Nasution,
Ahmad Pandi Siregar, Sujalel, Jon Piter
Siahaan, Paharuddin, Tambah Rizki, Dany
Friswanto, Kotip Ritonga, Aliyamret

Siregar, Ramli, Misno, Abdul Hasim
Siregar, Sarifah Aini Harahap, Panusunan
Harahap, Hasan Basri dan Gito.
Baik Termohon maupun Pihak Terkait
sama-sama membantah dalil Pemohon
tersebut dan merasa difitnah oleh dalil
Pemohon. Menurut Mahkamah, memang
benar telah terjadi pembagian uang yang
dilakukan Pihak Wildan Tanjung pada acara
silaturahmi dengan Kapala Desa dan Lurah
yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2010,
sebagaimana keterangan saksi Pemohon
yang bernama Husni Rizal Siregar, Sutarman,
Irwan Efendi Siregar dan saksi Pihak Terkait
yang bernama Sundoyo, H. Panaluon
Siregar, Yuspin, yang menerangkan bahwa
saksi mendapat uang transport sebesar 1
juta rupiah, diberikan bahan baju untuk
istri beserta ongkos jahit sebesar 500 ribu
rupiah dan buah salak.
Terhadap fakta hukum tersebut,
menurut Mahkamah pemberian uang dan
barang tersebut dilakukan jauh sebelum
ditetapkannya Pihak Terkait (Wildan
Tanjung) sebagai pasangan calon dan
bukan termasuk bagian dari kampanye
pasangan calon karena acara silaturahmi
tersebut dilaksanakan jauh hari sebelum
dimulainya tahapan pelaksanaan Pemilu
kada Kab. Labuhanbatu Selatan.
Setelah Mahkamah mencermati
dengan saksama keterangan Pemohon,
Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti
tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,
serta keterangan saksi Pemohon dan Pihak
Terkait, sebagaimana diuraikan di atas,
menurut Mahkamah, memang benar ada
pembagian tas yang dilakukan oleh istri
Wildan Tanjung dan Tim Sukses pasangan
calon nomor urut 6 yang dibagikan melalui
Majelis Taklim dan pengajian/perwiridan,
tetapi pemberian tas tersebut dilakukan
jauh-jauh hari sebelum penetapan Wildan
Tanjung sebagai pasangan calon bupati
Kab. Labuhanbatu Selatan.
“Lagi pula, menurut Mahkamah,
pembagian tas tersebut adalah merupakan
media kampanye untuk sosialisasi calon dan
pasangannya yang sama dengan pembagian
kaos atau topi gambar pasangan, sebagai
media sosialisasi pasangan calon, sehingga
tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan
politik uang (money politic). Dengan
demikian dalil permohonan Pemohon tidak
beralasan hukum,” jelas Majelis Hakim.
(Yazid/mh).

PHPU Kab. Pandeglang

Gubernur dan Pemkab Berpihak,
Permohonan Dikabulkan

Humas MK/Fitri

Kuasa hukum Pemohon kelihatan serius memberikan keterangan pada sidang panel MK, (25/10). MK dalam
putusan yang dibacakan Kamis (4/11) menyatakan mengabulkan permohonan pasangan Irna NarulitaMahpudin alias H. Apud M.

A

danya
keterlibatan
aparat
pemerintahan, serta adanya
keberpihakan Gubernur Ban
ten
terhadap
Pemilukada
Kab. Pandeglang, menjadi alasan MK
mengabulkan permohonan pasangan Irna
Narulita-Mahpudin alias H. Apud M.
Keduanya adalah Cabup-Cawabup nomor
urut lima.
Sidang
putusan
perkara
1 9 0 / P H P U . D-VIII/2010 ini dibacakan
Kamis (4/11/2010). Dalil utama Pemohon
adalah mengenai berbagai penyimpangan,
kecurangan, dan kesalahan secara
sistematis, terstruktur, dan masif yang
dilakukan Termohon dengan maksud
menguntungkan pasangan calon nomor
urut 6. Di antaranya, disebabkan oleh a)
kesalahan dalam penjumlahan persentase
perolehan suara, b) permasalahan dan
kecurangan dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT), c) terjadi permasalahan bentuk
surat suara dan ditemukannya ribuan kertas
suara yang rusak dengan coblosan untuk
suara Pemohon, dan d) permasalahan yang
terjadi di TPS-TPS.

Dalil lain, pasangan calon nomor
urut 6 yang menjabat sebagai Bupati
Pandeglang
(incumbent)
didalilkan
mengeluarkan surat dengan sifat rahasia
yang pada pokoknya berisi instruksi untuk
mensukseskan pasangan calon nomor
urut 6. Selain itu, adanya penyiasatan atas
pemberian dana bantuan pembangunan
desa fresh money dan Anggaran Dana Desa
(ADD), mempergunakan fasilitas-fasilitas
pemerintah dan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), membagi-bagikan uang
(money politic) kepada para Kades, RT,
dan RW se-kabupaten Pandeglang serta
pemberian barang kepada petugas KPPS.
Keterlibatan Gubernur Provinsi
Banten untuk pemenangan pasangan calon
nomor urut 6, disodorkan pula ke MK.
Menurut Pemohon, gubernur mengarahkan
agar para Kades mendukung pasangan
calon nomor urut 6 dan memberikan uang
kepada para Kades. Selain itu, gubernur
juga memberikan dukungan terhadap
fresh money dan ADD melalui Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Desa Provinsi Banten.

Pendapat Mahkamah
MK sendiri berpendapat dalil
Pemohon mengenai permasalahan-per
masalahan yang terjadi di TPS tidak
memiliki signifikansi untuk menggeser atau
mengubah perolehan suara dari pasangan
calon lainnya. Di luar itu, MK memeriksa
Bukti P-VII telah nyata terbukti bahwa
Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang,
H. Endjang Sadin mengeluarkan Surat
Nomor 480/141-Humas/2010 perihal
“Pemasangan Iklan Ucapan Selamat”
bertanggal 4 Oktober 2010, padahal
pemungutan suara baru dilaksanakan pada
tanggal 3 Oktober 2010 dan pleno hasil
rekapitulasi penghitungan suaranya baru
akan diumumkan pada tanggal 10 Oktober
2010.
Adapun isi dari surat tersebut
bertuliskan,“Sehubungan akan ditetapkan
nya Bupati Pandeglang terpilih untuk
Periode tahun 2010-2015 dengan ini
kami menghimbau kepada seluruh Kepala
Satuan Kerja Perangkat Desa, untuk
memasang Iklan Ucapan selamat atas
terpilihnya Drs. H. Erwan Kurtubi dan
Hj. Heryani sebagai Bupati dan Wakil
Bupati Pandeglang Periode Tahun 20102015, pada surat kabar harian lokal yang
dikoordinir oleh Bagian Humas Sekretariat
Daerah Kabupaten Pandeglang”. Dengan
demikian, Mahkamah berpendapat bahwa
terdapat ketidakwajaran kebijakan yang
dikeluarkan oleh Sekda yang secara
terang-terangan telah menunjukkan ke
berpihakannya kepada pasangan calon
nomor urut 6.
Mahkamah menilai Pemohon telah
mampu membuktikan secara sempurna
terjadinya pelanggaran Pemilukada di
Kabupaten Pandeglang yang dilakukan
oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 selaku
Bupati incumbent secara terstruktur,
sistematis, dan masif.
MK juga menilai dalil Pemohon
mengenai adanya keterlibatan atau
setidak-tidaknya keberpihakan Gubernur
Banten kepada pasangan calon nomor
urut 6 adalah terbukti dan beralasan
hukum. Karena itu, dalam konklusinya,
disimpulkan pokok permohonan terbukti,
yakni terjadi pelanggaran Pemilukada
yang sistematis, terstruktur, dan massif.
“Amar
putusan
mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian,
memerintahkan kepada KPU Kab.
Pandeglang untuk melakukan pemungutan
suara ulang dalam Pemilukada di seluruh
TPS se-kabupaten Pandeglang dengan
mengikutsertakan seluruh pasangan calon
dalam Pemilukada Kab. Pandeglang Tahun
2010 yang telah ditetapkan oleh KPU Kab.
Pandeglang,” tegas Mahfud MD. (Yazid/
mh)
November 2010 KONSTITUSI
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PHPU Kab. Minahasa Utara

Sompie-Yulisa Baramuli Melenggang jadi CabupCawabup Minahasa Utara

Humas MK/Fitri

Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk mnyerahkan salinan putusan usai persidangan, Jakarta
(4/10).

P

utusan akhir terhadap PHPU
Kab. Minahasa Utara dibacakan
Majelis Hakim MK pada Kamis
(4/11/2010). Perkara No.
145/PHPU.D-VIII/2010 ini dimohonk an
oleh pasangan Fransisca M. TuwaidanWilly EC Kumentas, cabup-cawabup
kabupaten di Prov. Sulawesi Utara ini.
Sementara Pihak Terkait adalah pasangan
Sompie SF Singal-Yulisa Baramuli.
Pada putusan sela, MK me
merintahkan KPU Kab. Minahasa Utara
untuk melakukan pemungutan suara ulang
Pemilukada Kab. Minahasa Utara di seluruh
TPS di Kecamatan Wori. Di samping itu,
KPU berkewajiban melaporkan kepada
Mahkamah hasil pemungutan suara ulang
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tersebut selambat-lambatnya 60
setelah putusan sela dibacakan.

hari

Setelah pemungutan suara ulang
digelar dan hasilnya dilaporkan ke
MK, dalam putusan akhir ini, amar
putusan MK membatalkan berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilukada di tingkat kabupaten/kota
oleh KPU Kab. Minahasa Utara, yang
ditetapkan oleh Termohon pada tanggal
11 Agustus 2010.

Shintia Rumumpe sebanyak 17.843 suara,
c) Pasangan Calon Saul Paul Nelwan dan
Drs. Arnold Lumentut, sebanyak 6.413
suara, d) Pasangan Calon Fransisca M.
Tuwaidan., dan Ir. Willy EC Kumentas.,
sebanyak 36.269 suara, e) Pasangan
Calon Drs. Sompie SF Singal, MBA.,
dan Yulisa Baramuli sebanyak 37.420
suara, dan f) Pasangan Calon Ir. Herry
Rotinsulu dan Imanuel Pasulatan
sebanyak 3.867 suara.

MK juga menetapkan perolehan
suara yang benar bagi peserta Pemilukada
ini, yaitu: a) Pasangan Calon Netty Agnes
Pantow, SE., dan Inggried JNN Sondakh,
SE., MM., sebanyak 10.798, suara, b)
Pasangan Calon Piet PJ Luntungan dan

Dengan demikian, Pihak Terkait
perkara ini tetap unggul pasca digelarnya
pemungutan suara ulang. “Memerintahkan
KPU Kab. Minahasa Utara untuk
melaksanakan putusan ini,” kata Mahfud
MD. (Yazid/mh)

PHPU Kota Tomohon

Pemohon Peroleh 20.390 Suara

Humas MK/Fitri

Majelis Hakim terdiri atas Mahfud MD sebagai Ketua, didampingi para hakim konstitusi lainnya menjatuhkan
putusan akhir dalam perkara PHPU Kota Tomohon, Sulawesi Utara - Perkara No. 137/PHPU. D-VIII/2010,
Kamis (4/11).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya menjatuhkan putusan
akhir dalam Pemilukada Kota
Tomohon, Sulawesi Utara
- Perkara No. 137/PHPU. D-VIII/2010 pada Kamis (4/11) siang di ruang Sidang
Pleno MK. Majelis Hakim terdiri atas
Mahfud MD sebagai Ketua, didampingi
para hakim konstitusi lainnya. Pemohon
adalah pasangan calon nomor urut 1
Linneke Syennie Watoelangkow dan Jimmy
Stefanus Wewengkang.
Dalam amar putusan, Mahkamah
menetapkan jumlah perolehan suara yang
benar bagi masing-masing Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Tomohon 010 pada pelaksanaan
penghitungan surat suara ulang pada setiap
kotak suara di Kota Tomohon, kecuali di
Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon
Utara, dengan menerapkan Surat Komisi
Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/
V/2010 bertanggal 25 Mei 2010.

“Hasilnya, Pasangan Calon Nomor
Urut 1 Linneke Syennie Watoelangkow,
S.Si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang
memperoleh 19.364 suara; Pasangan Calon
Nomor Urut 2 Caroll J.A. Senduk, SH dan
Drs. Agust El. Paat memperoleh 11.038
suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3
Jefferson S.M. Rumajar, SE dan Jimmy F.
Eman, SE. Ak memperoleh 20.708 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Jeffry
F. Motoh dan Drs. Johny P. Mambu, SH.
M.Si memperoleh 4.318 suara,” demikian
ungkap Mahfud.
Selanjutnya, Mahkamah menetap
kan jumlah keseluruhan rekapitulasi
perolehan suara yang benar bagi
masing-masing pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah Kota
Tomohon 2010 di seluruh TPS Kota
Tomohon pasca pelaksanaan Putusan
Sela Mahkamah Konstitusi Nomor
137/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2
September 2010.

Jumlah keseluruhan rekapitulasi
perolehan suara masing-masing pasang
an calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah Kota Tomohon 2010 pasca
pelaksanaan Putusan Sela MK adalah
sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor
Urut 1 Linneke Syennie Watoelangkow,
S.Si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang
memperoleh 20.390 suara; Pasangan
Calon Nomor Urut 2 Caroll J.A. Senduk,
SH dan Drs. Agust El. Paat memperoleh
11.042 suara; Pasangan Calon Nomor Urut
3 Jefferson S.M. Rumajar, SE dan Jimmy
F.Eman, SE. Ak memperoleh 21.515
suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs.
Jeffry F. Motoh dan Drs. Johny P. Mambu,
SH. M.Si memperoleh 4.319 suara.“Oleh
sebab itu, MK memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk
melaksanakan putusan ini,“ demikian
diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim oleh tujuh hakim konstitusi. (Nano
Tresna A./yg)
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PHPU Kota Manado

MK Tetapkan Hasil Pemungutan
Suara Ulang Kota Manado
Hakim Konstitusi Muhammad Alim,
sedang membacakan Putusan Nomor
144/PHPU.D-VIII/2010, PHPU Kota
Manado Tahun 2010.

Humas MK/Ganie

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menetapkan
perolehan
suara yang benar bagi
peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Pemilukada) Kota Manado Tahun 2010
untuk Pasangan Hanny Joost PajouwAnwar Panawar memperoleh sebanyak
70.445 suara. Sementara, Pasangan G.S.V.
Lumentut-Harley A.B.
Mangindaan
memperoleh sebanyak 93.833 suara.
Demikian amar putusan yang dibacakan
oleh Wakil Ketua MK Achmad Soidki
dengan didampingi tujuh orang hakim
konstitusi lainnya, Senin (15/11), di
Gedung MK. Perkara ini teregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor
144/PHPU.D-VIII/2010 yang di
mohonk an oleh Pasangan Hanny Joost
Pajouw-Anwar Panawar.
“Pasangan Djeli Wisje Masie-Harry
Pontoh memperoleh sebanyak 204 suara,
pasangan Jackson A.W Kumaat-Helmy
Bachdar memperoleh sebanyak 1.434
suara. Sementara, pasangan Burhanuddin-
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Jacobus R. Mawuntu memperoleh
sebanyak 1.092 suara, Pasangan Louis
Nangoy-Rizali M. Noor memperoleh
sebanyak 1.329 suara. Sedangkan,
pasangan Yongkie Limen-Marieta Ch.
Kuntag memperoleh 12.354 suara,
pasangan Wempie W. Frederik-Richard R.
Kainage memperoleh sebanyak 934 suara
serta pasangan Marhany V.P Pua-Richard
H.M Sualang memperoleh sebanyak 8.151
suara,” urai Sodiki.
Hakim Konstitusi Muhammad Alim
menjelaskan pada hari Kamis tanggal
4 November 2010, Mahkamah telah
membuka sidang lanjutan perkara a quo
dengan agenda mendengarkan keterangan
Komisi Pemilihan Umum Kota Manado,
Keterangan KPU Provinsi Sulawesi Utara,
Keterangan Panwaslu Kota Manado, dan
Keterangan Panwaslu Provinsi Sulawesi
Utara serta memeriksa Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Pemilukada Kota Manado oleh KPU Kota
Manado tanggal 25 Oktober 2010, masing-

masing hasilnya telah dibenarkan oleh
Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait,
serta Mahkamah telah mengesahkan bukti
tambahan yang diajukan oleh Pemohon,
Termohon dan Pihak Terkait di depan
persidangan.
Setelah Mahkamah, jelas Alim,
mencermati dengan saksama laporan
Termohon, laporan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Utara, keberatan
dari Pemohon, bantahan dari Pihak Terkait,
laporan Panitia Pengawas Pemilukada
Kota Manado, dan keterangan Panitia
Pengawas Pemilukada Provinsi Sulawesi
Utara, serta memeriksa bukti-bukti tertulis
tambahan dari Pemohon, Termohon
dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah,
tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru
yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak
Terkait yang didukung bukti-bukti
tertulis tambahan yang dapat meyakinkan
Mahkamah yang mempengaruhi hasil
perolehan suara, sehingga secara signifikan
dapat mengubah peringkat perolehan suara
dari masing-masing pasangan calon.
“Oleh
karenanya,
Mahkamah
tidak perlu membuka kembali sidang
untuk mendengarkan keterangan saksisaksi dan tidak mempertimbangkan
lebih lanjut keberatan Pemohon a quo
terhadap pemungutan suara ulang yang
dilakukan oleh Termohon berdasarkan
Putusan Sela Mahkamah Konstitusi
Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal
3 September 2010. Untuk menjamin
kepastian hukum yang adil, Mahkamah
harus segera menjatuhkan putusan akhir
dalam perkara a quo,” tandasnya. (Lulu
Anjarsari/mh)

PHPU Kab. Minahasa Selatan

MK Tolak Permohonan Pasangan
Asiano Gamy Kawatu dan Felly
Estelita Runtuwene

Humas MK/Ganie

Pihak Terkait Christiany Eugenia Paruntu dan Sonny Frans Tandayu bersuka cita usai persidangan dengan
agenda pembacaan putusan perkara PHPU Kab. Minahasa Selatan, Jakarta (19/11).

P

erselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU) Kab. Minahasa
Selatan
(Minsel)
Provinsi
Sulawesi Utara Putaran Kedua,
memasuki babak akhir. Mahkamah
Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan
putusan, Kamis (18/11/2010), menyatakan
menolak seluruh permohonan pasangan
Asiano Gamy Kawatu dan Felly Estelita
Runtuwene (AGK-FER). Mahkamah
berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat
membuktikan dalil permohonannya,
sehingga dalil permohonan harus
dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.
Pasangan Asiano Gamy Kawatu dan
Felly Estelita Runtuwene mempersoalkan
delapan pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis dan masif yang
dilakukan oleh Termohon dan Pihak
Terkait, yaitu, pertama, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum (Panwaslu) dan PPL
tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.
Kedua, Adanya politik uang oleh Pihak
Terkait. Ketiga, penyuapan Pihak Terkait
kepada para hukum tua. Keempat,
Pembagian satu unit perahu ketinting di
Kelurahan Bitung. Kelima, mobilisasi
PNS untuk memenangkan Pihak Terkait.

Keenam, penggelembungan suara oleh
Termohon. Ketujuh, penyuapan Pihak
Terkait kepada Ketua KPU Kab. Minsel.
Kedelapan, PPK tidak menindaklanjuti
keberatan saksi Pemohon atas pelanggaran
dan Kecurangan.
Setelah mencermati keterangan
saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak
Terkait, menurut Mahkamah terdapat dua
keterangan ataupun bukti yang saling
bertolak belakang, yaitu pada satu sisi
Panwas/PPLmelakukan pengawasan dalam
pelaksanaan pemungutan suara, namun
pada sisi lain menyatakan sebaliknya.
Menurut Mahkamah seandainya pun
benar Panwas/PPS tidak melaksanakan
pengawasan, hal tersebut hanya terjadi di
beberapa lokasi tertentu saja.
Kemudian dalil Pemohon mengenai
politik uang yang dilakukan Pihak Terkait
(PANTAS). Seandainya pun benar
keterangan saksi Pemohon mengenai
adanya pembagian uang, maka jumlah
pemilih yang menerima uang tidak
melebihi dari 15.887 pemilih, sehingga
dalil Pemohon tidak signifikan untuk
mengubah peringkat perolehan suara
Pemohon. Berdasarkan penilaian dan fakta

hukum tersebut, Mahkamah berpendapat
bahwa dalil Pemohon tidak beralasan
menurut hukum.
Dalil Pemohon mengenai penyuapan
yang dilakukan Pihak Terkait kepada para
hukum tua dengan memberikan sepeda
motor berjumlah 110 unit kendaraan
sepeda motor. Mahkamah tidak dapat
meyakini bahwa sepeda motor merk Honda
adalah milik para hukum tua Kab. Minsel
yang diberikan oleh Pihak Terkait karena
dalam persidangan tidak dapat dibuktikan
hubungan hukum antara hukum tua dan
Pihak Terkait sebagai pemberi sepeda
motor dengan hukum tua sebagai penerima
sepeda motor.
Terhadap dalil Pemohon mengenai
pemberian satu unit perahu ketinting
kepada pemilih yang berdomisili di
pinggiran pantai, dan mobilisasi PNS oleh
Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat
bahwa Pemohon tidak mengajukan buktibukti yang dapat mendukung dalilnya.
Dengan demikian dalil Pemohon tersebut
harus dikesampingkan.
Begitu pula dalil Pemohon mengenai
penggelembungan suara yang dilakukan
Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa
Pemohon tidak dapat membuktikan dalil
permohonannya.
Selanjutnya, dalil Pemohon me
ngenai penyuapan Pihak Terkait kepada
Ketua KPU Kab. Minsel, Yurnie Sendow.
Mahkamah berpendapat bahwa dalil
Pemohon tidak didukung dengan alat bukti
yang cukup. Keterangan saksi Pemohon
tidak dapat dinilai sebagai keterangan
yang benar karena hanya mendengar dari
keterangan orang lain.
Terakhir, dalil Pemohon mengenai
tidak ditindaklanjutinya keberatan saksi
Pemohon atas pelanggaran dan
kecurangan saat rekapitulasi di tingkat PPK.
Menurut Mahkamah, dalil Pemohon sama
sekali tidak didukung dengan alat bukti
cukup, sehingga dalil Pemohon tersebut
tidak relevan untuk dipertimbangkan.
Sidang pengucapan putusan per
kara 194/PHPU.D-VIII/2010 ini di
lakukan oleh delapan Hakim Konstitusi,
yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki,
M. Akil Mochtar, Muhammad Alim,
Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M.
Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi
masingmasing sebagai Anggota. Amar
putusan Mahkamah, dalam pokok perkara,
menyatakan menolak permohonan Pe
mohon untuk seluruhnya. (Nur Rosihin
Ana).
November 2010 KONSTITUSI
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PHPU Kab. Timor Tengah Utara

Tidak Mampu Membuktikan Pemilih
Ganda, Dua Pemohon Ditolak
Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi (MK), Kasianur
Sidauruk menyerahkan salinan putusan kepada
para pihak usai persidangan pembacaan putusan,
Jakarta (18/11).

B

aik
Pemohon
perkara
192/PHPU.D-VIII/2010
mau p u n p e r k a r a 1 9 3 /
P H P U . D - V I I I / 2 0 1 0 PHPU
Timor Tengah Utara, sama-sama ditolak
MK. Sidang putusan dua perkara tersebut
dibacakan Kamis (18/11/2010) pukul 14.00
WIB di ruang pleno Gedung MK.
Perkara 192 dimohonkan pasangan
Gabriel Manek-Simon Feka, sementara
perkara 193 oleh Yohanes UsfunanNikolaus Suni. Pihak Terkait dua Pemohon
tersebut adalah pasangan Raymundus Sau
Fernandes-Aloysius Kobes.
Pemohon 192
Pemohon 192 mendalilkan adanya
perbedaan antara hasil perolehan suara
pada Formulir C-2 Plano dengan data yang
tertuang dalam Formulir C-1 KWK, dan
fakta ini telah berkorelasi dengan adanya
pembukaan kotak suara yang dilakukan
Termohon pada tanggal 25 Oktober
2010 dengan dalih atas permintaan MK.
Menurut Pemohon perolehan suara
Pemohon jika mengacu kepada Formulir
C-2 Plano perolehan suara Pemohon
adalah sebanyak 41.741 (35.38 %),
sedangkan perolehan suara Pihak Terkait
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Humas MK/Ganie

sebanyak 40.697 (34.49%) dan seharusnya
yang ditetapkan sebagai pemenang.
Untuk
memperkuat
dalilnya,
Pemohon 192 mengajukan Bukti P-4
berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan
Kejadian Khusus Yang Berhubungan
Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara,
dan menghadirkan saksi Yohanes Tnesi
yang pada pokoknya menerangkan adanya
perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan
suara yang dimiliki oleh Termohon dengan
yang dimiliki oleh saksi. Termohon sendiri
membantahnya.
MK dalam pertimbangan hukumnya
atas perkara 192, menemukan fakta
bahwa perolehan suara untuk Pemohon
adalah sebanyak 41.216 suara, sedangkan
perolehan suara Pihak Terkait adalah
sebanyak 42.709 suara, bukan seperti
yang didalilkan oleh Pemohon. DPT
yang juga dipersoalkan pun, dinilai MK
telah ditetapkan sesuai ketentuan. Karena
itu, Pemohon 192 dinilai tidak dapat
membuktikan dalilnya.
Pemohon 193
Pemohon 193 mendalilkan Ter
mohon telah melakukan pelanggaran
yang sangat merugikan Pemohon yaitu;

1) terdapat 30.000 orang di Timor Tengah
Utara yang mempunyai hak untuk
memilih tetapi tidak dimasukkan dalam
DPT oleh Termohon, 2) Termohon dengan
sengaja menghilangkan hak para pemilih
yang sudah tercantum dalam DPT, 3) di
beberapa TPS terdapat jumlah pemilih
yang melebihi jumlah pemilih yang
sudah tercantum dalam DPT, 4) terdapat
daftar pemilih ganda, 5) adanya beberapa
pejabat pada tingkat kecamatan yang
tidak terdaftar dalam DPT, dan 6) di TPS
5 Benpasi ada nama-nama yang sengaja
tidak dimasukkan dalam DPT yaitu
Yoseph Hendrik Tus dan Angela Manci
Tus, serta ada pemilih di bawah umur dan
orang yang mengidap penyakit jiwa.
Setelah memeriksa dan mencermati
bukti-bukti dengan seksama, MK
berpendapat walau terdapat namanama ganda, Pemohon tetap tidak dapat
membuktikan pemilih ganda tersebut
memilih lebih dari satu kali, juga
tidak dapat dibuktikan bahwa mereka
memilih Pihak Terkait. Mengenai dalil
penggelembungan suara, MK juga tidak
menemukan dalil tersebut. Sementara
mengenai dalil pelanggaran lainnya, MK
melihat adanya ketidakjelasan kapan
dan dimana dilakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud.
“Konklusi, pokok permohonan tidak
terbukti sehingga tidak beralasan hukum.
Amar putusan mengadili, dalam pokok
perkara menolak permohonan pemohon
untuk seluruhnya,” tegas Mahfud MD.
(Yazid/mh)

PHPU Kota Depok

Dalil Tak Terbukti, Mahkamah Tolak Permohonan
Tiga Pasang Calon Walikota Depok

Humas MK/Fitri

Para saksi sedang disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara PHPU Kota
Depok, Kamis, (11/11). Dalam sidang pembacaan putusan MK menolak permohonan tiga pasangan Calon
Walikota Depok, Kamis (25/11).

T

iga pasang calon walikota/wakil
walikota dalam Pemilukada
Kota Depok Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010, akhirnya pulang
dengan tangan hampa setelah permohonan
ketiganya
kandas
di
persidangan
Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam
amar putusan yang dibacakan pada Kamis
(25/11/2010) menyatakan menolak seluruh
permohonan Pemohon.
Ketiganya adalah, pasangan Gagah
Sunu Sumantri-Derry Drajat, Pemohon
perkara Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010.
Kemudian pasangan Badrul KamalAgus Supriyanto, Pemohon perkara
Nomor 200/PHPU.D-VIII/2010. Terakhir,
pasangan Yuyun Wirasaputra-Pradi
Supriyatna, Pemohon perkara Nomor
201/PHPU.D-VIII/2010.
Berdasarkan laporan Panwaslu Kota
Depok, Pemohon mendalilkan, Pasangan
Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad
secara sengaja melanggar tahapan
kampanye. Mahkamah menilai Pemohon
tidak menguraikan dan membuktikan
lebih lanjut pelanggaran yang didalilkan.
Pemohon hanya mengajukan bukti berupa
kliping berita surat kabar yang masih harus
didukung oleh alat bukti lainnya.
Mengenai
permasalahan
DPT
yang didalilkan Pemohon, Mahkamah
sebagaimana dalam putusan-putusan

sebelumnya kembali menegaskan bahwa
masalah DPT yang tidak tertib tidak dapat
dijadikan alasan untuk membatalkan hasil
Pemilukada. Sebab masalah tersebut
terbentur dengan kekacauan administrasi
kependudukan yang memang baru akan
siap pada Tahun 2011. Oleh karena itu,
dengan tidak bermaksud membenarkan
ketidakakuratan permasalahan DPT,
menurut Mahkamah, tidak relevan
mempersoalkan DPT yang telah ditetapkan
KPU Depok. Kecuali terdapat bukti yang
kuat KPU Depok melakukan pelanggaran
yang cukup serius terkait dengan DPT
yang bertujuan menguntungkan salah satu
Pasangan Calon.
Mengenai dalil Pemohon yang
menyatakan banyak kartu pemilih dan
undangan tidak sampai kepada warga,
Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat
menguraikan di mana lokasi kejadian
berlangsung. Pemohon hanya memberikan
contoh di Kecamatan Cipayung tanpa
menyebutkan kelurahan atau nama TPS.
Mahkamah menilai, dugaan pelanggaran
yang didalilkan hanyalah permasalahan
administrasi yang tidak sampai menciderai
tahapan pelaksanaan Pemilukada secara
keseluruhan dan tidak didukung dengan
bukti yang sah dan kuat.
Terhadap dalil Pemohon yang me
nyatakan penggunaan kekuasaan Pasangan

Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad
dalam mengkondisikan calon peserta
Pemilukada, Mahkamah menilainya
kurang relevan karena dalil-dalil Pemohon
hanya didasarkan atas bukti pemberitaan
media tanpa didukung bukti-bukti lain
yang sah menurut hukum.
Sedangkan dalil Pemohon mengenai
mobilisasi dan ketidaknetralan pejabat dan
PNS Pemerintah Kota Depok, berdasarkan
fakta hukum yang terungkap di per
sidangan, menurut Mahkamah, Pemohon
tidak menguraikan dan membuktikan
lebih lanjut mengenai keterlibatan PNS
sebagai petugas pemungutan suara.
Seandainya pun terdapat keterlibatan
PNS, hal tersebut tidaklah dilarang selama
PNS yang bersangkutan dapat menjaga
netralitasnya.
Dalil Pemohon mengenai adanya
money politic secara meluas yang
dilakukan oleh pasangan Nur Mahmudi
Ismail-Idris Abdul Somad, Mahkamah
menilai bukti-bukti yang diajukan
Pemohon tidak meyakinkan. Seandainya
benar terjadi pembagian uang dan alatalat rumah tangga dari Pasangan Nur
Mahmudi Ismail-Idris atau Tim Suksesnya,
berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksisaksi dan fakta yang terungkap dalam
persidangan, menurut Mahkamah, terjadi
dalam skala yang kecil, tidak mencakup
wilayah Kota Depok secara keseluruhan,
sehingga tidak dapat dinilai telah
mempengaruhi hasil Pemilukada secara
keseluruhan. Di samping itu, telah ada
mekanisme hukumnya yakni melaporkan
kepada Panwaslukada sesuai dengan
prosedur yang ditentukan oleh UU.
Sidang Pleno dengan agenda
pengucapan putusan ini dilaksanakan oleh
Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD,
selaku Ketua merangkap Anggota, M.
Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Ahmad
Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono,
dan M. Akil Mochtar, masing-masing
sebagai Anggota.
Dalam kesimpulan atau konklusinya,
Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon
tidak terbukti menurut hukum. Alhasil,
dalam amar putusan, Mahkamah menyata
kan menolak seluruh permohonan
Pemohon. “Dalam Pokok Perkara, menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
tegas Ketua Pleno Hakim yang juga Ketua
MK Moh. Mahfud MD. (Nur Rosihin Ana/
mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Memberamo Raya

Pemohon Keliru Tetapkan
Objek Sengketa, Mahkamah
Memutuskan Tidak Menerima
Permohonan

Humas MK/Yogi

Suasana persidangan perkara PHPU Kab. Memberamo Raya dengan agenda mendengarkan Jawaban
Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan pembuktian di Gedung MK, Rabu (3/11). Tampak para saksi para
pihak mendengarkan Majelis Hakim memberikan penjelasan.

