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T

ak terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Majalah
KONSTITUSI Edisi Desember 2010 kembali hadir dengan
beragam peristiwa, informasi maupun hal-hal menarik
terkait kinerja Mahkamah Konstitusi (MK). Rubrik-rubrik
tetap seperti ‘Ruang Sidang’, ‘Aksi’, ‘Editorial’, ‘Ikhtisar
Putusan’, ‘Cakrawala’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’,
‘Konstitusiana’, dan lainnya, tetap disajikan dengan materi
khas masing-masing rubrik tersebut.
Berita yang paling menarik dan cukup fenomenal sepanjang Desember
2010, adalah PHPU Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Pasalnya,
ternyata pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti menghalang-halangi
hak seseorang untuk maju sebagai kandidat pasangan calon dalam Pemilukada
Kabupaten Kepulauan Yapen 2010.
Oleh karenanya, MK pun memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen untuk melakukan pemilukada ulang. Syaratnya, dengan terlebih dahulu
melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon.
Selain ‘Laporan Utama’ dalam Majalah KONSTITUSI Desember 2010
juga ditampilkan berita dari rubrik ‘Aksi’ yaitu “Tim Investigasi Akui Tidak Bisa
Membuktikan Tudingan Refly” (9/12). Dalam berita ini, Tim Investigasi tidak
mampu membuktikan tuduhannya sebagaimana opini Refly Harun di Harian
Kompas. Selain itu MK untuk akuntabilitas dan menjaga integritas membentuk
Majelis Kehormatan Hakim atas permintaan hakim konstitusi yang bersangkutan
untuk membuktikan ketidakbenaran isu-isu yang beredar.
Lainnya, masih ada sejumlah artikel dan berita menarik lainnya, antara lain
masih berita seputar ruang sidang perkara PHPU Kepala Daerah dan pengujian
UU maupun berita non-sidang terkait kasus dugaan suap di MK, serta segala hal
yang bersifat informatif bagi pembaca setia Majalah KONSTITUSI.
Itulah sekilas pengantar dari redaksi KONSTITUSI. Akhirnya, kami
mengucapkan Selamat Membaca!

EDITORIAL

Membangun Demokrasi Substantif

S

etiap
masa
senantiasa
memiliki
tantangannya
sendiri. Manakala kita
mampu
mengatasi
tantangan
itu,
kita
menjadi
pemenang
di tahun yang baru.
Itu
pula-lah
yang
berusaha
ditaklukkan
Mahkamah Konstitusi
(MK) sepanjang 2010.
Pada tahun ini energi
MK
lebih
banyak
terkuras untuk melaksanakan kewenangannya mengadili perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.
MK telah menerima permohonan PHPU Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 230 perkara. Dari jumlah itu,
sebanyak 224 perkara telah diputus. Namun, hanya sebanyak 26
perkara saja yang dikabulkan. Sedangkan selebihnya, sebanyak
198 perkara. ditolak, tidak dapat diterima dan ditarik kembali.
Bagi MK, ratusan perkara perselisihan hasil Pemilukada
itu kian mematangkan perannya sebagai pengawal demokrasi.
MK tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil
penghitungan suara, melainkan juga memeriksa dan mengadili
proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara
Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat
terstruktur, sistematis dan masif.
MK sadar betul, demokrasi tidak hanya sekadar sebagai
prosedur, tetapi juga sebagai seperangkat nilai yang menentukan
bentuk dan berjalannya pemerintahan oleh rakyat. Putusanputusan MK memperlihatkan, masih banyak praktik Pemilukada
hanya menampilkan jasad demokrasi. Ruh demokrasi disandera
dan disabotase oleh berbagai bentuk pelanggaran, keberpihakan,
politik uang, dan bahkan intimidasi. Konsekuensinya,
pemerintahan daerah yang terbentuk pun hanya pemerintahan
yang memiliki legitimasi demokratis, tetapi mengesampingkan
demokrasi substantif. Akibatnya, tak sedikit kepala daerah yang
terjerat kasus pidana korupsi.
MK banyak menemukan pelanggaran dan kecurangan
Pemilukada yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu saja telah mencederai
demokrasi substantif, sebenar-benarnya demokrasi dari rakyat
dan untuk rakyat yang berimbas pada kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, dalam putusan yang mengabulkan permohonan
PHPU, MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang atau
penghitungan suara ulang.
Pada 2010, MK melakukan beberapa terobosan hukum
dalam menjatuhkan amar putusan. Salah satu putusan yang
cukup fenomenal adalah ketika untuk pertama kalinya MK
memutuskan menetapkan pemenang dalam Pemilukada
Kotawaringin Barat. MK tidak hanya membatalkan Keputusan
KPU yang memenangkan pasangan Sugianto dan Eko Soemarno.
Lebih dari itu, MK juga mendiskualifikasi pasangan tersebut
sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat
dan sekaligus menetapkan pasangan Ujang Iskandar-Bambang
Purwanto sebagai pemenang Pemilukada. Putusan itu dijatuhkan
karena pemilukada hanya diikuti oleh dua pasangan calon,
sedangkan salah satu pasangannya telah didiskualifikasi.
Selain Kota waringin Barat, kasus Tebing Tinggi, MK juga
menyatakan mendiskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat
sebagai calon walikota karena sedang menjalani masa hukuman
percobaan. Calon terpilih terbukti dinyatakan bersalah melakukan
tidak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun
berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Di dalam putusan lain MK juga memberi kedudukan
hukum sebagai Pemohon PHPU kepada bakal calon peserta
Pemilukada. Kedudukan hukum itu diberikan karena KPU dinilai
telah menghalang-halangi hak pemohon untuk dipilih (rights to
be candidate) seperti yang terjadi di Jayapura dan Kabupaten
Kepulauan Yapen. Dengan demikian, dalam amar putusannya
MK memerintahkan Pemilukada ulang dengan mengikutsertakan
calon yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai
peserta Pemilukada.
Putusan penting juga dijatuhkan MK karena terdapat
pemilih di beberapa TPS yang tidak memilih dalam Pemilukada
Kabupaten Bangka Barat, sehingga MK memutuskan pemungutan
suara untuk pemilih yang berhak memilih pada TPS tersebut
karena tidak menerima surat pemberitahuan.
Putusan-putusan tersebut memperlihatkan bahwa MK tidak
hanya menjalankan fungsinya mengadili selisih angka, melainkan
menjadi lembaga penilai kualitas praktik demokrasi. Tentu saja, di
tahun mendatang, MK akan terus menerus membangun demokrasi
substantif sembari meneguhkan integritas institusi.***
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SUARA PEMBACA

Pesan untuk MK
Hasil temuan Tim Investigasi Dugaan kasus suap
MK yang dipimpin oleh Refly Harun membuktikan
bahwa dugaan suap di tubuh MK tidaklah benar. Semua
hanya terbatas pada dugaan yang perlu dibuktikan
kebenarannya. Tindakan MK yang menyerahkan hasil
temuan Tim Investigasi kepada KPK merupakan jalan
yang tepat.
Langkah yang dipilih ini menjadi agak melenceng
dengan adanya sikap saling melaporkan antara
hakim MK, saksi Tim Investigasi bahkan anggota
Tim Investigasi sendiri. Seharusnya semua pihak
menyerahkan sepenuhnya untuk ditangani pihak

yang berwenang mengenai dugaan suap, yakni KPK.
Masyarakat sesungguhnya masih percaya terhadap MK.
Kasus dugaan suap yang menerpa MK hanyalah bagian
dari ujian yang harus dihadapi MK sebagai lembaga
peradilan yang bersih bila dibandingkan dengan lembaga
sejenis di negeri ini.
Oleh karena itu, diharapkan MK memilih langkah
yang bijak untuk menyelesaikan masalah ini. Diharapkan
pula agar MK tetap bisa menjaga kewibawaan sebagai
lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya.
Lukmanul Hakim, 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
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Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan
cover buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan
mendapat honorarium.

Konstitusi maya

Bantuan dan fungsi advokasi apabila ada anggota masyarakat
yang menyampaikan keluhan, atau terdapat suatu keadaan yang
menjadikan anggota masyarakat sebagai korban dari pelaksanaan
sistem peradilan atau kinerja lembaga peradilan, juga diberikan.
Hikmahanto Juwana adalah sosok yang menjadi patron MaPPI.
Lalu, ada nama-nama seperti Adnan Buyung Nasution, Harkristuti
Harkrisnowo, Suhadibroto, dan Asep Rahmat Fajar sebagai Dewan
Pakar. Sementara Ketua Harian dipegang Hasril Hertanto. (Yazid)
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Memantau Kinerja Pengadilan
Diinisiasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI),
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) dibentuk. Lembaga
yang berada di lingkungan FHUI ini bergerak dalam bidang pemantauan
peradilan yang bersifat independen, profesional, bertanggungjawab, dan
nirlaba.
Secara formal, MaPPI berdiri pada 27 Oktober 2000 melalui SK
Dekan FHUI. Visi MaPPi adalah mengembangkan supremasi hukum
sebagai penyangga utama proses demokratisasi. Sementara misinya
membangun sistem peradilan yang ideal, baik secara institusional
maupun subtansial yang dapat menciptakan supremasi hukum di
Indonesia.
Karena itu, lembaga ini melakukan fungsi sebagai code
of conduct para aparat penegak hukum, membangun kembali
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang bersih
dan berwibawa sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan,
membangun masyarakat agar dapat menjalankan fungsi sebagai
agen pengawas terhadap kinerja lembaga peradilan, hingga
menciptakan wahana komunikasi dan diskursus bagi masyarakat
hukum Indonesia pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
MaPPI juga berpartisipasi secara aktif dalam usaha
menumbuhkembangkan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia.
Organisasi ini menyatakan bersifat independen dan tidak terafiliasi
dengan politik. Ia berbentuk badan otonom yang berada di FHUI.
Lingkup kegiatannya terbagi dua, yakni secara struktural dan
kultural. Struktural berarti melakukan pengawasan atau pemantauan
terhadap kinerja pengadilan (hakim, jaksa, pengacara, dan polisi)
sebagai suatu lembaga yang melaksanakan konsep sistem peradilan
Indonesia. Di samping itu, MaPPI juga melakukan pengkajian, penelitian
dan analisa terhadap produk lembaga peradilan, baik putusan, maupun
kinerja lembaga peradilan itu sendiri.
Sementara secara kultural, MaPPI melakukan dekonstruksi
pemikiran mengenai hukum secara khusus kepada masyarakat yang
bermuara pada upaya untuk mengembalikan kepercayaan kepada
masyarakat kepada hukum itu sendiri dan lembaga peradilan pada
khususnya. Hal lainnya adalah memberikan pendidikan mengenai
hukum, khususnya masalah sistem peradilan, dan mekanisme
yang terjadi di Pengadilan terhadap masyarakat, agar masyarakat
sadar akan hak dan kewajibannya, dan selanjutnya dapat menjadi
kelompok dan pelaksana sistem hukum di negara ini pada umumnya.

Bercita-cita mendorong Sistem Integritas Nasional, Masyarakat
Transparansi Indonesia (MTI) mencanangkan diri sebagai organisasi
independen dan terbuka bagi setiap penduduk. Visinya adalah
mendorong praktek-praktek yang bersih dan sehat di bidang bisnis,
pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.
Untuk mencapai itu, MTI membangun strategi dengan cara
menyosialisasikan pengertian dan hakekat transparansi pada masyarakat
luas dan menanamkan keyakinan tentang pentingnya transparansi
dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu, MTI juga melakukan berbagai
penelitian dan pengkajian mengenai segala hal yang berkaitan dengan
konsepsi transparansi.
Pertemuan-pertemuan dalam berbagai bentuk untuk mengkaji dan
merumuskan strategi pelaksanan transparansi di bidang hukum, politik,
sosial-budaya, ekonomi- bisnis, dan hankam, juga tidak ketinggalan
digelar. Strategi lainnya adalah mengomunikasikan berbagai konsep
tentang transparansi kepada pusat-pusat pengambilan keputusan baik
bisnis, pemerintah, maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil.
Karena itu, MTI pun secara cermat memantau berbagai kebijakan publik
untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
Beberapa nama besar yang ikut andil mendirikan di antaranya
Bambang Harimurti, Boediono, Juwono Sudarsono, Kuntoro
Mangkusubroto, Malik Fajar, Mar’ie Muhammad, dll. Sementara Direktur
Eksekutif MTI diduduki Tirta Nugraha Mursitama.
MTI mengundang masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan dan memberikan berbagai masukan berupa gagasan
atau saran melalui artikel/tulisan berkenaan dengan pengembangan
dan implementasi konsep transparansi menuju Sistem Integritas
Nasional ke alamat email: mti@centrin.net.id. Sementara bagi yang ingin
menyalurkan donasi sebagai sumber daya keuangan organisasi, dapat
dikirim ke no. rekening Bank Niaga Sudirman No.164-01-18374-00-4
a/n. Masyarakat Transparansi Indonesia.
Isu-isu mengenai good governance, reformasi birokrasi,
antikorupsi, hingga otonomi daerah juga menjadi concern lembaga yang
berkedudukan di Kebayoran Baru, Jaksel ini. (Yazid)
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OPINI
LAPORAN
UTAMA

Tantangan MK Mengadili Perselisihan
Pemilukada
Oleh:
Rendy Pahrun Wadipalapa
Pengajar pada FISIP Universitas Airlangga Surabaya

T

ahun 2010 menjadi tahun dengan perkara
politik Pemilukada yang paling banyak
mengantre di meja kerja sembilan hakim
konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada tahun yang sama, perkara Pemilukada yang
terdaftar di MK mencapai 230 perkara; bandingkan
dengan Pengujian Undang-Undang (PUU) yang
hanya berjumlah 120
perkara dan Sengketa
Kewenangan
Lem
baga Negara (SKLN)
yang hanya satu per
kara. Demikian mem
bengkaknya pemohon
dalam perkara politik
adalah basis dasar dari
analisis yang segera
dibangun oleh penulis.
Tulisan
ini
hendak
melihat
bagaimana
dinamika MK di tengah
pelbagai
perselisihan
politik Pemilukada.
Madu & Racun
Penanganan
perselisihan hasil Pemilu
ini semula berada di
bawah
Mahkamah
Agung. Tetapi, sejak
29 Oktober 2008, MA
melimpahkan pengadilan sengketa politik itu ke MK.
Pelimpahan itu membawa konsekuensi logis bagi MK
untuk segera menyiapkan diri dalam menghadapi
perkara dengan bobot kepentingan yang kental luar
biasa. Semua perkara hasil Pemilukada di seluruh

8

KONSTITUSI Desember 2010

daerah di Indonesia, dibawa beramai-ramai ke Jakarta.
Dengan situasi seperti itu, maka tidak terlampau sukar
menebak jalan terjal MK dalam kurun waktu pasca
pengalihan wewenang MA: tudingan tidak netral,
fitnah, dan seterusnya-kesemuanya lahir sebagai
respons atas putusan MK. Tetapi, sebetulnya soal
pertama bukanlah debat kusir independensi MK,
melainkan
kualitas
Pemilu.
Pemilu menjadi
panggung
yang
dirayakan
dengan
terbuka dan bebas,
yang sesungguhnya
dapat juga dianggap
sebagai bagian dari
respons besar atas
demokratisasi politik
di masa Reformasi.
Ekspektasi
ideal
atas Pemilu adalah
sesuatu yang teramat
wajar, terutama jika
dilakukan komparasi
prosedural
dan
substansial
atas
Pemilu pada dua rezim
terakhir.
Harapan
membumbung
itu
menempatkan Pemilu
ke dalam salah satu
elemen yang mengalami pembaruan, koreksi, dan
amputasi atas regulasi, lembaga politik dan sistem
politik Pemilu secara keseluruhan pada masa sekarang.
Kesemuanya itu tiada lain ditujukan guna menjamin
kualitas dari keluaran sistem.

Masalahnya, secara objektif masih banyak
persoalan dari hulu hingga hilir politik yang belum
menunjukkan tanda-tanda membaik. Pemburukan
justru terjadi tatkala partai politik sebagai peserta
Pemilu banyak dinilai lalai dalam menerapkan
mekanisme seleksi dan rekrutmen anggotanya yang
pada gilirannya juga menjadi calon kontestan politik
pejabat daerah. Dalam posisi demikian, maka proses
peradilan sengketa politik yang terpercaya dan
memiliki kualifikasi ketatanegaraan yang memadai
adalah aksioma yang hampir tidak mungkin dibantah.
Disini letak urgensi kehadiran MK.
Kendati begitu, akar soal buruknya kualitas
Pemilu, kendurnya pengawasan, dan pelbagai masalah
lain di luar MK menjadi konstanta yang terus terjadi.
Maka, bayangan ini membuat MK selalu berada dalam
pilihan pelik diantara madu dan racun, manis dan
pahitnya politik. Padahal, sebuah putusan berkualitas
harus lahir dari isolasi kepentingan yang berada
diluar substansi perkara. Beberapa kali MK berhasil
membuktikan diri dengan melakukan apa yang kerap
disebut sebagai terobosan hukum terkait dengan
hasil pemilukada. Keberanian semacam itu hanya
dimungkinkan oleh soliditas dan kredibilitas hakim
MK. Putusan MK diharuskan memberikan pengertian
yang tidak kabur atas sebuah hasil dari kompetisi
politik yang telah berlangsung.
Perlunya Kontrol
Kutuk atas pelimpahan wewenang MA kepada
MK seolah-olah betul terjadi tatkala dua hakim
MK dituding terlibat dalam pat-gulipat salah satu
kasus yang ditangani MK. Hal semacam ini pun
sesungguhnya sama sekali tidak mengagetkan
lantaran sejak awal lembaga pimpinan MK Mahfud
MD ini telah diletakkan dalam satu panggung bersama

semua tendensi dan kepentingan politik di tiap perkara
perselisihan hasil Pemilu. Polemik panjang ini pada
gilirannya mendorong gagasan penciptaan mekanisme
kontrol atas sembilan hakim MK. Pun, gagasan itu tidak
dapat dihindari sebagai bagian langsung dari ketetapan
untuk menjaga citra dan kredibilitas MK itu sendiri.
Dihimpit kasus dan diserang dari kanan dan
kiri, pengaruh yang ditimbulkan boleh jadi teramat
besar. Pertama, gagalnya MK menggaransi efisiensi
sekaligus efektifitas dari penanganan perkara pilkada
telah menurunkan kepercayaan publik atas MK. Kedua,
muncul kekhawatiran jika MK akan segera memasuki
masa-masa “lamban”, sebagai akibat dari shock therapy
dalam kasus mutakhir yang mencatut nama dua hakim
MK dan membuat institusi ini "sempoyongan". Situasi
serupa pernah terjadi pada lembaga yang juga disebut
sebagai pilar hukum negeri ini, Komisi Pemberantasan
Korupsi. Pasca dua pimpinannya dimeja-hijaukan
dengan sejumlah dalih manipulatif, KPK saat ini
terbukti memiliki “rasa performa” yang berbeda
dibandingkan dengan sebelum kasus dua pimpinannya
meruap. Pendek kata, ada semacam trauma disana yang
sanggup menurunkan nyali.
Penulis yakin jika publik masih menaruh harapan
yang amat tinggi kepada MK; apalagi jika performanya
dibandingkan dengan instansi penegakan hukum lain
yang juga ramai menghadapi hantaman kritik publik
bertubi-tubi. Kontrol atas MK barangkali pilihan yang
memang paling rasional dari kesemua pilihan untuk
terus-menerus menjaga momentum penegakan hukum
dengan sederet terobosan hukum dan argumentasi
MK yang terkenal progresif. Lagipula, ide itu tidak
bertentangan dengan peran utama MK dalam rangka
mengawal proses pertumbuhan kedewasaan hukum,
terutama jika itu berkaitan dengan politik Pemilu yang
selama ini selalu dimaknai sebagai politik yang kerdil.
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Termohon Keliru, MK Putuskan
Pemilukada Ulang
Untuk pulihkan hak konstitusional Pemohon, MK putuskan Pemilukada ulang di Kab.
Kepulauan Yapen, Papua. Mahkamah menilai, Termohon keliru dalam menindaklanjuti putusan
PTUN Jayapura. Termohon terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon.

Para Pemohon PHPU
Kabupaten Kepulauan
Yapen sedang
menyimak keterangan
saksi dalam sidang
pembuktian,
Kamis (20/12).
MK memutuskan
Pemilukada ulang.
Humas MK/Prana Patrayoga

S

ekali lagi, MK memutuskan untuk
dilakukan pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada) ulang. Sebelumnya, MK telah
memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk
melaksanakan Pemilukada ulang, Kamis (25/11) yang
lalu. Kini, MK juga memutuskan hal yang sama dalam
sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)
kepala daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Jayapura.
Alasannya, Termohon, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen, terbukti telah
menghalang-halangi hak Pemohon I dan Pemohon
III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.
Hal ini, menurut Mahkamah, merupakan pelanggaran
serius terhadap hak konstitusional para Pemohon
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(rights to be candidate) yang dijamin oleh konstitusi.
“Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini
nampaknya telah dan akan menjadi modus yang
sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi
di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi
seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga
negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya
melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas
atas permasalahan seperti ini,” demikian dinyatakan
oleh Mahkamah dalam salah satu pertimbangan
hukumnya.
Kecurangan tersebut, tampaknya, telah menjadi
tren dalam pelaksanaan Pemilukada dibeberapa daerah.
Sehingga, Mahkamah memutuskan untuk memberikan
legal standing kepada bakal pasangan calon dan

memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
untuk menyelenggarakan Pemilukada ulang. "Dengan
terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan
faktual terhadap seluruh pasangan calon,” ungkap
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD saat
sidang pleno pembacaan putusan, Kamis (30/12),
di ruang sidang pleno MK. Dalam putusannya,
Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon I dan
Pemohon III untuk sebagian.
Dalam perkara ini, terdapat lima Pemohon. Salah
satu Pemohon telah dinyatakan gugur oleh Mahkamah.
Karena, selama persidangan berlangsung, Pemohon
dengan nomor perkara 222/PHPU.D-VIII/2010 tidak
pernah hadir. Adapun empat Pemohon lainnya terdiri
dari dua bakal pasangan calon kepala daerah dan dua
pasangan calon kepala daerah. Pemohon I, yakni Petrus
Yoras Mambai-Imanuel Yenu (perkara nomor 218/
PHPU.D-VIII/2010) dan Pemohon III Marinus WorabayBolly Frederik (perkara nomor 220/PHPU.D-VIII/2010),
adalah bakal pasangan calon. Sedangkan dua Pemohon
lainnya: Pemohon II Decky Nenepat-Orgenes Runtuboi
(perkara nomor 219/PHPU.D-VIII/2010) dan Pemohon
IV Adolf Steve Waramori-Titus Sumbari (perkara nomor
221/PHPU.D-VIII/2010) merupakan pasangan calon
kepala daerah.
Dalam
permohonannya,
Pemohon
I
menyatakan, Pemilukada Kab. Kepulauan Yapen
adalah inkonstitusional. Sebab, Termohon tidak
melaksanakan tahapan Pemilukada, terutama verifikasi

Humas MK/Prana Patrayoga

calon, sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.
“Bertentangan dengan verifikasi yang dimaksud dalam
Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009,” ujar Pemohon
I. Setidaknya, menurut Pemohon I, Termohon tidak
menyerahkan pemberitahuan kekurangan berkas serta
memberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas
kepada pihaknya. Padahal, lanjutnya, hal ini secara
jelas dan tegas diatur dalam Peraturan KPU tersebut.
Sejurus dengan itu, Pemohon III menyatakan
hal senada. Menurut Pemohon III, Pemilukada yang
diselenggarakan pada 18 November 2010 yang lalu
itu adalah tidak sah dan cacat hukum. Alasannya,
Termohon telah nyata-nyata tidak beritikad baik, yakni
dengan mengingkari putusan dan penetapan Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.
Sebelumnya, para Pemohon, baik Pemohon
I maupun Pemohon III, telah menggugat Surat
Keputusan (SK) Termohon bernomor 152/Kpts/
KPU-KY/VII/2010 tentang Pengumuman Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka
Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010
ke PTUN Jayapura. Dalam SK tersebut, Pemohon I dan
Pemohon III dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan
calon kepala daerah karena tidak memenuhi syarat.
Meskipun para Pemohon melakukan gugatan
secara terpisah atau sendiri-sendiri, faktanya PTUN
memberikan putusan yang relatif sama untuk
masing-masing gugatan. Dalam putusannya, PTUN

Kuasa Termohon
(KPU Kepulauan
Yapen), Taufik Basari
pada sidang PHPU
Kepala Daerah
Kepulauan Yapen,
(15/12)
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mengabulkan seluruh gugatan. Pada intinya, PTUN
membatalkan SK bertanggal 19 Juli 2010 tersebut dan
memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut SK
itu. Alasan Majelis Hakim diantaranya: tidak terdapat
bukti yang mendukung dalil Tergugat (KPU Kab.
Kepulauan Yapen) dan tindakan Tergugat tidak sesuai
dengan Pasal 60 ayat (4) UU 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah, karena Tergugat tidak bertindak
sesuai prosedur yang benar dan tidak cermat. Dalam
hal ini PTUN telah menjatuhkan putusan nomor 33/
G/2010/PTUN.JPR untuk Pemohon I dan putusan
nomor 29/G/2010/PTUN.JPR untuk Pemohon III.
Terhadap putusan nomor 33/G/2010/PTUN.
JPR, Pemohon I telah mengajukan permohonan
eksekusi kepada pengadilan, karena telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht). Dan, pengadilan pun telah
menerbitkan surat penetapan eksekusi pada tanggal
28 September 2010. Terkait hal ini, Termohon telah
menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi
ulang pada tanggal 20 September dan 19 Oktober.
Hasilnya, Termohon menyatakan Pemohon I tetap
tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon
kepala daerah. Ini tertuang dalam SK KPU No. 205/
Kpts/KPU-KY/X/2010.
Namun, Pemohon 1 masih tetap keberatan
dengan tindakan Termohon tersebut. Pemohon I
menuding, Termohon telah melakukan tindakan yang
kamuflatif. Yakni, seolah-olah telah beritikad baik
melaksanakan surat penetapan eksekusi tersebut.
Padahal, lanjut Pemohon I, tindakan Termohon masih
bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan.
Termohon pun menampik tudingan tersebut.
Menurut Termohon, pihaknya telah melakukan proses
verifikasi sesuai prosedur dan tidak ada sedikitpun
niat atau upaya untuk menghalang-halangi Pemohon
I menjadi pasangan calon. Bahkan, ungkap Termohon,
sebagai bentuk itikad baik dan menunjukkan niat
tidak menghalang-halangi, verifikasi yang dilakukan
Termohon telah diketahui dan di-supervisi langsung
oleh KPU Provinsi Papua. “Justru Termohon telah
bertindak salah apabila menetapkan Pemohon sebagai
pasangan calon padahal faktanya Pemohon tidak
memenuhi syarat,” tegas Termohon. “Termohon tidak
dapat memaksakan bakal calon yang tidak memenuhi
syarat menjadi pasangan calon karena Termohon harus
mempertanggungjawabkan keputusannya.”
Sedangkan terhadap putusan PTUN nomor 29/
G/2010/PTUN.JPR, Termohon mengajukan banding.
Menurut Termohon, dalam amar putusan tersebut
terdapat kekhilafan fundamental yang telah dilakukan
PTUN Jayapura. Yang mana, dalam amarnya
menuliskan, “menetapkan Para Penggugat atas nama
Ir. Marinus Warobai dan Bolly Fredrick, SH – Sebagai
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Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kepulauan Yapen.”
Dalam jawabannya, Termohon menegaskan,
tidak dapat mematuhi dan menjalankan amar
putusan PTUN itu. “Amar Putusan TUN Nomor
29/G/2010/PTUN.JPR tersebut adalah amar putusan
yang tidak dapat atau mustahil untuk dijalankan
(non-executable),” katanya. Sebab, jika dijalankan
berarti Termohon harus menetapkan para Penggugat
(Pemohon III) sebagai Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kab. Kepulauan Yapen tanpa melalui
proses pemungutan suara sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang–undangan.
Namun
faktanya, meskipun
Termohon
melakukan banding dan proses hukum masih berlangsung
serta telah diterbitkannya surat penetapan untuk
melakukan penundaan tahapan Pemilukada oleh PTUN,
Termohon tetap melanjutkan tahapan Pemilukada. Atas
tindakan ini, Termohon telah menerima surat dari KPU
Provinsi Papua dan Panwaslukada yang mempertanyakan
tindakannya itu.
Termohon Keliru
Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah
berpendapat, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
di persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang
diajukan oleh Termohon, tidak terdapat satu pun bukti
yang menunjukkan adanya pemberitahuan secara
tertulis baik kepada Pemohon I dan Pemohon III
maupun partai politik pengusung berkaitan dengan
hasil penelitian berkas pasangan calon.
“Termohon terbukti tidak membuat keputusan
tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon I dan
Pemohon III serta tidak memberitahukannya secara
wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan
putusan PTUN Jayapura. Pemohon I dan Pemohon III
telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon,
sehingga Pemohon I dan Pemohon III kehilangan
hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon
(rights to be candidate) dalam Pemilukada Kabupaten
Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan
yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III
sendiri,” tulis Mahkamah dalam putusannya.
Mahkamah juga berpandangan, Termohon
telah keliru dalam menindaklanjuti putusan PTUN.
Di mana, Termohon hanya melaksanakan putusan
PTUN Jayapura yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap saja dan mengindahkan gugatan yang
masih dalam proses persidangan. “Karena Termohon
secara sadar mengetahui masih ada putusan dengan
objek yang sama belum mempunyai kekuatan hukum
tetap yaitu putusan Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR,
tanggal 23 Agustus 2010, namun hal itu diabaikan oleh