P

erkara Perselisihan Hasil Pe
milihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Memberamo Raya
Tahun 2010 dibacakan putusannya oleh
Hakim Konstitusi di Ruang Sidang Pleno
MKRI, Kamis (26/11). Permohonan
Pemohon dalam sidang tersebut dinyatakan
tidak dapat diterima.
Pembacaan
Putusan
Sidang
Perkara dengan nomor regristasi
No. 195/PHPU.D-VIII/2010 dengan
Pemohon Dorinus Dasinapa-Markus
L Siganna, dibacakan Hakim Konstitusi
M. Mahfud MD dan M. Akil Mochtar.
Putusan tersebut dihadiri simpatisan
Dorinus Dasinapa-Markus L. Siganna
yang memadati ruang sidang di Gedung
MKRI. Meski begitu, para simpatisan
tersebut tampak menyimak jalannya
Pembacaan Putusan.
Ketua MK, M. Mahfud MD
selaku Ketua Hakim Pleno menyatakan,
Mahkamah
berkesimpulan
bahwa
Mahkamah berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan
tersebut. Mahkamah juga menyimpulkan
bahwa Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan. “Permohonan diajukan masih
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dalam tenggang waktu yang ditentukan
peraturan perundang-undangan,” ujar
Mahfud dalam pembacaan konklusi
putusan.
Dalam Konklusi juga dinyatakan,
Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum.
Pasalnya, seperti yang disampaikan pada
pertimbangan Mahkamah yang dibacakan
Anggota Pleno Hakim, M. Akil Mochtar
di dalam perbaikan permohonan Pemohon
tanggal 10 November 2010, Pemohon
mengajukan keberatan terhadap Berita
Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mamberamo Raya tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010,
bertanggal 23 Oktober 2010.
Namun, setelah Mahkamah me
meriksa dengan saksama jawaban dan
bukti surat Termohon, serta keterangan
dan bukti surat Pihak Terkait, ternyata
Pemohon keliru dalam menjadikan
dasar objek sengketa, yaitu Berita Acara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mamberamo Raya tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010,
bertanggal 23 Oktober 2010.

Seharusnya, objek yang di
sengketakan
adalah
Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/
Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.
KPU) Kabupaten Mamberamo Raya,
bertanggal 21 Oktober 2010 (Bukti T-2).
Bukti tersebut kemudian dituangkan
dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Memberamo Raya
Nomor 41/KPTS/KPU-MBR-031/2010
tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Memberamo Raya Tahun
2010, bertanggal 21 Oktober 2010 (Bukti
T-1 = Bukti PT-1).
“Sesuai Pasal 5 ayat (1) PMK
15/2008 objek sengketa adalah penetapan
hasil penghitungan suara, selengkapnya
Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan,
‘Permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan suara Pemilukada diajukan
ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah Termohon menetapkan hasil
penghitungan suara Pemilukada di daerah
yang bersangkutan’. Bahwa berdasarkan
fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah
permohonan Pemohon kabur karena
ketidakjelasan objek yang dijadikan dasar
dalam mengajukan keberatan. Dengan
demikian eksepsi Pihak Terkait a quo
beralasan hukum,” papar Akil.
Lebih lanjut, Akil mengatakan,
Mahkamah menimbang karena eksepsi
Pihak Terkait beralasan hukum, maka
pokok permohonan Pemohon tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasar
pertimbangan tersebut, Mahkamah ke
mudian memutuskan mengabulkan eksepsi
Pihak Terkait untuk sebagian. Mahkamah
juga menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima. “Menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat di
terima.
Demikian
diputuskan
dalam
Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi pada hari
Rabu, tanggal 24 November tahun 2010,
yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki,
M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati,
Hamdan Zoelva, Muhammad Alim,
Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad
Fadlil Sumadi masing-masing sebagai
Anggota, yang diucapkan dalam Sidang
Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh
Hakim Konstitusi pada hari yang sama,
yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua
merangkap Anggota, M. Akil Mochtar,
Hamdan Zoelva, Muhammad Alim,
Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad
Fadlil Sumadi masing-masing sebagai
Anggota,” tandas Moh. Mahfud MD.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

CATATAN PERKARA

Yusril Uji Konstitusionalitas Definisi Saksi dan
Keterangan Saksi

M

Oleh: Lulu Anjarsari
antan Menteri Kehakiman
dan HAM Yusril Ihza
Mahendra kembali meng
ajukan permohonan ter
hadap pengujian undang-undang. Kali
ini Yusril memohon pengujian terhadap
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) terutama pasal Pasal 1 angka 26
dan 27, Pasal 116 ayat (3) dan (4) serta
Pasal 184 ayat (1) huruf a yang dianggap
bertentangan dengan UUD 1945.
Dalam permohonannya, Pemohon
menyatakan hak konstitusionalnya yang
dijamin UUD 1945 terutama Pasal 1 ayat
(3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2),
Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5), serta Pasal
28C ayat (1) terlanggar dengan berlakunya
pasal a quo. Pada saat mengajukan
permohonan, Pemohon berstatus sebagai
tersangka pelaku tindak pidana korupsi
yang telah ditetapkan berdasarkan Surat
Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
tanggal 24 Juni 2010 melanggar Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 12 huruf i Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal
55 ayat (1) Kesatu, Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Pemohon diduga
telah melakukan tindak pidana korupsi
biaya access fee dan dan biaya Penerimaan
Negera Bukan Pajak (PNBP) pada sistem
administrasi badan hukum Departemen
Hukum dan HAM RI. Menurut Yusril,
dalam proses pemeriksaan, ia ditanyakan
mengenai kemungkinan mengajukan saksi
oleh penyidik yang kemudian disetujui
olehnya. Hal tersebut sudah dicatat di
dalam berita acara sesuai ketentuan
Pasal 116 ayat (3) KUHP beberapa hari
kemudian dan pihaknya menyampaikan
melalui surat sebanyak 4 orang saksi-saksi
yang dianggap menguntungkan dalam
kasus ini untuk dipanggil dan diperiksa
oleh penyidik, yakni Megawati Soekarno
Putri, Kwik Kian Gie, Jusuf Kalla, dan
Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun
dalam
kenyataannya,
permohonan Pemohon untuk dipanggilnya

keempat saksi itu ditolak oleh penyidik
secara lisan dan diumumkan kepada media
massa bukti-buktinya ada di sini dan
penegasan penolakan itu juga disampaikan
oleh PLT Jaksa Agung Darmono, Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Muhammad Amari dan Kepala Pusat
Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI,
Mabul Khoir Harahap.
Sedangkan mengenai ketentuan
Pasal 184 adalah sesuatu yang menurut
penalaran logis akan terjadi segera kepada
Pemohon. Pasal 184 ayat (1) huruf a
mendefinisikan
tentang
keterangan
saksi di pengadilan. Keterangan saksi
adalah keterangan dari orang yang ia
melihat sendiri, mendengar sendiri, dan
mengalami sendiri. Jadi kemungkinan
besar saksi alibi atau saksi menguntungkan
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27
tentang Definisi Keterangan Saksi, dan
Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP yang
mengatakan keterangan saksi adalah
alat bukti kemungkinan menjadi tidak
dapat dipergunakan oleh karena itu ada
kelemahan-kelemahan di sini.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut
di atas, maka Pemohon mengajukan
petitum kepada Mahkamah menyatakan
bahwa definisi yang memuat kualifikasi
saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal
1 angka 26, dan definisi keterangan
saksi sebagaimana diatur dalam Pasal
27 dihubungkan oleh dengan ketentuan
dengan Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3)
dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf
a Undang-undang nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP secara kondisional adalah
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H
ayat (2), Pasal 28I ayat (1) ayat (3) dan
ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945.
Selain itu, Pemohon meminta Mahkamah
menyatakan bahwa definisi yang memuat
kualifikasi saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHAP tidak dibatasi
secara limitatif sebagai kualifikasi sebagai

saksi yang menguntungkan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116
ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184
ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor
8 Tahun 1982 tentang KHUP dan definisi
keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP tidaklah secara terbatas
atau limitatif harus dikualifikasikan sebagai
keterangan dari orang yang mendengar
sendiri, melihat sendiri dan mengalami
sendiri di suatu peristiwa pidana. Serta,
meminta Mahkamah menyatakan bahwa
definisi saksi yang menguntungkan
bukanlah orang yang secara limitatif harus
dikualifikasi melihat sendiri, mendengar
sendiri dan mengalami sendiri suatu
peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang KUHAP tapi saksi
yang keterangannya menurut pandangan
tersangka akan menguntungkan baginya.
Penyidik tidak berhak untuk menilai dan
menolak untuk memanggil dan memberi
saksi yang menguntungkan itu. Lima,
menyatakan bahwa definisi keterangan
saksi seperti diatur dalam Pasal 1 angka
27 Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang KUHAP. Keterangan saksi
menguntungkan itu wajib untuk dimuat
dalam berita acara pemeriksaan. Demikian
pula pada pemeriksaan di pengadilan,
keterangan saksi yang menguntungkan
wajib dijadikan sebagai alat bukti yang
sah oleh hakim sebagaimana layaknya
keterangan saksi yang diatur dalam Pasal
184 ayat (1) Huruf a. Pemohon juga
meminta agar Mahkamah menyatakan
bahwa putusan ini membawa implikasi
konstitusional dan yuridis kepada
penyidik pada Kejaksaan Agung Republik
Indonesia yang memeriksa Pemohon
untuk memanggil dan memeriksa saksisaksi yang menguntungkan yang diminta
oleh Pemohon, yaitu Megawati Soekarno
Putri, H.M. Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie,
dan Susilo Bambang Yudhoyono.
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CATATAN PERKARA

Uji Konstiusionalitas UU Gelar Tanda Jasa

U

Oleh: Lulu Anjarsari
ndang-Undang Nomor 20 Ta
hun 2009 tentang Gelar Tanda
Jasa, Tanda Kehormatan di
mohonkan pengujiannya oleh
11 orang Pemohon perseorangan. Para
pemohon tersebut di antaranya Muhammad
Chozin Amirullah; Asep Wahyuwijaya,
AH. Wakil Kamal, Ahmad Fauzi ALS
Ray Rangkuti, Edwin Partogi, Abdullah,
Arif Susanto, Dani Setiawan, Embay
Supriyanto, Abdul Rohman, dan Herman
Saputra.
Pemohon
merasa
hak
konstitusionalnya yang diberikan oleh pasal
28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
yang berupa jaminan untuk memajukan
diri dalam memperjuangkan kepentingan
kolektif untuk membangun kemajuan
masyarakat bangsa dan negara yang telah
dirugikan dan dilanggar oleh Pasal 1 angka
4, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar
Tanda Jasa, Tanda Kehormatan. Menurut
Pemohon, sepanjang tidak dimaknai
bahwa melekat di dalam pasal a quo
adalah tidak memberikan gelar pahlawan
nasional kepada warga negara yang semasa
hidupnya menjadi pemimpin yang diktator
diduga kuat telah melakukan pelanggaran
HAM berat dan atau tindak pidana korupsi
dan menyengsarakan kehidupan rakyat.
Menurut Pemohon, lolosnya Soeharto
sebagai kandidat untuk mendapat gelar
sebagai pahlawan nasional sangat
memungkin sekali pihak lain yang dengan
rekam jejak diduga terlibat kejahatan
juga lolos atau sengaja diloloskan untuk
mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Menurut
Pemohon,
seorang
pahlawan akan menjadi panutan bagi
generasi sekarang dan mendatang, artinya
ada masalah mendasar dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2009 terutama
terkait dengan definisi pahlawan dan
syarat umum dan syarat khususnya.
Selain itu, Pemohon juga men
jelaskan hak konstitusional para Pemohon
dijamin dalam Pasal 27 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 yang memberikan
hak para Pemohon untuk terlibat dalam
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pembelaan Negara dan Pasal 30 ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang
memberikan hak konstitusional para
Pemohon untuk terlibat dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara. Kedua
hak konstitusional tersebut di atas telah
dilanggar oleh Pasal 16 ayat (1) huruf
b Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2009, karena memberikan kewenangan
kepada militer untuk duduk pada dewan
gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.
Menurut Pemohon, kewenangan ini jelas
bertentangan dengan keinginan adanya
kekuatan militer yang profesional untuk
mempertahankan negeri ini.
Oleh karena itu, dalam petitumnya,
Pemohon meminta agar Mahkamah
menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 25
dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan
Tanda Kehormatan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945
secara bersyarat atau conditionally
constitutional yaitu sepanjang dimaknai
pemberian gelar pahlawan nasional tidak

diberikan kepada warga negara yang
semasa hidupnya menjadi pemimpin yang
diktator diduga kuat telah melakukan
pelanggaran HAM berat dan atau tindak
pidana korupsi dan menyesengsarakan
kehidupan rakyat. Selain itu, meminta
Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 4,
Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai pemberian gelar
pahlawan nasional tidak diberikan kepada
warga negara yang semasa hidupnya
menjadi pemimpin yang diktator diduga
kuat telah melakukan pelanggaran HAM
berat dan atau tindak pidana korupsi serta
menyesengsarakan kehidupan rakyat.
Tak hanya itu, Pemohon juga agar MK
menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan bertentangan dengan Pasal
30 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.

Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang November 2010)
No
1

2

Nomor
Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar
Putusan

115/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

SP Bank Central Asia Bersatu
(Ronald Ebenhard)

10 November 2010

Dikabulkan
Sebagian

Muhammad Sholeh

10 November 2010

Ditolak

141/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 12
Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas
UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan
Daerah. [Pasal 59 ayat
(2a) huruf a, b, c, d,
Pasal 59 ayat (2b) huruf
a, b, c, d]

Daftar Putusan MK tentang Sengketa Pemilukada
(Sepanjang November 2010)
No

1

2

3

4

5

6

Nomor Registrasi

189/PHPU.D-VIII/2010

190/PHPU.D-VIII/2010

Pokok Perkara
Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Labuhan Batu
Selatan Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pandeglang
Tahun 2010

145/PHPU.D-VIII/2010

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

137/PHPU.D-VIII/2010

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

144/PHPU.D-VIII/2010

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

193/PHPU.D-VIII/2010

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

Pemohon
1. H. R. Zulkarnaen Hasibuan dan
Ahmad Padli Tanjung (No. Urut 1)
2. Suharman dan Remrem Suarni
Rambe (No. Urut 4) 3. Evendi
Ritonga dan Suraji (No. Urut 7)

Tanggal Putusan

Amar
Putusan

2 November 2010

Ditolak

4 November 2010

Dikabulkan
Sebagian

4 November 2010

Putusan
Akhir

4 November 2010

Putusan
Akhir

15 November 2010

Putusan
Akhir

18 November 2010

Ditolak

Hj. Irna Narulita dan H. Apud
Mahpud

Fransisca M. Tuwaidan dan Willy
E.C. Kumentas

Linneke Syennie Watoelangkow dan
Jimmy Stefanus Wewengkang

Hanny Joost Pajouw dan Hi. Anwar
Panawar

Yohanes Usfunan dan Nikolaus Suni
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CATATAN PERKARA

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

36

192/PHPU.D-VIII/2010

194/PHPU.D-VIII/2010

191/PHPU.D-VIII/2010

197/PHPU.D-VIII/2010

198/PHPU.D-VIII/2010

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

Asiano Gamy Kawatu dan Estelita
Runtuwene (No. Urut 4)

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

1. H. Abdul hamid Basir dan H.
Tamrin Pawani (No. Urut 2) 2.
Mustari dan H. Muh. Nur Sinapoy
(No. Urut 3) 3. Apoda dan Kahar
(No. Urut 4) 4. Herry asiku dan
Andhy Beddu (No. Urut 6) 5. H.
Herry Hermansyah Silondae dan
Andi Syamsul Bahri (No. Urut 7) 6.
Slamet Riadi dan H. Rudin Lahadi
(No. Urut 8)

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

Thobias Solossa dan Haryanto (No.
Urut 5)

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

Hendrik Worumi dan Penen Ifi
Kogoya

200/PHPU.D-VIII/2010

199/PHPU.D-VIII/2010

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

195/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Memberamo
Raya Tahun 2010

196/PHPU.D-VIII/2010

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

201/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Kota Depok Tahun
2010
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Ditolak

18 November 2010

Ditolak

18 November 2010

Putusan
Sela

25 November 2010

Ditolak

25 November 2010

Dikabulkan
Sebagian

25 November 2010

Ditolak

25 November 2010

Ditolak

25 November 2010

Tidak Dapat
Diterima

25 November 2010

Ditolak

25 November 2010

Ditolak

Gabriel Manek dan Simon Feka (No.
Urut 2)

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

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

18 November 2010

H. Badrul Kamal dan H. Suprianto
(No. Urut 4)

Gagah Sunu Sumantri dan Derry
Drajat (No. Urut 1)

Dorinus Dasinapa dan Markus L.
Siganna (No. Urut 1)

Benhur Tommy Manno dan Nuralam
(No. Urut 2)

Yuyun Wirasaputra dan Pradi
Supriatna (No. Urut 2)

JEJAK KONSTITUSI

Kanjeng Raden Mas
Tumenggung Wongsonagoro
Kedaulatan Rakyat dan Pluralisme

foto: www.kemenkumham.go.id

Mr. Wongsonegoro

D

alam sejarah ketatanegaraan
di
Indonesia,
Kanjeng
Raden Mas Tumenggung
Wongsonagoro
merupakan
salah satu tokoh penting. Kiprahnya
tercatat semasa periode pra kemerdekaan
hingga awal kemerdekaan Republik
Indonesia.
Kelahiran Solo, 20 April 1897
itu memiliki nama kecil R.M Soenardi.
Ayahnya, R. Ng. Gitodiprojo, ialah
abdi dalem panewu dari Sri Susuhunan
Pakubuwono X di Surakarta. Ibunya
bernama R.A Soenartinah. Sebagai putra
priyanyi, Wongso bisa diterima di sekolah
khusus anak-anak orang Belanda.
Pendidikannya dimulai di Taman
Kanak-Kanak Belanda (Frobel School).
Wongso kemudian melanjutkan sekolah
di Europeeshe Lagere School, setingkat
dengan sekolah dasar. Lulus dari ELS, ia
meneruskan sekolah ke Meer Vitgebreid
Lagere Onderwijs (MULO). Setelah
tamat, ia dikirim orang tuanya ke Batavia

untuk melanjutkan pendidikan di Rechts
School (Sekolah Menengah Hukum).
Pada 1917, Wongso kembali ke
Solo dan bekerja di Pengadilan Negeri
(Landraad) Surakarta. Lalu ia bekerja di
kantor kepatihan dengan pangkat Panewu.
Pada 1921, ia diangkat menjadi Jaksa dengan
kedudukan sebagai Bupati Anom bergelar
R. T. Djaksanegoro. Tak lama kemudian,
ia mendapat beasiswa dari Pemerintahan
Kasunanan untuk melanjutkan pendidikan
di Sekolah Tinggi Hukum (Recths Hooge
School). Gelar Meester in de rechten (SH)
diraihnya pada 1924.
Karir Politik
Sejak belia Wongso sudah bergabung
dengan organisasi Budi Oetomo dan Jong
Java. Pada Kongres Jong Java ke-18, 2
Januari 1926, ia terpilih sebagai ketua.
Wongso memimpin organisasi terbesar
di Hindia tersebut manakala Jong Java
mengalami transformasi. Di sana, ia
menjadi representasi kaum muda yang

visioner. Di bawah kepemimpinannya,
Jong Java menjadi pelopor dalam
merealisasikan
cita-cita
persatuan.
Puncaknya, pada Kongres Pemuda II,
tanggal 27-28 Oktober 1928, Wongso
berpartisipasi aktif membidani lahirnya
ikrar persatuan dan kesatuan Indonesia:
Sumpah Pemuda.
Menjelang revolusi kemerdekaan,
Wongso menjabat Bupati Sragen, sebelum
pindah menjadi Residen Semarang. Pada
1945, ia dipercaya menggantikan R. Panji
Soeroso sebagai Gubernur Jawa Tengah
(1945-1949). Selama revolusi, kedudukan
pemerintahan Jawa Tengah di bawah
pimpinannya berpindah-pindah tempat
dari Demak, Purwodadi, Magelang, atau
Kedu, sejalan dengan situasi perang
gerilya. Wongso menjadi satu-satunya
gubernur sipil yang ikut bergerilya.
Jabatan-jabatan yang pernah ia
emban, antara lain, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kehakiman, serta Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 1953,
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Suasana sidang BPUPKI/PPKI dimana Mr. Wongsonegoro di dalamnya sebagai anggota Panitia Kecil Perancang UUD 45. Ia
tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Natsir 6 September 1950 -27 April 1951 dan Gubernur Jawa Tengah.

Wongso menjadi anggota formatur kabinet.
Ia kemudian duduk sebagai Wakil Perdana
Menteri dalam kabinet Ali SastroamidjojoWongsonagoro. Pada 1955, ia menjadi
anggota Konstituante. Terakhir, pada 1971
- 1977 ia duduk sebagai anggota DPR/
MPR. Wongso berpulang dalam usia 81
tahun pada 4 Maret 1978. Almarhum
dimakamkan di pemakaman keluarga
di Desa Perit, Kabupaten Sukohardjo,
Surakarta.
Menjunjung Kedaulatan Rakyat
Dalam
sejarah
ketatanegaraan
Indonesia, peran Wongso antara lain
tercatat ketika ia menjadi anggota Badan
Penyelidik
Usaha-usaha
Persiapan
Kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, 19
Juli 1945, ia terlibat dalam Rapat Besar di
Gedung Pejambon, Jakarta. Persidangan
kedua Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai itu
digelar dengan agenda menyampaikan
usulan-usulan anggota sebagai pokokpokok bahasan. Seluruh usulan yang masuk
tersebut diseleksi dan dikelompokkan oleh
Panitia Kecil, beranggotakan sembilan
orang, yang dipimpin oleh Soekarno.
Soekarno sendiri ketika itu secara pribadi
mengajak agar persidangan itu menyelesaikan
hukum dasar. Ia berkata, “Saudara-saudara!
Saya sekarang sebagai person, Soekarno,
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berkata, marilah kita bersidang terus dalam
sidang yang kedua ini untuk menyelesaikan
hukum dasar, dan jangan kita pulang kalau
hukum dasar itu belum kita susun.” Pada saat
itu, Soekarno juga membacakan rancangan
preambule hukum dasar yang disusun oleh
Panitia Kecil.
Atas hasil kerja Panitia Kecil
tersebut, Wongso kemudian memberi
tanggapan. Pertama-tama, ia mengingatkan
bahwa hukum dasar yang kelak dihasilkan
oleh Badan Penyelidik bersifat sementara.
Karena, menurut dia, Badan Penyelidik
tidak boleh menetapkan bentuk negara
apabila tidak cocok dengan maksud dan
keinginan rakyat. Ia mengatakan, “...
bahwa susunan negara itu tergantung –
bilamana saya boleh memakai perkataan
asing “in de laatste en hoogsre instantie”
pada votem rakyat.”
Selanjutnya Wongso menjelaskan,
“Dari itu, bagaimanapun juga kekuatan kita,
dan bagaimana juga aliran yang kita junjung
tinggi sekarang, akan tetapi bilamana bentuk
dan aliran itu tidak cocok dengan maksud
dan kemauan rakyat, maka menurut kami,
tidak boleh kita menentukan bentuk itu.
Dari itu maksud kami dengan membentuk
pemerintah yang kedua kalinya itu ialah
guna kemudian menangkap votum dari
rakyat yang sebetul-betulnya dan sebulat-

bulatnya. Pemerintah sementara ini pertama
kali untuk memperkuat tenaga perang dan
untuk menyusun kemerdekaan selekas
mungkin.”
Esok harinya, 11 Juli 1945, Wongso
menegaskan kembali pemikirannya bahwa
segala sesuatu haruslah dilakukan di bawah
kedaulatan rakyat. Namun, berhubung
ketika itu situasi dianggap darurat
sehingga tidak mungkin menghimpun
pendapat rakyat, ia mengusulkan agar
di dalam hukum dasar yang hendak
dibentuk dicantumkan sifat kesementaraan
tersebut.
Demikian pendapatnya, “... kiranya
harus ada pernyataan, bahwa segala
sesuatu ini memang untuk waktu yang
keadaannya tergesa-gesa. Di samping itu,
paduka tuan Ketua, perlu juga sebentar
kami katakan, bahwa memakai perkataaan
yang amat berhati-hati sebagai pemberian
jaminan, bahwa di kemudian hari segala
sesuatu sungguh-sungguh akan disusun di
bawah kedaulatan rakyat dan yang kami
pakai kemarin ialah “volks-votum”, votum
rakyat.”
Di bagian lain, Wongso juga
menyinggung
mengenai
status
kewarganegaraan penduduk keturunan
Tionghoa. Ia mengusulkan, ada status
baru untuk menjembatani antara penduduk

wikipedia

Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal Gedung Pancasila dahulu
digunakan rapat BPUKI untuk menyusun UUD 45

asli dengan orang asing. “Status apa,
bagaimana bentuknya juga saya serahkan,
akan tetapi maksudnya saja ialah di
antaranya dua macam itu,” ujarnya.
Kebebasan Beragama
Wongsonagoro juga terlibat aktif
dalam pembahasan mengenai prinsip
kebebasan beragama dalam konstitusi.
Pembahasan itu diawali Rapat Besar
BPUPKI, 11 Juli 1945, yang membentuk
Panitia Hukum Dasar beranggotakan
19 orang, dan diketuai oleh Soekarno.
Sore harinya, Panitia Hukum Dasar
menyelenggarakan rapat membicarakan
hal-hal pokok yang hendak dituangkan
dalam hukum dasar.
Ketika itu, Panitia 9 sudah
menghasilkan rancangan preambule.
Isinya menegaskan bahwa kemerdekaan
kebangsaan Indonesia disusun ke dalam
suatu Hukum Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan,
dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Atas kebijakan Soekarno, dalam
panitia itu dibentuk lagi Panitia Kecil

Perancang Undang-Undang Dasar yang
bertugas menyusun rancangan, Panitia
kecil itu beranggotakan 6 orang, antara
lain, Wongsonagoro, Soebardjo, Maramis,
Soepomo, Soekiman dan Agus Salim. Atas
usul Wongsonagoro, Soepomo ditunjuk
sebagai ketua.
Dalam rapat panitia perancang,
Latuharhary
menyatakan
keberatan
terhadap kata-kata dalam preambule yang
menyebutkan, “berdasar asas Ketuhanan,
dengan kewajiban melakukan syariat buat
pemeluk-pemeluknya.” Terhadap pendapat
tersebut Wongso memberi komentar
dengan mengatakan bahwa kalimat
tersebut mungkin menimbulkan fanatisme,
karena seolah-olah memaksa menjalankan
syariat bagi orang-orang Islam. Perdebatan
masalah ini tidak melebar karena sebagai
ketua Soekarno menyatakan bahwa
kalimat tersebut merupakan kompromis
antara golongan kebangsaan dan Islam.
Wachid Hasjim sempat mengusulkan
pentingnya memasukkan frasa “yang
beragama Islam” sebagai syarat presiden.
Ia juga mengusulkan agar Pasal 29 diubah
sehingga berbunyi, “Agama negara adalah
agama Islam”. Namun, usul tersebut
dianggap Agus Salim mementahkan
kompromi antara golongan kebangsaan
dan Islam. Wongso sendiri menyatakan
tercengang. “Jika masih mentah, preambule
mungkin tidak diterima,” ujarnya.
Di bagian lain ia lalu mengusulkan,
“Karena mungkin diartikan, bahwa

negara boleh memaksa orang Islam untuk
menjalankan syariat agama, maka diusulkan
supaya Pasal 29 ayat (2) ditambah dengan
kata-kata, “dan kepercayaannya” antara
kata-kata agamanya dan masing-masing.”
Usulannya diterima oleh Ketua Panitia
Kecil.
Perdebatan mengenai agama muncul
kembali pada Rapat Besar, tanggal 15
Juli 1945. Dimulai dengan pertanyaan
Hadikusumo yang meminta diterangkan
maksud dari frasa “dengan kewajiban
melakukan syariat Islam bagi pemeluknya”
yang tercantum dalam preambule.
Pada kesempatan itu Wongso
menjelaskan kembali perdebatan dalam
Panitia Kecil yang melatarbelakangi
munculnya kata “kepercayaan” dalam
rancangan.
P.F.
Dahler
kemudian
mengusulkan solusi dengan redaksi berbunyi,
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya dan
akan beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya masing-masing.”
Tanpa perdebatan yang panjang,
usulan tersebut akhirnya diterima
anggota rapat dengan bulat. Di dalam
artikel
Kebebasan
Agama
dalam
Perspektif Konstitusi, yuris konstitusi,
Moh. Mahfud MD, menilai akomodasi
tersebut menunjukkan kesamaan visi para
founding people, yang mengingat kondisi
bangsa yang memiliki latar antropologis,
serta adanya kesadaran akan pluralisme
atau kebhinekaan. Ketika itu, pluralitas,
kemajemukan dan keberagaman terutama
soal agama, disadari menjadi penyokong
kelahiran sebuah negara baru, Indonesia.
(Rita Triana)
Sumber:
Muhammad Yamin, Prof. Mr., Naskah
Persiapan Undang-undang Dasar 1945
Jilid Pertama, cetakan kedua, 1971.
_____, Risalah Sidang Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan
Kemerdekaan
Indonesia
(PPKI),
Sekretariat Negara Republik Indonesia,
Jakarta, 1995.
http://majalah.tempointeraktif.com/id/
arsip/1978/03/18/PT/mbm.19780318.
PT71324.id.html
http://menyempal.wordpress.com/tokohpendidikan-4/Wongsonagoro/
w w w. m a h f u d m d . c o m / i n d e x .
php?page=web.MakalahVisit&id=16
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Ketua MK: Kesadaran Berkonstitusi, Mengetahui Isi
Konstitusi dan Melaksanakannya
Ketua MK Moh. Mahfud MD bersalaman
dengan guru-guru PKn terbaik tingkat nasional
usai membuka secara resmi “Pendidikan
Kesadaran Berkonstitusi bagi Guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Terbaik Tingkat Nasional
2010”, Senin (22/11) malam di Jakarta.

D

alam memaknai pengertian
kesadaran
berkonstitusi,
harus diketahui dulu makna
kesadaran
itu
sendiri.
Kesadaran mempunyai dua unsur, pertama
mengetahui dan kedua mau,” ungkap
Ketua MK, Moh. Mahfud MD, dalam
testimoninya sebelum membuka resmi
“Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi
Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Terbaik Tingkat Nasional 2010”, Senin
(22/11) malam di Jakarta.
Dengan demikian kesadaran hukum
dapat diartikan, mengetahui isi hukum dan
mau melaksanakan isi hukum. Demikian
pula dengan kesadaran berkonstitusi,
bermakna mengetahui isi konstitusi dan
mau melaksanakan konstitusi.