Para Pasangan
Calon Kepala Daerah
bersama kuasanya
tampak menyimak
keterangan saksi
dalam sidang PHPU
Kepala Daerah Kab.
Kepulauan Yapen,
Papua di Gedung
MK, Senin (20/12)

Humas MK/Prana Patrayoga

Termohon dengan tetap melaksanakan rapat pleno
tanggal 20 September 2010 dan tanggal 19 Oktober
2010,” lanjut Mahkamah. Menurut Mahkamah,
seharusnya Termohon menunda terlebih dahulu
penetapan pasangan calon sampai dengan adanya
putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bahkan tidak hanya itu, menurut Mahkamah,
Termohon juga keliru dalam menindaklanjuti putusan
PTUN atas gugatan Pemohon I. Menurut Mahkamah,
PTUN Jayapura dalam amar putusannya Nomor 33/
G/2010/PTUN.JPR, tidak memerintahkan Termohon
melakukan verifikasi kembali terhadap Pemohon I.
Namun pada praktiknya, Termohon menindaklanjutinya
dengan melakukan perivikasi kembali terhadap Pemohon
I dan menyatakan Pemohon I tetap tidak memenuhi
syarat.
Oleh karenanya, Mahkamah menegaskan,
Termohon telah terbukti menghalang-halangi hak
konstitusional para Pemohon, khususnya Pemohon
I dan Pemohon III. Di mana, hak konstitusional
warga negara untuk dipilih dan memilih telah
dijamin secara tegas dalam Pasal 27 dan Pasal
28D UUD 1945. Di samping itu, pelanggaran
tersebut bersinggungan pula dengan kewenangan
Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan
seperti termuat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 45 ayat (1) UU MK.
“Berdasarkan ketentuan perundang-undangan
tersebut, Mahkamah perlu memulihkan hak Pemohon

I dan Pemohon III tersebut dengan melakukan Pemilu
kada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan
terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan
faktual terhadap seluruh pasangan calon termasuk
Pemohon I dan Pemohon III,” ungkap Mahkamah.
Dalam pertimbangannya, selain merujuk pada
putusan PTUN Jayapura, Mahkamah juga mendasarkan
pertimbangannya pada putusan MK sebelumnya.
Yakni, putusan MK terkait PHPU Kota Jayapura dan
PHPU Kab. Belitung Timur. Dalam kedua putusan ini
Mahkamah menemukan pelanggaran hak konstitusional
terhadap bakal pasangan calon.
Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan ke
pada termohon dan pihak-pihak terkait untuk
menyelenggarakan Pemilukada ulang sesuai perannya
masing-masing. “Memerintahkan Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Yapen untuk mengawasi pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai
dengan kewenangannya,” ucap Mahfud.
Adapun terhadap permohonan Pemohon II dan
Pemohon IV, Mahkamah 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 II dan Pemohon IV,”
jelas Mahkamah. (Dodi)
Desember 2010 KONSTITUSI
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RUANG SIDANG

Pengujian UU KUHAP

Yusril Perbaiki Permohonan Uji Definisi Saksi dan
Keterangan Saksi

S

idang lanjutan terhadap UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
(UU KUHAP) kembali digelar
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu
(1/12), di Gedung MK. Kepaniteraan MK
meregistrasi perkara dengan Nomor 65/
PUU-VIII/2010 yang dimohonkan oleh
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM
Yusril Ihza Mahendra.
Dalam sidang perbaikan permohonan
tersebut, Yusril telah memperbaiki
beberapa bagian dalam permohonannya
sesuai dengan saran Majelis Hakim
Panel. ”Sesuai saran-saran dalam sidang
pendahuluan yang pertama, saya telah
mempersingkat permohonan ini dengan
memperkecil cakupan beberapa pasal
dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji.
Saya hanya mengajukan dua pasal dalam
UUD 1945 untuk menjadi batu uji, yakni
ketentuan Pasal 1 ayat (3) tentang asas
negara hukum dan ketentuan Pasal 28D
ayat (1) yang menegaskan tentang keadilan
dan kepastian hukum,” jelasnya.
Yusril juga menjelaskan telah
mengelaborasi lebih dalam hal-hal yang
terkandung norma UUD 1945 tersebut.
Menurut Yusril, dalam ketentuan Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945, negara harus mengakui due
process of law. “Ketentuan tentang prosedur
tidak boleh bersifat arbitrer atau menurut
selera penyelenggara kekuasaan negara.
Hukum harus bersifat adil dan pasti karena
jika terjadi ketidakadilan serta ketidakpastian
dalam due process of law, maka dapat
mengakibatkan pelanggaran HAM serius
yang dapat menyebabkan seseorang terkena
pidana penjara, kehilangan kemerdekaan,
kehilangan hak milik serta kehilangan
nyawa,” papar Yusril.
Ketentuan tersebut, lanjut Yusril,
dapat menyebabkan seseorang yang
dituntut di pengadilan atau diperiksa
sebagai tersangka di hadapan penyidik
tidak berhak menghadirkan saksi-
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saksi alibi yang sebenarnya dapat
membebaskan orang tersebut dari dakwaan
pengadilan.”Hal seperti inilah yang terjadi
di dalam praktik karena ada penafsiran
berbeda terhadap Pasal 1 angka 26 dan 27,
Pasal 116 ayat (3) dan (4) serta Pasal 184
ayat (1) huruf a. Seorang yang diperiksa
diperlakukan dengan adil menjadi hilang
kepastiannya karena penyidik dapat
mengabaikan seseorang yang diperiksa
yang seharusnya diperiksa secara adil
dan seimbang. Hilangnya keadilan dan
keseimbangannya, karena
penyidik
dapat mengabaikan seseorang yang
diminta tersangka untuk dihadirkan. Oleh
karena itu, Pemohon meminta agar MK
memberikan satu penafsiran mengenai
ketidakjelasan pasal a quo,” ujarnya.
Yusril
juga
mengemukakan
bahwa KUHAP tidak memberikan
ketentuan saksi yang memberatkan dan
meringankan. KUHAP juga, lanjut yusril,
tidak memberikan definisi saksi. Hal ini,
menurut Yusril, berakibat fatal dalam
proses hukum pidana. “Menurut saya,
seharusnya kevakuman hukum ini diisi
oleh DPR, Presiden, untuk mendefiniskan

saksi yang memberatkan atau saksi yang
meringankan dalam KUHAP. Namun,
mengingat proses ini akan berlangsung
lama, dan tergantung pada kemauan
DPR dan presiden untuk melakukan
amendemen KUHAP, sudah saatnya
MK dapat memberikan satu penafsiran
mengenai definisi saksi dan keterangan
saksi,” jelasnya.
Sahkan Bukti Pemohon
Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim
Panel yang diketuai oleh Hakim Konstitusi
Harjono mengesahkan 24 alat bukti dengan
tambahan dua keterangan tertulis dari saksi
yang diajukan Pemohon, yakni Jusuf Kalla
dan Kwik Kian Gie. Sidang selanjutnya
mendengarkan jawaban Pemerintah, DPR
dan mendengarkan keterangan Ahli.
Yusril
dalam
perkara
ini
mempersoalkan
pasal-pasal
yang
menghambat dirinya untuk mengajukan
empat saksi yang menguntungkan dan
dinilai mengetahui perkaranya. Pasal-pasal
tersebut mengatur mengenai definisi saksi
dan keterangan saksi dalam ketentuan
KUHAP. (Lulu Anjarsari/mh)

Humas MK/GANIE

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dalam uji materi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), Jakarta (1/12).

Pengujian UU Perkawinan

Kepastian Hukum Anak ”Di Luar Nikah”
Pemohon Prinsipal Machica Mochtar didampingi
kuasanya dalam persidangan uji materi UU
Perkawinan, Jakarta (1/12).

Humas MK/Yogi Dj

P

ensyaratan pencatatan per
kawinan merupakan penge
kangan terhadap kebebasan
berkehendak sekaligus bentuk
diskriminasi. Anak yang dilahirkan dari
sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan,
dianggap sebagai anak di luar nikah.
Demikian dikatakan kuasa Pemohon
uji materi UU Perkawinan dalam
persidangan di Mahkamah Konstitusi
(MK), Rabu, (1/12/2010). Permohonan
ini diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar,
atau yang lebih akrab disapa Machica
Mochtar.
Sebagaimana
dalam
sidang
pendahuluan (26/7/2010) lalu, Machica
mengujikan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974).
Pasal 2 Ayat (2) UU 1/1974 menyatakan,
”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.” Kemudian Pasal 43 ayat (1)
berbunyi, ”Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya.”
Machica dirugikan karena ketentuan
pasal dalam UU Perkawinan tersebut

menyebabkan anak Machica tidak bisa
mencantumkan nama ayahnya dalam akta
kelahiran. Menurutnya, Pasal 2 Ayat (2)
UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 28B
Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945. Pasal 28B Ayat (1) menyatakan,
”Setiap orang berhak membentuk keluarga
dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah.” Pasal 28B Ayat
(2), ”Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Terakhir, Pasal 28D Ayat
(1) menyatakan, ”Setiap orang berhak
atas pengakuan jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum.”
Sidang dengan agenda pemeriksaan
perbaikan permohonan perkara nomor 46/
PUU-VIII/2010 ini dilaksanakan Panel
Hakim, Maria Farida Indrati sebagai
Ketua Panel, didampingi dua Anggota
Panel, Harjono, dan Ahmad Fadil Sumadi.
Pemohon memasukkan perbaikan
permohonan dalam poin 10. ”Pada intinya
bahwa dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 itu, kami berpendapat,
terkandung asas agama, sebagaimana
tercermin dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu,

perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya itu,” kata Miftah,
kuasa Pemohon.
Sehingga, bagi Pemohon yang
beragama Islam, lanjut Miftah, tidak
dicatatkannya
perkawinan
tidak
menjadikan sebuah perkawinan menjadi
tidak sah. ”Sebab syarat sahnya perkawinan
dalam Islam, tidak mensyarakatkan adanya
sebuah pencatatan perkawinan,” lanjut
kuasa Pemohon.
Kaitannya dengan Pasal 28B Ayat
(1) UUD 1945, kata kuasa Pemohon,
adanya
pensyaratan
pencatatan
perkawinan merupakan pengekangan
terhadap kebebasan berkehendak sekaligus
bentuk diskriminasi. ”Karena anak yang
dilahirkan (dari sebuah pernikahan yang
tidak dicatatkan, pen.), dianggap sebagai
anak di luar nikah,” kata kuasa Pemohon
mendalilkan.
Melanjutkan dalilnya berkaitan
dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,
kuasa Pemohon menyatakan, kepastian
hukum yang berkeadilan melarang adanya
diskriminasi. Hal ini sebagaimana terjadi
pada anak yang lahir dari hubungan yang
dianggap di luar nikah, anak tersebut
hanya mempunyai hubungan keperdataan
dengan keluarga ibunya dan keluarga
ibunya. ”Ada diskriminasi di sini, yang
dilakukan oleh negara, menyebabkan anak
yang tidak tahu apa-apa, menanggung
beban ketidakpastian hukum bagi dirinya,”
lanjut kuasa Pemohon. (Nur Rosihin Ana/
mh)
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Pengujian UU Ombudsman & UU Pelayanan Publik

Walikota Makassar dkk Uji Pengaturan Ombudsman

M

ahkamah
Konstitusi
(MK)
pada
Kamis,
(2/12) menggelar sidang
Nomor perkara 62/PUUVIII/2010, yakni pengujian UndangUndang terhadap UU No. 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia
[Pasal 43 ayat (1), (2) dan Pasal 46 ayat
(1), (2)] (UU Ombudsman) dan Pengujian
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Pasal 46 ayat (3) dan (4)] (UU
Pelayanan Publik)
Permohonan perkara ini diajukan
oleh Walikota Makassar, Lembaga
Ombudsman Kota Makassar, Lembaga
Ombudsman
Daerah
Prov.
DIY,
Lembaga Ombudsman Swasta Prov. DIY,
Ombudsman Daerah Kab.Asahan, LSM
KOPEL, dan H. Bahar Ngintung, dengan
kuasa pemohon Adnan Buyung Azis dkk.
Sidang Panel yang dipimpin oleh Ketua
Panel Hamdan Zoelva dan beranggotakan
M. Akil Mochtar dan Maria Farida Indrati
tersebut mengagendakan pemeriksaan
perbaikan permohonan.
Dalam permohonannya, Pemohon
meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan
permohonan untuk seluruhnya, yakni
menyatakan pasal-pasal yang dimohonkan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal-pasal yang dimohonkan dari UU
Ombudsman antara lain Pasal 43 ayat (1),
(2) berbunyi: “1. Apabila dipandang perlu,
Ombudsman dapat mendirikan perwakilan
Ombudsman di daerah provinsi atau
kabupaten/kota. 2. Perwakilan Ombudsman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai hubungan hierarkis dengan
Ombudsman dan dipimpin oleh seorang
kepala perwakilan”. Sedangkan Pasal 46
ayat (1), (2) yang diujikan berbunyi: “(1).
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
nama “Ombudsman” yang telah digunakan
sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan
hukum, terbitan atau lainnya yang bukan
merupakan lembaga Ombudsman yang
melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan
Undang-Undang ini harus diganti dalam
waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak
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Humas MK/Annisa Lestari

Kuasa pemohon Adnan Buyung Azis dkk, yang mewakili Walikota Makassar, Lembaga Ombudsman Kota
Makassar, Lembaga Ombudsman Daerah Prov. DIY, Lembaga Ombudsman Swasta Prov. DIY, Ombudsman
Daerah Kab.Asahan, LSM KOPEL, dan H. Bahar Ngintung dalam persidangan uji materi UU No. 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jakarta (2/12).

mulai berlakunya Undang-Undang ini. (2).
Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan
atau lainnya yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dianggap menggunakan nama
“Ombudsman” secara tidak sah”.
Terhadap UU Pelayanan Publik,
Pemohon meminta MK menyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
terhadap Pasal 46 ayat (3) dan (4) yang
berbunyi: “(3). Ombudsman wajib
membentuk perwakilan di daerah yang
bersifat hierarkis untuk mendukung tugas
dan fungsi ombudsman dalam kegiatan
pelayanan
publik.
(4).Pembentukan
perwakilan ombudsman di daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun
sejak undang-undang ini diundangkan”.
Pemohon menyatakan bahwa pasal
yang diujikan dalam Undang-undang ini
secara eksplisit tidak diperintahkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon melalui kuasa hukumnya
Adnan Buyung Aziz mengungkapkan
bahwa Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU
Ombudsman serta Pasal 46 ayat (3) dan
(4) UU Pelayanan Publik bertentangan
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 28C
ayat (2), Pasal 28D ayat (3), pasal 28E dan
Pasal 28F UUD 1945.
Perbaikan Permohonan
Terhadap permohonan tersebut,
Hakim
Konstitusi
Akil
Mochtar
menyatakan permohonan harus berdasarkan
pada kerugian konstitusional, karena DPR
dan Presiden pasti akan menerangkan
argumentasi mempertahankan ketentuan
tersebut, tentunya pada akhirnya keyakinan
hakim yang menentukan. Dasar kerugian
konstitusional dalam pengujian tersebut
menurut Akil, dikarenakan jika suatu
Undang-Undang berlaku, akan mengikat
semua warga negara. “Jika suatu Undangundang mengatur, karena sifat Undang-

Undang itu mengikat warga negara, ya kita
terikat”, tegas Akil Mochtar. Misalnya
terhadap Pasal 43 UU Ombudsman,
tentu tidak hanya diujikan terhadap Pasal
18 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi
menurut Akil lebih ke arah pelanggaran
asas kesamaan di hadapan hukum
(equality before the law). Demikian juga
akan diujikan terhadap norma Pasal 28

UUD 1945, yakni kemerdekaan berserikat
dan berkumpul yang kemungkinan
terhalangi dengan berlakunya UU
tersebut. Sedangkan soal kesamaan nama
Ombudsman, menurut Akil Mochtar
bukan perdebatan konstitusional. “Kalau
nama yang jadi masalah, bisa saja ganti
nama, yang penting tujuannya”, kata Akil
Mochtar.

Dalam persidangan tersebut, Ketua
Panel Hakim, Hamdan Zoelva mengesahkan
beberapa bukti yang diajukan oleh Pemohon
sekaligus memintanya untuk memperbaiki
permohonannya. Untuk sidang selanjutnya
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
mengatakan akan memberitahukan kepada
Pemohon panggilan sidang selanjutnya.
(Dwi Nugroho/mh)

Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman & Peraturan Presiden 11/1959

Karena Tak Serius, Mahkamah Gugurkan
Permohonan Uji Pengaturan Sumpah/Janji

M

ahkamah menilai I. Made
Sudana tidak serius dalam
permohonannya, sehingga
dalam
amar
putusan
menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Demikian sidang pengucapan putusan
yang digelar di Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Kamis (2/12/2010).
I. Made Sudana memohonkan uji
formil dan/materil UU 4/2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan
Presiden (Perpres) 11/1959 tentang
Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil
dan Anggota Angkatan Perang serta
UU lainnya khususnya yang mengatur
mengenai sumpah/janji jabatan terhadap
UUD 1945.
Pemohon mendalilkan, ketentuan
mengenai sumpah/janji sebagaimana diatur
Pasal 30 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3)
UU 4/2004 dan sumpah/janji yang diatur
dalam Perpres 11/1959 serta sumpah/janji
yang diatur dalam UU lainnya yang tidak
disertai dengan mengucapkan sanksi dari
Tuhan YME, tidak sesuai atau menyalahi
sumpah/janji yang diatur dalam ajaran
agama, sehingga bertentangan dengan
UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD
1945.
Menurut Pemohon, sumpah/janji
yang diatur dalam perundang-undangan di
Indonesia, misalnya sumpah jabatan PNS
dan sumpah jabatan lainnya seharusnya
disertai dengan mengucapkan sanksinya
(kena pastu, kutuk/laknat) dari Tuhan

Humas MK/Fitri Yuliana

Majelis Hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD (Ketua merangkap Anggota), Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi,
Harjono, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masingmasing sebagai Anggota. Pada persidangan pembacaan putusan uji materi Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) UU 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan permohonan gugur, Jakarta (2/12).

apabila sumpah itu dilanggar. Pelaksanaan
sumpah PNS dan sumpah jabatan, menurut
Pemohon, masih menimbulkan kesan asalasalan.
Di samping itu, sumpah dalam
Perpres 11/1959, dan dalam Pasal 30 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) UU 4/2004,
serta sumpah yang diatur dalam UU
lainnya dalam pelaksanaannya menyalahi
ajaran agama, baik dari segi tempat
maupun yang memimpin penyumpahan
tersebut. Seharusnya, menurut Pemohon,
pelaksanaan sumpah/pengukuhan sumpah

tersebut dilaksanakan oleh orang suci
agama yang bersangkutan, misalnya
agama Islam oleh Ustadz/Kyai, agama
Kristen oleh Sulinggih (Pendeta) dan
agama Hindu oleh rohaniwan, dan bukan
disumpah oleh pimpinan dari pegawai
yang bersangkutan.
Menanggapi permohonan, pada 5
Oktober 2010, Mahkamah memanggil
Pemohon untuk hadir di persidangan pada
hari Kamis, 14 Oktober 2010, pukul 09.00
WIB dengan agenda sidang pemeriksaan
pendahuluan. Namun, melalui surat

Desember 2010 KONSTITUSI

17

RUANG SIDANG
bertanggal 7 Oktober 2010, Pemohon
menuturkan tidak memiliki biaya untuk
berangkat dan menginap di Jakarta. Oleh
karena itu, Pemohon memohon kepada
Mahkamah untuk dilakukan persidangan
jarak jauh (video conference) di Fakultas
Hukum Universitas Udayana Denpasar.
Untuk memenuhi rasa keadilan bagi
masyarakat, Mahkamah mengabulkan
sidang melalui video converence yang
dilaksanakan pada 19 Oktober 2010, pukul
13.00 WIB. Kemudian pada 13 Oktober
2010 Mahkamah memanggil kembali

Pemohon untuk hadir dalam persidangan
tanggal 19 Oktober 2010, pukul 13.00
WIB bertempat di FH Universitas Udayana
Denpasar, namun Pemohon tidak hadir
dalam persidangan.
Mahkamah menganggap Pemohon
tidak bersungguh-sungguh karena tidak
hadir pada persidangan 19 Oktober 2010
tanpa alasan yang sah menurut hukum
dan tanpa menunjuk wakilnya yang sah
meskipun sudah dipanggil secara patut.
Oleh sebab itu, menurut Mahkamah,
permohonan Pemohon harus dinyatakan

gugur. Karena permohonan gugur,
Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan
kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dan Pokok Permohonan.
Sidang pengucapan putusan ini
dilaksanakan oleh Pleno Hakim Moh.
Mahfud MD (ketua merangkap anggota),
Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi,
Harjono, Muhammad Alim, M. Arsyad
Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida
Indrati, dan Hamdan Zoelva, masingmasing sebagai anggota. (Nur Rosihin
Ana/mh)

Pengujian UU Penyelenggara Pemilu

UU Pemilu Multitafsir, Pemohon Minta MK Nyatakan
Konstitusional Bersyarat

S

idang lanjutan uji materi
Undang-Undang No. 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum digelar oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jum’at
(3/12) pagi, di ruang sidang pleno MK.
Perkara dengan nomor 63/PUU-VIII/2010
ini mengujikan pasal 30 ayat (1) dan Pasal
111 ayat (1) dan (2) UU No. 22/2007.
Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan
perbaikan permohonan.

Dalam persidangan yang hanya
dihadiri Pemohon Prinsipal, Jamil B,
tersebut, disampaikan beberapa perbaikan
dalam permohonan. Jamil menuturkan,
sudah dilakukan perbaikan dalam uraian
kewenangan Mahkamah, kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon, dan
sedikit perubahan redaksi pada petitum.
Pada pokoknya, Pemohon meminta
kepada Mahkamah untuk menyatakan
pasal yang diuji adalah konstitusional

bersyarat (conditionally constitutional).
Menurut Pemohon, pasal tersebut
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1)
UUD 1945. “Bertentangan dengan prinsip
Negara hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, seperti disampaikan
pada persidangan pendahuluan, Rabu
(20/10) yang lalu, Pemohon merasa
dirugikan karena pasal tersebut bersifat
multitafsir atau berpotensi memunculkan
kekeliruan tafsir. Jamil menjelaskan
bahwa Bawaslu pada tanggal 14 Juli
2010, merekomendasikan pembentukan
Dewan Kehormatan terhadap tiga anggota
KPU Kabupaten Toli-Toli, yakni terhadap
Adam Malik, Yahdi Basmah, Patricia
Lamarauna karena diduga melanggar
kode etik. Namun, karena pasal tersebut
bersifat
multitafsir
mengakibatkan
rekomendasi Bawaslu tidak dilaksanakan
atau diperlambat dalam pelaksanaannya
oleh KPU.

Pemohon Perkara 63/PUU-VIII/2010, Jamil B telah
membacakan perbaikan permohonan kepada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
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“Keputusan tersebut didasari atas
kajian dan pengajuan dari Pemohon
bahwa ketiga anggota KPU a quo terbukti
terkait dengan terbitnya Surat KPU Nomor
320/2010 dan Surat KPU Nomor 20/2010.
Setelah rekomendasi a quo diterima
KPU, akan tetapi sampai diajukannya
permohonan ini, KPU belum merespon
dan menindaklanjuti rekomendasi a quo.
Padahal berbeda halnya dengan ketika
KPU membentuk Dewan Kehormatan
bagi Andi Nurpati pelaksanaannya cepat,
sepertinya ada kekeliruan penafsiran dari

KPU terhadap Pasal 30 ayat (1), Pasal 111
ayat (1) dan (2),” ujarnya saat itu. Atas
kejadian itu, Pemohon merasa dirugikan
hak konstitusionalnya.
Adapun Majelis Hakim yang terdiri
dari Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi (Ketua Panel), M. Akil Mochtar
dan M. Arsyad Sanusi, meminta kepada
Pemohon untuk mempertimbangkan
apakah ingin menarik atau meneruskan
permohonannya.
Menurut
Akil,
permohonan
Pemohon
bukanlah
kewenangan Mahkamah. “Apakah ini

masalah konstitusional ataukah penerapan
hukum?” tanyanya kepada Pemohon.
Bahkkan ia menyimpulkan, Pemohon
belum memperbaiki permohonan sesuai
dengan anjuran Majelis Hakim.
Senada dengan itu, Arsyad Sanusi
berpendapat, permohonan Pemohon
adalah constitutional complaint. “Ini
semacam pengaduan konstitutional,”
ungkapnya. “Pasal yang diuji harus
jelas-jelas merugikan hak konstitusional
saudara (Pemohon, red) atau berpotensi
merugikan,” lanjutnya. (Dodi/mh).

Pengujian UU Ekstradisi UU MK

Warga Negara Asing Uji UU MK
dan UU Ekstradisi
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang
Pengujian Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-undang
No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi)
terhadap Undang-undang Dasar 1945. Sidang yang
digelar pada Rabu, (8/12) beragendakan Pemeriksaan
Pendahuluan.