Humas MK/GANIE

“Sebab ada orang tahu, tapi tidak
mau melaksanakan. Sebaliknya, ada
orang mau melaksanakan, tapi tidak
tahu cara melaksanakannya,” tambah
Mahfud di hadapan beberapa pejabat
tinggi Kementerian Pendidikan Nasional,
Kementerian Agama maupun para hadirin
lainnya.
Dijelaskan Mahfud, di masa lalu,
problem-problem besar di tengah-tengah
bangsa kita muncul karena ada orang yang
tahu konstitusi, tetapi melanggar konstitusi
karena tidak mau melaksanakannya.
Karena yang bersangkutan tidak mendapat
keuntungan politik.
Itulah sebabnya, lanjut Mahfud,
sikap tahu tapi tidak mau melaksanakan
konstitusi bisa menimbulkan pemerintahan

yang otoriter seperti pada masa Demokrasi
Terpimpin oleh Bung Karno.
Mahfud melanjutkan, ternyata
konstitusi di Indonesia pada masa lalu
membuka peluang bagi terjadinya
otoritarianisme kekuasaan, sehingga
dengan menggunakan konstitusi itu sendiri,
pemerintah atau penguasa melakukan
manipulasi-manipulasi.
Karena itulah, ujar Mahfud, melalui
acara ini diharapkan para guru PKn dapat
memahami lebih jauh latar belakang
terjadinya amandemen UUD 1945,
sekaligus dapat menjalankan UUD 1945
atau konstitusi dengan benar.
“Pendidikan
Kesadaran
Berkonstitusi bagi Guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Terbaik Tingkat
Nasional 2010” yang berlangsung tanggal
22-24 November 2010 ini secara garis
besar berisikan materi yakni UUD 1945,
Mahkamah Konstitusi termasuk Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi, termasuk
materi dari Kementerian Pendidikan
Nasional dan Kementerian Agama. (Nano
Tresna A./mh)

“Technical Meeting”, Ujian Tertulis dan Prensentasi

F

inal
Anugerah
Konstitusi
Bagi
Guru
Pendidikan
Kewarganegaraan
(PKn)
Tingkat Nasional 2010” digelar
Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama
dengan Kementerian Pendidikan Nasional
dan Kementerian Agama, 21-22 November
2010 di Hotel Sultan Jakarta.
Pada hari pertama, Minggu (21/11)
sore, Dewan Juri yang diketuai oleh
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pakar hukum tata negara, Prof. Saldi Isra,
melakukan technical meeting di hadapan
30 guru PKn dari berbagai daerah dari
tingkat SD, SLTP, SLTA sebagai peserta
Final Anugerah Konstitusi Tingkat
Nasional 2010. Dalam kesempatan itu,
Saldi menjelaskan, Dewan Juri berasal dari
3 komponen. Komponen pertama ditunjuk
oleh MK. Komponen kedua ditunjuk
oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Sedangkan komponen ketiga ditunjuk oleh
Kementerian Agama.
Mereka adalah Prof. Saldi Isra dari
Unand Padang, Dr. Zainal Arifin Mochtar
dari FH UGM Yogyakarta, Dr. Winarno
Yudho dari FH UI, Dr. Kurnia Warman
dari FH Unand Padang, Dr. M. Jafar, M.si
dari Kementerian Pendidikan Nasional,
Dr. Unifah Rosidi dari UNJ, Drs. Unang
Rahmat, ME dari Kementerian Agama,

Dr. Nikmatul Huda dari UII Yogyakarta, Dr.
I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dari
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Drs.
Kiduk Supriadi, MPd dari Kementerian
Agama, Dr. Iwan Satriawan dari Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
Usai acara technical meeting, pada
malamnya (21/11) dimulai ujian tertulis
untuk memilih di antara para guru PKn
yang layak menerima Anugerah Konstitusi
Tingkat Nasional 2010. Ujian tertulis ini
dilakukan oleh para peserta selaku guru
PKn, yang bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana penguasaan konstitusi dari
masing-masing peserta.
Pada hari kedua, Selasa (22/11)
dilakukan presentasi oleh para peserta.
Dalam presentasi itu, kriteria penilaian
juri antara lain aspek penguasaan materi
dan artikulasi gagasan, penampilan,
penggunaan bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
Selanjutnya, presentasi para peserta
dinilai oleh lima orang juri, diakumulasi,

Humas MK/GANIE

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Janedjri M Gaffar (tengah) didampingi Prof. Saldi Isra (kanan)
dan Helmy Yahya (kiri) saat ”Final Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Tingkat
Nasional 2010” di Hotel Sultan Jakarta, (21/11).

lalu dibagi lima. “Kemudian, nilai total
yang sudah dibagi lima tersebut, akan
menjadi 70% dari nilai penentuan siapa

peserta yang akan menerima Anugerah
Konstitusi Bagi Guru PKn Tingkat 2010,”
tandas Saldi Isra. (Nano Tresna A./mh)

Dari Materi “Kekuasaan Pemerintahan Negara”
Hingga “Kekuasaan Kehakiman”
Hakim Konstitusi Akil Mochtar saat menjadi
narasumber pada acara ”Pendidikan Kesadaran
Berkonstitusi bagi Guru PKn Terbaik Tingkat
Nasional 2010,” Jakarta, (23/11).

R

angkaian kegiatan “Pendidikan
Kesadaran Berkonstitusi bagi
Guru PKn Terbaik Tingkat
Nasional 2010” pada Selasa
(23/11) diselingi diskusi para peserta
dengan sejumlah narasumber yang
namanya akrab dalam dunia hukum,
konstitusi dan persoalan ketatanegaraan.

Humas MK/GANIE

Di antaranya hadir Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar dan Maria Farida Indrati, dan
para pelaku sejarah perubahan UUD 1945,
yakni Slamet Effendy Jusuf, Gregorius
Seto Harianto, dan Valina Singka Subekti.
Hakim Konstitusi Akil Mochtar
mengetengahkan
tema
”Kekuasaan
Pemerintahan Negara Menurut UUD

1945”. Kemudian tokoh dari Forum
Konstitusi, Gregorius Seto Harianto
menyampaikan tema ”Pendidikan dan
Kebudayaan Menurut UUD 1945”.
Diskusi makin menghangat saat
hadir narasumber Slamet Effendy Jusuf
yang membahas tema ”Warga Negara dan
Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama
Menurut UUD 1945”. Sesi berikutnya,
hadir Valina Singka Subekti yang
mengambil tema ”Sistem Presidensial dan
Kompleksitasnya”.
Selanjutnya, narasumber lainnya,
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati,
mengulas masalah latar belakang
pembentukan MK dan pembentukan UU.
Sedangkan Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva membahas masalah kekuasaan
kehakiman di Indonesia, yang sebelum
perubahan UUD 1945 dilakukan oleh
Mahkamah Agung (MA). (Nano Tresna
A./mh)
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Pertanyaan Kritis dan Berkualitas Guru PKn
Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin,
menampilkan topik ”Lembaga Permusyawaratan
dan Perwakilan Menurut UUD 1945” pada acara
“Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi Guru
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Terbaik
Tingkat Nasional 2010”, Rabu (24/11) pagi, Hotel
Sultan, Jakarta.

H

ari terakhir acara “Pendidikan
Kesadaran
Berkonstitusi
bagi
Guru
Pendidikan
Kewarganegaraan
(PKn)
Terbaik Tingkat Nasional 2010”, Rabu
(24/11) pagi diisi dengan berbagai
sesi diskusi oleh sejumlah narasumber
berkompeten. Diawali dengan hadirnya
mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier
yang menjelaskan seputar “Keuangan,
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
Sosial Menurut UUD 1945”.

Humas MK/GANIE

Fuad Bawazier merujuk Pasal 33
dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai bahan
diskusi. Termasuk juga ia mengungkapkan
berbagai sistem perekonomian yang
diterapkan di Indonesia, mulai dari sistem
ekonomi kerakyatan yang dijalankan pada
masa Presiden Soeharto, hingga sistem
ekonomi neolib yang banyak berpengaruh
pada saat ini.
Sementara narasumber lainnya,
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar yang
mengetengahkan
topik
”Mahkamah

Konstitusi dan Sistem Peradilan yang
Modern dan Terpercaya”, antara lain
membahas latar belakang terbentuknya
MK di dunia maupun di Indonesia, serta
wewenang dan kewajiban utama dari MK
RI.
Kemudian narasumber Lukman
Hakim, Wakil Ketua MPR RI, menampilkan
topik ”Lembaga Permusyawaratan dan
Perwakilan Menurut UUD 1945” yang
dibahas secara sistematis, gamblang
dan mudah dicerna melalui bahasa yang
komunikatif.
Usai sesi demi sesi diskusi antara
para narasumber dan peserta, acara
”Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi
Guru PKn Terbaik Tingkat Nasional 2010”
yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta,
akhirnya secara resmi ditutup oleh Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar pada Rabu (24/11)
sore. (Nano Tresna A./mh)

Anugerah Konstitusi Guru PKn Terbaik Nasional 2010
Puncak “Anugerah Konstitusi bagi Guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Terbaik Nasional
2010” kerjasama Mahkamah Konstitusi (MK)
dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan
Kementerian Agama disiarkan melalui TVOne,
Kamis (25/11) pukul 22.30.

P

uncak
“Anugerah
Konstitusi bagi Guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Terbaik
Nasional
2010”
kerjasama
Mahkamah Konstitusi (MK) dengan
Kementerian Pendidikan Nasional dan
Kementerian Agama disiarkan melalui
TVOne, Kamis (25/11) pukul 22.30 dalam
acara “Untukmu Guru” dalam rangka
Peringatan Hari Guru Nasional. Terpilih
Humas MK/GANIE
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sembilan guru dari tiga tingkatan yakni SD
dan MI, SMP dan MTs, SMA dan MA.
Kesembilan guru yang menerima
Anugerah Konstitusi tersebut adalah
Muhammad Abrar Usman, S.Pd. (SD
Negeri 179 Mattiro Bulu, Sulsel),
Supriyadi, S.Pd. (MI Negeri I, Malang,
Jatim), Ida Ayu Ketut Sumedia, S.Pd.
(SD Negeri Semapura Tengah, Bali),
Ida Novrida, S.Pd. (MTs Trenggalek,
Jatim), Sutiono, S.Pd. (SMP Negeri
3 Kebon Kramat, Jateng), Dra. Irma
Deliati M.Pd. (Mts Negeri I Model,
Medan, Sumut), Drs. Andar Rujito (SMA
Negeri I Teladan, Yogyakarta), Drs.
Kusmin, M.Pd. (SMA Negeri I Salatiga,
Jateng), Ngadimin, S.Pd. (SMA Negeri
Cahaya Madani, Banten).
Ketua MK Mahfud MD yang
hadir dalam acara itu, menyatakan
kekhawatirannya bila masyarakat Indonesia
tidak hidup dalam kesadaran berkonstitusi.
Oleh sebab itulah, MK bekerjasama dengan
Kementerian Pendidikan Nasional dan
Kementerian Agama, sudah tiga tahun
berturut-turut sejak 2008 menyelenggarakan
pemberian anugerah bagi para guru PKn
untuk tingkat nasional.

“Kami berharap, agar guru-guru
yang menerima anugerah konstitusi
maupun yang menjadi finalis, saat pulang
ke daerah masing-masing bisa membangun
kesadaran berkonstitusi di lingkungan
sekolah masing-masing,” tegas Mahfud.
pada acara yang dihadiri Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Akil
Mochtar dan M. Alim, Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar, serta sejumlah pejabat negara,
termasuk para Dirjen di lingkungan
Kementerian Pendidikan Nasional dan
Kementerian Agama, maupun para hadirin
lainnya.
Sementara
Menteri Pendidikan
Nasional, Muhammad Nuh mengatakan
acara
“Anugerah
Konstitusi
bagi
Guru PKn Terbaik Nasional 2010”
merupakan hal yang sangat luar biasa
karena bagaimanapun Indonesia tetap
memerlukan para perintis yang sangat
gigih dalam urusan mengajar, termasuk
sebagai guru PKn.
“Guru itu memiliki tiga tugas
utama bagi murid-muridnya. Pertama,
mengajarkan ilmu. Kedua, membentuk
karakter. Ketiga, menanamkan cita-cita,”
imbuh Muhammad Nuh.

Sedangkan Menteri Agama, Surya
Dharma Ali mengucapkan selamat kepada
para guru PKn yang menerima Anugerah
Konstitusi 2010. Menurutnya, acara
tersebut sangat positif dan membangkitkan
semangat sadar berkonstitusi bagi
madrasah-madrasah, dengan menambah
terus akselerasi mereka untuk tetap
memiliki semangat sadar berkonstitusi.
“Sejak awal, murid-murid di
madrasah sudah diajarkan berbagai hukum
agama, jadi tinggal ditambah dengan
materi pendidikan hukum negara,” ungkap
Surya Dharma Ali.
Pemberian “Anugerah Konstitusi
bagi Guru PKn Terbaik Nasional 2010”
diputuskan berdasarkan penilaian Dewan
Juri yang terdiri atas Prof. Dr. Saldi Isra,
Prof. Dr. Yuliandri, Dr. Kurniawarman, Dr.
Zainal Arifin Mochtar, Dr. Ni’matulhuda
SH.MH., Dr. Marwanmas SH.MH.,
Iwan Satriawan SH.MH., Winarno Yudo
SH.MH., Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi
Handayani SH.MH, Dra. Endang Rohayati
MM, Dr. M. Jafar Msi, Dr. Unifah Rosidi
M.Pd., Drs. Kidup Supriyadi M.Pd., Drs.
H. Unang Rahmat MA, serta Dr. Ainur
Rofiq. (Nano Tresna A./mh)

Sekjen MK:

Anugerah Konstitusi, Wujud Tanggung Jawab MK
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK)
Janedjri M. Gaffar ketika menjadi narasumber
dalam acara TVOne, “Apa Kabar Indonesia Pagi”,
Kamis (25/11), di Gedung Wisma Nusantara.

G
Humas MK/GANIE

agasan adanya Anugerah
Konstitusi
(constitutional
awards) diberikan kepada
para guru dilatarbelakangi
adanya kewenangan dan kewajiban MK
sebagai pengawal Konstitusi (guardian
of the constitution) dan penjaga hak
konstitusional warga negara (guardian of
citizen human rights).
Hal ini disampaikan oleh Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar ketika menjadi
narasumber dalam acara TVOne, “Apa
Kabar Indonesia Pagi”, Kamis (25/11), di
Gedung Wisma Nusantara, Jakarta.
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Dalam acara yang dipandu oleh
Indy Rachmawaty, dihadiri pula oleh
perwakilan dari Kementerian Pendidikan
Nasional Baedowi dan salah satu finalis
penerima Anugerah Konstitusi Abrar.
Janedjri mengatakan bahwa para
guru sebagai pendidik memiliki peran
besar untuk mendidik para peserta
didiknya untuk menjadi orang berilmu
dan berbudaya termasuk berbudaya
Konstitusi. “MK menjadikan anak
didik sebagai sasaran utama karena

kedudukannya sebagai generasi penerus
bangsa untuk menumbuhkan budaya sadar
berkonstitusi. Oleh karena itu, atas peran
ini, para guru perlu diberikan apresiasi
berupa penghargaan. Ini pun tidak bisa
dilakukan MK sendiri, maka dibutuhkan
sinergi dengan Departemen Agama dan
Departemen
Pendidikan
Nasional,”
paparnya.
Selain itu, Janedjri juga memaparkan
proses pemilihan para guru PKn
berprestasi ini dilakukan melalui beberapa

tahapan proses seleksi. Menurut Janedjri,
guru PKn tersebut diseleksi dari tingkat
kabupaten/kota, kemudian diseleksi di
tingkat provinsi. “Kemudian terpilihlah
untuk mewakili dari 33 provinsi, termasuk
Pak Abrar. Setelah dikumpulkan, maka
ada tahap seleksi final yang meliputi
ujian tertulis, karya tulis, wawancara,
termasuk presentasi bagaimana guru PKn
ini menyampaikan materi di hadapan
para anak didiknya,” jelas Janedjri. (Lulu
Anjarsari/mh)

Guru-Guru PKn Terbaik Kunjungi MK
Guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Terbaik Nasional 2010 melakukan kunjungan
ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta
(25/11).

Humas MK/Prana Patrayoga

S

egenap
guru
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Terbaik
Nasional
2010
melakukan
kunjungan
ke
Gedung
Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis
(25/11) pagi. Tujuan kedatangan mereka
adalah untuk mengenal lebih dekat MK,
setelah beberapa hari sebelumnya mereka
mengikuti rangkaian kegiatan MK, mulai
dari acara “Final Anugerah Konstitusi
bagi Guru PKn Terbaik Nasional 2010”,
“Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi
Guru PKn Terbaik Nasional 2010” hingga
“Malam Anugerah Konstitusi bagi Guru
PKn Terbaik Nasional 2010”.
Saat tiba di MK, para guru PKn
tersebut langsung dipandu sejumlah
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pejabat MK untuk mengunjungi ruang
Sidang Pleno maupun Sidang Panel serta
melihat langsung proses persidangan MK,
termasuk sekilas melihat cara kerja hakim
konstitusi maupun pihak-pihak terkait
lainnya dalam proses persidangan.
Salah seorang guru PKn, Drs.
Andar Rujito (SMA Negeri I, Yogyakarta)
mengaku terkesan dapat berkunjung ke
MK dengan para guru PKn dari berbagai
daerah.
“Saya merasa bangga dapat
berkunjung langsung ke MK, karena jujur
saja MK kini menjadi harapan terakhir
bagi seluruh masyarakat. ketika kita
sering dikecewakan oleh berbagai kasus di
bidang-bidang lain. Bagi saya, MK bukan

sekadar rumah hakim konstitusi, tetapi
juga menjadi rumah rakyat,” ucap Andar.
Di sisi lain, Andar melihat sistem
manajemen, sistem operasional maupun
sistem pengamanan di MK sudah begitu
baik dan tertata rapih. “Satu hal lagi,
seluruh pegawai MK begitu ramah
menerima kunjungan kami,” ujar Andar
seraya tersenyum.
Sementara guru lainnya, Dra. Irma
Deliati M.Pd. (Mts Negeri I Model Medan,
Sumut) mengungkapkan rasa senangnya
dengan keberadaan MK, sebagai lembaga
yang menjadi pilar penegakan hukum serta
gedungnya tertata rapih dan bersih.
“Di samping itu, saya melihat
di ruang sidang bagaimana tegasnya
hakim MK, menjawab dan menerangkan
berbagai permasalahan secara sistematis
dan kronologis kepada para pihak yang
berperkara,” ungkap Irma.
Selain melihat dari dekat proses
persidangan MK, Irma dan para guru PKn
lainnya juga mengunjungi perpustakaan
MK. Kesan Irma terhadap fasilitas
perpustakaan MK, sebagai perpustakaan
yang representatif dan sedemikian lengkap
menyediakan bermacam literatur, bukubuku, majalah, maupun fasilitas lainnya.
(Nano Tresna A./mh)

Mahfud MD: Kalau Benar Ada Suap di MK,
Saya akan Mundur

S

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD.

“

aya seringkali mendengar
rumor ada suap di Mahkamah
Konstitusi (MK). Setiap dicari
si penyuapnya, hanya katanya,
kata si A atau si B. Situasi ini terjadi
selama dua tahun. Oleh sebab itu saya
nyatakan, siapa pun yang punya bukti ada
suap di MK, akan saya biayai ke Jakarta
dengan pesawat eksekutif dan menginap di
hotel mewah. Asalkan menunjukkan siapa
pelakunya,” kata Ketua MK Mahfud MD

menanggapi
rumor
suap kepada hakim
konstitusi dalam acara
live “Metro Hari Ini”
Metro TV pada Rabu
(3/11) malam.
Y a n g
mengejutkan Mahfud
belakangan
ini,
tiba-tiba ada pakar
hukum tata negara
Refly Harun mengaku
melihat sendiri se
seorang akan me
nyerahkan uang suap
itu kepada hakim
MK.
Menurutnya,
ini kesempatan buat
Dok. Humas MK
Mahfud untuk mem
buktikan kebenaran
rumor suap pada hakim MK. “Sampai
detik ini, pukul 18.13 WIB, hakim MK
bersih 100%,” tegasnya.
Dikatakan Mahfud, ia menilai Refly
yang mengatakan ada suap di MK, sebagai
sosok yang memiliki kredibilitas sehingga
ia percaya kalau Refly memiliki bukti
tersebut. Di matanya, Refly adalah baik
dan Mahfud selalu percaya dengan tulisantulisannya di media massa, termasuk
tulisan di media mengenai suap di MK.

“Maka saya menjadi bergairah bahwa
kasus rumor suap di MK harus diungkap.
Taruhannya, kalau benar ada suap di MK,
saya akan mundur dari MK,” imbuhnya.
Mahfud
mengatakan,
untuk
membuktikan adanya suap atau tidak di MK,
merupakan hal yang relatif mudah. “Refly
kan mengaku melihat sendiri, tinggal tunjuk
siapa orangnya. Tunjukkan kepada siapa,
hakim konstitusi mana yang menerima uang
itu,” ucap Mahfud antusias.
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan
MK menunjuk dan mengangkat Refly
Harun menjadi Ketua Tim Investigasi
demi menuntaskan rumor suap kepada
hakim konstitusi. “Saya bilang, ICW,
malaikat, setan, silahkan libatkan dalam
tim investigasi untuk menuntaskan kasus
dugaan suap di MK,” ujar Mahfud lagi.
Sedangkan
pihak
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut
Mahfud, justru tidak akan dilibatkan
dalam tim investigasi sebagai upaya
menuntaskan kasus dugaan suap di MK.
Hasil investigasi tim itulah yang nantinya
akan diserahkan kepada KPK. “Kalau
perlu KPK langsung mengambil tindakan
hukum, tapi Refly sebutkan dulu dong
siapa hakim MK yang menerima uang
suap,” tandas Mahfud. (Nano Tresna A./
mh)

Mahfud MD: Kami Tunggu Jawaban Refly
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD
menjadi narasumber dalam acara “B-Jak” Jaktv
pada Rabu, (3/11).

K
Humas MK/Dedy

etua MK, Moh. Mahfud MD,
mengatakan ia merasa limbung
dan malu saat membaca berita
di media cetak bahwa hakim
MK disinyalir telah menerima uang suap
berdasarkan tulisan pakar hukum tata
negara Refly Harun. Hal itu diungkapkan
Mahfud dalam acara “B-Jak” Jaktv pada
Rabu (3/11) malam.
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”Kenapa saya malu mendengarnya?
Karena selama ini di antara lembaga
penegakan hukum yang ada di Indonesia,
yang masih agak terpercaya adalah MK,”
kata Mahfud dalam kesempatan itu.
Bahkan sejak Mahfud ditunjuk
sebagai Ketua MKRI pada 2008, ia
senantiasa mencari tahu berbagai rumor
suap di MK. Sampai-sampai ia meminta
pihak yang mengetahui adanya suap di
MK, agar melaporkan kepadanya dan ia
siap memfasilitasinya.“Asalkan orang
itu bersedia menyebut nama siapa si
penyuapnya, dan mengatakan ‘ini lho
hakim’ nya,” kata Mahfud.
Tetapi, lanjut Mahfud, tidak ada

seorang pun yang menyampaikan adanya
suap di MK sampai ia membaca tulisan
Refly Harun di media cetak ibukota,
mensinyalir adanya hakim MK yang
menerima suap terkait Pemilukada di
Papua. Di sanan disebutkan pula ada
orang yang menyerahkan uang sekian
miliar rupiah kepada hakim MK, untuk
memenangkan Pemilukada di Papua.
Hal yang mengejutkan lagi, tambah
Mahfud, pernah ada salah seorang
mahasiswa dari Papua menelepon Mahfud
bahwa masyarakat suatu daerah di Papua
sudah siap menyambut Mahfud untuk
mengantarkan putusan perkara. Artinya,
putusan siap diantar, dan nantinya di Papua

akan menerima uang suap.
Namun anehnya, masyarakat di
sana (Papua) percaya kalau saya akan
datang menyerahkan putusan. Padahal
itu hanyalah rumor. “Rumor seperti itulah
yang sering terjadi,” tandas Mahfud.
Oleh sebab itu, kata Mahfud, MK
menunjuk dan mengangkat Refly sebagai
Ketua Tim Investigasi untuk mengusut
tuntas kasus dugaan suap di MK. Menurut
Mahfud, Refly harus mengungkapkan siapa
penyuapnya dan siapa hakim MK yang
telah menerima suap.“Kami menunggu
jawaban Refly, paling lambat hari Jumat 5
November ini,” tegas Mahfud pada acara
itu. (Nano Tresna A./mh)

Mahfud MD: Semua Hakim MK Siap Diinvestigasi
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD

S

ejak semula Ketua MK Moh.
Mahfud MD menyatakan Refly
memang ditunjuk sebagai Tim
Investigasi, bukanTim Pemeriksa.
Menurut Mahfud, secara hukum istilah
memeriksa dan menginvestigasi itu sangat
berbeda. Sebab kalau memeriksa hakim
MK hanya boleh dilakukan oleh aparat
yang berwajib, dengan izin Presiden.
“Semua hakim MK tentu tak bisa
diperiksa oleh Refly, tapi semuanya siap
diinvestigasi,” kata Mahfud dalam jumpa
pers pada Kamis (4/11) siang di ruang
kerjanya, lantai 15 Gedung MK, Jakarta.
Oleh sebab itu, lanjut Mahfud,
tugas Tim Refly adalah melakukan
investigasi
untuk
membuktikan
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kebenaran tulisannya di Harian Kompas,
25 Oktober 2010. Dikatakan Mahfud,
dalam melakukan tugasnya itu ia boleh
melakukan
wawancara,
konfirmasi,
bahkan mengonfrontasi antara orang yang
dilihatnya akan menyuap dengan hakim
MK yang dituding menerima suap.
Hasil investigasi itulah, menurut
Mahfud, yang nantinya pasti diteruskan
ke pemeriksaan secara hukum. Jadi Refly
harus menunjuk dulu siapa hakim yang
terindikasi suap atau pemerasan tersebut.
Kalau sudah ketemu hakimnya, barulah
diproses untuk diperiksa secara hukum.
“Ujung investigasi ada dua yakni
penyelesaian pidana ke KPK atau
Kejaksaan atau Kepolisian, dan atau

penyelesaian perkara kode etik ke Majelis
Kehormatan,” imbuh Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan
mengenai Hakim Konstitusi Akil Mochtar
yang mengatakan kepada Mahfud bahwa
pers menulis dengan tafsiran bermacammacam tentang istilah investigasi dan
pemeriksaan.
“Banyak pers yang sudah menulis
dengan benar, tetapi ada yang salah
sehingga memberi kesan Pak Akil tak
mau dimintai keterangan. Padahal Pak
Akil dan semua hakim MK lainnya
sangat siap dimintai keterangan bahkan
dikonfrontasikan. Malahan Pak Akil sangat
mendesak agar tiga kasus yang dilontarkan
Refly harus dituntaskan dengan segala
akibat hukumnya,” papar Mahfud panjang
lebar.
Mengenai akibat hukum dari kasus
dugaan suap MK, ungkap Mahfud, ada
dua. Pertama, kalau ada hakim MK terbukti
menerima suap akan ditindak secara
hukum dan Ketua MK akan memproses
secara benderang. Kedua, kalau Refly
tak bisa membuktikan, dia juga harus
menyelesaikan secara hukum.
“Pokoknya, semua hakim MK
menunggu Refly untuk mengungkap
masalah ini secara benderang dan Refly
tak perlu takut karena ada di bawah
jaminan MK,” pungkas Mahfud kepada
para wartawan.(Nano Tresna A./mh)

Akil Mochtar: Saya Tidak Bersedia Diperiksa, tapi
Silakan Investigasi Saya!

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar

H

akim Konstitusi M. Akil
Mochtar
membantah
tuduhan
dirinya
tidak
bersedia diinvestigasi oleh
Tim Investigasi Dugaan Suap di MK
yang diketuai oleh Refly Harun. Hal ini
disampaikan Akil ketika ditemui di ruang
kerjanya di Gedung MK pada Kamis
(4/11).
“Refly Harun itu diberi tugas
untuk menginvestigasi. Kalau dia mau
wawancara saya, silakan. Pemeriksaan
dengan investigasi tentu saja berbeda.

Dok. Humas MK

Kalau diperiksa berarti kita menjadi
orang terperiksa, dipanggil secara resmi.
Saya tidak bersedia diperiksa, tapi kalau
diinvestigasi silakan. Kalau diperiksa, itu
‘kan punya terminologi hukum. Kalau
dia mau mengecek rekening saya pun,
silakan,” tegas Akil.
Akil menegaskan bahwa ada
prosedur yang dituangkan dalam UU untuk
memeriksa seorang hakim konstitusi.
“Dalam undang-undang, untuk memeriksa
hakim konstitusi itu harus ada izin tertulis
dari Jaksa Agung dan Presiden, kecuali

jika hakim konstitusi itu terlibat kasus
pembunuhan dan kasus makar. Kalau
berkaitan dengan perilaku, maka harus
dibentuk majelis kehormatan hakim. Nah,
kalau ini (Tim Investigasi Refly, red.)
kaitannya investigasi tentang isu, jangan
kita dibikin seperti pesakitan atau seperti
tersangka di KPK,” urainya.
Menanggapi isu penolakannya
untuk dikonfrontir dengan Refly, Akil pun
membantah tegas. Akil mengungkapkan
bahwa ia bersedia dikonfrontir langsung
oleh Refly. “Sepuluh Refly pun akan
saya hadapi. Justru kami (hakim
konstitusi, red.) menunggu. Kalau hasil
investigasinya nihil, maka dia harus
mempertanggungjawabkan secara hukum,
karena dia sudah menuduh melalui media.
Walaupun tidak menyebut nama, tapi
seluruh korps hakim MK tercoreng. Bukan
hanya saya, semua (hakim konstitusi, red.)
juga marah. Kami meminta untuk segera
diselesaikan. Suasana kerja jadi tidak
enak,” tegasnya.
Menurut Akil, opini Refly Harun
yang dimuat dalam harian Kompas, 25
Oktober 2010 tersebut tidak obyektif.
“Satu hal yang saya sayangkan, Refly
merupakan pihak yang berperkara di MK.
Dia menjadi kuasa hukum Pemohon,
Termohon bahkan Pihak Terkait. Jadi,
Refly terkesan tidak obyektif,” tandasnya.
(Lulu Anjarsari/mh)

Mahfud MD: Jangan Sampai Isu Suap MK “Gone With
The Wind”
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud
MD didampingi Hakim Konstitusi dan Sekjen serta
Plt. Panitera, (dari kanan ke kiri) Harjono, M. Akil
Mochtar, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati,
Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Janedjri M.
Gaffar, dan Kasianur Sidauruk, ketika menggelar
jumpa pers mengenai kelanjutan Tim Investigasi
Dugaan Suap di MK, Jumat (5/11).

H

akim Konstitusi menyediakan
diri
untuk
diinvestigasi
oleh Tim Investigasi yang
diketuai oleh Refly Harun.
Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD ketika menggelar jumpa
pers mengenai kelanjutan Tim Investigasi
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Dugaan Suap di MK, Jumat (5/11), di
Ruang Delegasi Gedung MK. Dalam
kesempatan itu, Mahfud didampingi
tujuh hakim konstitusi beserta Sekretaris
Jenderal Janedjri M. Gaffar dan Plt.
Panitera Kasianur Sidauruk.
“Kami hakim konstitusi hadir
lengkap karena MK bersungguh-sungguh
merespon tulisan Refly Harun. Jangan
sampai isu suap di Mahkamah Konstitusi
yang ditulis Refly berakhir seperti salah
satu judul lagu, Gone With The Wind. Kami
berharap Refly juga bersungguh-sungguh,”
ujar Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud
menyampaikan dua nama anggota tim
yang diusulkan Refly masuk ke dalam Tim
Investigasi Dugaan Suap di MK tersebut.
“Setelah menunda dua kali, akhirnya Refly
memberikan dua nama anggota yang akan
bekerja sama menuntaskan isu ini, yakni
Adnan Buyung Nasution dan Bambang
Harimurti. Kami sangat setuju atas
penunjukkan nama tersebut. Kami yakin
pasti investigasi yang akan dilakukan
bersifat obyektif, tidak memihak MK
maupun Refly,” urainya.
Mahfud pun memutuskan untuk tidak
mengajukan anggota dari kalangan internal
MK. Menurut Mahfud, hal tersebut untuk
menjaga netralitas dan menghindari kesan

MK akan menyembunyikan sesuatu.
“Kami pun menunjuk dua anggota tim
untuk membantu Refly, yakni Bambang
Widjojanto dan Saldi Isra. Keduanya
menyatakan bersedia demi menjaga
kewibawaan MK. SK Pengangkatan
akan saya tanda tangani segera. Kalau
saya tanda tangani hari libur, saya harap
itu tidak menjadi masalah karena SK
tidak mengenal hari libur. Mulai Senin,
8 November 2010, Tim Inverstigasi ini
akan resmi bekerja,” ujarnya.
Hakim Konstitusi Harjono yang ikut
mendampingi menjelaskan prosedur untuk
memeriksa seorang Hakim Konstitusi.
Menurut Harjono, seorang hakim konstitusi
tidak memiliki imunitas terhadap tindakan
kepolisian maupun jaksa agung. “Jangan
diartikan hakim konstitusi memiliki imun
terhadap tindakan kepolisian. Sesuai dengan
Pasal 6 UU Nomor 24 Tahun 2003, seorang
hakim konstitusi hanya dapat dikenakan
tindakan Kepolisian atas perintah Jaksa
Agung setelah mendapat persetujuan dari
Presiden. Hal ini bukan hanya berlaku pada
hakim konstitusi, tetapi berlaku juga bupati
maupun gubernur. Tidak ada prosedur yang
seolah-olah menghalangi pemeriksaan
terhadap hakim konstitusi,” jelasnya.
Selain itu, Harjono meminta agar
Refly Harun menemukan satu nama

hakim konstitusi yang terlibat dugaan
suap seperti diungkapkannya dalam
tulisannya 25 Oktober 2010 lalu. “Dalam
tulisannya, Refly melihat seseorang
akan memberikan uang dollar AS senilai
Rp 1 miliar kepada salah satu hakim.
Seharusnya Refly lebih mudah menyebut
nama hakim yang akan menerima uang
tersebut karena dia sudah menemui
orang yang akan memberikan uang suap
tersebut. Sekurang-kurangnya, Refly
harus menghadirkan orang yang akan
menyuap hakim tersebut,” paparnya.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar menyampaikan
bahwa MK sudah menyiapkan langkah
membawa Refly ke jalur pidana, apabila
Refly tidak dapat membuktikan dugaan
suap di MK. Langkah ini, lanjut Akil,
bukan menandakan ancaman MK
terhadap Refly Harun. “Kalau semua
yang ditulis oleh Refly kemarin hanyalah
isapan jempol atau isu belaka, maka
Refly harus mempertanggungjawabkan
semuanya termasuk sanksi pidana. Refly
bisa saja dikenakan sanksi pidana atas
dugaan pencemaran. Ini bukan berarti
MK melakukan teror atau mengancam
Refly. Semua tindakan ini penting untuk
menjaga harkat dan martabat MK,” terang
Akil. (Lulu Anjarsari)

Mahfud MD: Ketua MK dan Hakim Konstitusi
Siap Hadapi Resiko
Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra sebagai juru
bicara resmi Tim Investigasi Dugaan Suap MK
memberikan keterangan kepada wartawan seusai
pertemuan dengan tim investigasi dan hakim
konstitusi, Senin (8/11) di Gedung MK.