Humas MK/Annisa Lestari

P

emohon pengujian undangundang tersebut adalah Popa
Nicolae yang berkebangsaan
asing. Pemohon prinsipal tidak
hadir dalam persidangan itu diwakili
Shanti Dewi selaku kuasa hukum
Pemohon. Shanti menyampaikan alasan
pengujian materi. Pasal 51 ayat (1) UU
MK dianggap bertentangan dengan Pasal

28B Undang-undang Dasar 1945. Pasal
yang sama pada UU MK juga dianggap
Pemohon bertentangan dengan pasal 28I
ayat (1) UUD.
Terkait UU Ekstradisi, Pemohon
menyatakan kewenangan perpanjangan
penahanan yang terkandung dalam Pasal
34 huruf b dan pasal 35 UU Ekstradisi
bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) UUD

1945 mengenai negara hukum (rechstaat)
Selain itu, Pemohon menganggap
kewenangan perpanjangan penahanan
yang terkandung dalam Pasal 34 huruf
b dan Pasal 35 ayat 1 UU Ekstradisi
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945.
“Ketentuan tentang masa penahanan
dan perpanjangan masa penahanan
sebagaimana diatur Pasal 34 huruf b dan
Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1979 telah digantikan dengan
ketentuan dalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana,” ujar Shanti.
Shanti juga mengatakan ketentuan
tentang proses pelaksanaan ekstradisi
sebagaiamana diatur pada Pasal 39 ayat
(4) UU Ekstradisi bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Berdasarkan hal-hal tersebut di
atas, Pemohon menyampaikan dalam
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petittumnya meminta MK menyatakan
pasal 51 ayat (1) UU MK serta Pasal
34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan pasal
39 ayat (4) UU Ekstradisi bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat dengan
segala akibat hukumnya.
Menanggapi
petitum
yang
disampaikan Pemohon, Ketua Panel Hakim
Muhammad Alim mengatakan, sekiranya
pasal 51 ayat (1) UU MK dihapuskan
maka tidak ada lagi pihak yang dapat
mengajukan permohonan. “Permintaan
saudara itu terdiri dari 4 huruf, huruf a-bc-d. Lantas kalau itu menurut saudara
bertentangan dengan UUD 1945 huruf
a-b-c, dan d itu tidak lagi bisa mengajukan
permohonan. Umpamanya, badan hukum

publik atau privat dan kesatuan masyarakat
hukum adat itu tidak bisa lagi mengajukan
permohonan kalau ini dihapus semuanya,”
jelas Alim.
Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki
yang menjadi anggota Panel Hakim dalam
persidangan itu juga menyampaikan
saran terkait status kewarganegaraan
Pemohon yang merupakan WNA. Sodiki
mengatakan, MK pernah memutus
perkara No. 2-3 PUU/5/2007 yang salah
satu Pemohon adalah warga negara asing.
Putusan Mahkamah kali itu menyatakan
Pemohon WNA tidak memiliki legal
standing.
“Tolong ini dilihat lagi cara
mengajukan
itu
apakah
dengan
argumentasi yang lain. Di dalam

pertimbangan, Mahkamah berpendapat
bahwa pasal 51 ayat (1) huruf a beserta
penjelasannya itu sangat jelas dan tegas
menyatakan bahwa perorangan yang
berhak untuk mengajukan permohonan
pengujian terhadap UUD 1945. Di situ
dijelaskan tidak dimungkinkannya warga
negara asing mempersoalkan suatu UUD
1945. Tapi itu tidak berarti bahwa WNA
itu tidak memperoleh perlindungan hukum
menurut prinsip due process of law,” jelas
Sodiki.
Setelah menyampaikan saran-saran
tersebut, Alim mempersilakan Pemohon
memperbaiki permohonannya dalam kurun
waktu minimal 14 hari. Pemohon juga boleh
menggunakan saran yang disampaikan Panel
Hakim atau tidak menggunakannya. (Yusti
Nurul Agustin/mh).

Pengujian UU Kehutanan

Kewenangan Pemberian Izin Pinjam Pakai Hutan
oleh Menteri Diuji di MK

S

idang pemeriksaan pendahuluan
perkara
nomor
72/PUUVIII/2010
digelar
oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Senin (13/12) pagi di ruang sidang panel
MK. Pemohon adalah Bupati Kabupaten
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,
Andi Harahap. Dalam persidangan, Andi,

diwakili oleh para kuasa hukumnya:
Muafi Sahuji, Isman Nasution, Rangga
Maheswara dkk.
Dalam permohonannya, Pemohon
menguji Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50
ayat (3) huruf g Undang-Undang 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut
Pemohon, rumusan dalam ketentuan

tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(3), Pasal 18, dan Pasal 18A UndangUndang Dasar 1945.
Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan
tersebut berbunyi: “Penggunaan kawasan
hutan untuk kepentingan pertambangan
dilakukan melalui pemberian izin
pinjam pakai oleh Menteri dengan
mempertimbangkan batasan luas dan
jangka waktu tertentu serta kelestarian
lingkungan.” Sedangkan Pasal 50 ayat
(3) hurug g menyatakan: “(3) Setiap
orang dilarang:... g. melakukan kegiatan

Kuasa Hukum dari Pemohon, Muafi Sahudji
dan Isman Nasution yang mewakili Pemohon
Prinsipal Bupati Penajam Paser Utara,
Kalimantan Timur, H. Andi Harahap dalam
sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi
Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (3) huruf
g Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, Jakarta (13/12).
Humas MK/Prana Patrayoga
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penyelidikan umum atau eksplorasi atau
eksploitasi bahan tambang di dalam
kawasan hutan, tanpa izin Menteri.”
Pemohon,
dalam
hal
ini
mempermasalahkan
kewenangan
pemberian izin yang dimiliki oleh Menteri
Kehutanan. Pemberian izin pinjam
pakai kawasan hutan, lanjut Pemohon,
seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah
sebagai pihak yang lebih mengetahui dan
memahami kebutuhan daerah masing-

masing. “Karena yang sehari-hari dia
(Bupati, red) yang melihat keadaan
daerahnya,” ujar Muafi. Ia juga beralasan,
pengaturan dalam pasal diuji tersebut, telah
melanggar prinsip otonomi seluas-luasnya
yang dianut dalam perundang-undangan.
Terhadap permohonan tersebut,
Panel Hakim yang terdiri dari Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva (Ketua Panel),
Maria Farida Indrati dan Ahmad Fadlil
Sumadi, memberikan beberapa pertanyaan

dan saran perbaikan. Menurut Panel,
Pemohon belum secara jelas menguraikan
legal standing dan hak konstitusional
yang terlanggar atas berlakunya ketentuan
yang diuji. “Bapak tidak konsisten (dalam
menguraikan permhonan),” kata Fadlil
kepada para Kuasa Pemohon. Pemohon
diberi waktu 14 hari untuk melakukan
perbaikan permohonan oleh Panel. (Dodi/
mh)

Pengujian UU Pelayaran

APBMI Persoalkan Praktik Monopoli PT Pelindo
Andi Muhammad Asrun, kuasa Pemohon dari
Bambang K. Rahwardi, Ketua Asosiasi Perusahaan
Bongkar Muat Indonesia (APBMI) sedang
membacakan permohonan dalam uji materi Pasal
90 Ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran, Jakarta (13/12).

Humas MK/Yogi Dj

P

T Pelindo (Persero) sebagai
penyelenggara pelabuhan telah
melakukan praktik monopoli
kegiatan dengan memasukkan
usaha bongkar muat barang sebagai salah
satu segmen usaha yang terjadi di pelabuhan
Cirebon, pelabuhan Cilacap, pelabuhan
Gresik dan pelabuhan Tanjungpriok.
Demikian dikatakan kuasa Pemohon,
Andi Muhammad Asrun dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan yang digelar
di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin
(13/12/2010) bertempat di ruang panel

lt. IV gedung MK. Panel Hakim sidang
perkara Nomor 74/PUU-VIII/2010 ini
adalah Achmad Sodiki (Ketua Panel), M.
Arsyad Sanusi, dan M. Akil Mochtar.
Permohonan
diajukan
oleh
Bambang K. Rahwardi, Ketua Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
(APBMI). Bambang mengujikan Pasal
90 Ayat (3) huruf g Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
yang menyatakan ”Penyediaan dan/atau
pelayanan jasa kapal, penumpang, dan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas: g. penyediaan dan/atau
pelayanan jasa bongkar muat barang.”
Terbitnya surat edaran Menteri
Perhubungan Nomor SE 6/2002 yang
menyatakan penyelenggaraan kegiatan
bongkar muat dari dan ke kapal yang
dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia
(Persero) I, II, III dan IV tidak diperlukan
perizinan, dipermasalahkan Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
(APBMI).
Menurut
Pemohon,
ketentuan
Pasal 90 Ayat (3) huruf g UU Pelayaran
merupakan puncak dari upaya yang
sistematis, terstruktur dan terencana
untuk mengurangi atau menghalangi
peran
perusahaan
bongkar
muat
dalam jawatan usaha bongkar muat di
pelabuhan. Terbitnya surat edaran Menteri
Perhubungan Nomor SE 6/2002 yang
menyatakan penyelenggaraan kegiatan
bongkar muat dari dan ke kapal yang
dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia
(Persero) I, II, III dan IV tidak diperlukan
perizinan, mengancam kelangsungan
perusahaan bongkar muat (PBM).
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Menurut Pemohon, surat edaran
Menteri Perhubungan tersebut, telah
salah menafsirkan Peraturan Pemerintah
(PP) 56/1991, PP 57/1991, PP 58/1991,
PP 59/1991, yang memberi landasan
izin pendirian PT Pelindo (Persero) I, II,
III, dan IV sebagai penyedia/pengelola
terminal dan fasilitas pelabuhan.
”Dengan demikian, surat edaran
Menteri Perhubungan Nomor SE 6/2002
sangat keliru memasukkan lingkup
usaha bongkar muat sebagai segmen
usaha PT Persero Pelabuhan Indonesia
karena PP Nomor 56/1991, PP 57/1991,
PP 58/1991, PP 59/1991 tidak mengatur
kegiatan bongkar muat sebagai kegiatan
PT Persero Pelabuhan Indonesia,” kata
kuasa Pemohon, Andi Muhammad Asrun,
mendalilkan.

Yang menjadi permasalahan bagi
perusahaan bongkar muat (PBM), lanjut
Asrun, PT Pelindo (Persero) berdasarkan
pendirian PP No. 56/1991, PP 57/1991,
PP 58/1991, PP 59/1991 adalah sebagai
pengelola pelabuhan. ”Namun oleh surat
edaran Menteri Pehubungan Nomor
SE 6/2002 telah dipersepsikan sebagai
landasan hukum izin usaha bongkar
muat yang menyatakan penyelenggaraan
kegiatan bongkar muat barang yang
dilaksanakan oleh PT Pelindo pada
pelabuhan tempat di mana PT Pelindo
berada,” tandas Andi M. Asrun.
Menurutnya, UU Pelayaran antara lain
dibuat dalam rangka untuk meningkatkan
peran swasta sekaligus upaya mempertinggi
efisiensi dan menghilangkan biaya
ekonomi tinggi di industri kepelabuhanan

dan kepelayaran. Di samping untuk
pemberdayaan industri pelayaran nasional
sebagaimana Inpres No. 5/2005.
Ketentuan Pasal 90 Ayat (3) huruf g
yang memberikan hak melakukan kegiatan
bongkar muat barang kepada badan usaha
pelabuhan, memicu praktik monopoli
yang selama ini cenderung berkelanjutan.
”Sehingga perusahaan bongkar muat yang
eksistensinya sudah dimiliki sajak tahun
1988 akan dimarginalisasi atau digusur,”
lanjut Asrun mendalilkan.
PermohonmemintakepadaMahkamah
(petitum) agar mengabulkan permohonan.
Kemudian meminta Mahkamah menyatakan
Pasal 90 Ayat (3) huruf g UU 17/2008
bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(Nur Rosihin Ana/mh)

Pengujian UU KUHAP

Pemohon Uji Pengaturan SP3 Perbaiki Permohonan

S

idang pemeriksaan perbaikan
permohonan uji materi UndangUndang No.8/1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)
digelar Senin (13/12) siang di ruang sidang
panel MK. Pemohon perkara No. 69/PUUVIII/2010 ini adalah Yoseph Ly. Pasal
KUHAP yang diujikan Yoseph adalah
Pasal 109 ayat (2) tentang Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3).
Pada kesempatan itu, Pemohon
mengungkapkan bahwa dirinya telah
melakukan beberapa perbaikan sesuai saran
Panel Hakim. “Saya sudah perbaiki terkait
petitum,” ujarnya kepada Ketua Panel
M. Akil Mochtar. Setelah mendengarkan
penyampaian perbaikan tersebut, Akil
pun kemudian mengesahkan alat bukti
yang diajukan oleh Pemohon.
Dalam persidangan sebelumnya,
(25/11), Pemohon meminta kepada
Mahkamah untuk menyatakan Ketetapan
Nomor S.131/78 Jakarta Barat tanggal 13
mengenai SP3 berdasarkan Pasal 109 UU
8/1981 tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Petitum lainnya, Pemohon
meminta perjanjian perdamaian Pasal 4
secara meyakinkan telah terbukti berunsur
pidana korupsi dan mafia hukum.
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Pemohon Prinsipal Yoseph Ly didampingi kuasanya dalam uji materi Undang-Undang No.8/1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jakarta (13/12).

Saat itu, Pemohon mengungkapkan,
dirinya telah dirugikan atas berlakunya
pasal 109 ayat (2) KUHAP. “Selama ini
4 tahun 10 bulan saya tidak memperoleh
keadilan yang sesuai dalam pemeriksaan
di kepolisian. Setelah 1 tahun lebih,
1 tahun 8 bulan tidak pernah polisi

memeriksa
tersangka.
Saya
telah
mengajukan permohonan ke Kapolri, baru
ditindaklanjuti. Di sidang ini saya ingin
membuktikan bahwa alasan penghentian
penyelidikan itu bukan pidana, tapi
perdata,”
tutur
Yoseph
mengurai
permohonannya kala itu. (Dodi/mh)

Pengujian UU BPHTB

Merasa Dirugikan Pemberesan Kepailitan,
Kurator Persoalkan UU BPHTB
Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (ketua panel),
didampingi Hamdan Zoelva dan M Akil Mochtar
(anggota panel) dalam sidang pemeriksaan uji
materi UU 20/2000 tentang Perubahan atas UU
21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan diujikan di MK, Jakarta (13/12).

Humas MK/Yogi Dj

U

U 20/2000 tentang Perubahan
atas UU 21/1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah
dan
Bangunan
diujikan
MK, Senin (13/12/2010). Ketua Panel
Hakim diketuai Achmad Sodiki dengan
didampingi Hamdan Zoelva dan M Akil
Mochtar. Sementara Pemohon adalah
Harry Mulyono Machsus. Sidang perkara
68/PUU-VIII/2010 ini dimulai pukul
13.00 WIB.
Agenda sidang kali kedua ini adalah
pemeriksaan perbaikan permohonan.
Dalam persidangan, Pemohon mengaku

telah memperbaiki pokok permohonan
sebagaimana masukan hakim pada
sidang pertama. “Yang kami mohonkan
hanya sebatas pemberlakuan persyaratanpersyaratan khusus terhadap kondisi yang
terjadi pada Pasal 2 dan Pasal 6 UU ini,”
kata Pemohon.
Ketika Achmad Sodiki meminta
dijelaskan lebih jauh mengenai kata
“khusus”, Pemohon menjelaskan bahwa
itu terkait tugasnya sebagai kurator dalam
UU Kepailitan. “Kami merasa kami sudah
melaksanakan tugas dan tanggungjawab
kami, tetapi penerapan Pasal 2 UU ini

tidak melihat adanya hal-hal yang kami
lakukan, tetapi hanya diterapkan secara
umum,” jelasnya.
Petitum Pemohon meminta Pasal
2 ayat 2a dan Pasal 6 ayat 2 dinyatakan
bertentangan dengan Pasal 28D UUD
1945. “Pasal ini merugikan kami untuk
memperoleh hak-hak dasar sebagai warga
negara dalam hubungan kerja,” tutur
Pemohon.
Akil Mochtar menasehati Pemohon
agar lebih jeli dalam permohonannya.
“Pelayanan para pihak yang menggunakan
jasa kurator juga harus diberikan dalam
distribusi keadilan yang sama. Ini
berkaitan dengan perolehan hak atas tanah
yang diakibatkan dengan perubahan UU
ini terkait NJOP, upah, dan penghasilan
atas berlakunya pasal ini. Ini catatan saja,”
nasehat Akil.
Dalam persidangan pleno untuk
sidang berikutnya, Pemohon disarankan
mempersiapkan ahli untuk menguatkan
permohonannya. (Yazid/mh)

Pengujian UU Advokat

Konflik Organisasi Advokat Berkepanjangan,
UU Advokat Diuji

S

idang lanjutan terhadap perkara
pengujian
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat
kembali
digelar
oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Senin
(14/12), di Ruang Sidang Panel MK.
Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan

MK dengan Nomor 66/PHPU.D-VIII/2010
ini dimohonkan oleh sembilan Pemohon
perorangan, yakni Frans Hendra Winarta, Bob
P. Nainggolan, Maruli Simorangkir, Murad
Harahap, Lelyana Santosa, Nursyahbani
Katjasungkana, David Abraham, Firman
Wijaya, dan SF. Marbun.

Salah satu Pemohon, yakni
Firman Wijaya menyampaikan beberapa
perbaikan yang telah dilakukan Pemohon,
di antaranya mengenai penambahan
penekanan terkait dengan UndangUndang Advokat yang mengakui tentang
kebinekaan atau pluralitas dan menjamin
Desember 2010 KONSTITUSI
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Salah satu Pemohon, Firman Wijaya membacakan
permohonannya pada sidang uji materi UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
Jakarta (14/12).

Humas MK/Annisa Lestari

atas hak atas kebebasan bersikap serta
berkumpul dengan perlakuan yang sama
di depan hukum serta hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak.
“Kemudian, advokat yang bebas dari
campur tangan negara segi pemerintahan
terhadap profesi advokat yang menjadi
vocal point kami. Kemudian juga UndangUndang Advokat yang dapat mencegah
organisasi advokat. Ini harapan kami dari
proses komersialisasi penyelenggaraan
pendidikan dan uji profesi advokat serta
dalam hal pemberian sertifikasi advokat.

Dan yang terakhir, mengenai intinya adalah
Undang-Undang Advokat yang menjamin
pengawasan perilaku dan penegakan
kode etik profesi serta kebijakan terhadap
advokat yang melanggar kode etik secara
efektif,” jelas Firman.
Selain itu, dalam tuntutan atau
petitumnya, Pemohon berharap Mahkamah
dapat mengabulkan permohonan judicial
review ini agar konflik berkepanjangan
antarorganisasi profesional advokat dapat
diselesaikan secepatnya dan diadakan
musyawarah nasional advokat untuk

menentukan bentuk organisasi advokat
yang ideal dan sesuai aspirasi advokat.
“Nantinya pengurusnya dipilih secara
demokratis dan terbuka secara one man
one vote di seluruh Republik Indonesia.
Kami juga berharap akan timbul kompetisi
yang sehat dari organisasi profesi advokat
itu sendiri, guna menghasilkan organisasi
profesi advokat yang berwibawa, efektif,
bersatu kuat, dan bermartabat, yang
berdampak dalam upaya meningkatkan
kualitas advokat menegakkan hukum
dan pemberantasan korupsi yudisial atau
judicial corruption serta penertiban dan
pengawasan anggota,” paparnya.
Dalam
sidang
perbaikan
permohonan, Majelis Hakim Panel yang
terdiri dari Muhammad Alim sebagai
Ketua Panel serta Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi
Akil Mochtar mengesahkan 17 alat
bukti. Dalam permohonannya, Pemohon
meminta pengujian terhadap Pasal 28 ayat
(1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4)
UU Advokat. (Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU Hak Tanggungan

Permohonan Uji UU Hak Tanggungan
Agar Diperbaiki Kembali

M

ahkamah
Konstitusi
kembali menggelar sidang
Pengujian UU
No.4
Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan Dengan Tanah.
Sidang yang beragendakan pemeriksaan
perbaikan permohonan kedua digelar,
Senin (13/12).
Sidang yang diketuai Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati dan
beranggotakan Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva dan Hakim Konstitusi Muhammad
Alim yang dihadiri Pemohon beserta
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tiga kuasa hukumnya. Pemohon, Uung
Gunawan didampingi, Hans Yanuar
Gunawan, Rheinaldo Tambunan, dan Elvia
Tjahjadi selaku kuasa hukum.
Sekedar untuk diketahui, Pemohon
beserta kuasa hukumnya mengajukan
pengujian terhadap Pasal 6 dan pasal
15 ayat (1) huruf b UU Nomor 4 Tahun
1996. Pada persidangan kali ini Pemohon
mendapat kesempatan untuk menjelaskan
perbaikan permohonan yang sudah
diberikan ke Mahkamah sebelumnya
pada 9 Desember 2010.
“Kita telah memperbaiki di halaman

10 bahwa Pemohon beranggapan dengan
diberlakukannya penafsiran oleh Direktur
Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara yang merupakan instansi partikel
dari bawahannya Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Bandar
Lampung terhadap Pasal 6 juncto Pasal 15
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan
dengan Tanah terhadap pengajuan parate
eksekusi yang bertentangan dengan Pasal
27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
mengakibatkan Pemohon mengalami

kerugian konstitusional yakni Pemohon
tidak bisa memperoleh penghidupan yang
layak seperti manusia pada umumnya
yang menyandang status intelektual dan
berprofesi sebagai advokat,” ujar kuasa
hukum Pemohon, Rheinaldo Tambunan.
Lebih lanjut, Rheinaldo mengatakan
Pemohon menjadi kehilangan kesempatan
untuk memperoleh penghasilan dari jasa
Advokat. Selaku Advokat, Pemohon tidak
dipercaya lagi oleh bank dalam pengajuan
parate eksekusi di KPKNL manapun.
Pemohon juga merasa telah terjadi
ketidakpastian hukum maupun proses
hukum yang adil, due process of law,
maupun persamaan hak di muka hukum,
equality before the law, akibat pengajuan
parate eksekusi yang dapat dilakukan oleh
kepala cabang yang mana sesuai surat
kuasa direksi.
Menanggapi perbaikan permohonan
Pemohon. Ketua Panel Hakim, Maria
Farida Indrati mengatakan permohonan
yang diajukan Pemohon terlihat sebagai
akibat dari suatu pelaksanaan dari undangundang. Maria juga melihat pasal yang
hendak diajukan untuk diuji seperti yang
terlihat dalam petitum Pemohon baru
tentang Pasal 15 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar saja.
Sedangkan Pasal 6 undang-undang yang
sama tidak disebutkan. “Jadi ini kalau
Anda membuat pengajuan permohonan
antara petitum dan positanya harus sama.
Dalam posita Anda mengkaitkan Pasal
6, tapi di dalam petitumnya Anda hanya
minta Pasal 15 ayat (1). Nah, karena ini

Humas MK/Yogi Dj

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati (ketua panel) didampingi Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Hakim
Konstitusi Muhammad Alim (masing-masing sebagai anggota panel), memeriksa perbaikan permohonan
pada sidang uji materi UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang
Berkaitan Dengan Tanah, Jakarta (13/12).

sudah perbaikan permohonan maka nanti
Anda boleh membuat renvoi di sini,” ujar
Maria memberikan solusi.
Konstitusional Bersyarat
Sementara itu, Anggota Panel
Hamdan Zoelva menyarankan agar
dalam permohonan Pemohon jangan
menunjuk pada implementasi langsung.
Pemohon disarankan untuk menyatakan
dalam petitum bahwa pasal-pasal tersebut
konstitusional bersyarat. Yang dimaksud
dengan konstitusional bersyarat menurut
Hamdan, yaitu menyatakan pasal-pasal

tersebut konstitusional dengan syarat atau
tidak konstitusional dengan syarat.
“Saudara di sini menyatakan Pasal 15
ayat (1) itu tidak konstusional. Sebenarnya,
pasal itu konstitusional, tidak ada masalah
dengan pasalnya. Tapi, menjadi tidak
konstusional kalo ditafsirkanan seperti itu.
Kalian ringkas saja ini jadi ‘Menyatakan
bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 adalah tidak
konstitusional sepanjang dimaknai bahwa
parate eksekusi tidak boleh diajukan oleh
kuasa atau advokat,” saran Hamdan. (Yusti
Nurul Agustin/mh).

Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman

PK Satu Kali
Untuk Memberi
Kepastian
Hukum

H

erry
Wijaya
Kuasa,
Muhammad
Burhanuddin,
dan Rachmat Jaya harus
menerima perkara mereka
tidak dapat dikabulkan MK. Perkara 16/
PUU-VIII/2010 yang diajukan Herry
ditolak MK, sementara perkara 10/PUUVIII/2010 yang diajukan Muhammad
Burhanuddin dan Rachmat Jaya tidak
dapat diterima.
Putusan MK dibacakan Rabu
(15/12/2010) pukul 16.00 WIB. Sementara

itu, kuasa hukum kedua perkara ini samasama ditangani Farhat Abbas, dkk. Para
Pemohon menguji UU No. 48/2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)],
UU No. 3/ 2009 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah
Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan UU No.
8/ 1981 tentang KUHAP [Pasal 268 ayat
(3)].
Herry
adalah
Direktur
PT.
Harangganjang yang merasa dirugikan
dengan berlakunya Pasal 24 Ayat 2 UU
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Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi (MK), Kasianur Sidauruk menyerahkan salinan Putusan kepada para
Pihak, Jakarta (15/12).

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi
“terhadap putusan peninjauan kembali
tidak dapat dilakukan peninjauan
kembali”. Herry dirugikan dengan Putusan
peninjauan kembali MA yang diketuai
Majelis Hakim Abd. Kadir Mappong.
Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut
dinilai bertentangan dengan Pasal 27 Ayat

1, 28D Ayat 1, 28H Ayat 2, dan 28I Ayat 2
UUD 1945.
Selain itu, Herry juga menyoal
Pasal 66 Ayat 1 UU MA yang berbunyi
“permohonan peninjauan kembali dapat
diajukan hanya 1 (satu) kali”, Pasal 268
Ayat 3 UU Hukum Acara Pidana berbunyi
“Permintaan Peninjauan Kembali atas

suatu putusan hanya dapat dilakukan
satu kali saja”, dan Pasal 263 Ayat 1
UU Hukum Acara Pidana berbunyi
““Terhadap putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
kecuali putusan bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum,terpidana atau ahli
warisnya dapat mengajukan permintaan
peninjauan kembali kepada Mahkamah
Agung”. Alasan utama mengujikan pasalpasal di atas adalah karena Pemohon
tidak dapat mengajukan PK untuk kedua
kalinya.
Majelis
Hakim
MK
dalam
pertimbangan hukumnya berpendapat
penentuan PK hanya satu kali menunjukkan
niat pembentuk UU untuk memberikan
motivasi Hakim Agung agar berhatihati dan cermat dalam menentukan nasib
seseorang. Jika tidak dibatasi, tidak ada
kepastian hukum yang mengatur sampai
berapa kali seseorang dapat mengajukan
PK.
Karena itu, amar putusan MK
menyatakan permohonan tidak dapat
diterima
sepanjang
permohonan
pengujian Pasal 263 Ayat 1 UU 8/1981
tentang Hukum Acara Pidana. “Menolak
permohonan untuk selain dan selebihnya,”
kata Mahfud MD. (Yazid/mh)

Pengujian UU Pemda

Pasangan Pemenang Pemilukada Kotawaringin
Barat yang Didiskualifikasi MK Ajukan Uji UU Pemda

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pengujian UU tentang
Pemerintahan Daerah (UU
Pemda) terhadap UUD 1945. Pasangan
pemenang Pemilukada Kab. Kotawaringin
Barat yang didiskualifikasi oleh MK
mempersoalkan kewenangan MK terkait
mengadili perselisihan hasil suara yang
diatur oleh UU Pemda. Sidang dengan
agenda pemeriksaan pendahuluan tersebut
digelar, Selasa (14/12) di gedung MK.
Pengujian UU Pemda tersebut
diajukan oleh Pemohon, Sugianto Sabran
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dan Eko Soemarno. Pemohon pada
persidangan kali ini diwakilkan oleh
kuasa hukumnya, yaitu Arbab Paproeka,
Muhammad Iskandar, Ari Nizam, Mira
Stephanie, dan Ridza Khasnatahar.
Sedangkan sidang diketuai oleh Panel
Hakim, Achmad Sodiki yang didampingi
anggota panel hakim, Maria Farida Indrati
dan Muhammad Alim.
Kuasa hukum Pemohon, Arbab
Paproeka
menjelaskan
permohonan
yang mereka ajukan, yaitu permohonan
pengujian Pasal 106 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945.
Paproeka menjelaskan Pasal 106 ayat (2)
menurut pihaknya tidak memiliki sesuatu
yang dapat dipertentangkan. Hanya saja,
Pemohon menganggap persoalan baru
muncul setelah MK mengadili perkara
Perselisihan Hasil Pemilukada Kab.
Kotawaringin Barat.
Dalam perkara dengan nomor regis
trasi 45/PHPU.D-VIII/2010 itu Mahkamah
memutuskan untuk mendiskualifikasi
pemenang Pemilukada Kota Waringin
Barat, yaitu Sugianto sabrab-Eko
Soemarno yang juga merupakan Pemohon

dari pengujian UU tentang Pemerintahan
Daerah ini.
Dengan adanya keputusan MK
tersebut, Pemohon menganggap terdapat
perubahan struktur normal Pasal 106 ayat
(2) yang mulanya berbunyi “Keberatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya menyangkut selisih perhitungan
suara, hasil penghitungan suara”. Dengan
putusan MK pada perkara perselisihan
Pemilukada Kotawaringin Barat tersebut
Pemohon menganggap MK secara tidak
langsung telah mengubah bunyi asal
tersebut karena mendiskualifikasikan
Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu).
“Dipahami bahwa Mahkamah
Konstitusi bukan lembaga legislatif
yang
membuat
undang-undang.
Karena kewenangan itu ada pada DPR
bersama presiden. Tetapi, konsekuensi
dari Putusan Mahkamah Konstitusi
itu harus dapat dibaca bahwa telah
terjadi penambahan norma berkenaan
dengan objek sengketa Pemilukada
sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004. Oleh karenanya, permohonan
ini kami ajukan dengan 2 permintaan.
Pertama, mengacu kepada kewenangan
konstitusional Mahkamah Konstitusi
sebagaimana yang dapat dibaca dalam
Pasal 24C Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang secara limitatif telah diatur
sepanjang menyangkut pemilihan
umum hanya menyangkut sengketa hasil
penghitungan suara, bukan proses. Dan
karenanya kami menilai bahwa telah
terjadi pelampauan wewenang yang
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Oleh karenanya kami meminta dalam
permohonan kami untuk membatalkan
itu, atau paling tidak, kami meminta
konstitusional bersyarat,” papar kuasa
hukum Pemohon, Arbab Paproeka.
Pemohon juga meminta, kalau
akhirnya MK memutuskan Mahkamah
tetap memiliki kewenangan untuk menilai
sengketa proses Pemilukada, maka putusan
tersebut diterapkan pada Pemilukada
selanjutnya.
Nasihat Hakim
Menanggapi permohonan yang
dipaparkan Pihak Pemohon, Ketua Panel
Hakim Achmad Sodiki mengatakan
permohonan di Mahkamah ada strukturnya.
Pertama, dalam permohonan sebaiknya
mencantumkan kelaziman, yaitu uraian
tentang kewenangan MK. Kedua, di dalam
permohonan semestinya dibedakan legal
standing antara permohonan pengujian
undang-undang dengan permohonan
penyelesaian sengketa Pemilukada.