R
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efly Harun hanya punya
dua pilihan membuktikan
kebenaran adanya dugaan
suap di MK atau membuktikan
tidak adanya suap sama sekali. Semuanya
harus dilakukan secara tuntas. Hal ini
disampaikan Ketua MK Moh. Mahfud
MD ketika menggelar jumpa pers usai
menemui Tim Investigasi Dugaan Suap
yang diketuai oleh Refly Harun, Senin
(8/11) malam, di Gedung MK.

“Melalui investigasi oleh tim
Refly ini, bisa membuka segala resiko.
Namun, yang terutama dua resiko, yakni
kalau memang terbukti yang seperti itu
(dugaan suap, red.), maka yang menerima
resiko adalah Ketua MK dan hakim
konstitusi yang bersangkutan. Sementara
resiko berikutnya, kalau Refly tidak
bisa membuktikan, maka Refly dapat
melakukan penyelesaian dengan cara
meng-clear-kan semuanya. Kami tidak
punya beban, begitupula dengan Refly.
Toh, semua ini dilakukan demi kebaikan
bersama,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, tim investigasi
ini mempunyai tiga tugas utama, yakni
membuktikan ada orang yang akan
menyerahkan uang senilai Rp 1 miliar untuk
berperkara di MK, orang yang ditelepon
oleh hakim konstitusi untuk menyetor
sejumlah uang untuk deal perkara, serta
ada orang yang membawa uang dollar AS
untuk diberikan kepada hakim konstitusi.
“Semua hakim konstitusi minta agar segera

diklarifikasi dan siap dikonfrontir dengan
saksi manapun. Semua sudah menyatakan
kelengkapannya tadi di tim investigasi.
Semua kami lakukan untuk menjaga
agar MK tetap bersih. Kalau (MK, red.)
dinodai, maka harus dibersihkan untuk
menjaga martabat MK,” paparnya.
Disinggung mengenai wewenang
MK, Mahfud menegaskan bahwa MK
tidak akan membatasi kewenangan Tim
investigasi. Menurut Mahfud, sejauh ini
Refly baru meminta dua kewenangan,
yakni memeriksa dan memanggil hakim
konstitusi. “Dia (Refly, red.) bilang mau
menambah satu kewenangan. Lalu, saya
bilang Refly minta beberapa wewenang
pun akan kami berikan. Saya juga akan
melindungi dia. Kami juga tidak akan
membatasi metode yang akan digunakan
Refly,” tegasnya.
Sementara itu, Refly Harun yang
ditemui usai melakukan pertemuan dengan
tim investigasi dan hakim konstitusi
menjelaskan bahwa seluruh anggota tim

sepakat untuk menunjuk Pakar Hukum
Tata Negara Saldi Isra sebagai juru bicara
resmi Tim Investigasi Dugaan Suap
MK. “Penunjukkan Saldi untuk menjaga
netralitas. Jadi, saya tidak akan berbicara,”
jelasnya.
Dalam keterangannya, Saldi Isra
menuturkan bahwa pertemuan Senin
malam baru sekadar membahas alur kerja
yang akan dilakukan tim. “Kami belum
membahas substansi, baru sampai pada
tataran teknis saja. Kami baru membahas
alur kerja tim, baru nanti hari Rabu, 10
November 2010 pukul 16.00 WIB, akan
dibahas lebih lanjut mengenai tahapantahapan kerja sampai 8 Desember 2010
mendatang,” urainya.
Saldi juga menjelaskan bahwa
dirinya beserta anggota tim yang lain
optimis bisa menyelesaikan tugas ini
hingga 8 Desember 2010 mendatang.
“Kami optimis bisa menyelesaikan dan
membuktikan dengan fakta apa yang ditulis
oleh Refly,” paparnya. (Lulu Anjarsari)

Mahfud MD: MK Jamin
Perlindungan Bagi Tim Investigasi
dan Saksi

Humas MK/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD
saat jumpa pers di ruang kerjanya, Jakarta (18/11).

K

etua MK Moh. Mahfud MD
mengatakan, secara rutin setiap
minggu diungkapkan progress
report mengenai keteguhan
dan sikap MK maupun para hakim MK
untuk mengusut tuntas isu makelar kasus
(markus) di lingkungan MK, seperti yang
disampaikan Refly Harun dalam sebuah
artikel beberapa waktu lalu.

“Jadi harus ditemukan pelakunya.
Hal itu sebenarnya mudah, karena Refly
sudah bertemu dengan orang yang
mengaku sebagai pelakunya, melihat
uangnya, dan sebagainya,” kata Mahfud
dalam jumpa pers pada Kamis (18/11) di
ruang kerjanya.
Menurut Mahfud, kalau isu ‘markus’
di MK itu tidak diusut secara tuntas,
maka hal itu dapat membuat masalah
bagi MK. Terlebih Mahfud belum lama
ini mendapatkan SMS dengan nomor
tertentu bahwa disinyalir dua hakim MK
telah disuap terkait sidang Pemilukada
Kabupaten Timor Tengah Utara 2010 di
MK, Kamis (18/11).
Oleh sebab itu, lanjut Mahfud,
tim investigasi soal isu suap di MK
yang dipimpin Refly Harun harus
segera mengusut tuntas isu suap di MK.
Bagaimanapun, ujar Mahfud, MK siap
memberikan perlindungan 100% kepada
tim investigasi tersebut, termasuk para
saksi mengenai dugaan suap di MK.

Lebih lanjut Mahfud mengungkapkan
permasalahan lain terkait MK, yakni adanya
berita yang mengungkapkan kalau Refly
Harun tidak bisa mengungkapkan pelaku
suap di MK, maka Refly harus dibebaskan
dari tanggung jawab secara hukum.
“Kalau
dia
tidak
bisa
mempertanggungjawabkan secara hukum,
minimal dia punya tanggung jawab moral,”
tegas Mahfud.
Seperti diketahui, rumor suap di MK
memang sudah sering terdengar, namun
tanpa dilandasi bukti yang kuat. Beberapa
waktu lalu, misalnya, seorang hakim
konstitusi mendapat SMS dari Papua soal
uang Rp 15 miliar, yang katanya sudah
dikirim ke Mahfud MD. Saat nomor HP
pengirim SMS dilacak, tidak ditemukan
data dan alamat si pengirimnya. Kemudian
Ketua MK juga mendapatkan SMS
dengan nomor tertentu yang mensinyalir
dua hakim MK telah disuap terkait sidang
Pemilukada Kabupaten Timor Tengah
Utara 2010 di MK. (Nano Tresna A./mh)
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MK Selenggarakan Ujian CPNS 2010

Humas MK/Fitri Yuliana

MK kembali menggelar ujian tertulis Tahap II Seleksi Pengadaan Calon PNS yang diikuti oleh 98 peserta yang lulus dari ujian tertulis sebelumnya, Jakarta (3/11).

U

jian tertulis tahap I Seleksi
Pengadaan Calon Pegawai
Negeri
Sipil
(CPNS)
Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan (Setjen dan Kepaniteraan)
MK Tahun Anggaran 2010, dilaksanakan
Sabtu (30/10), di Ruang Aula Gedung
MK. Seleksi ini diikuti oleh 304 peserta
yang lulus dalam Seleksi Administrasi dari
sekitar 1.300 pelamar CPNS MK tahun
2010 ini.
Ujian tertulis ini terbagi dalam dua
sesi dengan jenis ujian, yakni Pengetahuan
Umum serta Bahasa Inggris. Ujian
Pengetahuan Umum meliputi Ideologi
(Pancasila, UUD 1945), Politik, Ekonomi,
Sosial Budaya, Hankam dan Hukum.
Para pelamar tersebut bersaing untuk
menempati delapan posisi yang dibutuhkan
oleh Setjen dan Kepaniteraan MK, di
antaranya Penyusun Laporan Program
dan Anggaran; Penata Laporan Keuangan;
Pengelola Pengadaan, Penyimpanan, dan

50

KONSTITUSI November 2010

Inventarisasi; Penyusun Laporan Putusan
Perkara Permohonan serta Penyusunan
Statistik dan Pendokumentasian Perkara;
Penyiap/Penyaji Bahan Pelaksanaan
Konferensi Pers, Wawancara/Keterangan
pers, Penyusun Sinopsi Hukum, Peneliti
serta Penyusun dan Evaluasi Persidangan.
Untuk posisi-posisi tersebut, MK
membutuhkan sekitar 25 orang dengan
kualifikasi pendidikan dari beberapa
bidang, yakni manajemen, akuntansi,
administrasi negara, komunikasi massa,
dan hukum.
Ujian Tahap II
Ujian tertulis Tahap II Seleksi
Pengadaan CPNS diselenggarakan pada
Rabu (3/11) di Ruang Aula Gedung MK.
Ujian tertulis Tahap II Seleksi Pengadaan
Calon PNS MK diikuti oleh 98 peserta
yang lulus dari ujian tertulis Tahap I.
Materi yang diujikan adalah
Tes Bakat Skolastik dan Tes Skala
Kematangan. Tes Bakat Skolastik bertujuan

untuk mengetahui potensi pengetahuan
umum, bakat serta kemampuan belajar. Tes
Bakat Skolastik merupakan seri psikotes
dari suatu rangkaian tes yang biasanya
diadakan untuk menyeleksi calon pegawai
negeri sipil ataupun pegawai swasta.
Sedangkan Tes Skala Kematangan
bertujuan mengukur kecenderungan arah
berpikir, menggali ide dan langkah yang
tepat dalam pengambilan keputusan. Tes
Skala Kematangan yang diujikan dalam
tes CPNS adalah sebuah tes psikologi
yang mengukur tingkat kedewasaan,
kematangan sikap seseorang dalam
bertindak terhadap situasi tertentu.
Tes Skala Kematangan merupakan
adaptasi dari maturity test atau test
of adultness. Para psikolog yang
mengembangkan maturity test ini antara
lain Dr. Robert Epstein, seorang psikolog
Amerika yang meraih gelar PhD bidang
Psikologi dari Universitas Harvard pada
tahun 1981. (Lulu Anjarsari/Nano Tresna
A./mh)

Orientasi CPNS MK 2010

B

ekerja itu seperti pertempuran
di medan perang, kita harus
mengenali
tempat
kita
berperang. Istilahnya tak kenal,
maka tak sayang. Hal ini disampaikan
oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar ketika membuka acara Orientasi
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
Tahun Anggaran 2010, Sabtu (27/11), di
Gedung MK.
Janedjri mengingatkan agar para
CPNS MK tahun 2010 tersebut tidak
jenuh dan bosan untuk menambah bekal
sebagai pegawai MK ke depan. “Orientasi
ini hanya sekadar pengantar. Saya yakin
materi yang akan diberikan dalam orientasi
tidak mencukupi apabila dikaitkan dengan
dengan pengetahuan tentang cakupan kerja
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK. Maka para CPNS MK
tahun 2010 tidak boleh berpuas diri dengan
materi yang akan diberikan,” ujarnya.
Mengenal MK secara Umum
Pada hari kedua, Minggu (28/11),
acara Orientasi Calon Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan MK Tahun Anggaran
2010 diisi dengan pengenalan 4 biro dan
1 pusat yang berada di dalam lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK,
yakni Biro Perencanaan dan Keuangan,
Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,
Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat
dan Protokol, serta Pusat Penelitian dan
Pengkajian.
“Kami meminta komitmen kepada
para CPNS MK tahun 2010. Baik PNS

maupun CPNS
MK, harus bekerja
keras serta bekerja
secara cerdas dan
belajar
tuntas,
“pesan
Kepala
Biro Perencanaan
dan
Keuangan
Rubiyo
ketika
memberikan
materi.
Sementara
itu,
dalam
Humas MK/GANIE
penutupan,
Sekjen
MK
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar ketika membuka acara Orientasi Calon
Janedjri M. Gaffar
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
menegaskan
Tahun Anggaran 2010, Sabtu (27/11), di Gedung MK.
bahwa
CPNS
Pada 2010 ini, MK menerima 25
MK bertugas memberikan dukungan dan
orang CPNS MK yang akan mengisi
pelayanan agar MK dapat melaksanakan
delapan posisi yang dibutuhkan oleh
kewenangan dan kewajiban dengan
Setjen dan Kepaniteraan MK, di
sebaik-baiknya. Oleh karena itu, lanjut
antaranya Penyusun Laporan Program
Janedjri, sumber daya manusia MK
dan Anggaran; Penata Laporan Keuangan;
yang profesional harus memenuhi lima
Pengelola Pengadaan, Penyimpanan, dan
kriteria, yakni imajinatif, kreatif, inovatif,
Inventarisasi; Penyusun Laporan Putusan
inisiatif, dan produktif agar tugas tersebut
Perkara Permohonan serta Penyusunan
berjalan dengan lancar. “Kami di sini
Statistik dan Pendokumentasian Perkara;
bertujuan untuk menciptakan pemimpin
Penyiap/Penyaji Bahan Pelaksanaan
(leader), bukan pengikut (follower)
Konferensi Pers, Wawancara/Keterangan
dalam peradilan di Indonesia. Sebut saja,
pers, Penyusun Sinopsis Hukum, Peneliti
inovasi pengadaan video conference yang
serta Penyusun dan Evaluasi Persidangan
merupakan terobosan dalam membantu
(RPH). Untuk posisi-posisi tersebut, MK
proses persidangan di MK,” jelasnya.
membutuhkan sekitar 25 orang dengan
Janedjri juga mengingatkan agar
kualifikasi pendidikan dari beberapa
CPNS MK tahun 2010 menjaga integritas
bidang, yakni manajemen, akuntansi,
dan profesionalitas sebagai pegawai MK.
administrasi negara, komunikasi massa,
“Kita harus menjaga bersama MK. Jangan
dan hukum. (Lulu Anjarsari)
sampai kita merusaknya di kemudian
hari,” tandas Janedjri.
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Kunjungan Peserta Diklat Perancang PP
Kemenkumham

S

ebuah undang-undang (UU)
harus memenuhi materi muatan
UU. Jika tidak memenuhi
muatan tersebut, maka lebih
baik dituangkan dalam Peraturan Presiden
(Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen).
Hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati ketika menerima
kunjungan dari peserta Pelatihan Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan PerundangUndangan Angkatan III Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin
(1/11), di Gedung MK.
Maria
menjelaskan
hie
rarki
peraturan perundang-undangan,
yakni UUD 1945, UU/Perpu, PP,
Perpres, dan Perda. Sebuah peraturan
yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga
yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4)
UU Nomor 10/2004, lanjut Maria, tidak
boleh bersifat ‘keluar’. “Keluar di sini
mengandung arti tidak bisa mengikat
kepada masyarakat umum, tetapi hanya
mengikat terhadap dirinya sendiri. Semisal
Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa
mengeluarkan Peraturan MK. Tapi dalam

Humas MK/Yogi Dj

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika menerima kunjungan dari peserta Pelatihan Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Angkatan III Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham),
Senin (1/11).

peraturan MK tersebut hanya membatasi
pada peraturan guna memperlancar fungsi
dan kewenangan MK,” jelasnya.
Maria
menyebutkan
beberapa
lembaga yang bersifat sama dengan MK

dalam mengeluarkan peraturan. “MPR,
DPR, MA, DPD, BPK, BI, DPRD, DPRD
Kabupaten/Kota juga tidak bisa membuat
peraturan yang bisa mengikat keluar,”
jelasnya. (Lulu Anjarsari/mh)

Mahfud MD: ‘Menabrak Rambu-Rambu demi
Keadilan Substantif

D

alam
melaksanakan
kewenangannya,
MK
memiliki rambu-rambu yang
harus
ditaati.
Misalnya,
putusan MK tidak boleh berisi norma
(bersifat mengatur), MK tidak boleh
memutus melebihi permohonan (ultra
petita), atau dalam hal Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU), MK hanya
berwenang memutus perselisihan atau
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Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi narasumber
dalam acara Focus Group Discusion (FGD) yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN). Acara dengan tema “Dinamika MK
dalam Mengawal Konstitusi” ini bertempat di Aula
BPHN Kemenkumham), Selasa (2/11).

kesalahan rekapitulasi penghitungan suara.
Namun, praktiknya, rambu-rambu tersebut
sulit selalu ditaati. MK, terkadang, perlu
membuat terobosan-terobosan hukum
untuk mewujudkan keadilan.
Demikian dinyatakan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD dalam acara
Focus Group Discusion (FGD) yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN), Selasa (2/11).
Acara dengan tema “Dinamika MK
dalam Mengawal Konstitusi” ini bertempat
di Aula BPHN Kemenkumham lt. IV,
Jakarta Timur. Turut pula sebagai pembicara,
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas
Andalas, Prof. Saldi Isra.
Menurut Mahfud, alasan MK

‘melanggar’
rambu-rambu
tersebut
adalah berdasar kepada hukum progresif,
atau dengan kata lain demi terwujudnya
keadilan substantif. “Kita ndak mau
terikat dengan undang-undang yang tidak
memberikan jalan hukum. Karena kalau
tidak memberi jalan, maka tidak memberi
kemanfaatan,” tutur Mahfud. “Padahal
Undang-Undang Dasar itu di mana
pun selalu bertumpu pada tiga hal: ada
kepastian, keadilan dan ada kemanfatan.”
Oleh karena itu, menurut Mahfud,
dalam mewujudkan hal itu, diperlukan
kejelasan dan ketegasan sikap hakim dalam
memutuskan. Hakim (konstitusi) harus
bersifat adil dan mampu mengelaborasi
pertimbangan hukum dengan fakta-fakta

dalam persidangan dalam sebuah putusan.
Sehingga, masyarakat, di seluruh lapisan,
mudah memahaminya dan merasakan
manfaat dari putusan tersebut.
Selain
itu,
Mahfud
juga
menyumbangkan beberapa pemikirannya
agar dibahas dan dikaji lebih lanjut dalam
FGD kali ini. Salah satunya, Mahfud,
melontarkan ide tentang penambahan
kewenangan baru kepada MK. Yakni,
diberikannya
kewenangan
untuk
menangani pengaduan konstitusional
(constitutional complaint) oleh MK. “Tapi,
syaratnya diatur dengan ketat,” ungkap
Mahfud mengingatkan. Agar nantinya, tidak
sembarangan orang yang bisa mengajukan
constitustional complaint. (Dodi/mh)

Pertemuan Koordinasi MK dengan Asosiasi
Pengajar Hukum Acara MK
Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Moh
Mahfud MD membuka
secara resmi Pertemuan
Koordinasi Kerjasama
Mahkamah Konstitusi
dengan Asosiasi
Pengajar Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi
(APHAMK) di Ballroom
Hotel Sultan, Jakarta,
Selasa (2/11).

K

etua MK Moh Mahfud MD
membuka
secara
resmi
Pertemuan
Koordinasi
Kerjasama
Mahkamah
Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
(APHAMK), Selasa (2/11), di Ballroom
Hotel Sultan, Jakarta. Acara yang dihadiri
sekitar 200 peserta dari 86 Perguruan
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Tinggi (PT) ini dihelat pada 2-4 November
2010.
Dalam
sambutannya,
Mahfud
menyampaikan
apresiasinya
atas
keberadaan APHAMK yang telah menjadi
mitra intelektual MK selama ini; khususnya,
dalam pengkajian dan pembahasan
tentang Hukum Acara MK (HAMK)
di berbagai universitas. “(Asosiasi ini)

bersama MK telah berkontribusi dalam
mengawal dan menjaga supremasi
konstitusi, mengembangkan pengalaman
dan pemahaman, serta memperluas
jejaring Mahkamah Konstitusi melalui
penelitian, pengkajian maupun pengabdian
masyarakat,” tutur Mahfud.   
Mahfud selanjutnya mengatakan
kehadiran
MK
dalam
struktur
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ketatanegaraan pasca amandemen UUD
1945 telah memunculkan konsekuensi
baru dalam pengajaran hukum, terutama di
tingkatan perguruan tinggi. Konsekuensi
itu, lanjut Mahfud, adalah kebutuhan akan
mata kuliah Hukum Acara MK di setiap
Fakultas Hukum. Oleh karena itu, dalam
hal ini, Mahfud sangat bersyukur akan
keberadaan APHAMK. Karena, sambung
Mahfud, akan lebih mempermudah MK
dalam mensosialisasikan segala hal terkait
kewenangan MK, khususnya terkait
hukum acaranya.
Selain
itu,
Mahfud
juga
mengharapkan kepada peserta asosiasi,
agar dalam mengajarkan HAMK, selalu
mengikuti perkembangan yang terjadi.
“Karena kadang kala, ada beberapa
putusan atau praktik dalam persidangan
yang tidak diatur dalam PMK (Peraturan
Mahkamah Konstitusi) atau peraturanperaturan lainnya. Karena dalam putusan
itu Mahkamah ingin memberikan keadilan
substantif atau hukum progresif,” ungkap
Mahfud. “Karena itu telah menjadi
yurisprudensi. Maka, pelajarilah itu.”
Tidak
hanya
itu,
ia
juga
mengharapkan, nantinya para pengajar
HAMK dapat lebih kreatif dalam proses
perkuliahan. “Nanti minta aja mahasiswa
mengikuti minimal tiga persidangan
MK. Lalu, suruh bikin laporan dari hasil
mengikuti persidangan itu. Atau buat
peradilan semu persidangan MK,” jelas
Mahfud. “Tidak perlu ujian, kasih nilai aja
dari situ,” timpalnya.
Adapun
Sekretaris
Jenderal
MK, Janedjri M. Gaffar, dalam
laporannya menyebutkan, untuk lebih
memaksimalkan dan mengoptimalkan
kerjasama
(antara
MK
dengan
APHAMK) serta meningkatkan kualitas
para pengajar HAMK, telah direncanakan
beberapa program kerja bagi para
pengajar HAMK. Program tersebut di
antaranya adalah training of trainers
(pembekalan dan pelatihan bagi para
pengajar HAMK), short course (kursus
singkat), serta program internship
(berkesempatan untuk mempelajari/
berkunjung ke MK negara lain secara
langsung). Menurut Janedjri, program
ini didesain sengaja untuk meningkatkan
wawasan para pengajar hukum acara
Mahkamah Konstitusi baik secara teori
maupun praktik.
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Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK), Janedjri M. Gaffar menutup Pertemuan Koordinasi MK
dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, Kamis (4/10).

Peluncuran Buku Ajar Hukum Acara
MK
Pada kesempatan yang sama, juga
diluncurkan secara resmi Buku Hukum
Acara MK yang diterbitkan atas kerjasama
MK dengan APHAMK. “Saya sangat
mengapresiasi terbitnya buku ini. Sebab
selain menjadi buku ajar untuk mata kuliah
hukum acara (MK, red) buku ini juga bisa
menjadi referensi penting dan bermutu
bagi para akademisi, praktisi, advokat, atau
siapapun yang tertarik untuk mempelajari
hukum acara MK,” imbuh Mahfud.
Acara yang berlangsung selama
tiga hari, 2 - 4 November 2010 tersebut
telah ditutup secara resmi oleh Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar pada
Kamis (4/11) siang. Dalam sambutannya,
Janedjri menyampaikan apresiasi serta
beberapa harapannya terkait tindak lanjut
dari pertemuan koordinasi itu.
Menurut
Janedjri,
pertemuan
tersebut merupakan salah satu upaya
membangun kerjasama yang sinergis
antara MK sebagai institusi peradilan yang
bergerak pada tataran praktik, dengan
para pengajar, terutama pengajar Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK),
yang bergelut pada tataran akademis.
“Terwujudnya kerjasama yang lebih efektif
dalam bentuk berbagai kegiatan yang
saling mendukung dan menguntungkan
keduabelah pihak,” tuturnya berharap.
APHAMK, ujar Janedjri, telah

Humas MK/GANIE

menjadi jembatan penghubung antara
MK dengan masyarakat luas, khususnya
civitas akademika. Dalam hal itu,
lanjutnya, APHAMK telah membantu MK
untuk lebih membumikan Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi ke seluruh lapisan
masyarakat.
“Keberadaan
Asosiasi
telah
membuka jalan secara signifikan bagi
MK dalam upaya meningkatkan kualitas
pendidikan tinggi hukum di Indonesia,”
tutur Janedjri.
Selain itu, Janedjri juga sangat
mengapresiasi telah masuknya HAMK
ke dalam kurikulum dan menjadi salah
satu mata kuliah pada Fakultas Hukum
(FH) di beberapa universitas atas dukungan
APHAMK. Ia pun berharap, kelak para
pengajar HAMK, dalam mengajarkan
HAMK
kepada
mahasiswa
selalu
menyesuaikan diri dengan dinamika dan
perkembangan praktik ketatanegaraan yang
terjadi, khususnya di MK. Hingga sekarang,
HAMK telah menjadi mata kuliah pada 36
Fakultas Hukum di Indonesia.
Sedangkan terkait peluncuran Buku
Ajar Hukum Acara MK, menurut Janedjri,
setidaknya ada tiga poin penting. Pertama,
hadirnya buku tersebut selain semakin
memperkaya literatur yang telah ada juga
telah membangun konstitusionalitas serta
budaya sadar konstitusi yang merupakan
perwujudan dari visi misi MKRI. Kedua,
buku tersebut tentunya dapat menjadi

guidance (pedoman) bagi para pengajar
HAMK dalam mengajarkan HAMK
kepada mahasiswa nantinya. “Penyusunan
buku ini telah distandardisasikan bagi
pengajar hukum acara MK. Sehingga, apa
yang disampaikan nantinya relatif sama
(antara perguruan tinggi yang satu dengan
yang lainnya, red),” paparnya. “Agar tidak
terdapat kontradiksi substansi materi yang
diajarkan,” lanjutnya. Adapun yang ketiga,
ia mengharapkan hal ini menjadi titik tolak
kelanjutan kerjasama yang telah terbangun
selama ini antara MK dengan APHAMK.

Penyampaian Materi Oleh Hakim MK
Pada kesempatan yang sama,
para peserta juga telah mendapatkan
pemaparan tentang hukum acara MK
dengan narasumber para hakim konstitusi.
Pembahasan hukum acara sesuai dengan
wewenang yang dimiliki oleh MK itu
ditinjau dari segi teoritis hingga praktik.
Beberapa hakim konstitusi yang menjadi
narasumber pada kesempatan itu adalah
Hakim Konstitusi, M. Akil Mochtar,
membahas tentang hukum acara PHPU
Kepala Daerah; Hakim Konstitusi

Achmad Sodiki tentang hukum acara
PHPU Angota DPR, DPD, dan DPRD,
serta PHPU Presiden; Hakim Konstitusi
Harjono tentang hukum acara PUU;
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil tentang
hukum acara MK dalam PMK; Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati tentang
hukum acara SKLN, serta Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva tentang
hukum acara pemakzulan Presiden.
(Dodi/mh)

Mahasiswa FH Atma Jaya Yogyakarta Kunjungi MK
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima
kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya
Yogyakarta, Rabu (3/11), di Gedung MK.

B

agi
hakim
konstitusi,
perbedaan pendapat dalam
sebuah perkara menunjukkan
independensi hakim. Hal ini
disampaikan oleh Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati ketika menerima kunjungan
Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya
Yogyakarta, Rabu (3/11), di Gedung MK.
“Pada Rapat Permusyawaratan
Hakim (RPH), seluruh hakim diberikan
kesempatan untuk menyampaikan pendapat
(legal opinion). Jika salah satu hakim
berbeda pendapat (dissenting opinion),
maka ia diperbolehkan untuk tidak ikut
dalam pembahasan selanjutnya. Semua
ini menunjukkan adanya independensi
hakim,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Maria
menjelaskan
mengenai
kewenangan

Humas MK/Annisa Lestari

MK seperti yang tercantum dalam Pasal
24C UUD 1945. “Kewenangan yang
paling sering dilaksanakan MK adalah
pengujian terhadap undang-undang serta
penyelesaian hasil sengketa Pemilu baik
pemilu legislatif maupun pemilu kepala
daerah. Sedangkan untuk sengketa
kewenangan antarlembaga negara (SKLN)
baru diterima MK sebanyak 13 perkara
sejak 2003,” ujarnya.
Untuk pengujian UU, jelas Maria,
MK berpegang pada UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU
MK). Akan tetapi, lanjut Maria, terdapat
satu pasal dalam UU MK yang dianulir
sendiri oleh MK melalui putusan MK
Nomor
066/PUU-II/2004
mengenai
batasan UU yang dimohonkan untuk
diuji.

“Kalau saat itu, saya sudah menjadi
hakim konstitusi, saya pasti termasuk
hakim yang memberikan pendapat berbeda
(dissenting point). Seharusnya UU yang
dapat diuji MK hanya terbatas pada UU
sebelum perubahan UUD 1945. Sedangkan
untuk UU sebelum perubahan seharusnya
masuk dalam ranah legislative review,
bukan judicial review. Tapi kini banyak
manfaat dari putusan tersebut, kini semua
UU sebelum perubahan dapat diajukan
ke MK terutama pasal berkaitan dengan
HAM,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Maria juga
membahas mengenai isu terbaru yang
sedang hangat dibicarakan media mengenai
adanya dugaan suap di MK. Menurut
Maria, transparansi MK sebagai sebuah
lembaga peradilan untuk memudahkan
masyarakat mengakses informasi tentang
MK banyak disalahgunakan oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab. “Misalnya
saja dengan pencantuman perkara yang
teregistrasi di situs MK. Hal itu dijadikan
banyak pihak yang tidak bertanggung
jawab untuk memeras. Padahal berperkara
di MK ini sama sekali tidak dipungut biaya
alias gratis,” tandasnya. (Lulu Anjarsari/
mh)
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Maria Farida:

Hakim Konstitusi Harus Adil dan Negarawan
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memberikan
kuliah singkat kepada segenap mahasiswa Sekolah
Tinggi Hukum Militer Jakarta yang berkunjung ke
Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/11).

H

akim Konstitusi harus mampu
bersikap
adil,
memiliki
integritas dan kepribadian
yang tidak tercela maupun
sebagai negarawan yang menguasai
konstitusi dan ketatanegaraan. Hal itu
merupakan kriteria yang harus dipenuhi
seorang hakim konstitusi. Demikian
ungkap Hakim Konstitusi Maria Farida
Indrati saat memberi kuliah singkat kepada
segenap mahasiswa Sekolah Tinggi
Hukum Militer Jakarta yang berkunjung
ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis
(4/11) siang.
Dalam pertemuan itu Maria juga
menerangkan bahwa hakim konstitusi
diajukan tiga orang oleh Mahkamah
Agung (MA), tiga orang oleh DPR, dan
tiga orang oleh Presiden untuk ditetapkan
dengan Keputusan Presiden. Hal itu
disebutkan Pasal 18 UU No. 24/2003
tentang Mahkamah Konstitusi.

Humas MK/Andhini SF

Selain itu, lanjut Maria, setidaknya
terdapat tiga hakim konstitusi yang
berasal dari partai politik. “Tapi
selama ini saya tidak merasakan bahwa
mereka tendensius terhadap partaipartai politik. Justru mereka melihat
pada
permasalahan-permasalahan
menyelesaikan sengketa dalam Sidang
Panel untuk partai-partainya,” jelasnya.
Permasalahan lain yang dijelaskan
Maria adalah mengenai alat-alat bukti
dalam persidangan. Intinya dapat saja

Pemohon mengajukan pasal yang sama
dengan sebelumnya. Maria mengatakan,
alat bukti yang dapat diajukan dan dasar
hukum baru dapat dimajukan kembali
yang berbeda dengan sebelumnya.
“Kalau pengujian undang-undang, maka
pengujiannya tidak mudah, karena
pasalnya tentu sama. Tetapi alat bukti yang
lain itu, bisa dengan tulisan-tulisan kliping
koran, pendapat ahli, seminar-seminar dan
lainnya,” tandas Maria. (Nano Tresna A./
mh)

Ketua MK Hadiri Pertemuan Pemuda Politisi
Anggota Parlemen
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh Mahfud
MD (kanan) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan
Hamid (kiri), menghadiri Pertemuan Pemuda
Politisi Anggota Parlemen Seluruh Indonesia,
Kamis (4/11).

B

ertempat
di
Jakarta
International Expo Kemayoran,
Jakarta Pusat, Ketua MK,
Moh. Mahfud MD, diundang
menghadiri Pertemuan Pemuda Politisi
Anggota Parlemen Seluruh Indonesia,
Kamis (4/11/2010).
Acara berlangsung pukul 19.00
WIB dan dihadiri para pejabat negara.
Humas MK/EDhOY
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Selain Ketua MK, Presiden Susilo “SBY”
Bambang Yudhoyono juga hadir dan
memberikan sambutannya. Tampak juga
Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi
Alfian Mallarangeng, Mendagri Gamawan
Fauzi, Gubernur DKI Fauzi Bowo, Menko
Polhukam Joko Suyanto, hingga Ketua
Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Acara yang diselenggarakan oleh
Masyarakat Pemantau Pemilihan Umum-

Persatuan Wartawan Indonesia ini diikuti
sekitar 1.343 anak muda di bawah usia 30
tahun yang menjadi anggota parlemen di
seluruh Indonesia. Mia Nabila, menjadi
anggota parlemen termuda. Ia berusia
22 tahun dari DPRD Kota Bandung,
Jabar. Para pemuda yang hadir banyak
yang memegang jabatan penting, mulai
pimpinan partai hingga ketua fraksi di
DPRD.

Dalam
sambutannya,
SBY
menekankan pentingnya membangun
politik yang baik. “Politik adalah seni
mencapai tujuan dengan cara-cara yang
patut,” katanya. Sementara itu, Andi
Mallarangeng mengatakan pemuda politisi
Indonesia harus mampu menciptakan
tradisi politik baru yang memiliki kinerja
lebih baik. (Yazid/mh)

Mahfud MD:

Pembentukan MK, KPK, KY untuk Mengakhiri
Fenomena KKN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud
MD didampingi Hakim Konstitusi M. Arsyad
Sanusi dan Muhammad Alim menyosialisasikan
kewenangan MK di depan pejabat Pemprov
Sulawesi di Gedung Baruga Sangiaseri, Makasar
(8/10).
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M

K
dibentuk
sebagai
salah satu upaya untuk
mengakhiri
problema
massa yang ketika itu
menjadi masalah, yakni korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN). Hal ini disampaikan
oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD,
ketika menyosialisasikan tentang MK,
Senin (8/11), di Rumah Jabatan Gubernur
Sulawesi Selatan, Gedung Baruga
Sangiaseri. Dalam kesempatan itu, Mahfud
didampingi oleh Hakim Konstitusi M.
Arsyad Sanusi dan Muhammad Alim.
Tampak hadir sejumlah tamu undangan
dari kalangan Pemprov Sulawesi Selatan
dan kalangan militer.

“Dari
aspek
hukum
untuk
memberantas KKN tersebut dibentuklah
tiga lembaga. Untuk membantu tugas
polisi
dan
kejaksaan
dibentuklah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sedangkan, untuk mengawasi hakimhakim yang nakal dibentuklah Komisi
Yudisial (KY). Untuk melakukan peradilan
politik agar hak-hak konstitusional warga
negara tidak dilanggar dibentuklah
Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, semula
MK dibentuk untuk merespons fenomena
KKN,” papar Mahfud.
Dulu, lanjut Mahfud, segala
sesuatunya diselesaikan secara politik,
sebut saja menurunkan presiden. “Kini

semua ditegakkan secara hukum melalui
MK. Untuk impeachment presiden
kini harus melalui peradilan MK. Begitu
pula dengan pengujian undang-undang
dan sengketa hasil pemilukada, semua
menjadi kewenangan MK,” ujarnya.
Hal ini, jelas Mahfud, semata-mata
dilakukan untuk menyeimbangkan kerja
demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi
itu pengambilan keputusan berasarkan
suara mayoritas. “Oleh karena itu, jika
ada hukum yang melanggar Konstitusi,
MK bisa membatalkan. Seperti pemilu
kepala daerah yang berlangsung secara
demokratis, tetapi bertentangan dengan
Konstitusi, maka MK bisa membatalkan.
Semua ini dilakukan untuk menjaga
keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Hakim Konstitusi M.
Arsyad Sanusi menjelaskan bahwa MK
juga berwenang dalam menjamin hak-hak
setiap warga negara. (Ganie)
November 2010 KONSTITUSI
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Mahfud MD: Hampir Tak Ada Lembaga Penegak
Hukum Bisa Dipercaya

Humas MK/GANIE

Ketua MK, Mahfud MD menjadi narasumber dalam Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-27, Selasa (9/11) di Depok.

T

erjadinya reformasi 1998 di
Indonesia,
karena
bangsa
Indonesia menghadapi tindak
pidana korupsi yang sangat luar
biasa di berbagai lini. Sampai sekarang
korupsi masih menjadi penyakit yang
sangat membahayakan.
“Sekarang ini, hampir tidak ada
lembaga penegak hukum yang bisa
dipercaya. Rakyat mengatakan, ‘Kalau
Anda punya urusan, jangan berurusan
dengan penegak hukum’. Selesaikan
sendiri atau bikin hukum sendiri,” ungkap
Ketua MK Moh. Mahfud MD sebagai
narasumber dalam Kongres Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) ke-27, Selasa
(9/11), di Depok.
Dijelaskan Mahfud lagi, seseorang
yang berurusan dengan hukum di
Indonesia seringkali diperas, dan diatur
harus membayar dalam jumlah tertentu.
“Anda mau minta pasal berapa, Anda mau
ditahan berapa lama, Anda minta dituntut
berapa, Anda nantinya di tahanan ingin
tidur di kelas berapa?”
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Mahfud mengatakan, persoalan
korupsi kini menjadi ancaman besar bagi
bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, ujar
Mahfud, agenda paling utama dari bangsa
Indonesia saat ini adalah pemberantasan
korupsi.
Lebih
lanjut
Mahfud
mengungkapkan, ada dua kebijakan
radikal dalam upaya memberantas korupsi
di Indonesia. Pertama, kebijakan ilustrasi
nasional atau amputasi terhadap pejabatpejabat, yakni memberhentikan dengan
sebuah undang-undang semua pejabat dan
aparat penegak hukum yang pada akhir
era orde baru telah menduduki jabatan,
pangkat dan umur tertentu.
“Setelah itu diangkat pejabatpejabat baru yang bersih dan berani untuk
menyelesaikan berbagai kasus korupsi
secepatnya. Di sebagian negara kawasan
Amerika Latin, kebijakan ilustrasi ini
pernah dilakukan dan berhasil menurunkan
indeks korupsi secara signifikan,” papar
Mahfud.
Kebijakan kedua untuk memberantas
korupsi, ungkap Mahfud, adalah kebijakan

pengampunan atau pemutihan. Hal ini
dipilih jika kebijakan ilustrasi nasional tak
bisa dilakukan. Misalnya, karena hambatan
atau penolakan dari internal pemerintah
yang begitu kuat.
“Dengan kebijakan ini, semua
kasus korupsi peninggalan masa lalu
diampuni sehingga tidak lagi perlu proses
hukum. Tentu saja, pengampunan ini
disertai syarat-syarat tertentu, termasuk
kemungkinan pengembalian kekayaan
negara tanpa dipersoalkan lagi aspek
pidananya,” ucap Mahfud.
Di luar dari dua kebijakan untuk
memberantas korupsi itu, Mahfud
mengungkapkan tindakan keras yang
dilakukan pemerintah China terhadap para
koruptor. Beberapa tahun terakhir, China
telah menghukum mati atau memenjarakan
ribuan pejabat karena terbukti melakukan
korupsi.
“Tindakan tersebut ternyata efektif
menurunkan angka korupsi sampai ke
indeks yang jauh lebih kecil daripada
sebelum 1998,” tegas Mahfud. (Nano
Tresna A.)

Mahfud MD: Saya Bangga Kepedulian Masyarakat
terhadap Korban Merapi

Ketua MK, Mahfud MD bersama Managing Director
Sinar Mas, G. Sulistiyanto melepas secara simbolis
bantuan Peduli Korban Merapi Sinar Mas Peduli
yang bersinergi dengan Ikatan Alumni Universitas
Islam Indonesia (IKA UII), pada Selasa (9/11) di
Jakarta.

S

aya merasa terharu dan bangga
terhadap masyarakat yang peduli
pada korban Merapi. Masyarakat
secara spontan menunjukkan
solidaritasnya yang sangat tinggi, sehingga
menjadi modal bagi bangsa Indonesia
untuk tetap tumbuh dan berkembang
sebagai masyarakat yang peduli antara
masyarakat satu dengan yang lain,” kata
Moh. Mahfud MD saat memberi sambutan
pelepasan bantuan berupa makanan, air
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minum, pelayanan kesehatan dan lainnya
dari Sinar Mas Peduli yang bersinergi
dengan Ikatan Alumni Universitas Islam
Indonesia (IKA UII), pada Selasa (9/11)
di Jakarta.
Dikatakan Mahfud lagi, solidaritas
terhadap sesamanya yang sedang
mengalami penderitaan, terjadi di manamana di pelosok nusantara. Dalam suatu
kunjungan di Sulawesi Selatan beberapa
waktu lalu, misalnya, Mahfud menyaksikan

masyarakat di sana yang bahu membahu,
secara spontan memberikan bantuan
dengan segala daya upaya kepada para
korban letusan Gunung Merapi.
Menurut Mahfud, yang juga Ketua
Umum IKA UII, kerjasama antara IKA
UII dengan Sinar Mas melalui Eka Tjipta
Foundation (ETF) menjadi kolaborasi
yang bagus dalam menangani para korban
bencana alam, dalam hal ini para pengungsi
akibat letusan Gunung Merapi.
Sementara itu, Managing Director
Sinar Mas, G. Sulistiyanto, dalam
kesempatan itu menjelaskan, bentuk
kepedulian terhadap para korban letusan
Gunung Merapi bukan sekadar simpati
namun juga empati. Hal itu dibuktikan
bahwa seluruh jajaran manajemen dan
karyawan perusahaan di bawah bendera
Sinar Mas ikut turun sebagai relawan
sekaligus melakukan penggalangan dana.
(Nano Tresna A.)

Menegakkan Hukum dan Keadilan Harus Dimulai
dari Pemimpin
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
menjadi narasumber dalam acara Hikmah Pagi di
stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rabu
(10/11).

K

alau kita tidak mampu
berusaha menegakan hukum
dengan adil, itu berarti kita
sedang
menghancurkan
negara kita secara perlahan-lahan.
Demikian diungkapkan oleh Ketua MK,
Moh. Mahfud MD, pada Rabu (10/11)
pagi, saat menjadi narasumber dalam acara
Hikmah Pagi di stasiun Televisi Republik
Indonesia (TVRI).
Humas MK/GANIE
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Menurut
Mahfud,
penegakan
hukum dan keadilan haruslah dimulai
dari para pemimpin. Karena, lanjutnya,
pemimpin-lah yang memiliki kekuasaan
dan kewenangan untuk mengatur dan
memerintah rakyatnya. Selain itu,
pemimpin juga merupakan tauladan bagi
rakyat. Oleh karena itu, jika pemimpin
rusak, maka rakyat pun kemungkinan besar
akan ikut rusak begitu pula sebaliknya.
Mahfud kemudian berpesan agar

setiap orang, terutama para pemimpin dan
penegak hukum, untuk menggunakan hati,
mata dan telinga secara jujur dan benar
dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
“Jangan sampai kita mempunyai hati tapi
tidak menggunakannya untuk memahami
dan berpikir agar berbuat adil. Punya
telinga tetapi tidak menggunakannya
untuk mendengar kebenaran. Dan, punya
mata tapi tidak mau melihat kebenaran
bahkan malah menipu dirinya sendiri. Kata

Allah, orang seperti ini cocoknya menjadi
binatang ternak yang akan dipotong
nantinya,” tegas Mahfud dengan menyitir
ayat Al Qur’an surat al-A’râf ayat 179.
“Kalau tidak ingin (diibaratkan,
red) jadi ‘hewan ternak’, jadilah orang
yang berusaha jujur dalam kehidupan
sehari-hari,” pesan Mahfud saat menutup
pemaparannya dalam acara bertajuk
Penegakan Hukum dan Kejujuran dalam
Memimpin Umat itu. (Dodi)

Kunjungan Wakil Presiden MK Austria ke MKRI

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua MK, Moh Mahfud MD, didampingi Waka MK, Achmad Sodiki, beserta Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, M Akil Mochtar, dan
Sekjen MK, Janedjri M Gaffar, foto bersama usai audiensi Wakil Presiden MK Austria, Brigitte Bierlein di Gedung MK, Jakarta, (10/11).

W

akil Presiden Mahkamah
Konstitusi Austria, Brigitte
Bierlein, berkunjung ke
Mahkamah
Konstitusi
(MK) pada Rabu (10/11) siang. Kunjungan
ini merupakan salah satu rangkain dari
kunjungannya ke tiga negara di Asia
Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia dan
Singapura bersama Presiden Austria.
Pada kesempatan itu, Brigitte diterima
oleh Ketua MK RI, Moh. Mahfud MD,
Wakil Ketua MK RI, Achmad Sodiki,
beserta Hakim Konstitusi, M. Akil Mochtar,
M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan
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Hamdan Zoelva. Turut hadir, Sekretaris
Jenderal MK RI, Janedjri M. Gaffar.
Menurut Brigitte, kunjungannya
tersebut adalah dalam rangka menjaga
hubungan baik serta membangun
kerjasama yang lebih baik lagi ke depan,
khususnya antara MK Austria dengan MK
RI. “Hopefully we have good relationship
for the future,” ungkapnya.
Menurut Mahfud, sudah sepantasnya
kita (baca: Indonesia) berbangga dengan
pencapaian yang telah diperoleh MK
RI hingga sekarang ini. Karena, lanjut
Mahfud, jika dibandingkan dengan MK

Austria (MK tertua di dunia), MK RI
masih sangat muda, namun tidak kalah
dalam prestasi. “Kita lebih produktif
dalam penyelesaian sengketa-sengketa
Pemilu maupun sengketa UndangUndang. (Kalau) mereka lebih banyak
menangani suaka politik dari negara lain,”
ungkapnya.
Untuk menindaklanjuti pertemuan
tersebut, ujar Mahfud, kelak akan dilakukan
kerjasama antara MK RI dengan MK
Austria dalam bentuk pertukaran pegawai
ataupun panitera antar MK. (Dodi)

Pegawai MK Peringati Hari Pahlawan
Pegawai MK memperingati upacara Hari Pahlawan,
dipimpin inspektur upacara Sekjen Mahkamah
Konstitusi (MK), Janedjri M. Gaffar, Rabu (10/11).

S

ebagai penghargaan kepada
para pahlawan, Pegawai MK
memperingati Hari Pahlawan.
Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar,
bertindak sebagai Inspektur Upacara,
sekaligus membacakan amanat Menteri
Sosial RI dalam upacara memperingati
Hari Pahlawan, Rabu (10/11/2010) di
halaman Gedung Mahkamah Konstitusi.
Sebagai salah satu bentuk penghargaan
atas jasa dan pengorbanan para pahlawan/
pejuang pendahulu kita, sejalan dengan
ungkapan salah seorang The Founding
Fathers kita yang menyatakan bahwa
”.....hanya bangsa yang menghargai jasa
pahlawannya, dapat menjadi bangsa
yang besar...” atau juga sering dikenal
dengan ungkapan “Bangsa yang besar
adalah bangsa yang menghargai jasa
para pahlawannya”, demikian salah satu
kutipan Sambutan Menteri Sosial.
Menteri Sosial dalam amanatnya
menyatakan, “Pertempuran 10 November di

Humas MK/Fitri Yuliana

Surabaya yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan adalah perjuangan
heroik, suatu perjuangan yang memerlukan pengorbanan luar biasa dari para pendahulu
kita, baik jiwa, raga maupun harta.”
Peringatan Hari Pahlawan tahun 2010 yang mengangkat tema “Dengan Semangat
Nilai Kepahlawanan Kita Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial Nasional”, hendaknya
dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan untuk
mengatasi berbagai masalah yang melanda Bangsa Indonesia.”
Intinya, dalam sambutan singkat yang dibacakan Sekjen MK tersebut, Menteri Sosial
menekankan perlunya peningkatan rasa kesetiakawananan sosial, saling menghargai,
menghormati, tolong menolong supaya tidak akan mudah terprovokasi. Kesetiakawanan
Sosial akan menguatkan solidaritas yang memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. (Dwi Nugroho)

Peluncuran Buku “Naskah Komprehensif Perubahan
UUD 1945”
Ketua MK Moh. Mahfud MD, Ketua MPR Taufiq
Kiemas, Ketua Forum Konstitusi (FK) Harun
Kamil, dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, dalam
peluncuran Buku Naskah Komprehensif Perubahan
UUD 1945, Jakarta, (11/11).

P
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eluncuran
Buku
Naskah
Komprehensif Perubahan UUD
1945, Edisi Revisi, berlangsung
pada Kamis (11/11) siang di
aula Gedung MK. Dalam kesempatan itu
hadir para Hakim Konstitusi, Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar, Ketua MPR, Taufiq
Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua
KY Busyro Muqqodas, Ketua BPK Hadi
Purnomo, Ketua FK Harun Kamil, para
pegawai MK serta para hadirin lainnya.
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Ketua MK, Moh Mahfud MD,
berharap Buku Naskah Komprehensif
Perubahan UUD 1945 menjadi buku induk
dari setiap studi konstitusi di Indonesia saat
ini. Seperti halnya di masa lalu, ungkap
Mahfud, terdapat sebuah buku yang
ditulis Prof. Moh. Yamin berupa Naskah
Persiapan UUD 1945. Terlepas dari soal
kontroversi, isi buku Moh. Yamin, Mahfud
ingin mengutip sambutan Bung Karno
dalam pengantar buku itu, ‘Bagi pemuda
Indonesia yang ingin menyelami lautan
sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi
Indonesia bacalah buku yang ditulis
oleh Yamin ini. Karena di situ tergambar
perdebatan dan pilihan-pilihan politik bagi
bangsa ini,’
Mahfud mengucapkan selamat
kepada Forum Konstitusi (FK) yang
telah mengemban tugas dari MPR dan
MK, sehingga Buku ini bisa diluncurkan.
“Secara khusus saya mengucapkan terima
kasih kepada MPR yang mempermudah
kerjasama sehingga buku ini bisa direvisi,”
kata Mahfud.
Sementara itu Ketua MPR, Taufiq
Kiemas, mengatakan peluncuran Buku
Naskah Komprehensif Perubahan UUD
1945 merupakan buku monumental

atas kerjasama antara MK dan MPR,
sebagai tindak lanjut nota kesepahaman
tentang program sosialisasi konstitusi
dan pengembangan budaya sadar
berkonstitusi.
Oleh sebab itu, lanjut Taufiq,
diperlukan upaya dan langkah nyata untuk
mewujudkan supremasi hukum, antara
lain melalui pemberian pemahaman secara
utuh dan menyeluruh tentang konstitusi,
serta peningkatan kesadaran berkonstitusi
bagi seluruh komponen bangsa.
Sedangkan Sekjen MK, Janedjri M.
Gaffar mengungkapkan, kehadiran Buku
Naskah Komprehensif Perubahan UUD
1945 diharapkan dapat membantu hakim
MK yang notabene dituntut memiliki
pemahaman yang baik mengenai butirbutir ketentuan UUD 1945 sebagai
salah satu metode penafsiran konstitusi.
“Penyusunan buku Naskah Komprehensif
Perubahan UUD 1945 dilandasi juga
oleh keinginan serta sebagai perwujudan
tanggung jawab Mahkamah Konstitusi
untuk memenuhi kebutuhan sejarah,
khususnya pendokumentasian sejarah
perkembangan konstitusi di Indonesia,”
tambah Janedjri.
Pada
kesempatan
itu
juga

dilakukan penyerahan Buku Naskah
Komprehensif Perubahan UUD 1945
secara simbolis dari penerbit Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MKRI dan FK
kepada Ketua MPR dan Ketua MK. Buku
yang disusun secara tematis-kronologis ini
diharapkan untuk memahami perubahan
UUD 1945 sejak 1999 sampai 2002 lebih
mudah, dimana Risalahnya terdiri atas 17
jilid yang tidak mudah membaca lembar
per lembar.
Buku ini terdiri atas dari 10 buku
dengan pokok pembahasan yaitu: Buku
I berjudul Latar Belakang, Proses, dan
Hasil Perubahan UUD 1945, Buku II
Sendi-Sendi/Fundamen Negara, Buku
III soal Lembaga Permusyawaratan dan
Perwakilan (terdiri atas Jilid 1 dan 2),
Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara
(terdiri atas dua jilid), Buku V Pemilihan
Umum, Buku VI Kekuasaan Kehakiman,
Buku VII Keuangan, Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Buku
VIII Warga Negara dan Penduduk, HAM
dan Agama, dan Buku IX Pendidikan dan
Kebudayaan, serta Buku X Perubahan
UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan
Tambahan. (Nano Tresna A./mh)

Mahfud MD Menjadi “Keynote Speaker” Peluncuran
Buku “Orang Miskin Boleh Sehat”
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD
saat menjadi keynote speaker dalam peluncuran
buku Orang Miskin Boleh Sehat yang ditulis oleh
Djoko Santoso, dr., SpPD-KGH, PhD, Surabaya
(14/11).

K
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etua MK Moh. Mahfud MD
menjadi keynote speaker
dalam acara peluncuran buku
berjudul Orang Miskin Boleh
Sehat yang ditulis oleh Djoko Santoso,
dr., SpPD-KGH, PhD yang berlangsung di
Multi Purpose Hall, Elmi Hotel Surabaya,
Minggu (14/11/10).
Dalam
orasinya,
Mahfud
mengatakan bahwa politik kesehatan itu
harus antisipatif secara massif, bukan pada
teknik medis. Untuk mengerti politik

kesehatan seseorang tidak perlu
menjadi orang yang ahli kesehatan. Hal
ini penting untuk diketahui para petinggipetinggi di negeri ini.
Lebih lanjut Mahfud memberikan
contoh ketidakadilan yang dialami oleh
masyarakat terutama golongan ekonomi
lemah yang selalu menjadi korban dari
politik kesehatan yang tidak terstruktur
dengan baik di Indonesia.
“Hal ini juga menjadi pelanggaran
hak-hak konstitusi apabila masyarakat

seperti ini tidak dilayani dengan baik
dan seharusnya. Dalam konstitusi sebuah
negara, kesehatan adalah salah satu tujuan
didirikannya negara ini,” tegas Mahfud.
Ditambahkan pula dalam orasinya
bahwa kesehatan adalah bagian dari
politik konstitusi kita. Pemerintah wajib
menyediakan fasilitas kesehatan secara
wajar, dan hal ini harus dilaksanakan oleh
negara. Garis konstitusi dan UU kesehatan
sudah jelas, namun masih memiliki banyak
permasalahan di dalamnya seperti problem

birokrasi. Korupsi juga menjadi masalah
serius yang mempengaruhi kinerja dari
birokrasi kesehatan.
Indonesia adalah negara yang paling
lambat keluar dari krisis ekonomi, karena
salah satu penyebab utamanya adalah
masalah korupsi. Dalam bidang kesehatan,
Mahfud menegaskan perlu adanya politik
kesehatan yang terstruktur, karena problem
kesehatan kita adalah sistem birokrasi yang
korup, karena itu menjadi sulit mendirikan
sistem negara yang baik. (ddy/mh)

Mahfud MD:

Jangan Biarkan Demokrasi Berjalan Sendiri
Ketua MK Moh. Mahfud MD saat menjadi keynote
speaker di depan guru-guru sekolah wilayah
Sumenep, dengan tema “Sosialisasi Peningkatan
Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi melalui
Pendidikan Politik bagi Infrastruktur Politik dan
Masyarakat”, Madura, (15/11).
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K

etua MK Moh. Mahfud MD
melakukan kunjungan ke
Sumenep untuk memberikan
materi pada acara “Sosialisasi
Peningkatan Pemahaman Nilai Nilai
Demokrasi melalui Pendidikan Politik
bagi Infrastruktur Politik dan Masyarakat”
di salah satu hotel di Sumenep, Madura,
Senin (15/11/10). Dalam orasinya Mahfud
memberikan banyak materi tentang

demokrasi konstitusi di Indonesia kepada
para peserta yang sebagian besar dihadiri
oleh guru-guru sekolah.
“Kita itu melakukan reformasi
karena ingin membangun demokrasi
secara benar, karena demokrasi yang
lalu dianggap gagal karena membangun
banyak korupsi, kolusi dan nepotisme
di setiap lembaga yang ada di negara ini
yang sampai sekarang ini menyandera

kehidupan kita,” tegas Mahfud.
Saat ini telah diciptakan konstitusi
yang didesain untuk membentuk suatu
pemerintahan yang harmonis, di mana
kemudian diciptakan satu pola kehidupan
yang diatur oleh lembaga-lembaga negara
yang mempunyai hubungan checks and
balances. “Karena itu, di Indonesia
sekarang ada tujuh lembaga negara
yang mempunyai struktur yang sejajar
secara tingkatan yang fungsinya saling
melengkapi dan mengawasi satu sama
lain,” tandas Mahfud.
Konstitusi dan hukum sudah
memberikan demokrasi yang baik, saat ini
hanya tinggal pelaksanaannya yang perlu
diawasi dan didukung. “Demokrasi tidak
bisa dibiarkan berjalan sendiri, karena
itulah di dalam demokrasi itu banyak
terdapat kecurangan,” tambah Mahfud.
Setelah memberikan materi pada
acara sosialisasi tersebut, Mahfud MD
menyempatkan diri berkunjung dan
berziarah di Asta Tinggi yang merupakan
komplek makam raja-raja Sumenep. (ddy/
mh)
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Ketua MK:

Pemiskinan Adalah Hukuman
Tepat untuk Gayus
Ketua MK, Moh. Mahfud MD
saat menjadi narasumber
dalam acara Apa Kabar Pagi
yang ditayangkan oleh TVOne,
Selasa (16/11) pagi.

K

etua MK Moh. Mahfud MD
menegaskan bahwa tindakan
korupsi dan penyuapan yang
dilakukan Gayus Tambunan
telah merusak penegakan hukum. Bahkan,
akibat ulah Gayus itu bisa membuat ribuan
rakyat Indonesia menjadi miskin.
“Rakyat dimiskinkan oleh Gayus.
Orang seperti itu tidak hanya dihukum
berat, tapi juga harus dimiskinkan,” ucap
Mahfud kepada para wartawan di ruang
kerjanya, Selasa (16/11) menanggapi
terdakwa mafia pajak, Gayus Tambunan,
yang kini masih ramai jadi pembicaraan
orang.
Mahfud yakin, dengan memiskinkan
pelaku korupsi seperti di China, Korea,
Jepang, merupakan bentuk pembelajaran
terhadap masyarakat, maupun bentuk
penangkalan agar tindakan yang dilakukan
Gayus tidak terulang kembali.
“Supaya diingat, Gayus itu
menyuapnya sedikit tetapi menerima
suapnya banyak. Nah itu yang diproses
pidana. Dengan proses pidana, dia
menerima suap, sekarang dia bukan
hanya dihukum penjara. Tetapi juga uang

64

KONSTITUSI November 2010

Humas MK/GANIE

hasil suap itu bisa disita oleh negara
karena merupakan hasil kejahatan,” jelas
Mahfud.
Mahfud
mengatakan,
untuk
memiskinkan Gayus sebenarnya tidak sulit
karena dia sudah memiliki pengakuanpengakuan sebagai bukti awal untuk
dipidanakan karena disuap. Namun kalau
karena menyuap, hal tersebut sulit untuk
dimiskinkan.
Menurut Mahfud, apa yang dialami
Gayus sampai bisa melenggang ke luar
rumah tahanan (rutan) dan berada di Bali,
merupakan satu kolusi yang luar biasa.
Karena untuk bisa keluar dari rutan itu,
hanya dapat melalui izin ketua majelis
hakim yang mengadili.
“Bahkan kepala rutan pun tidak
boleh mengizinkan, sebelum ada izin
dari ketua majelis hakim. Nah di situ jadi
masalah besar,” tandas Mahfud.
Mahfud menjelaskan lagi, untuk
jangka panjang sebenarnya pemerintah
Indonesia sudah membuat UU No.
7/2006 mengenai Ratifikasi Konvensi
Internasional tentang Pemberantasan
Korupsi.

“Pemerintah
Indonesia
harus
membuat UU tentang langkah-langkah
untuk menjerakan orang, membuat orang
takut melakukan tindak pidana korupsi,
termasuk cara memiskinkan pelaku
korupsi. Tapi sampai sekarang belum
ada undang-undangnya. Saya kira, UU
itu perlu segera dibuat, sudah terlambat
tiga tahun lebih,” kata Mahfud. Menurut
Mahfud MD, orang seperti Gayus
seharusnya dihukum dengan cara yang
tak biasa. Dan, ia pun mengusulkan,
‘pemiskinan’ adalah hukuman yang tepat
bagi orang seperti Gayus. “Dia telah
memiskinkan jutaan orang di negeri ini,”
ujar Mahfud mengungkapkan alasannya,
saat menjadi narasumber dalam acara Apa
Kabar Indonesia Pagi yang ditayangkan
oleh TVOne, Selasa (16/11) pagi. “Kalau
dia sekeluarga dimiskinkan, menurut saya,
adalah hukuman yang cukup adil. Agar
orang seperti dia tidak melakukan lagi.”
Namun, Mahfud menyayangkan,
pilihan hukuman ‘pemiskinan’ tersebut
belum ada dalam sistem hukum Indonesia.
“Karena kita terlambat (dalam, red)

AKSI
membuat UU untuk mengimplementasi
ratifikasi terkait konvensi PBB tentang
tindakan anti korupsi,” ujarnya. Oleh
karena itu, ia berharap, setidaknya,
Gayus dapat dihukum seberat mungkin
berdasarkan apa yang telah dilakukannya
selama ini.
Mahfud
berpendapat,
dalam
menyelesaikan kasus ‘pelesiran’ Gayus
ke Bali yang dilakukan tanpa ijin dari
Pengadilan tersebut, setidaknya ada dua

hal yang perlu menjadi fokus perhatian:
pertama, Gayus, sebagai pelaku suap;
dan kedua, aparat yang menerima suap.
Menurut Mahfud, alasan-alasan dan motif
di balik hal itu harus diungkap tuntas untuk
pembenahan penegakan hukum ke depan.
Pada kesempatan itu, Mahfud juga
sangat menyesali begitu mudahnya praktikpraktik koruptif itu terjadi dalam sistem
penegakan hukum di Indonesia. Apalagi,
lanjutnya, pelakunya adalah oknum aparat

penegak hukum itu sendiri. “Para penegak
hukum itu seperti dikencingi saja sama
Gayus, lalu berebut air kencingnya Gayus
itu,” ungkap Mahfud geram. “Itulah ironi
negeri kita,” selorohnya disertai tawa kecil.
Menurut Mahfud, segala kebobrokan
hukum yang terjadi dewasa ini harus
secepatnya diselesaikan. Salah satu cara
yang bisa ditempuh adalah meningkatkan
profesionalisme aparat penegak hukum.
(Dodi/Nano Tresna A./mh)

Ketua MK: Gayus Sebaiknya Ditangani KPK
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud
MD, saat diwawancarai oleh wartawan dari Seputar
Indonesia RCTI, pada Selasa (23/11) pagi, di ruang
kerja Ketua MK.