“Di sini Saudara menyebut, Saudara
Eko, Saudara H. Sugianto, dan Eko
Sumarno ini sebagai Pemohon calon
bupati dan wakil bupati dalam konteks
perselisihan hasil Pemilukada, kasus yang
konkret. Sedangkan, dalam pengujian
perundang-undangan itu ada warga negara
Indonesia yang mengalami kerugian
konstitusional. Kerugian konstitusionalnya
diuraikan dengan jelas ,” saran Sodiki.
Struktur yang ketiga, harus
mencantumkan objectum litis, yaitu Pasal
106 ayat (2) ataukah objectum litis-nya
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang
pengujian perselisihan hasil Pemilukada.
Sodiki juga mengingatkan mengenai
alasan permohonan Pemohon yang
dilihatnya berdasar implementasi pasal
dalam peraturan perundang-undangan.
Dijelaskan Sodiki, di dalam pengujian
undang-undang
yang
dipertanyakan
adalah apakah ada hak-hak konstitusional
Pemohon yang dilanggar.
“Nah, kalau kemudian Saudara
juga di dalam petitumnya meminta MK
membatalkan
atau
setidak-tidaknya
menyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum Putusan MK, Saudara mesti mencari
argumentasinya secara hukum acara yang
berlaku di Mahkamah Konstitusi ini,”
tandas Sodiki. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Humas MK/Prana Patrayoga

Kuasa Pemohon dari H. Sugiyanto Sabran, Eko Soemarmo,S: (kiri ke kanan) Midza Khas natahar, Muhammad Iskandar, Arbab Paproeka, Mira Stephanie, Arie
Nizam, saat sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Jakarta (14/12).

Desember 2010 KONSTITUSI

27

RUANG SIDANG

Pengujian UU Minerba

UU Minerba Timbulkan Kesenjangan antara
Masyarakat Adat dan Pemda

Humas MK/Yogi Dj

Majelis Hakim Konstitusi mengambil sumpah Saksi dan Ahli dari Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (UU Minerba), Jakarta (15/12).

S

idang lanjutan pengujian UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (UU Minerba)
kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi
(MK), Rabu (15/12), di Ruang Sidang
Pleno MK. Kepaniteraan MK meregistrasi
perkara ke dalam tiga permohonan berbeda,
yakni Pemohon dengan nomor perkara 25/
PUU-VIII/2010, 30/PUU-VIII/2010, serta
32/PUU-VIII/2010. Beberapa Pemohon
tersebut adalah para penambang, organisasi
penambang serta Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM). Mereka, di antaranya
Fatriansyah Aria, Fahrizah, APTI,
ASTRADA Prov. Kepulauan Bangka
Belitung, WALHI, PBHI, KPA, KIARA,
Solidaritas Perempuan, Nur Wenda dkk.
Dalam sidang mendengarkan Saksi
maupun Ahli Pemohon, Para Pemohon
menghadirkan empat orang Saksi, yakni
Gunawan, Florianus Surion, Maryanto
dan Supari. Gunawan yang merupakan
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saksi dari Pemohon perkara Nomor 30/
PUU-VIII/2010 ini menjelaskan ketentuan
Pasal 58 ayat (1) UU Minerba yang
menyebutkan luas wilayah IUP Posplorasi
yang minimum 5.000 hektar. Menurut
Gunawan, beberapa kendala operasional
di lapangan di antaranya mengenai
luas
wilayah. Luas wilayah 5.000
hektar dalam pasal tersebut sangat tidak
dimungkinkan di Pulau Bangka Belitung.
“Saya sebagai pelaku di sini bahwa
sebelum kita melakukan pengajuan, KP,
yang dulu namanya KP sekarang menjadi
IOP, itu tentu kita lakukan kajian geologi
dulu dan selama ini hamparan yang
ada di Pulau Bangka, yaitu hamparan
deposit timah itu katakanlah dengan
maksimum yang kita temui adalah lebar
valley atau lembah itu 200 meter ya.
Kemudian kalau katakanlah 5.000 ha, kita
ambil saja 30% dari 5.000 ha itu 2.000
ha, artinya 2 juta m². Kalau 2 juta m²,
dibagi dengan lebar valley 200 meter

berarti ada 100.000 meter. Artinya 100
km. Sementara timah atau endapan timah
mineral timah itu dari sumbernya itu
maksimum hanya 15 km,” ujarnya.
Kemudian lanjut Gunawan, sebagai
pengusaha menengah dan kecil untuk
mengajukan 5.000 hektar itu sesuatu yang
mempunyai konsekuensi finansial yang
tidak kecil. Ketiga pertimbangan tersebut
tidak bisa diaplikasikan di lapangan,
“Kemudian yang kedua mengenai
bahwa usaha pertambangan izin usaha
pertambangan rakyat yang mengatakan
bahwa hanya ada boleh di lahan yang
sudah ditambang selama 15 tahun.
Nah ini juga satu hal yang tidak akan
mungkin. Tambang rakyat ini kebanyakan
adalah mereka mengusahakan di wilayahwilayah yang memang belum pernah
ditambang. Tidak pernah ada itu karena
timah itu maksimum 3 tahun juga sudah
habis kalau diusahakan begitu karena
bentuknya hanya endapan. Tidak pernah

ada satupun di Pulau Bangka yang sampai
10 tahun saja dalam satu wilayah front
penambangan itu tidak pernah ada apalagi
15 tahun,” paparnya.
Sementara itu, Florianus Surion
yang mewakili masyarakat hak Ulayat
mengungkapkan keresahannya akibat
kehadiran 10 kuasa pertambangan di
Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Flores NTT. “Ada 10 KP (Kuasa
Pertambangan, red.) yang diberikan oleh
Pemerintah di wilayah yang topografinya
berpotensi untuk pariwisata. Kehadiran

tambang di Kabupaten Manggarai Barat
saat ini meresahkan
karena seluruh
wilayah itu masuk dan inklap tanah ulayat
masyarakat setempat yang sampai hari ini
belum ada satu negosiasi untuk memberikan
harapan terhadap warga pemilik tanah
hak ulayat di 10 KP tersebut. Pada tahun
2008, KP ini dikeluarkan oleh Pemerintah
tanpa sedikitpun upaya untuk meminta
atau meminta izin kepada pemilik tanah,
terutama hak ulayat yang berakibat pada
akhirnya masyarakat ulayat, akhirnya
ada kesenjangan bersama Pemerintah

Daerah dan ini sangat berpotensi konflik,”
jelasnya.
Dalam
permohonannya,
para
Pemohon merasa hak konstitusionalnya
terlanggar akibat UU Minerba terutama
Pasal 22, Pasal 38, Pasal 51, Pasal 52 ayat
(1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1),
Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat
(4), Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (3).
Pemohon menganggap pasal-pasal a quo
bertentangan dengan UUD 1945 terutama
Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), dan
Pasal 33 ayat (1). (Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU Pajak Bumi Bangunan

Hakim Konstitusi Minta Pemohon Uji UU PBB
untuk Lebih Fokus
Pemohon perkara dengan nomor register 77/PUUVIII/2010 menyimak nasihat dari Majelis Hakim
Konstitusi terkait sidang pemeriksaan pendahuluan
pertama Pengujian Undang-undang tentang Pajak
Bumi Bangunan, Selasa (21/12), di ruang Sidang
Pleno MKRI.

Humas MK/Prana Patrayoga

M

ahkamah Konstitusi meng
gelar sidang pemeriksaan
pendahuluan
pertama
Pengujian
Undangundang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi Bangunan terhadap UUD 1945.
Persidangan tersebut digelar, Selasa
(21/12).
Persidangan kali ini dipimpin Ketua
Panel Hakim, Harjono dan beranggotakan
Muhammad Alim dan Ahmad Fadlil
Sumadi. Pada persidangan kali ini juga
dihadiri Prinsipal Pemohon dari PT.
West Irian Fishing Industries, PT. Dwi

Bina Utama, PT. Irian Marine Product
Development, dan PT. Alfa Kurnia.
Sedangkan yang bertidak sebagai kuasa
hukum Pemohon, yaitu Sutito, Samadi,
dan Arifin Jauhari.
Kuasa Hukum Pemohon, Sutito pada
kesempatan itu memberikan penjelasan
pokok permohonan yang diajukan
Pemohon. Ia menyampaikan pihaknya
meminta Mahkamah melakukan pengujian
material atas Pasal 4 ayat (1) UU No. 12
Tahun 1985 yang berbunyi, “Yang menjadi
subyek pajak adalah orang atau badan
yang secara nyata mempunyai sesuatu hak

atas bumi, dan atau memperoleh manfaat
atas bumi, dan atau memiliki, menguasai
dan atau memperoleh manfaat atas
bangunan”.
Pemohon menganggap pasal tersebut
bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 27
ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.
Pemohon menilai dengan adanya Pasal
4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 telah
membuat pihaknya dikenakan pajak yang
tidak semestinya.
“Pemohon dikenakan pungutan
berganda bahkan bukan hanya berganda,
tapi tiga kali pungutan terhadap hasil
kegiatan usaha, yaitu penangkapan ikan di
wilayah perairan atau di laut, tepatnya dan
khususnya di daerah Sorong,” jelas kuasa
hukum Pemohon, Sutito.
Sutito melanjutkan, selama ini
tidak ada rumusan yang sama mengenai
pengenaan pajak terhadap perairan,
pantai, dan pesisir ataupun terkait dengan
Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku
di daratan. Ia juga menegaskan bahwa
para pengusaha pengangkutan laut yang
melewati rute di atas laut yang sama juga
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tidak dikenakan biaya apa pun. Namun,
khusus untuk pengusaha perikanan
meskipun telah dipungut beberapa
pungutan juga masih dikenakan PBB atas
laut yang dipergunakan di area tersebut
untuk mencari ikan meski tidak eksklusif
dan tidak bersifat permanen.
Terhadap
keterangan
Pihak
Pemohon tersebut, Ketua Panel Hakim,
Harjono memberikan saran agar Pemohon
memfokuskan pengujian undang-undang
pada kewajiban tertentu yang dianggap
merugikan Pemohon. “Apa PBB-nya,
apa pendapatan negara bukan pajaknya
itu? Mana yang menjadi persoalan
yang membuat Bapak gampang untuk

mencari alasan bahwa itu bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar. Karena
tidak mungkin seluruhnya ini yang
bertentangan,” saran Harjono.
Harjono menjelaskan kalau salah
satunya nanti adalah pajak bumi dan
bangunan yang dianggap bertentangan
dengan UUD, maka keputusan Mahkamah
tidak hanya mengikat Pemohon tapi mengikat
pada subjek hukum yang lain. Sehingga bisa
saja kemudian seluruh mereka yang wajib
membayar PBB tidak akan diwajibkan
membayar PBB lagi. Karena itulah Harjono
meminta Pemohon mempertimbangkan lagi
fokus mana yang mau diujikan.
Sementara itu, Ahmad Fadlil Sumadi

mempertanyakan tentang kualifikasi
Pemohon, apakah sebagai perorangan,
badan hukum, atau masyarakat. Jika
sebagai badan hukum, maka hak
konstitusional apa yang dimiliki sebuah
badan hukum terkait dengan badan hukum
dikelola Pemohon.
“Di sini sebagai badan hukum loh,
bukan sebagai perorangan. Pasal 4 ayat (1) itu
merugikan hak konstitusional badan hukum
Bapak? Kalau merugikan keterangannya
bagaimana? Merugikan itu terkait tentunya
dengan hak konstitusional yang dipunyai,”
tanya Fadlil retoris meminta Pemohon
menjelaskan lebih detil lagi permohonannya.
(Yusti Nurul Agustin)

Pengujian UU Kepailitan

Menguji UU Kepailitan, Menyoal Pasal Kurator

U

U 37/2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang diper
masalahkan lagi di MK.
Pengujian (judicial review) UU ini digelar
MK Selasa (21/12/2010) pukul 13.00
WIB.
Panel Hakim
perkara 78/
PUU-VIII/2010 ini diketuai Harjono
dan didampingi Achmad Sodiki dan
Muhammad Alim. Sementara itu,
Pemohon ada tiga orang, yakni Endang
Srikarti Handayani (Pemohon I), Sugeng
Purwanto (II), Satriono (Pemohon III).
Ketiganya bekerja sebagai kurator. Mereka
didampingi Sunyoto dan Utami yang
masing-masing adalah staf kurator.
Para Pemohon ini menyoal Pasal 15
ayat 3 UU a quo yang berbunyi “kurator
yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus independen, tidak
mempunyai
benturan
kepentingan
dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak
sedang menangani perkara kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang
lebih dari 3 (tiga) perkara”. Sementara itu,
ayat (1) sendiri berbunyi “Dalam putusan
pernyataan pailit, harus diangkat Kurator
dan seorang Hakim Pengawas yang
ditunjuk dari hakim Pengadilan”.
Pemohon I berdalih pasal ini membuat
hak-hak konstitusionalnya dirugikan. “Saya
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Humas MK/Prana Patrayoga

Hakim Konstitusi Harjono memberikan nasihat kepada Pemohon Pengujian UU Kepailitan, mengenai Pasal
Kurator saat sidang Pemeriksaan Perkara, Selasa (21/12) di Ruang Sidang Pleno MK.

merasa hak-hak saya tidak terakomodir.
Saya sudah bekerja tapi tidak dibayar garagara pasal ini. Padahal Keputusan Menteri
(Kepmen) mengatakan fee kurator harus
dibayarkan,” kata Endang.
Sementara itu, Pemohon II bertutur
pasal ini menimbulkan tafsiran yang bias.
“Frasa ‘sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)’ membingungkan,” kata Sugeng.
Mendengar paparan Pemohon,
Ketua Panel Harjono menasehati agar

Pemohon memfokuskan pada alasanalasan pasal ini bertentangan dengan UUD
1945. “Apakah syarat dalam pasal tersebut
menyebabkan anda tidak diperlakukan
sama sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat
(1) UUD 1945?” tanya Harjono. Lebih
lanjut, hakim konstitusi usulan DPR ini
mengingatkan, jika memang perkara
ini hendak diteruskan ke sidang pleno,
Pemohon harus mempersiapkan buktibukti, baik tertulis maupun tidak.