Dok. Humas MK

U

ntuk
menangani
kasus
penyuapan terhadap Gayus,
sebaiknya ditangani oleh
KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi). Demikan dinyatakan oleh Ketua
MK, Moh. Mahfud MD, saat diwawancarai
oleh Ade, Wiwid dan Jagad, wartawan dari
Seputar Indonesia (RCTI) pada Selasa
(23/11) pagi, di ruang kerja Ketua MK.
“KPK lebih independen,” tegasnya.
Menurut Mahfud, Kejaksaan dan
Kepolisian sangat sulit menghindari
kepungan dari ‘koalisi’ antara politisi dan
para pengusaha besar yang berkepentingan
terhadap kasus mafia pajak tersebut.
“Karena, unsur politik dan kepentingan

pengusaha-pengusaha
besar
sangat
memengaruhi Kejaksaan dan Kepolisian,”
ujarnya. “Akhirnya, akan terjadi kompromi
dengan tekanan-tekanan itu.”
Hal tersebut, ujar Mahfud, bukan
berarti bahwa dirinya tidak percaya kepada
Kepolisian ataupun Kejaksaan. Akan
tetapi, lanjutnya, jika dilihat dari proses
persidangan selama ini, persidangan Gayus
hanya menyentuh pada hal-hal yang ‘kecil’
saja. “Kasus penyuapan terhadap Gayus,
yang lebih besar, malah tidak diungkap,”
cetusnya.
Oleh karena itu, menurut Mahfud,
KPK bisa mengambil kasus yang lebih
besar tersebut, yakni penyuapan terhadap

Gayus terkait mafia pajak perusahaanperusahaan besar. Mahfud pun merasa
aneh kenapa hal itu tidak menjadi target
utama para penegak hukum selama ini.
Padahal, Gayus telah mengungkapkan
tentang hal itu berkali-kali di berbagai
kesempatan.
Menurutnya, pengakuan Gayus
selama ini bisa menjadi fakta-fakta
hukum untuk selanjutnya menjadi dasar
penanganan oleh KPK. “Seharusnya
KPK proaktif,” sarannya. Bahkan, ia
menyarankan, pembela hukum Gayus,
Adnan Buyung Nasution langsung yang
melaporkan kasus penyuapan tersebut ke
KPK.
Sebagai penutup, Mahfud pun
menuturkan, sebaiknya kasus ini tidak
hanya menjadi perhatian dalam konteks
wacana hukum saja. Kasus ini seharusnya
menjadi momentum untuk membangun
kesadaran bahwa korupsi adalah musuh
bersama dan penegakan hukum harus
selalu dikawal oleh publik. “Masyarakat
harus kejar ini. Jangan sampai lolos!”
tegasnya. (Dodi/mh)
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KPK Dapat Ambil Alih Kasus Gayus, Tanpa Harus
Berkoordinasi

K

asus Gayus yang belum
ditangani oleh Polri maupun
Kejaksaan dapat diambil
oleh KPK tanpa harus
berkoordinasi dengan pihak manapun.
Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD ketika ditemui di Ruang
Kerjanya, Selasa (23/11), di Gedung MK.
“KPK langsung saja ambil yang
belum ditangani kejaksaan dan polisi.
Nyatanya selama ini, KPK bisa ambil
sendiri (kasus korupsi, red.). Tidak usah
koordinasi kalau (KPK) sudah tahu sendiri.
Menurut saya, itu yang perlu diketahui
masyarakat, sehingga KPK jangan sampai
dibawa dalam situasi kalau dia (KPK, red.)
harus berembuk,” urai Mahfud.
Menurut Mahfud, jika dibutuhkan
langkah progresif, maka Presiden harus
meminta Satgas Mafia Hukum untuk
melapor langsung ke KPK. “Seperti
dia dapat info tentang Misbachun, dia
yang melaporkan ke polisi sehingga
bisa dihukum? Nah, sekarang kenapa
ada seperti itu (kasus Gayus, red.) tidak
dilaporkan ke KPK? Itu kalau mau
menegakkan hukum dan mau ikut campur
yang benar. Karena ada ikut campur yang
salah, tapi kalau melapor ke KPK itu, ikut
campur yang benar, bukan intervensi.
Memang sebenarnya aslinya Presiden
tidak mengintervensi jaksa dan polisi, tapi
memang harus memberi instruksi. Ikut
campurnya itu memberi instruksi agar
hukum itu tegak,” paparnya.
Tanpa intervensi dari Presiden,
lanjut Mahfud, kepolisian dan kejaksaan
tidak akan kuat. “Kepolisian dan kejaksaan
dikepung oleh partai, DPR, mantan pejabat
yang koruptor, para pengemplang pajak,
makanya mungkin tidak berani buka,”
lanjutnya.
Mahfud mencontohkan serupa
dengan kasus Anggodo beberapa waktu
lalu yang tidak bisa ditangani polisi dengan
alasan tidak dapat menemukan pasal
yang bisa dikenakan kepada Anggodo.
“Polisi menyerah kemudian diserahkan
kepada KPK dengan alasan polisi tidak
menemukan bukti Anggodo melakukan
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Ketua MK Moh. Mahfud
MD ketika ditemui di
Ruang Kerjanya, Selasa
(23/11), di Gedung MK.
Humas MK/GANIE

tindak pidana. Ternyata diperiksa KPK
sebulan kelar, dan langsung masuk
pengadilan. Sekarang sudah dihukum,
malah hukumannya naik. Itu bukti bahwa
mungkin kondisi ini (kondisi kasus Gayus,
red.) sama yang dihadapi kepolisian dan
kejaksaan ketika menangani Anggodo,
tidak berani. Padahal dengan alasan tidak
ada pasal, namun setelah diserahkan ke
KPK, KPK akan menemukan pasal. Yang
penting (KPK, red.) ambil saja sendiri
kasus Gayus yang belum ditangani polisi
dan kejaksaan,” terangnya.
Disinggung mengenai langkah teknis
yang perlu diambil, Mahfud menyarankan
agar Satgas Mafia Hukum, ICW (Indonesia
Corruption Watch), Pukat UGM meminta
kepada KPK sebagai pelapor. “Hal ini
sehingga KPK bisa mengeluarkan SPDP
(Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan)
dulu untuk Gayus,” sahutnya.
Kasus Zainal
Pada kesempatan itu pula, Mahfud
mengklarifikasi mengenai surat yang

dikirmkannya untuk Kapolri. Mahfud
menjelaskan bahwa ia bukan mengirimkan
nota keberatan, melainkan hanya surat
penjelasan biasa. “Surat biasa yang
menyatakan bahwa panitera itu dalam
melaksanakan tugas, tidak bisa dianggap
melakukan pidana. Nanti kalau panitera
melakukan tindak pidana, panitera di
seluruh Indonesia bisa dilaporkan polisi.
Mengeluarkan surat penjelasan memang
tugas panitera, bukan tugas ketua. Oleh
sebab itu, dengan surat dari saya, lebih
komprehensif bahannya,” jelasnya.
Mahfud menjelaskan sesuai surat
edaran MA, orang yang menjalankan tugas
peradilan tidak bisa dikriminalkan. “Kecuali
memalsukan atau memanipulasi keterangan
di luar putusan. Dalam kasus Zainal itu,
putusan MK tidak ada masalah sama sekali.
Timbul ketika Panitera membuat surat
penjelasan karena diminta oleh KPU,”
tandasnya. (Lulu Anjarsari/mh)

AKSI

Mahfud MD:

Idul Adha, Momentum Perang Melawan Koruptor
Ketua MK Moh. Mahfud MD saat menjadi khotib
shalat Idul Adha di Masjid Al Markaz Al Islami
Jenderal M. Yusuf, Makassar (17/11).

R

abu, 17 November 2010, Ketua
MK Mahfud MD menjadi khotib
shalat Idul Adha di masjid AlMarkaz Al Islami Jenderal
M. Yusuf Makassar. Dalam khotbahnya
Mahfud MD mengharapkan peringatan
Idul Idha 1431 Hijriah ini menjadi
momentum perang terhadap para koruptor
yang menjadi musuh utama bangsa ini.

Humas MK/Dedy

“Yang harus diperangi dalam rangka Idul
Qurban ini adalah para koruptor,” ujar
Mahfud.
Mahfud mengatakan, ancaman bagi
nasionalisme negeri ini bukan ancaman
dari luar, tapi dari dalam bangsa ini yang
berwujud ketidakadilan. Kalau dahulu
kala ancaman bangsa Indonesia adalah
penjajah Belanda, Inggris, Jepang dan

Amerika. “Sekarang musuh kita adalah
ketidakadilan, dan kita dijajah oleh bangsa
sendiri “ tandas Mahfud.
Mahfud
menegaskan
bahwa
ketidakadilan
sudah merajalela dan
hukum bisa diperjualbelikan. Bahkan
pejabat bisa dibeli oleh koruptor. Menurut
Mahfud, kejahatan hukum yang terjadi
saat ini bisa menghancurkan negara. Hal
ini menjadikan bangsa kita ini menjadi
bangsa yang terpuruk.
Dalam
khotbahnya,
Mahfud
juga menyinggung kemerosotan moral
bangsa disebabkan karena lemahnya
sistem hukum. Negara Indonesia sedang
terancam, bukan karena perbedaan antar
umat beragama tetapi karena hukum dan
keadilan yang tidak ditegakkan, tandas
Mahfud di hadapan ribuan jamaah Al
Markaz.
Mahfud
mengatakan
“Kata
Rasulullah,
kenapa
bangsa
besar
bisa hancur, karena ada orang kecil
dihukum karena kesalahan kecil dan
orang besar dibebaskan karena bersalah.”
Shalat Idul Adha di Masjid Al-Markaz ini
dihadiri pula oleh Mantan Wakil Presiden
H. M. Yusuf Kalla dan Para Pejabat Daerah
Sulawesi Selatan. (ddy)

Hamdan Zoelva:

Berqurban Membangun Solidaritas Sosial
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat menjadi
Khotib shalat Idul Adha, di lapangan upacara
Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta
(17/11).

I
Humas MK/Ilham

badah qurban memiliki dimensi
sosial yang sangat tinggi. Perintah
berqurban dalam ajaran Islam, di
samping merupakan refleksi dari
tanda syukur dan mendekatkan diri
kepada Tuhan karena banyak nikmat yang
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diberikan-Nya kepada kita, juga merupakan
perintah kepada seorang muslim untuk
membangun solidaritas sosial kepada
siapa pun tanpa membedakan agama dan
kepercayaannya.
Demikian diungkapkan oleh Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva saat menjadi
Khotib shalat Idul Adha, Rabu (17/11) di
Lapangan upacara Komplek Perkantoran
Bank Indonesia (BI), Jakarta. Nampak
hadir pada kesempatan itu, Gubernur BI,
Darmin Nasution.
“Ajaran qurban memerintahkan
kepada
seorang
muslim
untuk
menyembelih hewan qurban yang

sebagian dagingnya untuk dimakan
sendiri dan sebagian lainnya dibagikan
kepada mereka yang jarang bahkan tidak
pernah menikmati daging hewan,” ungkap
Hamdan dalam khotbahnya. Hamdan
kemudian mengatakan, “Ajaran ini adalah
bentuk tanggung jawab sosial seorang
muslim untuk berempati dan membangun
solidaritas sosial.”
Kalau kita meneliti seluruh
kandungan Al Qur’an, kata Hamdan, maka
kita akan menemukan suatu pesan yang
jelas bahwa ketika ada perintah untuk
beriman kepada Allah dan mendirikan
shalat, selalu diiringi dengan kewajiban

untuk mengeluarkan zakat dan berbuat
baik kepada sesama manusia, yang secara
singkat dibahasakan dengan istilah hablun
minallâh dan hablun minannâs. “Itulah
esensi pokok ajaran Islam,” tegasnya.
Menurut Hamdan, keistimewaan
ibadah qurban mengandung dua dimensi
sekaligus, yakni dimensi hablun minallâh
dan hablun minannâs. “Dimensi hablun
minallâh yaitu dalam rangka mendekatkan
diri kepada Allah dan refleksi kepatuhan
dan kepasrahan melaksanakan perintahNya. Serta dimensi hablun minannâs
yaitu membangun solidaritas sosial antara
sesama manusia,” ujarnya. (Dodi/mh)

Pertemuan Koordinasi MK dengan Pusat Kajian Konstitusi
dan Pengelola “Video Conference se-Indonesia”

Ketua MK Moh. Mahfud MD membuka Pertemuan
Koordinasi MK dengan Pusat Kajian Konstitusi dan
Pengelola Video Conference se-Indonesia, Jakarta
(19/11).

K

etua MK, Moh. Mahfud
MD, berharap Pusat Kajian
Konstitusi dapat ikut berperan
dalam rangka pemasyarakatan
dan pengembangan studi-studi konstitusi.
“Secara teori, masalah konstitusi akan
terus dibahas. Bahkan bukan tidak
mungkin, sebelum genap sepuluh jari ini
dihitung, sudah ada lagi langkah-langkah
konkret untuk perubahan konstitusi,”
ungkap Mahfud sebelum membuka resmi
acara “Pertemuan Koordinasi Mahkamah
Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi
dan Pengelola Video Conference seIndonesia”, Jumat (19/11) di Hotel Sultan,
Jakarta.
Dikatakan
Mahfud,
sampai
tahun 1998, tidak ada orang yang
bermimpi bisa mengubah konstitusi.
Tapi sekarang, ternyata konstitusi dapat
diubah, apalagi kalau terjadi situasi yang
menggelombang.
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“Perubahan yang dilakukan sekarang
bisa lebih mudah dibandingkan dari yang
sudah-sudah. Itulah perlunya Pusat Kajian
Konstitusi yang selalu mengkaji apa yang
berkembang setiap saat dari pemikiranpemikiran tentang konstitusi,” kata
Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan
bahwa konstitusi merupakan induk dari
segala hukum. Dengan demikian, ungkap
Mahfud, seorang ahli konstitusi harus
paham semua jenis hukum baik pidana,
perdata, internasional, setidak-tidaknya
paham asas-asasnya.
Kemudian
mengenai
fasilitas
video
conference
(vicon),
lanjut
Mahfud, pada mulanya dimaksudkan
untuk mempermudah persidangan jarak
jauh dan secara langsung di beberapa
beberapa fakultas hukum di daerah.
Ternyata, melalui vicon dapat digunakan
untuk praktik hukum mahasiswa. Selain

untuk persidangan, fasilitas vicon juga
bermanfaat melayani permintaan beberapa
kampus untuk kuliah konstitusi jarak
jauh.
Sementara itu Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar mengatakan, dalam pertemuan
yang berlangsung 19-20 November 2010
ini akan dibahas secara rinci mengenai
pelaksanaan berbagai program kerjasama.
Diharapkan, dalam pertemuan ini dapat
diketahui kelemahan atau kelebihan dari
berbagai program kerjasama.
“Dengan mengetahui kelemahan dan
kelebihan berbagai program kerjasama,
dapat dijadikan bahan evaluasi,” imbuh
Janedjri di hadapan sekitar 140 peserta
acara.
Menyinggung fasilitas teknologi
video conference MK, ungkap Janedjri,
teknologi ini dibangun dan dikembangkan
oleh MK untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas konstitusional MK,
antara lain untuk mendukung kelancaran
persidangan, terutama persidangan jarak
jauh.
“Teknologi
tersebut
dapat
dimanfaatkan pula untuk penyelenggaraan
persidangan jarak jauh, penyiaran
persidangan MK secara langsung,
digitalisasi dokumen, pengajuan perkara
on-line, konsultasi perkara on-line serta
sosialisasi hukum acara MK. Termasuk
dapat juga digunakan untuk pengembangan
pusat informasi hukum,” tandas Janedjri.
(Nano Tresna A.)

Sekjen MK: Posisi MK dengan Mitra Kerjanya Setara

P

osisi MK dengan mitra kerjanya
adalah sama. ”MK tidak
memposisikan mitra kerjanya
menjadi semacam rekanan. Kita
sama,” ujar Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
sebelum menutup resmi ”Pertemuan
Koordinasi Mahkamah Konstitusi dengan
Pusat Pengkajian Konstitusi dan Pengelola
Video Conference se-Indonesia” pada
Sabtu (20/11) di Hotel Sultan, Jakarta.
Prinsip kerjasama antara MK dengan
mitra kerjanya, ungkap Janedjri, adalah
bermanfaat untuk kedua belah pihak,
masyarakat luas, dan saling menjaga
independensi masing-masing lembaga.
“MK tidak akan melakukan
intervensi kepada perguruan tinggi.
Begitu juga sebaliknya, perguruan tinggi
tidak mungkin melakukan intervensi
kepada MK. Kita saling menghargai,
menghormati, memahami. Atas prinsipprinsip kerjasama seperti itulah, kita
menggarap berbagai program kegiatan,”
tegas Janedjri.
Dikatakan Janedjri, khusus untuk
Pusat Kajian Konstitusi, banyak hal
maupun program kegiatan yang telah
disepakati, bahkan sampai pada hal-hal
yang bersifat teknis administratif.
“Pertemuan koordinasi ini tidak
hanya membicarakan hal-hal yang

Humas MK/GANIE

bersifat substansial kegiatan, tetapi juga
administrasi. Jadi sudah ada kesadaran
untuk itu, kita saling membantu,” ucap
Janedjri.
Mengenai
kegiatan
‘obrolan
konstitusi’ yang juga dibahas dalam
pertemuan ini, ungkap Janedjri, akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011
melalui radio dan televisi.
Lebih lanjut Janedjri mengatakan,
perguruan tinggi merupakan salah satu
elemen masyarakat yang memiliki
kedudukan dan peran strategis dalam
kehidupan nasional. ”Sebagai elemen
masyarakat yang terpelajar, perguruan

Mantan Hakim
Konstitusi, I Dewa
Gede Palguna
(tengah) bersama
Sekjen MK, Janedjri
M Gaffar (kanan)
didampingi Plh.
Kepala Biro Humas
dan Protokol, Rubiyo
(kiri) saat penutupan
Pertemuan Koordinasi
Mahkamah Konstitusi
dengan Pusat
Pengkajian Konstitusi
dan Pengelola
Video Conference
se-Indonesia” pada
Sabtu (20/11) di Hotel
Sultan, Jakarta.

tinggi memiliki tanggung jawab untuk
mengambil peran penting dalam denyut
nadi kehidupan, bermasyarakat, berbangsa,
bernegara,” ujar Janedjri.
Terkait dengan itulah, kata Janedjri,
maka MK memandang penting untuk
selalu dapat menjalin hubungan baik
dengan perguruan tinggi. Hubungan baik
tersebut harus dibingkai dalam kerangka
kerjasama yang dapat memberikan manfaat
bagi masing-masing pihak, termasuk
memberikan manfaat kepada masyarakat
luas. (Nano Tresna A.)

Hamdan Zoelva: MK, Polisi Konstitusi
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva ketika menerima
kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (22/11), di
Aula Gedung MK.

M
Humas MK/Yogi Dj

ahkamah
Konstitusi
(MK) berfungsi untuk
mengawal norma UU
agar sesuai dalam koridor
Konstitusi. Hal ini disampaikan oleh
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva ketika
menerima kunjungan mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM), Senin (22/11), di Aula
Gedung MK.
“Bisa dikatakan MK merupakan
polisi Konstitusi karena harus mengawal
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norma untuk tetap dalam koridor
konstitusi,” jelas Hamdan.
Dalam kesempatan itu, Hamdan
juga memaparkan sejarah terbentuknya
MK. Menurut Hamdan, MK dibentuk
menyesuaikan pemikiran M. Yamin,
yakni sebagai lembaga yang menguji UU
terhadap UUD 1945 (judicial review).
Akan tetapi, sambung Hamdan, setelah
dilakukan studi banding ke 50 negara baik
Eropa hingga Asia, maka kewenangan MK
pun ditambah.
“MK pun memiliki kewenangan
untuk memutus sengketa kewenangan
antarlembaga negara. Kewenangan ini juga
dimiliki oleh MK Jerman. Bahkan MK
Jerman mempunyai kewenangan memutus

sengketa antara Pemerintah Pusat dan
Federal. Kemudian kewenangan dalam
pemakzulan presiden (impeachment),”
paparnya.
Selain kewenangan tersebut, jelas
Hamdan, MK berwenang memutus
sengketa hasil Pemilu, baik Pemilu
legislatif maupun Pemilukada. Hamdan
juga menyinggung mengenai putusan
MK dalam perkara sengketa hasil
Pemilukada yang dianggap beberapa pihak
menyimpang dari UU.
“MK memang memutuskan tak
sebatas mengenai hasil penghitungan
suara, tetapi juga mengenai pelanggaran.
Itu pun jika pelanggaran yang ditemukan
tersebut bersifat massif, terstruktur dan

tersistematis, maka MK bisa membatalkan
hasil penghitungan suara,” jelasnya.
Menanggapi tentang banyaknya
putusan MK yang bersifat ultra petita,
Hamdan menjelaskan bahwa ada beberapa
pertimbangan majelis hakim konstitusi.
“Penggunaan ultra petita dilakukan
dalam pengujian undang-undang yang
menyangkut kepentingan umum dan
putusannya bersifat erga omnes. Jika untuk
kepentingan umum menghendaki hakim
tidak boleh terpaku pada permohonan.
Selain itu, MK menganut prinsip hakim
pasif dan yurisprudensi putusan ultra
petita telah diterima sebagai hukum,”
tandas Hamdan (Lulu Anjarsari/mh)

M. Arsyad Sanusi: MK menggunakan “Contemporary
Interpretation”
H. Marbawi, Ketua STIH
Yayasan Pertiba memberikan
plakat kepada Hakim
Konstitusi M. Arsyad Sanusi
seusai memberikan materi
saat kunjungan Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum (STIH) Yayasan
Perguruan Tinggi Bangka
(Pertiba) Pangkal Pinang,
Jakarta (24/11).

S

ebanyak 29 orang mahasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
(STIH) Yayasan Perguruan Tinggi
Bangka (Pertiba) Pangkal Pinang
mengunjungi MK, pada Rabu (24/11)
siang. Mereka diterima oleh Hakim
Konstitusi M. Arsyad Sanusi di Ruang
Diklat Lt. 8 Gedung MK.
Dalam kuliah yang berlangsung
sekitar 90 menit, Hakim Konstitusi
menyampaikan
makalah
berjudul
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Pengujian Undang-undang Terhadap
Undang-undang Dasar oleh Mahkamah
Konstitusi RI. Materi paparannya meliputi
wewenang dan fungsi MK RI, modelmodel
pengujian
undang-undang
(constitutional review/judicial review),
arah baru penafsiran konstitusi, ketentuanketentuan dalam permohonan pengujian
UU, alat bukti dan tahapan persidangan,
sistematika putusan serta tentang ultra
petita dalam pengujian UU.

Hakim Konstitusi M. Arsyad
Sanusi menjelaskan, MK menggunakan
Contemporary Interpretation. Lanjut
Arsyad, hakim tidak bisa di menara
gading, hanya membaca buku, namun
harus melihat asas kemanfaatan dalam
berlakunya suatu UU dan menerapkan
paradigma hukum progresif seperti yang
ditulis Satjipto Rahardjo. Penafsiran
historis yang biasa digunakan di masa
lalu memang melarang hakim memasuki
wilayah para pembuat UU, mungkin hal
itu yang menyebabkan DPR sering marahmarah terhadap putusan MK.
Kepada peserta kuliah, Hakim
Konstitusi M. Arsyad Sanusi mengajukan
pertanyaan, “Apakah orang asing boleh
mengajukan permohonan pengujian UU?”
Dari sembilan mahasiswa yang ditanya,
hanya satu orang yang jawabannya
mendekati kebenaran, yakni tidak boleh.

“Ora iso, kata orang Jawa”, demikian
tegas Arsyad menjelaskan dengan bahasa
sederhana. Lanjutnya, dasarnya adalah
Pasal 51 ayat 1 huruf a Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang berbunyi: “(1) Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/
atau
kewenangan
konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: a. perorangan warga negara
Indonesia.”

Salah seorang peserta bernama
M. Kamil Khatib menanyakan tentang
siapa yang mengawasi hakim konstitusi,
dengan tegas Arsyad menjawab, “Yang
awasi Allah Swt, dan putusan MK
bersifat erga omnes atau berlaku untuk
semua warga negara”.
Seusai kuliah, H. Marbawi, Ketua
STIH Yayasan Pertiba, Pangkal Pinang
menyatakan puas dengan penjelasan

hakim konstitusi. “Kami jadi tambah
wawasan, selama ini teoritis, sekarang
sudah dapat penjelasan, jawaban dari segi
prakteknya. Penjelasan bapak hakim dapat
dijadikan narasumber dalam penelitian,
skripsi maupun tesis mahasiswa,”
tandasnya sebelum beranjak pergi
menyiapkan kunjungan ke lembaga lain
esok harinya. (Dwi Nugroho/mh)

Ketua MK: MK Buka Pintu Baru dalam
Perselisihan Hasil Pemilukada

Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK), Moh.
Mahfud MD, Ketua KPU
Abdul Hafiz Anshary
dan Perwakilan
Bawaslu Widyaningsih
saat jumpa pers usai
rapat koordinasi dengan
Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan
Badan Pengawas
Pemilihan Umum
(Bawaslu), Jumat
(26/11), di Gedung MK.
Humas MK/GANIE

M

K
membuka
pintu
baru
dalam
kasus
pemilihan umum kepala
daerah
(Pemilukada).
Pintu baru yang dimaksud adalah
memberikan kedudukan hukum (legal
standing) kepada bakal calon pasangan
Pemilukada yang dicoret dari daftar
pasangan calon peserta Pemilukada
dengan sewenang-wenang oleh KPU. Hal
ini disampaikan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD seusai melakukan rapat
koordinasi dengan Komisi Pemilihan
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Umum (KPU) dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu), Jumat
(26/11), di Gedung MK.
“Berdasar pengalaman yang sudahsudah, kami di MK membuka pintu
baru di dalam kasus pemilukada. Pintu
baru artinya kami memberi kedudukan
hukum (legal standing) kepada bakal
calon pasangan peserta pemilukada
yang sebenarnya tidak jadi calon, karena
dia dicoret dengan sewenang-wenang
sebagai peserta. Menurut UU, yang
boleh berperkara ke MK adalah peserta.

Timbul kecenderungan baru termasuk 4
kasus (Sorong Selatan, Belitung Timur,
Banyuwangi, dan Jayapura) yang ada
di MK, orang itu memenuhi syarat, tapi
dicoret. Menurut hukum, dia tidak punya
kedudukan hukum (legal standing), karena
yang punya kedudukan hukum yang sudah
daftar. Ini baru mau daftar saja sudah
dicoret,” ujar Mahfud yang didampingi
oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan
Perwakilan Bawaslu Widyaningsih.
Mahfud
menyebut
putusan
Perselisihan Hasil Pemilukada Jayapura
November 2010 KONSTITUSI
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AKSI
sebagai pembuka pintu baru putusan
MK ini. “Demi keadilan dan mengawal
konstitusi dan demokrasi, kami membuat
putusan baru untuk kota Jayapura, di mana
orang yang dicoret, kami beri kedudukan
hukum dan berhak mengajukan perkara
dan permohonannya dikabulkan. Sehingga
pemilukada Jayapura dibatalkan karena
semula, orang ini sudah diberi SK tibatiba saat daftar calon diumumkan namanya
dicoret dengan berbagai alasan. Ini ‘kan
tidak adil,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Mahfud,
MK melakukan koordinasi dengan

KPU sebagai pelaksana pemulu serta
Bawaslu sebagai pengawas pemilu.
“Kami komunikasikan dengan KPU
dan Bawaslu. Alhamdulillah, kami
saling pengertian. Demi keadilan
dan konstitusi, hal seperti itu tidak
melanggar UU dan Konstitusi. Kami
melakukan itu. Kami memberi dasardasar pertimbangan hukum untuk sampai
pada hal itu. Satu hal yang terkesan kami
di MK, kami bertiga, Bapak Hafiz dan
Ibu Widyaningsih, selalu punya semangat
yang sama untuk menegakkan hukum agar
pemilu berjalan dengan baik,” paparnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua
KPU Abdul Hafiz Anshary. “Prinsipnya
kami mendapatkan informasi mengenai
pertimbangan hukum beberapa putusan
tentang Jayapura dan lain-lain. Kami
menangkap semangatnya bahwa ini
demi untuk melindungi hak orang dan
menegakkan demokrasi berdasarkan
UUD 1945 (Konstitusi). Oleh karena
itu, kita bisa memahami dan KPU akan
menjalankan dengan baik putusan MK,”
tandasnya. (Lulu Anjarsari/mh)

Maria Farida:

“Ultra Petita” Karena Terkait Pasal/Ayat Lain
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, menerima
kunjungan sekitar 20 mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran Bandung di
Ruang Rapat 1 Lt. 11 Gedung MK, Jakarta
(30/11).

Humas MK/Prana Patrayoga

H

akim
Konstitusi
Maria
Farida Indrati, Selasa (30/11)
menerima kunjungan sekitar
20
mahasiswa
Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran Bandung di
Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK. Hakim
Konstitusi Maria Farida menyampaikan
materi bertajuk “Hukum Acara Pengujian
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.”
Materi yang disampaikan meliputi
kewenangan MK menurut Pasal 24C
UUD 1945 dan Perubahan UU 32/2004,
kewajiban MK menurut Pasal 10 UU
No. 24/2003, ketentuan-ketentuan terkait
pengujian UU meliputi legal standing dan
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posita, amar putusan serta ketentuan nebis
in idem dalam pengujian UU.
Menjawab pertanyaan seorang
mahasiswa tentang adanya putusan MK
yang melampaui wewenangnya, Maria
menegaskan bahwa ultra petita terjadi
karena ada sebabnya, yakni karena ayat
atau pasal yang diujikan terkait dengan
pasal atau ayat lainnya. “Namun demikian,
ultra petita seperti dalam putusan UU KY,
yang menyatakan KY tidak bisa mengawasi
Hakim MK, menurut saya tidak tepat,”
kata Maria lugas.
Demikian
juga,
menjawab
kebingungan mahasiswa jika suatu

Peraturan Pemerintah yang mendasarkan
diri pada suatu UU diuji ke MA,
sedangkan UU-nya sedang diuji di MK,
Maria menjawabnya bahwa hal itu tidak
ada masalah, jika PP tersebut memang
bertentangan dengan UU tersebut. MK
tidak akan menguji putusan MA, tapi
menguji UU-nya, terlebih lagi telah ada
ketentuan dalam Pasal 55 UU No.24/2003
yang berbunyi: “Pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undangundang yang sedang dilakukan Mahkamah
Agung wajib dihentikan apabila undangundang tersebut sedang dalam proses
pengujian Mahkamah Konstitusi sampai
ada putusan Mahkamah Konstitusi.” (Dwi
Nugroho/mh)

AKSI

Sekjen MK:

Lakukan Tugas Sesuai Tupoksi

S

ekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi (MK), Janedjri M.
Gaffar mengingatkan seluruh
Pegawai MK untuk bekerja
sesuai Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi).
Pegawai juga diminta untuk saling
mengingatkan dan mengawasi pegawai
MK lainnya. Hal itu dilakukan untuk
menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga
peradilan yang bersih.
Pesan Sekjen disampaikan dalam
rangka pengarahan terkait dengan tupoksi
pegawai MK di Gedung MK. Pengarahan
tersebut dianggap perlu dilakukan untuk
mewujudkan aparatur negara yang dapat
diandalkan. “Saya diperintahkan Ketua
MK untuk melakukan penyegaran dalam
rangka mewujudkan aparatur negara yang
dapat diandalkan,” jelas Janedjri, Senin
(29/11).
“Kalau
bukan
Tupoksi
dan
wewenangnya jangan lakukan, kerjakan,
dan laksanakan. Contohnya saja, meski
saya bisa memanggil Panitera Pengganti
untuk menanyakan putusan sebelum
dibacakan, tapi saya tidak lakukan itu,
karena itu bukan tugas saya, bukan
kewenangan saya,” pesan Janedjri.
Kunci untuk bekerja berdasarkan
Tupoksi menurut Janedjri, salah satunya
dengan saling menghargai terhadap sesama
pegawai. Selain itu, sesama pegawai
juga diminta untuk saling mengingatkan
dan mengawasi. Terlebih, saat ini MK
ditugaskan untuk menyidangkan perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah. Janedjri bahkan meminta
agar dirinya juga diawasi dan diingatkan
sama seperti pegawai lainnya.
Reformasi Birokrasi
Masih dalam kesempatan yang
sama, Janedjri mengatakan saat ini
MK memiliki beberapa paket program
reformasi
birokrasi.
Kesemuanya
itu menurut Janedjri perlu dilakukan
untuk meningkatan kualitas pelayanan
Sekretariatan Jenderal dan Kepaniteraan
MK.

Humas MK/Prana Patrayoga

Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar saat memberi arahan kepada seluruh pegawai Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta (29/11).

Dipaparkan Janedjri, paket-paket
reformasi birokrasi tersebut mencakup
strategy clarification, job evaluation, job
grading, analisis jabatan, pengukuran
kinerja, dan remunerasi. Untuk tahun ini,
baru dua paket yang bisa diselesaikan dan
diharapkan pada 2011 lima paket sisanya
akan menyusul.
Setelah reformasi birokrasi itu
dilakukan paripurna, Janedjri mengatakan

pegawai akan mendapat hak keuangan
yang berbeda-beda sesuai kinerjanya
masing-masing. Pegawai dengan kinerja
lebih baik akan diberi kenaikan hak
kesejahteraannya lebih baik dibanding
pegawai yang kinerjanya biasa-biasa saja.
Nantinya, ada sistem yang dapat mengukur
kinerja tiap-tiap pegawai. (Yusti Nurul
Agustin/mh)
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MK SLOVENIA
Menguji Konformitas Komunitas Lokal

R

epublik Slovenia (bahasa
Slovenia: Republika Slovenija)
adalah negara pesisir sub-Alpin di
selatan Eropa Tengah berbatasan dengan
Italia di sebelah barat, Laut Adriatik di
barat daya, Kroasia di selatan dan timur,
Hungaria di timur laut, dan Austria di
utara. Negara ini adalah bagian AustriaHongaria pada 1918 dan kemudian menjadi
bagian Slovenes (Kroasia dan Serbia)
pada 29 Oktober 1918-1 Desember 1918,
Republik Federal Sosialis Yugoslavia (SFR
Yugoslavia) dari 1945 hingga merdeka
pada 1991. Negara ini menjadi anggota
Uni Eropa pada 1 Mei 2004. Slovenia
juga merupakan anggota dari Dewan
Eropa, NATO, dan status pengamat di La
Francophonie.

Constitutional Court Republik Slovenia
memperoleh kekuasaan baru yang cukup
berarti, sekaligus diposisikan sebagai
lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi
dalam melindungi konstitusionalitas,
legalitas, hak asasi manusia, serta kebebasan
fundamental. Untuk menghormati
dimulainya pengakuan dan pelaksanaan
Konstitusi, maka sebagai dasar hukum
menentukan para hakim konstitusi, setiap
tahun pada 23 Desember, diperingati

Constitutional Court Slovenia
Pada 25 Juni 1991, Republik Slovenia
mendeklarasikan diri menjadi negara yang
independen dan berdaulat. Mahkamah
Konstitusi Republik Sosialis Slovenia,
dulu eks Republik Yugoslavia, dibangun
pada tahun 1963. Pada 5 Juni 1963,
presiden pertama MK dan delapan hakim
lainnya sekaligus dipilih. Setelah Slovenia
menjadi negara independen, proses transisi
menuju demokrasi kontemporer dengan
tatanan sosial politik yang berbasis hak
asasi manusia dan prinsip-prinsip aturan
hukum, dimulai.
Titik balik dalam proses ini adalah
saat dimulainya pengakuan Konstitusi
Republik Slovenia pada 23 Desember
1991. Konstitusi ini mengenalkan prinsipprinsip pemisahan kekuasaan (separation
of powers). Sembari diimplementasikan,
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Gedung Mahkamah Konstiusi
Portugal

sebagai Hari Konstitusi (Constitutionality
Day).
Posisi konstitusional Mahkamah
Konstitusi Republik Slovenia adalah
independen dan badan otonom yang
berwenang memeriksa constitutional
review. Aturan secara rinci diatur dalam
Constitutional Court Act, yang mulai
berlaku sejak 2 April 1994. Ketentuan
undang-undang ini pernah diamandemen
pada 15 Juli 2007. Sementara itu, teks

AKSI

Constitutional Court Act diteguhkan
secara resmi dalam publikasi Official
Gazette Republik Slovenia No. 64/07.
Peraturan Mahkamah Konstitusi ini
menetapkan prosedur dalam memutuskan
perkara-perkara di bawah yurisdiksi MK.
Selain itu, juga ada ketentuan tentang
bagaimana memilih Presiden MK dan para
hakim lainnya.
MK Slovenia merupakan lembaga
negara yang independen atas kekuasaannya.
Anggaran untuk pelaksanaan tugas dan
kewenangan MK ditetapkan oleh Majelis
Nasional (National Assembly) sesuai
proposal yang diajukan MK sendiri,
sekaligus alokasi penggunaannya pun MK
bersifat otonom dalam pengelolaannya.
Aturan Prosedur (the Rule of the
Procedure) MK mulai diberlakukan
semenjak 25 September 2007. Isinya
mengatur secara detail tidak hanya terkait
organisasi kerja dan cara kerja MK, tetapi
juga mengatur aturan-aturan prosedural
yang melekat dalam yurisdiksi.
Yurisdiksi
Sebagian besar kewenangan MK
Slovenia secara eksplisit ditetapkan oleh
Konstitusi. Berkenaan dengan hal itu, MK

memiliki wewenang terhadap konformitas
atau kesesuaian undang-undang atas
Konstitusi. Pertama, memutuskan
kesesuaian hukum dengan Konstitusi.
Kedua, kesesuaian undang-undang dan
peraturan lainnya dengan perjanjian yang
telah diratifikasi atau disahkan, serta
dengan prinsip-prinsip umum hukum
internasional. Ketiga, kesesuaian peraturan
dengan Konstitusi dan undang-undang.
Keempat, kesesuaian peraturan komunitas
lokal dengan Konstitusi dan undangundang. Kelima, kesesuaian undang-undang
umum yang dikeluarkan oleh lembaga
publik, dengan Konstitusi, undang-undang,
dan peraturan. Keenam, constitutional
complaints berkenaan dengan perbuatan
melanggar hukum, HAM, dan kebebasan
fundamental. Ketujuh, perselisihan hukum
di antara komunitas lokal. Kedelapan,
perselisihan antara pengadilan dan lembaga
negara lainnya. Kesembilan, perselisihan
antara National Assembly, Presiden, dan
pemerintah. Kesepuluh, inkonstitusionalitas
undang-undang dan aktivitas partai politik.
Kesebelas, memutuskan akuntabilitas
Presiden dan para menteri. Keduabelas,
kesesuaian perjanjian dengan Konstitusi
dalam kerangka proses menyetujui

perjanjian itu sendiri.
Dalam konteks hukum, MK Slovenia
juga berhak memberikan putusan kasasi
terhadap keputusan Majelis Nasional
pada pemilihan umum anggota Parlemen
Eropa. Selain itu, MK juga menjadi
tempat memutus bahwa pemilihan seorang
kandidat National Council tidak dibenarkan,
mengakui keputusan Majelis Nasional
untuk tidak melakukan referendum
terhadap amandemen konstitusi. Bahkan,
MK negara bekas Yugoslavia ini pun bisa
menguji konstitusionalitas putusan Majelis
Nasional untuk membubarkan Dewan
Daerah atau memecat seorang walikota.
Proses Putusan
MK mempertimbangkan sebuah kasus
hukum sesuai dengan yurisdiksi yang
dimilikinya, dalam sebuah sesi tertutup
maupun dengar pendapat atas inisiatif
Presiden MK, atau bisa melalui usulan tiga
hakim konstitusi. Setelah pertimbangan
diputuskan, baru MK memutuskan dalam
sesi yang benar-benar tertutup dengan
mekanisme suara mayoritas para hakim
yang ada. Hakim yang tidak setuju dengan
sebuah putusan atau alasan tertentu, bisa
mengajukan pendapat atau alasan berbeda
(dissenting or concurring opinion).
MK memiliki sebuah panel yang
terdiri atas tiga orang hakim. Panel inilah
yang bertugas mempertimbangkan kasuskasus hukum. Sebuah komplain konstitusi
bisa diterima atau tidak bergantung hasil
pemeriksaan panel ini.
Hakim MK Slovenia terdiri atas
sembilan orang, dipilih berdasarkan
pengajuan Presiden Republik Slovenia
melalui Majelis Nasional. Setiap warga
negara yang terkategori pakar hukum,
dan telah berusia sekurang-kurangnya
40 tahun dapat dipilih menjadi hakim
konstitusi. Hakim konstitusi dipilih untuk
masa jabatan sembilan tahun, dan setelah
itu tidak bolah dipilih kembali. Presiden
MK dipilih oleh para hakim di antara
mereka sendiri untuk memegang tampuk
kepemimpinan selama tiga tahun. (Yazid)
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Mag. Marta Klampfer, Judge

Ass. Prof. Dr. Mitja
Deisinger, Judge

Ass. Prof. Dr. Etelka Korpič
- Horvat, Judge

Jan Zobec, Judge

Jože Tratnik, Judge

Mag. Jadranka Sovdat,
Judge

Prof. Dr. Ernest Petrič,
President

Jasna Pogačar, Judge

Mag. Miroslav Mozetič, Vice
President

Sekretaris Jenderal
Prof. Dr. Erik Kerševan

Hakim
Prof. Dr. Ernest Petrič, President
Mag. Miroslav Mozetič, Vice President
Jože Tratnik, Judge
Mag. Marta Klampfer, Judge
Ass. Prof. Dr. Mitja Deisinger, Judge
Jasna Pogačar, Judge
Jan Zobec, Judge
Mag. Jadranka Sovdat, Judge
Ass. Prof. Dr. Etelka Korpič - Horvat, Judge
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Sekretaris Jenderal
Prof. Dr. Erik Kerševan
Kontak
Beethovnova ulica 10
P.O. BOX 1713
SI-1001 Ljubljana
Slovenia
Phone: +386 1 477 64 00
Fax: +386 1 251 04 51
E-mail: info@us-rs.si

Jam Kerja
from 8:30 to 12:00
Wednesday from 10:00 to 15:00
Referensi:
http://www.us-rs.si/en/
http://id.wikipedia.org/wiki/Slovenia

Ragam Tokoh

Sultan Cirebon, PRA Arief Natadiningrat
DIY Tak Langgar Konstitusi

U

capan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Sidang
Kabinet Terbatas Jumat (26/11) yang menegaskan RUU Keistimewaan
Jogjakarta harus memikirkan aspek demokrasi tampaknya menuai
berbagai reaksi dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang turut bersuara,
yaitu Sultan Kasepuhan Cirebon XIV PRA Arief Natadiningrat.
Sultan Kasepuhan Cirebon yang juga seorang pengusaha ini menyatakan,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak bertentangan dengan demokrasi khas
Indonesia dan tidak melanggar konstitusi negeri ini.
“Tidak ada sistem monarki di Republik Indonesia. Baik di tingkat pusat,
provinsi maupun kabupaten dan kota,” ujar mantan Pimpinan Panitia Adhoc I Bidang Pemerintahan DPD RI periode 2004-2009 itu, Sabtu (30/11).
Ia mengatakan, eksistensi DIY di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku
Buwono X sama sekali tidak melanggar konstitusi.
“Ini fakta dan sekaligus ada landasan de jure-nya. Karena, disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945
yang merupakan Konstitusi kita, bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota dipilih secara demokratis,” ujarnya.
Dengan kata lain,
semua kepala daerah secara demokratis dapat dipilih langsung atau melalui DPRD.
Dan seperti yang terjadi di Jogjakarta, gubernurnya dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai nilainilai luhur demokrasi khas Indonesia. Cara pemilihan gubernur seperti itu pun tetap dijamin konstitusi.
Arief menambahkan, penentuan Gubernur Yogyakarta itu adalah hasil mufakat bangsa yang dituangkan secara legal
dalam Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta. “Itu ada ketentuannya yang legal dan sah secara konstitusional,” katanya.
Dia menyebut demokrasi pun berjalan bagus di DIY sebagaimana di beberapa daerah dengan
kekhususan atau keistimewaan lainnya, termasuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, wilayah Otonomi
Khusus (Otsus) Papua, dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang malah memiliki partai-partai lokal.
Akhir kata, Arief meminta Pemerintah mempertahankan keistimewaan Jogjakarta, sebab keistimewaan itu masuk dalam
amanat konstitusi. (Antara/Yusti Nurul Agustin)

Presiden Kosovo Fatmir Sejdiu

Mundur dari Jabatannya Setelah Dinyatakan Melanggar
Konstitusi

P

residen Kosovo, Fatmir Sejdiu mengundurkan diri bulan lalu (September, red)
menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Kosovo yang menyatakan Fatmir
telah melanggar konstitusi karena mempertahankan jabatannya di partai
pemegang tampuk pemerintahan.
“Saya telah menyampaikan pengunduran diri saya dari jabatan presiden Kosovo
hari ini,” ujar Sejdiu saat mengumumkan pengunduran dirinya.
Sejdiu sendiri menganggap keputusan Mahkamah Konstitusi Kosovo kurang
tepat. Ia menganggap dengan mempertahankan jabatan Ketua Liga Demokratik Kosovo
(LDK) tanpa menggunakan kekuasaannya sebagai Ketua LDK bukanlah suatu bentuk
pelanggaran konstitusi. Meski begitu, Sejdiu menghormati putusan pengadilan yang
berbeda pendapat dengannya.
Dalam satu putusan yang dipublikasikan Jumat, pengadilan konsitusi
Kosovo
mengatakan
bahwa
Sejdiu
melakukan
“pelanggaran
serius”
terhadap konstitusi dengan memegang jabatan presiden Kosovo dan LDK.
Sebelumnya keputusan pengadilan tersebut keluar, 32 anggota parlemen memang telah
mengajukan keberatan terhadap tindakan Sejdiu.
Sejdiu yang kini berusia 58 tahun diangkat menjadi Presiden Kosovo pada Februari
2006. Saat itu ia diangkat untuk menggantikan posisi Presiden Kosovo sebelumnya,
Ibrahim Rugova yang meninggal karena kanker paru-paru. (AFP/Yusti Nurul Agustin)

*sumber foto : http://balkansnews.info/
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Rencana Monarki
Konstitusi
di Yogyakarta

R

encana ke depan, pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) akan mengembangkan prinsip monarki
konstitusional yang unik sebagaimana dikonstruksikan
RUU Keistimewaan Yogyakarta. Sistem pemerintahan ini
dijabarkan dalam bentuk pemisahan antara institusi monarki dengan
institusi demokrasi.
Institusi monarki berfungsi sebagai simbol pemersatu dengan
kewenangan strategis dan terbatas dalam pemerintahan sehari-hari
dan siap dijabat oleh Parardhya Keistimewaan yang terdiri atas Sultan
Hamengku Buwono sebagai representasi institusi Kesultanan dan Sri
Paku Alam sebagai perwakilan institusi Paku Alam.
Demi keberhasilan masa transisi pelaksanaan UU tentang
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan HB X dan
Adipati Paku Alam IX oleh UU tersebut akan ditetapkan sebagai Gubernur
dan Wakil Gubernur DIY sekaligus ditetapkan pula sebagai Parardhya.
Pada prinsipnya, Parardhya akan menjalankan tugas-tugas strategis
tertentu, seperti menyusun arahan umum kebijakan, melakukan
transformasi substansi UU, serta memfasilitasi persiapan pemilihan
gubernur dan wakil gubernur secara langsung oleh rakyat.
(Nano Tresna A./seperti dilansir dari www.kompas.com)

Uniknya Kasus Susno
Menurut Hakim
Hamdan Zoelva

B

eberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak
secara keseluruhan permohonan yang diajukan mantan
Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji atas perkara pengujian
Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13/2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. namun dari Sembilan hakim konstitusi, hanya ada
satu hakim konstitusi yang berbeda pendapat (dissenting opinion) yakni
Hakim Hamdan Zoelva
Menurut Hamdan, kasus yang dialami oleh Susno Duadji
merupakan kasus yang unik, karena tidak sepenuhnya merupakan
pengujian undang-undang. Namun kasus tersebut lebih pada pengaduan
konstitusional atau constitutional complaint, karena sangat berkait
dengan kasus in concrito yang dihadapi Susno.
Dalam memeriksa dan mengadili permohonan Susno, kewajiban
Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta pencapaian
tujuan keadilan sosial dan kemaslahatan umum, adalah prinsip yang harus
jadi landasan pijak utama bagi Mahkamah. Ada tiga aspek fundamental
yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu prinsip keadilan
bagi setiap warga negara serta prinsip mendahulukan kepentingan dan
kemaslahatan umum dan kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crime
dan organized crime.
Pemberian perlindungan saksi atau pelapor dalam kasus seperti
yang terjadi terhadap Pemohon, tidak harus memberikan impunitas terhadap
pelaku kejahatan (pelanggaran atas prinsip non-impunity), dan tidak pula
merupakan pelanggaran atas prinsip equality before the law. Persoalan
pokok yang harus dipecahkan dalam kasus ini adalah prinsip manakah
yang lebih dipentingkan ketika dihadapkan antara tuntutan keadilan dan
kepentingan atau kemaslahatan umum, dengan prinsip non-impunity serta
prinsip equality before the law? Itulah yang menjadi dalih Hakim Hamdan
Zoelva.
(Nano Tresna A./seperti dilansir dari waspada.co.id)
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Memahami Hukum Bersama L.J. van Apeldoorn
Oleh: Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

D

imana ada masyarakat
disitu ada hukum,” kata
Cicero. Adanya hukum
tergantung ada tidaknya
masyarakat. Hukum tidak hanya ditemukan
di masyarakat maju atau beradap, akan
tetapi juga di masyarakat kuno sekalipun.
Akan tetapi, minat meneliti kehidupan
hukum di Indonesia baru-baru saja
dilakukan. C. Van Vollenhoven misalnya,
berusaha meneliti hukum rakyat di
Hindia Belanda dengan lebih ilmiah yang
kemudian melahirkan ilmu hukum adat
(ilmu hukum positif) yang kemudian
diteruskan murid-muridnya, antara lain
Ter Haar, Holleman, Soepomo dan lain
sebagainya.
Arief B. Sidharta (2000: 35-37)
mengatakan Ilmu hukum Indonesia
diperkenalkan
semenjak
berdiri
Rechtsschool pada 1909 oleh Gubernur
Jendral J.B. van Heuts. Sebagai sekolah
menengah
kejuruan
dimaksudkan
mendidik orang Indonesia menjadi hakim
di pengadilan landraad, karena belum
ada lulusan hukum pribumi. Sedangkan
pendidikan Tinggi Hukum (Fakulteit Der
Rechtsgeleerdheid atau Rechtshogeschool
(RH) sendiri dibentuk pada 1924. Ilmu
hukum yang dikembangkan keduanya
adalah ilmu hukum Belanda, termasuk
ilmu hukum adat Indonesia yang banyak
dilihat dalam kaca mata barat.
Karya Van Apeldoorn yang aslinya
berjudul “Inleiding Tot De Studie Van
Het Nederlandse Recht” yang diterbitkan
Noordhoff-Kolff N.V., 1959, cetakan
ke-4, ini merupakan salah satu usaha
penerjemahan cukup penting. Usaha
Mr. Oetarid Sadino ini dilakukan saat
istilah dan pengertian hukum belum
banyak ditemukan, sehingga buku ini
pembuka pintu kajian selanjutnya. Usaha
mengenalkan ilmu hukum dalam konteks
Indonesia dalam buku, misalkan karya
para ahli hukum Utrecht, Achmad Sanusi,

Kusumadi Pudjosewojo, Supandi, Mahadi,
dan lain sebagainya.
Pergaulan Hidup
Sebuah pintu masuk penting, namun
kadang memperpanjang perdebatan,
Apeldoorn membahas arti dan tujuan
hukum di awal buku. Ia berusaha memberi
gambaran dimana hukum ditemukan, mulai
dari hukum itu hanya sebagai UU (yang
disamakan dengan peraturan tingkah laku
yang ditetapkan pemerintah). Pemahaman
lebih baik dengan melihat hukum di
pengadilan yang berkuasa mengatur dan
memaksa, hidup, dan bergerak. Pengadilan
membentuk peraturan baru. Namun,
pandangan ini juga kurang lengkap. “Setiap
saat hidup kita dikuasi oleh hukum,”
jelasnya. Selanjutnya ia mengatakan
hukum tak terbatas, terdapat dimanamana. Ia mengatakan, “Jadi hukum tidak
hanya menjelma di ruangan pengadilan,
tetapi selalu menjelma dalam pergaulan
hidup, dalam tindakan2 manusia.”
Hukum ada di segala bangsa, dan
tiap-tiap bangsa memiliki hukumnya
sendiri. Sehingga dari sejarah bangsabangsa berpengaruh kepada hukumnya.
Itulah pentingnya perbandingan hukum,
karena perbedaan budaya antarbangsa

Judul Buku : Pengantar Ilmu Hukum
(Inleiding Tot De Studie Van
Het Nederlandse Recht)
Penulis
: Van Apeldoorn
Penerjemah : Mr. Oetarid Sadino
Penerbit : Noordhoff-Kolff N.V.
Tahun
: 1959, cetakan ke-4
Jumlah
: 382 Halaman

tersebut. Mengenai apa itu tujuan hukum,
Van Apeldoorn, menyatakan tujuannya
untuk tata tertib masyarakat yang damai
dan adil. Pendapat para pakar ini banyak
terpengaruh ahli ini.
Selanjutnya ia mengetengahkan
hukum sebagai kaidah dan kebiasaan. Di
bagian ini pertentangan hukum sebagai
kaidah atau kebiasaan, menurutnya,
tergantung pendirian yang dianut.
Untuk para ahli hukum praktek, hakim,
pengacara, hukum dianggap peraturan
yang didalamnya terdapat perintah dan
larangan. Sedangkan pembentuk aturan
melihatnya sebagai perintah yang harus
dilaksanakan. Namun yang memandangnya
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secara teoritis (ilmu pengetahuan), hukum
memuat kebiasaan atau gewohnheit, atau
kilauan kehidupan masyarakat (Hamaker)
atau hidup itu sendiri (Von Savigny).
Mengenai pembedaan hukum
dengan kaidah etika lainnya (agama,
kesusilaan dan adat) dikemukan secara
jelas di bab III. Perbedaan hukum dengan
yang lain terletak dari tujuan, isi dan asal
usulnya. Hal ini menarik, karena hukum dan
kaidah lain sama-sama sebagai etika yang
mengatur manusia. Usaha membedakan
bisa dilakukan, akan tetapi pemisahan
tidak akan ditemukan. Kejahatan yang
diuraikan dalam KUHP (hukum) menurut
Van Apeldoorn pada dasarnya perbuatan
yang juga dicela juga oleh kesusilaan dan
agama. Yang menarik, bermacam-macam
etika itu saling menguatkan. Dipatuhinya
peraturan hukum semata-mata karena di
dalamnya mengandung nilai agama dan
kesusilaan.
Masalah pokok kajian ilmu hukum
adalah sumber-sumber hukum. Van
Apeldoorn melihat bisa dari sumber hukum
dalam arti sejarah, sosiologis, filsafat, dan
sumber hukum dalam arti formil. Untuk
sumber terakhir mempertanyakan cara dan
bentuk, dan bukan asal-usul isi hukum.
Sumber berlakunya hukum secara garis
besar menurutnya yaitu: Undang-Undang
(perundang-undangan, peraturan yang
ditetapkan perhimpunan, dan peraturan yang
ditetapkan gereja), kebiasaan dan traktat.
Mengenai sumber hukum kebiasaan, ia
mengemukakan bagaimana syarat timbulnya
kebiasaan, perbedaan penting, pembahasan
ajaran UU satu-satunya sumber hukum, dan
lahirnya madhab sejarah (historische school)
sebagai reaksi atas aliran hukum kodrat
rasionalistis dan pengaruhnya di Belanda.
Van Apeldoorn memuji dan
sekaligus mengritik. Misalkan terhadap
jiwa bangsa, kesadaran bangsa, keyakinan
bangsa sebagai sumber hukum, sesuai
pandangan Savigny dan Puchta, ia
menanggapinya: “Ia meremehkan tugas
yang dilakukan kegiatan kehendak manusia
dan kegiatan akal dalam pembentukan
hukum: peremehan itu ternyata antara lain
terbukti dari gambaran, bahwa undang2
dan kebiasaan hanya merupakan sumber
pengenal belaka dari hukum”. Di bagian
selanjutnya, buku ini memberi tempat
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kepada perjanjian, peradilan (keputusan
hakim) dan ajaran hukum sebagai faktor
yang membantu pembentukan hukum,
bukan “sumber hukum”.
Selanjutnya, ia mengemukakan
pembagian hukum objektif menurut
isinya (hukum publik dan privat) dan
menurut cara kerjanya (hukum yang
memaksa dan mengatur) dan kemudian
di bab selanjutnya berbicara tentang
subjek hukum atau purusa (person),
pembagian hak-hak subjektif itu, timbul
dan lenyapnya hak-hak subjektif dan lain
sebagainya.
Keilmuan Ilmu Hukum
Yang menarik, tentang Kesenian
Hukum, Ilmu Hukum dan Filsafat
Hukum dalam bab XV. Van Apeldoorn
memasukkan
kesenian
perundangundangan (politik dan teknik perundangundangan) dan peradilan sebagai kesenian
hukum. Mengenai tugas hakim, pandangan
pemisahan kekuasaan memang sangat
berpengaruh di abad ke-19. “Hakim adalah
subsumsie-automaat karena tugasnya
semata2 terdiri atas menyusubkan hal yang
akan diputuskannya kedalam peraturan
perundang-undangan yang sesuai untuk
hal tersebut. Hakim tidak mencipta
hukum, ia tidak membuat sesuatu yang
baru, ia hanya menemukan, membuka
tabir yang terletak dalam undang2,” jelas
Apeldoorn tentang tugas hakim saat itu.
Sedangkan jika putusannya tidak adil,
hakim tidak dapat dipersalahkan, karena
berlaku: lex dura, sed tamen scripta.
(Hukum adalah keras, tetapi memang
demikian
bunyinya).
Perlawanan
bermunculan dengan ajaran menemukan
hukum bebas (vrije rechtvinding) yang
tidak hanya menambah undang-undang,
juga mengoreksi.
Bagi Apeldoorn, gerakan ini
meletakkan dasar pandangan yang berlaku
saat ini. Pandangan sekarang, hakim lebih
bebas. Karena memang sekalipun hukum
jelas, akan tetapi ketika diterapkan kasus
kongkrit tak demikian mudahnya. Selalu
membutuhkan penafsiran, dan tidak
semata-mata itu pekerjaan akal, akan
tetapi hakim harus memilih berbagai
kemungkinan, dengan itu hakim memberi
nilai. Berbagai penafsiran bisa digunakan

untuk menetapkan arti undang-undang.
Kadang kala cukup hanya melalui
penafsiran gramatikal, tetapi kadang
kala dibutuhkan sampai melakukan tafsir
analogi. Kata Apeldoorn dalam bukunya,
“Jika anologipun membiarkan hakim tidak
berdaya, maka keputusan hal yang khusus
tersebut sama sekali harus dicarinya di luar
undang-undang atau dengan perkataan
lain: ia harus member keputusan menurut
peraturan, yang dibentuknya seolah-olah
ia pembentuk undang2.”
Selain hal diatas, ilmu hukum
dogmatis di buku ini digunakan istilah
“ajaran hukum” yang dimasukkan sebagai
kesenian hukum. Ajaran hukum adalah
“Pencatatan sistimatis dari kaidah-kaidah
hukum yang berlaku pada waktu yang
tertentu dalam masyarakat yang tertentu.”
Uraian buku ini, dengan kaidah-kaidah
hukum, maka tidak dapat menjadi objek
ilmu pengetahuan. Hukum sebagai gejala
masyarakat, adalah objek ilmu pengetahuan
hukum seperti ilmu pengatahuan lain. Ilmu
pengetahuan hukum menurut Apeldoorn,
adalah sosiologi hukum, sejarah hukum,
dan perbandingan hukum. Tidak dijelaskan
apakah hanya tiga ini. Di bagian sini,
penulis terlihat posisinya bagaimana
melihat keilmuan ilmu hukum yang berada
dalam ranah pembahasan filsafat ilmu.
Dari deskripsi isi buku ini, meski karya
Van Apeldoorn banyak mengambil contoh
hukum Belanda, namun bagi pengembangan
ilmu hukum Indonesia tetap berharga
dengan berparadigma sesuai hukum dasar
kita sendiri, bukan Belanda. Banyak halhal yang sifatnya umum dan universal bisa
dimanfaatkan. Buku ini mendapat tempat
terhormat sebagai referensi pengajaran pada
mahasiswa di fakultas hukum di Indonesia.
Sepengetahuan peresensi, buku-buku
PIH atau PHI yang terbit belakangan dan
ditulis ahli Indonesia generasi awal banyak
menggunakan buku ini sebagai sumber
untuk penulisan. Bahkan penulisan hukum
yang lebih spesifik, seperti hukum tata
negara, hukum perdata, dan hukum pidana
dan bidang lainnya banyak bersumber
dari buku ini, setidaknya mengacu dasardasarnya. Karena hampir separuh buku ini
(Bab IX-XV) membahas hukum perdata
sampai hukum perburuhan. Selamat
membaca.[]

PUSTAKA

Pemilukada dan Sengketanya
Oleh: Luthfie Widagdo, Staf Mahkamah Konstitusi RI

S

egala hal mengenai pemilihan
umum kepala daerah (Pemilukada)
memang menarik perhatian
karena terkait dengan peralihan
kekuasaan walaupun hanya di tingkat
lokal. Tentu saja hal tersebut menjadi lebih
menarik ketika Mahkamah Konstitusi
(MK) menjadi berwenang menyelesaikan
sengketa Pemilukada dan mengeluarkan
putusan-putusan di luar pakem.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan
konstitusional MK adalah memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. Perlu diingat, berdasarkan
ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat
(2) UU 32/2004, keberatan berkenaan
dengan hasil penghitungan suara yang
mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon
awalnya harus diajukan ke Mahkamah
Agung (MA). Aturan itu kemudian diubah
dengan Pasal 236C UU 12/2008 yang
memaktubkan, ”Penanganan sengketa
hasil penghitungan suara pemilihan kepala
daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan
kepada Mahkamah Konstitusi paling lama
18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan”. Selanjutnya,
pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua
MA dan Ketua MK bersama-sama telah
menandatangani Berita Acara Pengalihan
Wewenang Mengadili. Sejak saat itulah
secara “resmi” MK menangani sengketa
Pemilukada.
Kajian buku Hukum Sengketa
Pemilukada di Indonesia, Gagasan
Perluasan Kewenangan Konstitusional
Mahkamah Konstitusi dimulai dari kondisi
tersebut.
Menyimak judul buku, Penulis
kiranya menganggap hal tersebut
merupakan
sebuah
“perluasan
kewenangan”. Tentunya frasa tersebut
menarik untuk diperdebatkan lebih lanjut.
Terlepas dari itu, kerangka tulisan telah
dimulai dari bagian I yang menelisik
kewenangan konstitusional MK dan
bagian II yang menjelaskan konstruksi
teoritik kewenangan MK dalam memutus
sengketa Pemilukada. Dalam bagian II
tersebut paling tidak diungkap teori negara
hukum demokrasi, teori konstitusi, teori
faham konstitusionalisme Indonesia, dan
teori kewenangan.
Setelah penguraian dasar-dasar

pemikiran yang hampir setengah halaman
buku tersebut, pada bagian III diungkap
potret perluasan kekuasaan MK. Bagian
IV menceritakan dinamika Pemilukada
di Indonesia. Bagian V adalah tentang
hukum sengketa Pemilukada. Menarik
untuk membandingkan perbedaan frasa
yang digunakan oleh penulis dalam judul
buku, yaitu “perluasan kewenangan”
dan “perluasaan kekuasaan” dalam judul
bagian III. Apakah kesalahan tulisan
semata atau memang dimaksudkan
demikian. Karena terdapat perbedaan
makna antara kewenangan dan kekuasaan.
Wewenang (bevoeheid) menurut Bagir
Manan adalah kekuasaan yang diberikan
atau berdasarkan hukum, sedangkan
Kekuasaan (macht) bisa didapatkan atas
dasar hukum atau tidak berdasarkan
hukum (Kekuasaan Kehakiman Indonesia,
dalam UU No. 4 Tahun 2004: 2007).
Pada bagian VI mengenai anotasi
putusan MK, diketengahkan dua anotasi
putusan yaitu atas Pemilukada Jawa Timur
dan Langkat. Penulis menyetujui putusan
MK atas dua perkara tersebut. Apalagi
terhadap putusan Pemilukada Jawa Timur,
yang menjadi preseden penyelesaian
sengketa Pemilukada selanjutnya.
Sampai sekarang, dalam setiap
putusan Pemilukada akan selalu muncul
kalimat, “Apabila diketemukan fakta
hukum dalam proses penyelenggaraan
Pemilukada terjadi pelanggaran serius,
baik pelanggaran administrasi maupun
pelanggaran pidana yang bersifat
sistematis, terstruktur, dan masif yang
merusak sendi-sendi Pemilukada yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga
memengaruhi hasil Pemilukada maka
Mahkamah dapat mempertimbangkan dan
menilai apakah proses penyelenggaraan
Pemilukada tersebut telah berlangsung
sesuai dengan asas Luber dan Jurdil
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004
juncto UU 12/2008 (vide Putusan
Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008
bertanggal 2 Desember 2008). “
Pada bagian terakhir, yaitu bagian
VII
(Rethinking
Penyelenggaraan
Pemilukada yang Demokratis dan
Partisipatif), Penulis, menyoroti, di
antaranya, mengenai pasangan calon

Judul Buku		 : Hukum Sengketa
Pemilukada di Indonesia,
Gagasan Perluasan
Kewenangan Konstitusional
MahkamahKonstitusi
Penulis		 : Mustafa Lutfi
Penerbit		 : UII Press Yogyakarta
Cetakan		 : Pertama, Maret 2010
Halaman		 : xiii + 207

perseorangan dan proses rekrutmen komisi
pemilihan umum.
Terkait hal tersebut, perlu
disimak pendapat MK dalam Putusan
33/PUU-VIII/2010, “Bahwa walaupun
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan
pemilihan kepala daerah dipilih secara
demokratis, namun Mahkamah tidak
begitu saja percaya pada kenyataannya
pemilihan kepala daerah benar-benar
berlangsung secara demokratis. Oleh
sebab itu, sebagaimana telah menjadi tekad
Mahkamah untuk menegakkan keadilan
substantif, Mahkamah pun menginginkan
terwujudnya “demokrasi substantif” dalam
penyelenggaraan Pemilukada. Untuk itu
kita perlu bersama-sama membangun
budaya hukum demokratis, antara lain,
dengan melaksanakan Pemilukada secara
demokratis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Begitu
juga harus ada mekanisme penyelesaian
perselisihan hasil Pemilukada yang
bertumpu pada asas hukum dan
demokrasi”.[]
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“Blue Print” Keadilan Substantif dalam
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Oleh: M. Mahrus Ali (Redaktur Jurnal Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia)

M

ahkamah Konstitusi harus
memahami UUD 1945 dalam
konteks keseluruhan jiwa
(spirit) yang terkandung di
dalamnya guna membangun kehidupan
ketatanegaraan yang lebih tepat dalam
upaya mencapai cita negara (staatsideé),
yaitu mewujudkan negara hukum yang
demokratis dan negara demokrasi yang
berdasar atas hukum, yang merupakan
penjabaran pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan UUD 1945”
Diawal
berdirinya
Mahkamah
Konstitusi (MK), hakim konstitusi generasi
pertama (2003-2008) telah merintis upaya
mengkodifikasi hukum acara MK. Beberapa
literatur ditulis oleh mantan ketua MK, seperti
halnya karya Jimly Asshiddiqqie seputar
hukum acara pengujian undang-undang,
kemudian Maruarar Siahaan juga mengupas
tentang hukum acara MK dalam prespektif
yang lebih general. Abdul Mukthie Fadjar
juga menyusun buku yang mengupas aspekaspek hukum acara MK. Literatur tersebut
selain untuk mengkodifikasi juga untuk
memasyarakatkan hukum acara Mahkamah
Konstitusi.
HukumAcara MK senantiasa dinamis
dan menyesuaikan dengan konteksnya
namun tidak menyimpangi dari apa yang
digariskan oleh UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. Sejumlah
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
juga ditetapkan untuk lebih memperkuat
landasan hukum acara MK. Hukum Acara
sebagai hukum yang mengatur prosedur
dan tata cara pelaksanaan wewenang
yang dimiliki oleh MK. Sebagai hukum
formil yang berfungsi menegakkan hukum
materiilnya, yaitu bagian dari hukum
konstitusi yang menjadi wewenang MK.
Keberadaan hukum acara MK dapat
disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana,
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum
Acara MK memiliki karakteristik khusus,
karena hukum materiil yang hendak
ditegakkan tidak merujuk pada undangundang atau kita undang-undang tertentu,
melainkan konstitusi sebagai hukum dasar
sistem hukum itu sendiri.
Hukum Acara MK dimaksudkan
sebagai hukum acara yang berlaku secara
umum dalam perkara-perkara yang
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menjadi wewenang MK serta hukum
acara yang berlaku secara khusus untuk
setiap wewenang dimaksud. Oleh karena
itu Hukum Acara MK meliputi Hukum
Acara Pengujian Undang-Undang (PUU),
Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU), Hukum Acara Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara (SKLN),
Hukum Acara Pembubaran Partai Politik
dan Hukum Acara Memutus Pendapat
DPR mengenai Dugaan Pelanggaran
Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dari sisi konten, materi muatan
yang membedakan dengan buku hukum
acara MK lainnya yaitu dimuatnya
bahasan seputar penafsiran konstitusi
yang mengupas tentang dua belas model
penafsiran konstitusi dari interpretasi
gramatikal sampai penafsiran etikal.
Penerapan salah satu model penafsiran
dapat kita temukan dalam putusan MK
Nomor 005/PUU-IV/2006 [dalam perkara
permohonan pengujian Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman], metode yang digunakan
dalam putusan ini adalah metode penafsiran
sistematis atau logis. Dalam konteks ini
hakim bebas memilih metode penafsiran
dan tidak hanya mengimplementasikan satu
model penafsiran.
Dari metode penafsiran, kita akan
dibawa menelusuri perkembangan yang
sangat progresif dari amar putusan MK.
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal
56 UU Nomor 24 Tahun 2003 ada tiga
amar putusan, yaitu tidak dapat diterima,
dikabulkan, dan ditolak. Namun, seiring
pesatnya berjalannya waktu, putusan
tersebut mengalami perkembangan. Jenis
putusan tersebut antara lain Konstitusional
Bersyarat (Conditionally Constitutional),
Tidak
Konstitusional
Bersyarat
(Conditionally Unconstitusional). Adapun
contoh putusan konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional) antara lain
pada Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008
tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian UU
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945.
Sedangkan putusan Tidak Konstitusional
Bersyarat dapat kita temukan pada Putusan
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Nomor
101/PUU-VII/2009
perihal
Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat terhadap UUD 1945.
Perkembangan selanjutnya adalah
penundaan keberlakuan putusan serta
perumusan norma dalam putusan. Putusan
MK yang merupakan penundaan keberlakuan
putusan adalah dalam Putusan Perkara
Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
terhadap UUD 1945. Sedangkan contoh
putusan MK yang merupakan perumusan
norma dalam putusan adalah dalam Putusan
Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004
perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap
UUD 1945.
Sebagai salah satu referensi buku
ajar hukum acara MK, Hukum Acara MK ini
karena tidak hanya memuat hal-hal normatif.
Di dalamnya juga diuraikan berbagai teori yang
terkait dengan setiap wewenang MK. Buku ini
juga disertai berbagai lampiran seputar contoh
berkas perkara seperti permohonan baik PUU
maupun PHPU, keterangan para pihak dalam
persidangan, akta permberitahuan, jawaban
pihak terkait serta konklusi.
Membaca buku ini secara utuh,
kita akan mendapati gambaran yang
komprehensif mengenai blue print keadilan
substantif dalam hukum acara MK yang
termanifestasikan dalam setiap putusan
MK.[]

Kamus Hukum

“Judicial Liability”

A

pakah hakim memiliki tanggung
jawab hukum atas kelalaian atau
kesalahannya dalam tugasnya
mengadili (judicial liability)?
Pertanyaan ini mengemuka akhir-akhir
ini, meskipun pada dasarnya sekitar tahun
1970-1980 sempat menjadi perbincangan
hangat di kalangan dunia hukum.
Perdebatan terutama mengenai
pertanyaan dapatkah seorang hakim
digugat secara perdata atas kesalahannya
dalam
mengadili
yang
berakibat
kerugian bagi seseorang. Selain itu juga
terkait hukum acara pidana, pernah
muncul pertanyaan dapatkah hakim di
praperadilankan, disamping polisi dan
jaksa yang menyalahi prosedur hukum
acara pidana.
Terkait judicial liability, dunia
praktek hukum, sebenarnya menganggap
seorang hakim dalam menjalankan tugas
yudisialnya tidak bertanggung jawab
terhadap siapapun, hanya kepada Tuhan.
Ketua Pengadilan atau pengadilan atasnya
pun tidak diperkenankan memengaruhi
dalam mengambil putusan. Merupakan
sebuah kebiasaan dan sikap saling
menerima, jelek atau bagus kualitas
putusan yang dijatuhkan, jika tidak
menerima atau tidak adil, menggunakan
upaya hukum yang tersedia. Hakim
yang terbukti, misalkan menerima
suap, korupsi dan penyalahgunaan lain
menjadi persoalan tersendiri, bahwa yang
bersangkutan bertanggung jawab secara
pribadi atas perbuatannya.
Sebastiaan Pompe (2005) dalam
A Summary of A.W. Jongbloed’s piece
on Judicial Liability (Aansprakelijkheid
voor optreden van de rechterlijkemacht
(Den Haag: BoomJuridische Uitgevers
1999) yang dipresentasikan pada diskusi
mengenai judicial liability oleh Komisi
Yudisial-NLRP pada 12 Mei 2010, yang
didimaksud konsep judicial liability
terkait dengan tanggung jawab pidana dan
perdata. Tanggung jawab pidana mengarah
pada tindakan yudisial yang melibatkan
korupsi.
Tanggungjawab
pidana
meletakkan hakim pada sanksi pidana
secara pribadi, di mana penuntutannya
ada di tangan negara. Sedangkan
tanggungjawab perdata meletakkan
hakim pada kemungkinan membayar
ganti rugi. Pada siapakah tanggung
jawab hukum tersebut melekat? Pada
dasarnya, tanggung jawab hukum
perdata tersebut dapat melekat baik pada
hakim secara individu, atau pada negara.

Jauh hari Oemar Seno Adji
sebenarnya
mengemukakan
dalam
makalahnya, “Safeguards of The Judiciary”,
yang disampaikan dalam Konprensi KetuaKetua MA se-Asia Pasifik ke-7 di Jakarta,
Juni 1978, umumnya di semua negara
hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan
karena melakukan suatu “onrechtmatige
daad”, untuk kesalahan yang ia
perbuat selama ia menjalankan tugas
peradilannya. Begitu pula negara tidak
dapat dipertanggungjawabkan untuk
kesalahan-kesalahan yang dilakukan
oleh hakim dalam pelaksanaan tugasnya.
Kesalahan di luar tugas peradilan masih
memungkinkan diajukannya gugatan
perdata terhadap hakim. Selanjutnya,
negara tidak dapat dipertanggungjawabkan
untuk “rechtterlijk handelingen”, sekedar
dan selama itu perbuatan peradilan,
sedangkan dapat dipertanggungjawabkan
jika perbuatan yang tidak memiliki sifat
peradilan tersebut. (Lihat buku Oemar
Seno Adji, Peradilan Bebas Negara
Hukum, Erlangga, 1980, hlm. 258)
“Dalam Ilmu Hukum yang
diperkembangkan oleh Sarjana Hukum
seperti misalnya Prof. Meyers, umumnya
berkesimpulan bahwa Pasal 1365 BW
tidak dapat diterapkan terhadap hakim
yang salah dalam melaksanakan tugas
peradilannya,” jelas Oemar Seno Adji
dalam bukunya KUHAP Sekarang.
Selanjutnya dikatakan bahwa Malaysia,
Filipina, Pakistan, Amerika Serikat
dengan sistem hukum yang berbeda, akan
tetapi memiliki identitas konstitusionalnya
sebagai peradilan yang bebas, termasuk
hakim bebas dari gugatan perdata,
biasanya disertai syarat bahwa apa yang
dilaksanakan hakim dengan itikad baik.
Kecuali Belgia dan Perancis terdapat
tambahan “Kecuali apabila hakim
menerima suap atau melakukan penolakan
hukum”.
Di Belanda, sesuai putusan MA
tahun 1971, yaitu putusan benchmark
dalam kasus Mrs X melawan pemerintah
Belanda, Prof. A.W. (Ton) Joengbloed
dalam makalahnya “Thinking of abusive
judicial decisions”, menyetujui putusan
tersebut, negara pada prinsipnya tidak
dapat dimintai tanggung jawab hukum atas
“putusan yang tidak berdasarkan hukum”,
kecuali jika hakim dalam mempersiapkan
kasus tersebut tidak mengindahkan prinsip
hukum yang fundamental, dan dapat
dikatakan bahwa tidak ada “perlakuan
yang jujur dan imparsial terhadap kasus

tersebut”. Kemudian dikatakannya hanya
pelanggaran terhadap prinsip fair trial
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ECHR
yang dapat dikabulkan gugatan ganti
ruginya, dan ketika pelanggaran tersebut
diakui, kita pada dasarnya berbicara
mengenai “tanggung jawab hukum Negara
yang ketat/strict liability”.
Sebagai
perbandingan,
dalam
sistem model Inggris/Amerika Serikat
yang menganut tiada tanggung jawab
hukum negara kecuali pada kasus-kasus
yang ditentukan secara jelas, kata Pompe,
Imunitas dipandang sebagai suatu elemen
penting agar hakim dapat mengambil
putusan kontroversial tanpa rasa takut,
termasuk rasa takut terhadap gugatan
hukum. Pompe mengutip pernyataan Lord
Denning yang mengatakan dalam kasus
Sirros v. Moore (1974) 3WLR 458 C.A:
“He should not have to turn the pages of
his book with trembling fingers, asking
himself: ‘If I do this, shall I be liable in
damages?”. Di Inggris, secara spesifik
memberikan kekebalan hakim dalam
malaksanakan tugas yudisialnya yang
terkait independensi dan imparsialitas,
sedangkan tindakan lain misalkan terkait
fungsi administrative tiada kekebalan.
Sedangkan
model
Eropa
Kontinental, yang lebih menekankan
tanggung jawab negara atas kesalahan
organnya, dijelaskan Sebastiaan Pompe,
di dalam hukum Jerman bahwa,“..
hakim secara eksplisit dikecualikan dari
ketentuan Konstitusi soal tanggung jawab
hukum negara atas organ-organnya (Pasal
34 Konstitusi, kalimat kedua), tetapi
hanya menyangkut “tindakan yudisial”.
Juga, dua kategori dari tindakan yudisial
secara spesifik dikecualikan: mengingkari
keadilan (denials of justice) dan penundaan
yang tidak layak (improper delays) juga
berkontribusi terhadap kelemahan yang
ada masih bisa dipertanggungjawabkan
secara hukum.”
Yang menarik, di Belgia terdapat
perkembangan padangan tradisional, di
mana Mahkamah Agung Belgia (Cour
de Cassation) mendefinisikan ulang
tanggung jawab hukum atas tindakan
yudisial dalam kasus Kepailitan ANCA
yang terkenal (RW1992-1993, 396). MA
Belgia menyatakan negara bisa dimintai
pertanggungjawaban hukum atas kerugian
yang ditimbulkan oleh kekeliruan peradilan
dalam perkara perdata, ketika hakim
bertindak, atau dapat secara meyakinkan
diasumsikan untuk bertindak, di dalam
batas-batas kewenangannya.
Dari pertimbangan MA tersebut,
argumennya negara merupakan subyek
hukum seperti halnya pihak swasta.
Tidak satu pun hukum di negara tersebut
mengecualikan pengadilan dari kewajiban
untuk bertindak secara hati-hati, atau
dari kewajiban membayar ganti rugi jika
November 2010 KONSTITUSI
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kehati-hatian tersebut dilanggar. Mengenai
anggapan pelanggaran independensi
pengadilan, MA berpendapat hal tersebut
terlalu berlebihan. Sedangkan anggapan
pelanggaran atas pemisahan kekuasaan,
menurut MA Belgia, lembaga peradilan
sendirilah yang menentukan ada tidaknya
tanggungjawab hukum dalam kasus ini
(dan bukan kekuasaan negara yang lain),
dan juga bahwa di sini tanggungjawab
hukum tidak dilekatkan pada kekuasaan
negara tertentu, melainkan pada negara
sebagai kesatuan entitas hukum dan
argument lainnya.
“Persoalan tanggung jawab hukum
atas tindakan yudisial relevan di Indonesia
untuk berbagai alasan,” kata Pompe
dikaitkan hukum Indonesia. Alasannya
menurut Pompe, karena selain meningkatkan
manfaat untuk memperkuat akuntabilitas
peradilan, juga orang yang dirugikan
menghendaki hakim yang berperilaku buruk
perlu diberikan sanksi sebagaimana sesuai
alasan lahirnya Komisi Yudisial. Selain itu,
kasus tanggungjawab hukum atas tindakan
yudisial sebenarnya turut membentuk proses
peradilan di Indonesia.
Namun, Pompe mengingatkan
bahwa, “Tanggungjawab hukum atas
tindakan yudisial adalah senjata yang
berbahaya untuk digunakan. Jika digunakan
secara sembrono, senjata ini dapat
melukai dua sisi, dan ketimbang menjadi
alat bagi akuntabilitas peradilan, dia bisa
jadi senjata untuk mengikis independensi
peradilan. Namun potensi kebaikannya
juga besar, baik bagi masyarakat maupun
bagi lembaga peradilan sendiri. Lembaga
peradilan Indonesia menghadapi kondisi di
mana kemampuannya untuk memulihkan
kredibilitas dan efektivitasnya hanya
dengan mengandalkan sumber daya
internal diragukan.”
Diskusi mengenai judicial liability
memang harus mempertimbangkan segala
sisi. Masih kata Pompe, “Tanggungjawab
hukum atas tindakan yudisial yang
dirancang secara hati-hati akan mendorong
partisipasi masyarakat dalam proses
reformasi, dan menghasilkan daya dorong
baru yang signifikan bagi proses reformasi
kelembagaan.” Memang, jangan sampai
kekhawatiran upaya gugatan perdata
hanya menjadi senjata pihak yang telah
menggunakan segala upaya hukum yang
tersedia, akan tetapi tetap kalah, dan hanya
dimanfaatkan untuk ketidakpuasan, serta
putusan yang final menjadi sasaran sebuah
gugatan baru oleh pihak yang dikalahkan
untuk mementahkan kembali.
Di Indonesia, sedari awal sudah
diantisipasi Mahkamah Agung. Larangan
menggugat perdata hakim diatur dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09
Tahun 1976, tanggal 16 Desember 1976,
perihal: Gugatan terhadap Pengadilan dan
Hakim. Pertimbangan hal ini mengaitkan
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dengan Kekuasaan Kehakiman yang
bebas, yang dalam negara kita memperoleh
jaminan konstitusional dan perundangundangan. Selain itu, praktek segala
sistem hukum dan kajian ilmu hukum
menunjukkan hakim dibebaskan dari
tanggung jawab tersebut.
, “… Mahkamah Agung minta agar
supaya Pengadilan-Pengadilan Tinggi
dan pengadilan-pengadilan Negeri dalam
menghadapi gugatan terhadap pengadilanpengadilan ataupun terhadap Hakim di
dalam pelaksanaan tugas peradilannya
dapat mengindahkan hal-hal tersebut di
atas dan menolak permohonan tersebut,”
bunyi Surat Edaran yang isinya sangat
padat tersebut.
Artinya, apa yang tertulis di SEMA
yang ditandatangani Ketua MA Oemar
Seno Adji selaras dengan apa yang
disampaikan dalam konferensi KetuaKetua MA se-Asia Pasifik ke-7.
Selain itu, terkait apakah hakim dapat
dimohonkan praperadilan berdasarkan
Pasal 77 KUHAP, Mahkamah Agung
pernah membuat Surat Edaran Nomor: 14
Tahun 1983, perihal: Hakim tidak dapat
dipraperadilkan, yang isinya menyatakan
seorang Hakim tidak dapat diajukan ke
sidang praperadilan berdasarkan Pasal
77 KUHAP. Alasannya adalah, karena
tanggung jawab yuridis atas penahanan
itu tetap ada pada masing-masing instansi
yang melakukan penahanan (pertama) itu,
dan apabila yang melakukan penahanan
(pertama) itu adalah Hakim sendiri,
maka penahanan itu adalah dalam rangka
pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri di
mana Pasal 83 ayat (1) huruf d berlaku
terhadapnya. “Oleh karena itu apabila ada
Pengadilan Negeri di bawah pimpinan
Saudara ada permintaan pemeriksaan
praperadilan terhadap seorang Hakim atas
dasar Pasal 77 KUHAP, maka permintaan
tersebut harus Saudara tolak, penolakan
mana dapat Saudara lakukan dengan surat
biasa di luar sidang,” tegas surat yang
ditandatangani Ketua MA Mudjono.
Kasus kongkrit sebenarnya pernah
terjadi di Indonesia, yakni kasus Sengkon
(bin Yakin) dan Karta (bin Salam). Di
dunia hukum kasus ini dianggap sebuah
kesesatan peradilan. Mereka diputus
bersalah melakukan pembunuhan dihukum
masing-masing 12 dan 7 tahun penjara.
Namun, ternyata kemudian terbukti Gunel
dkk dan Elly dkk, melakukan pembunuhan
atas Suleiman dan istri seperti yang
dituduhkan atas Sengkon-Karta. Akhirnya
melalui PK (herziening), mereka diputus
tidak terbukti bersalah. Putusan Pengadilan
Tinggi dibatalkan MA pada 31 Januari
1981. (Selengkapnya isi lengkap putusan
PN, PT, dan MA dapat dilihat dalam Oemar
Seno Adji, Herziening- Ganti Rugi, Suap,
Perkembangan Delik, 1984, hlm. 109-162)
Namun, Sengkon-Karta sempat

meringkuk 6 tahun dalam tahanan dan
penjara, padahal mereka tidak bersalah.
Mereka mengajukan gugatan ganti rugi
berdasarkan perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh penguasa yang dikenal
dengan onrechtmatige overheidsdaad.
Akhirnya, PN Jakarta Pusat pada 14 Juli
1982 menolak gugatan Sengkon-Karta.
Alasannya antara lain, ”menimbang bahwa
para penggugat tidak berhasil membuktikan
dalil gugatannya yang pokok, demikian
karena berdasarkan pertimbangan di atas
ternayata pasal 1365 KUH-Perdata tidak
dapat diterapkan terhadap kesalahan hakim
dalam menjalankan tugas peradilannya.
Maka gugatan para penggugat haruslah
ditolak, sedangkan tinjauan terhadap dalil
para penggugat dan dalil sangkalan para
tergugat tidak diperlukan lagi.”
Atas putusan ini, Oemar Seno
Adji dalam KUHAP Sekarang (1985)
didasarkan
perkembangan
kasus
dan pandangan hakim di luar negeri,
menyatakan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat sewaktu menolak gugatan,
patut mencantumkan asas, bahwa hakim
tidak dapat digugat secara perdata dalam
pelaksanaan tugas yudisialnya, dengan
syarat bahwa kesalahan dilakukan dengan
itikad baik tanpa mempersoalkan salahtidaknya putusan.
Memang perlu diskusi mendalam
dan membandingkan pengalaman negara
lain mengenai judicial liability yang tidak
diatur dalam konstitusi dan perundangundangan. Artinya gagasan yang tujuannya
baik jika digunakan secara sembarangan
belum tentu membawa kebaikan bagi
semuanya.
Perlu
dipertimbangkan
bagaimana
mekanisme yang terbaik
korban yang dirugikan atas putusan
yang salah tetap memperoleh hak-hak
yang seharusnya diterima dan sekaligus
bagaimana independensi hakim baik
personal dan institusional tidak terusik.
Sebab jika saja hakim dapat digugat secara
perdata di Indonesia, penulis yakin hampir
dalam setiap perkara nantinya hakim
akan digugat secara perdata, sebagaimana
seperti ketika upaya banding dikalahkan,
hampir selalu mengajukan kasasi meskipun
tiada alasan kasasi sama sekali.
Selain soal judicial liability,
sejatinya banyak pertanyaan hukum di
Indonesia yang belum selesai. Misalkan saja
soal sampai batas mana seorang pembela
(pengacara) dianggap menghina seseorang
jika itu dikemukakan di persidangan
seperti yang terjadi dalam kasus Yap Thiam
Hien. Tidak hanya itu, bagaimana menjaga
wibawa peradilan? Dalam batas mana
seseorang dianggap melakukan contempt
of court? Semua pertanyaan ini terkait
imunitas atau kekebalan profesi hukum
ketika menjalankan tugasnya. Apakah
bersifat mutlak atau terdapat pembatasanpembatasan. (Miftakhul Huda)

CATATAN MK

Catatan MK
Menjaga Peradilan
Bersih
Janedjri M Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

T

iba-tiba,Mahkamah Konstitusi
(MK) dikagetkan oleh tulisan
Refly Harun, seorang pengamat
hukum tata negara, bahwa
terdapat indikasi penyimpangan dalam
penanganan perkara perselisihan hasil
pemilihan umum kepala daerah (PHPUkada).
Saat ini MK telah membentuk tim
investigasi independen yang dipimpin
Refly Harun dan terdiri atas para
anggota yang sudah tidak diragukan
integritas dan kredibilitasnya dalam
ikhtiar pemberantasan korupsi di negeri
ini (Adnan Buyung Nasution, Bambang
Harymurti, Bambang Widjojanto, dan
Saldi Isra).Terlepas dari hasil kerja tim
investigasi independen tersebut nantinya,
isu menjaga peradilan yang bersih tetap
harus digulirkan. Sudah cukup banyak
model dan strategi yang dibuat dan
diajarkan untuk menciptakan institusi
yang bersih. Mulai dari prinsip-prinsip
dan model pelaksanaan good governance,
reformasi birokrasi, remunerasi hingga
training moral dan kepribadian seperti
spiritual quotient.
Itu semua
merefleksikan pe
mahaman bahwa menciptakan peradilan
yang bersih tidak cukup hanya dengan
menangkap, mengadili, dan menghukum
pelaku walaupun hal itu memang perlu
dilakukan. It is strongly necessary, but
not sufficient. Untuk menciptakan dan

menjaga peradilan yang bersih harus
digunakan semua sumber daya yang ada dan
semua instrumen yang dimiliki. Peradilan
yang bersih baru akan tercipta ketika semua
potensi penyelewengan dan penyalahgunaan
kekuasaan ditutup atau setidaknya ditekan
sekecil mungkin. Inilah ikhtiar yang telah
dan sedang dilakukan secara berkelanjutan
oleh segenap jajaran MK.
***
Salah satu wewenang MK yang
dapat dikatakan rawan adalah penanganan
perkara PHPU, khususnya PHPU-legislatif
dan PHPUkada, karena putusan perkara ini
menentukan masa depan seseorang atau
kelompok tertentu, baik masa depan politik
maupun ekonomi. Hal ini telah disadari
sepenuhnya, baik oleh Hakim MK sebagai
pelaksana utama wewenang MK maupun
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
sebagai pelaksana dukungan administrasi.
Oleh karena itu, semua proses persidangan
dan pengambilan putusan serta pelaksanaan
dukungan administratif telah didesain
agar dapat menutup potensi korupsi dan
penyuapan selain untuk kepuasan para
pencari keadilan.
Persoalan kejelasan dan kepastian
prosedur, waktu, dan biaya sering menjadi
pintu masuk segala bentuk korupsi. Prosedur
yang tidak jelas melahirkan kemungkinan
penyuapan ataupun pemerasan. Ungkapan
“kalau bisa dipersulit, mengapa diper
mudah”
hanya ada jika prosedur

perkara yang harus ditempuh tidak
jelas.Ungkapan ini melahirkan upaya
pemerasan atau penyuapan untuk mencari
jalan pintas. Kejelasan waktu dibutuhkan
agar tidak ada upaya mempercepat atau
memperlambat suatu perkara dengan caracara yang koruptif. Adapun kejelasan biaya
diperlukan agar tidak muncul keharusan
(ataupun kesukarelaan) membayar “uang
siluman”. Untuk mengantisipasinya,
MK dibekali dengan hukum acara yang
mengatur prosedur beperkara mulai dari
pendaftaran hingga penyampaian putusan.
Hukum acara yang diatur di dalam
UU MK telah dijabarkan lebih detail
melalui peraturan Mahkamah Konstitusi
(PMK) serta dideskripsikan dalam terbitan
panduan beracara. Agar publik mengetahui
dan dapat memantau pelaksanaannya,
hukum acara ini disebarluaskan, baik
dalam bentuk dokumen maupun dalam
berbagai forum MK dengan para
pemangku kepentingan seperti partai
politik, anggota DPRD, advokat, instansi
dan organisasi sosial kemasyarakatan
lainnya. Hukum acara MK mengatur
secara ketat mulai dari siapa yang dapat
mengajukan permohonan, persyaratan
yang harus dilengkapi, penjadwalan
sidang, persidangan, pengambilan putusan
hingga penyampaian putusan. Semuanya
terang-benderang, baik tahapan maupun
prosedur, dan sangat jelas bahwa tidak ada
biaya perkara di MK.
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Catatan MK
Bahkan untuk perkara PHPU, hukum
acara lebih ketat lagi dengan batasan
waktu yang tidak mungkin dilanggar.
Apakah dengan hukum acara berarti
sudah menutup peluang praktik korupsi,
penyuapan, atau bentuk lain? Tentu saja
belum. Seperti lazimnya modus mafia
peradilan, mungkin saja ada pihak-pihak
yang mencoba memengaruhi putusan
MK dengan berbagai cara. Pada titik ini,
hakim MK dikawal oleh kode etik yang
diadopsi dari The Bangalore Principles,
yang mencegah sekaligus melarang hakim
MK menemui pihak yang beperkara
dan/atau membicarakan perkara yang
sedang ditangani. Selain itu, mekanisme
persidangan yang terbuka untuk umum
yang tidak hanya dapat disaksikan
pengunjung sidang di Gedung MK,
melainkan juga oleh masyarakat melalui
video conference di seluruh provinsi akan
mencegah hakim MK memutus perkara
tidak berdasarkan fakta yang dibeberkan
di persidangan.
Semua mata melihat persidangan
dan dapat menilai putusan MK. Kalaupun
(seandainya) ada hakim MK yang
terpengaruh, apa pun putusan yang dibuat
bisa dijamin tidak atas dasar pengaruh di
luar persidangan. Hal ini dapat dipastikan
karena putusan MK lahir dari kesembilan
hakim MK. Semuanya menilai fakta dan
argumentasi serta memiliki suara yang
sama dalam pembuatan putusan. Dalam
kasus PHPU, walaupun pemeriksaan
persidangan dilakukan oleh panel
hakim, yang biasanya terdiri atas 3
(tiga) orang hakim MK, penilaian atas
fakta yang terungkap di persidangan
dan putusan dibuat oleh 9 (sembilan)
hakim MK.Yakinlah kalaupun dapat
memengaruhi tiga hakim panel, seseorang
tidak akan pernah dapat memengaruhi
atau merekayasa suatu putusan karena
semua hakim MK memiliki dokumen dan
rekaman persidangan yang sama dengan
hakim panel.
***
Dalam banyak hal, virus jahat
yang merusak peradilan merasuk
melalui organisasi yang melayani
administrasi persidangan dan melayani
hakim.Tantangan ini lebih berat karena
menyangkut sistem organisasi keseluruhan,
dengan pegawai yang banyak, yang sering

86

KONSTITUSI November 2010

kali luput dari perhatian dan kontrol
publik.Menghadapi tantangan ini, kembali
yang harus dijaga adalah jangan sampai
hakim dan putusannya terpengaruh oleh
virus yang masuk melalui pegawai.
Putusan merupakan mahkota peradilan
dan menjadi tujuan utama segala macam
godaan yang datang.
Untuk
mencegah
praktik
penyuapan atau pemerasan melalui atau
oleh pegawai, dibuat sistem berlapis
yang tidak memungkinkan pegawai
mencampuri atau mengarahkan putusan,
bahkan sistem yang mencegah pegawai
dapat main-main dengan bukti dan hal
lain yang akan menjadi pertimbangan
hakim dalam mengambil putusan.
Sistem ini tidak hanya meliputi Standard
Operating Procedure (SOP) untuk setiap
bussines process mulai dari pendaftaran
hingga pascaputusan yang di dalamnya
juga terdapat aspek pengawasan berlapis,
melainkan juga dengan menggunakan
peranti teknologi komunikasi dan
informasi. Sejak pendaftaran, pemohon
sudah bisa menggunakan fasilitas
pendaftaran perkara online yang juga
dilengkapi dengan fasilitas penyampaian
dokumen secara online.
Semua pengumuman dan jadwal
persidangan juga dapat dilihat secara
terbuka di situs MK. Proses persidangan
juga dilengkapi dengan peranti teknologi
informasi court recording system yang
menghasilkan tidak hanya risalah dan
berita acara dalam waktu kurang dari satu
jam, melainkan juga menghasilkan
rekaman audio dan video setiap denyut
persidangan. Hal ini sangat penting sebagai
alat kontrol bagi kepaniteraan maupun
bagi hakim terhadap proses persidangan
dan pengambilan putusan. Pengambilan
putusan melalui rapat permusyawaratan
hakim dilakukan secara tertutup dan
hanya diikuti sembilan hakim konstitusi,
panitera, dan beberapa staf yang semuanya
telah disumpah dan terikat kode etik untuk
tidak membocorkan apa pun yang terjadi
dalam forum tersebut.
Bahkan sekjen pun tidak dapat
mengetahuinya. Hal ini sangat penting
karena salah satu modus yang sering
terjadi di dunia peradilan adalah
dengan
memanfaatkan
informasi
putusan. Informasi putusan yang sudah

ada tetapi belum dibacakan dapat
digunakan sebagai alat memeras atau
minta disuap, dengan klaim bisa mengatur
putusan. Karena itu, kerahasiaan ini sangat
penting dan sangat dijaga. Tidak hanya
terkait dengan putusan, semua pegawai MK
diikat oleh kode etik yang mencegah dan
melarang melakukan tindakan-tindakan
yang walaupun belum melanggar hukum,
tetapi secara etis tidak layak dilakukan
oleh seorang pegawai pengadilan karena
berpotensi memengaruhi objektivitas dan
imparsialitas.
Misalnya, pegawai MK sangat
dilarang bertemu pihak yang beperkara
di luar Gedung MK dan selain untuk
kepentingan layanan administrasi yang
menjadi bidang tugasnya. Pegawai MK
juga dilarang keras menerima bentuk
barang dan jasa apa pun dan dalam
jumlah berapa pun dari pihak yang
beperkara atau secara nalar wajar dapat
diduga berhubungan dengan perkara yang
ditangani oleh MK. Pegawai MK setiap
tahun juga mendeklarasikan gerakan
antikorupsi sebagai bagian menciptakan
budaya antikorupsi.
***
Taman yang bersih dan indah tidak
hanya berkat kerja keras penjaganya,
melainkan juga karena pengunjung yang
menghormati dan berdisiplin menjaga
kebersihan taman. Demikian pula
peradilan yang bersih membutuhkan
bantuan dari masyarakat, terutama pihak
yang beperkara, untuk tidak mengotori
dunia peradilan. Dengan kata lain, peran
segenap stakeholder sangat diperlukan
untuk menjaga peradilan yang bersih.
Tantangan ini mungkin lebih berat
lagi karena selalu terbuka kemungkinan
ada pihak yang memanfaatkan situasi
orang yang sedang beperkara dengan
mengklaim dapat mengatur perkara atau
dapat menghubungi pejabat atau hakim
tertentu. Dengan sistem yang sudah
dibangun sedemikian rupa, seharusnya
tidak ada yang memercayai orang itu,
kecuali memang sudah tidak menggunakan
akal sehat. Percaya atau tidak, akal sehat
juga modal besar untuk menjaga peradilan
yang bersih. []
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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