Pengujian UU Pemda

Pasangan Calon Kepala Daerah Nias Selatan Uji
Konstitusionalitas UU Pemda

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pemeriksaan pendahuluan
perkara pengujian UU
No. 12/2008 tentang Pemerintahan
Daerah - Perkara No. 80/PUU-VIII/2010
- pada Rabu (29/12) di ruang sidang
MK. Pemohon adalah Fahuwusa Laia
selaku Bupati Kabupaten Nias Selatan
yang diwakili kuasa hukumnya Danu I.
Nugraha, Ahmad Zein Allantany, Marjan
Miharja, dan Toddy Sebastian.
Pengujian Undang-Undang yang
dimohon Pemohon adalah Pasal 61 Ayat
(4) UU No. 12/2008 tentang Pemerintah
Daerah
(Pemda)
yang
berbunyi,
“Penetapan dan pengumuman pasangan
calon sebagaimana dimaksud Ayat (3)
bersifat final dan mengikat.” terhadap
Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945.
Pemohon menjelaskan bahwa Hasil
Pemilukada Kabupaten Nias Selatan 2010
menyatakan Pemohon telah ditetapkan
sebagai pasangan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah Nias Selatan 20112016 oleh KPU Kabupaten Nias Selatan
berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten
Nias Selatan No. 39/Kpts/KPU-Kab002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Nias Selatan.
“Namun pada 4 Oktober 2010,
KPU Kabupaten Nias Selatan menganulir
penetapan kami sebagai pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah
Nias Selatan 2011-2016,” jelas Pemohon
kepada Majelis Hakim.
Padahal, ungkap Pemohon, Pasal
61 Ayat (4) UU No. 12/2008 tentang
Pemerintah Daerah tidak menentukan
secara tegas kepada pihak siapa dan
dengan pihak siapa ketentuan “final dan
mengikat” itu berlaku.

Humas MK/Annisa Lestari

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Uji Materi UU Pemda sedang menjelaskan permohonannya kepada
Majelis Hakim pada Rabu (29/12) di ruang sidang MK.

“Apakah hanya kepada antara para
calon dalam satu pasangan, atau antara
pasangan dengan partai pengusung,
atau antara para pasangan calon dengan
penyelenggara Pemilu?” kata Pemohon
mempertanyakan.
Dikatakan Pemohon, bila melihat
ketentuan Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64
UU No. 12/2008 itu, maka secara implisit
frasa “final dan mengikat” itu hanya
berlaku untuk pasangan calon dalam satu
pasangan dan pasangan calon dengan
partai pengusung.
“Keadaan ini berpotensi bagi
penyelenggara Pemilu untuk dapat
mengubah
keputusannya yang telah
menetapkan bakal calon menjadi pasangan
calon dan kemudian sewaktu-waktu
dapat membatalkan pasangan calon yang
telah ditetapkan tersebut dengan secara
sewenang-wenang,” tegas Pemohon.

Menurut Pemohon, tafsiran yang
benar dan konstitusional atas ketentuan
Pasal 61 Ayat (4) UU No. 12/2008 adalah
tafsir yang menyatakan bahwa frasa
“final dan mengikat” tersebut tidak hanya
bagi antara pasangan calon dalam satu
pasangan, antara pasangan calon dengan
partai pengusung, namun juga bagi
penyelenggara Pemilu.
“Kalau ada tafsir lain terhadap
ketentuan a quo, maka haruslah mem
berikan jaminan kepastian hukum bagi
pasangan calon yang telah ditetapkan dan
juga bagi penyelenggara Pemilu dalam
konsepsi negara hukum dan jaminan
perlindungan
hukum
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3), Pasal
27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945,” demikian disampaikan Pemohon
dalam sidang. (Nano Tresna A./mh)
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PHPU Kab. Sumbawa

MK Perintahkan KPU Kab. Sumbawa Tetapkan
Pasangan Calon Terpilih
Nurdin Ranggabarani, calon bupati Kabupaten
Sumbawa 2010 berfoto bersama dengan
kuasanya setelah pembacaan putusan MK yang
memerintahkan pemungutan suara ulang (20/9)

Humas MK/Yogi Dj

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pleno
untuk membacakan putusan
perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2010 pada Kamis (2/12).
Dalam amar putusan yang dibacakan
Ketua MK Moh. Mahfud MD, pihak KPU
Kabupaten Sumbawa diperintahkan untuk
menetapkan rekapitulasi penghitungan
suara Pemilukada putaran Kedua Tahun
2010.
Penetapan rekapitulasi perhitungan
suara putaran kedua tersebut diperintahkan
untuk dilakukan dengan cara menambahkan
perolehan suara pemungutan suara ulang
sebagaimana tersebut dalam amar putusan
ini pada perolehan suara pasangan calon
nomor urut 1 dan pasangan calon nomor
urut 3 dari TPS-TPS yang tidak diulang
pemungutan suaranya.
Sebelumnya, dalam amar putusan
tersebut telah menetapkan perolehan
suara dalam pemungutan suara ulang
Pemilukada Sumbawa. Pasangan calon
nomor urut 1, Muh. Amin-Nurdin
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Ranggabarani mendapat sebanyak 3.691
suara. Sedangkan pasangan calon nomor
urut 3, Jamaluddin Malik-Arasy Muhkan
memperoleh 4.242 suara. Mahfud MD
yang membacakan putusan kemudian juga
memerintahkan pihak KPU Kabupaten
Sumbawa untuk menetapkan pasangan
calon terpilih setelah rekapitulasi perolehan
suara dirampungkan.
Putusan tersebut diambil setelah
Mahkamah
memerintahkan
KPU
Kabupaten Sumbawa untuk melakukan
pemungutan suara ulang. Pemungutan suara
ulang tersebut dilakukan di TPS-TPS yang
sebelumnya ditetapkan MK dalam putusan
sela tertanggal 20 September 2010.
“Dengan penambahan tersebut
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa dapat menetapkan Pasangan
Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2010,” ujar
Hakim Konstitusi yang juga Wakil Ketua
MK Ahmad Sodiki.
TPS-TPS yang dimaksud dalam
pertimbangan tersebut berada di Kampung
Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan

Labuhan Badas; Dusun Olat Rawa A,
Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir;
Dusun Perung, Desa Lunyuk, Kecamatan
Lunyuk; Desa Maronge, Kecamatan
Maronge; Dusun Selang Baru, Desa
Karekeh, Kecamatan Unter Iwis; TPS 5
Desa Baru Kecamatan Alas; Desa Empang,
Kecamatan Empang; Dusun Banda,
Desa Banda, Kecamatan Tarano; Dusun
Gelampar, Desa Usar Mapin, Kecamatan
Alas Barat; Dusun Karang Anyar, Desa
Pukat, Kecamatan Utan; dan Dusun Bajo,
Desa Bajo, Kecamatan Utan.
Di Kampung Rinjani, Desa
Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas
terdapat 2 TPS, yaitu TPS 5 dan TPS 6.
Dusun Olat Rawa A, Desa Olat Rawa,
Kecamatan Moyo Hilir terdapat satu
TPS, yaitu TPS 1. Dusun Perung, Desa
Lunyuk, Kecamatan Lunyuk terdapat
satu TPS, yaitu TPS 1. Desa Maronge,
Kecamatan Maronge terdapat enam TPS,
yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS
5, dan TPS 6. Dusun Selang Baru, Desa
Karekeh, Kecamatan Unter Iwes terdapat
satu TPS, yaitu TPS 2. TPS 5 Desa Baru
Kecamatan Alas. Desa Empang (Empang
Bawah), Kecamatan Empang terdapat
tujuh TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3,
TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7. Dusun
Banda, Desa Banda, Kecamatan Tarano
terdapat satu TPS, yaitu TPS 2. Dusun
Gelampar, Desa Usar Mapin, Kecamatan
Alas Barat terdapat dua TPS, yaitu TPS
4 dan TPS 5. Dusun Karang Anyar, Desa
Pukat, Kecamatan Utan terdapat satu TPS,
yaitu TPS 4 Dusun Gelampar Desa Pukat
Kecamatan Utan. Terakhir, Dusun Bajo,
Desa Bajo, Kecamatan Utan terdapat dua
TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Dusun Bajo
Desa Lab. Bajo Kecamatan Utan. Perkara
ini teregistrasi dengan nomor 158/PHPUD-VIII/2010. (Yusti Nurul Agustin/mh)

PHPU Kab. Merauke

MK Jatuhkan Putusan Akhir PHPU
Kabupaten Merauke
Pemohon Prinsipal, Fredy Gebze menerima
salinan putusan dari Plt. Panitera Mahkamah
Konstitusi, Kasianur Sidauruk, Kamis (9/12).

Humas MK/Ganie

S

etelah melalui proses per
sidangan yang cukup berliku,
sejak pemeriksaan pendahuluan,
pembuktian hingga dijatuh
kannya
putusan
sela,
Mahkamah
Konstitusi (MK) akhirnya menjatuhkan
putusan akhir perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Merauke 2010 - Perkara No. 157/PHPU.
D-VIII/2010 - pada Kamis (9/12) siang di
ruang Sidang Pleno MK.
Dalam amar putusan, Majelis Hakim
mengadili, menyatakan dan menetapkan
perolehan suara yang benar bagi peserta
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke
2010, yaitu: Pasangan Calon Frederikus
Gebze dan Waryoto sebanyak 13.736 (tiga
belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam)
suara, Pasangan Calon Laurensius Gebze
dan Achnan Rosyadi sebanyak 3.681
(tiga ribu enam ratus delapan puluh satu)
suara.
Sedangkan Pasangan Calon Daniel
Walinaulik dan Omah Laduani Ladamay

sebanyak 23.148 (dua puluh tiga ribu seratus
empat puluh delapan) suara, Pasangan
Calon Romanus Mbaraka dan Sunarjo
sebanyak 47.643 (empat puluh tujuh ribu
enam ratus empat puluh tiga) suara.
“Memerintahkan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Merauke untuk melak
sanakan putusan ini,” demikian dibacakan
oleh Mahfud MD (Ketua Pleno) yang
didampingi para hakim konstitusi lainnya.
Seperti diketahui, perkara per
mohonan PHPU Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun
2010 itu diajukan oleh Frederikus Gebze
dan Waryoto sebagai pasangan calon no.
urut 1, Laurensius Gebze dan H. Achnan
Rosyadi sebagai pasangan calon no. urut
2, maupun Daniel Walinaulik dan Omah
Laduani Ladamay sebagai pasangan calon
no. urut 3, terhadap KPU Kabupaten
Merauke (Termohon).
Bahwa berdasarkan Putusan Sela MK
No. 157/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal
20 September 2010, Termohon telah
melaksanakan pemungutan suara ulang
di Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik

Naunkenjerai, Distrik Waan,
Distrik
Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji,
Distrik Muting, Distrik Semangga dan
Distrik Kurik pada 6 November 2010
dan melaksanakan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara pada 14 dan 15
November 2010.
Pelaksanaan pemungutan suara ulang
tersebut dilaporkan oleh Termohon dalam
Laporan Penyelenggaraan Pemungutan
Suara Ulang Pemilukada Kabupaten
Merauke bertanggal 16 November 2010
dan surat KPU Kabupaten Merauke No.
270/783/KPU/MRK/XI/2010 bertanggal
16 November 2010 perihal Pengantar
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merauke tentang Penetapan
Hasil Pemungutan Suara Ulang dan
Hasil Pemilukada Kabupaten Merauke
serta Laporan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua bertanggal 18 November
2010 perihal Laporan Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
2010. (Nano Tresna A./mh)
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PHPU Kota Tangerang Selatan

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang
Pemilukada Tangerang Selatan
Pihak Terkait, Airin Rachmi Diany tertunduk
usai pembacaan Putusan. Dalam Putusannya
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan
kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk
melakukan pemungutan suara ulang dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan di
seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan, Jakarta,
(10/12).

Humas MK/Prana PatraYoga

L

angkah Arsyid-Andre Taulany
untuk menduduki kursi walikota
Tangerang Selatan masih terbuka
setelah Mahkamah Konstitusi
(MK) memutuskan mengabulkan untuk
sebagian permohonannya, Jumat (10/12),
di Ruang Sidang Pleno. Dalam pembacaan
putusan yang diketuai oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD dengan didampingi delapan
orang hakim konstitusi, Mahkamah juga
menolak permohonan pasangan calon
nomor urut 1, yakni Yayat Sudrajat-Moch.
Norodom Sukarno. Perkara perselisihan
hasil Pemilukada Tangerang Selatan ini
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
dua nomor perkara berbeda, yakni 209/
PHPU.D-VIII/2010 dan 210/PHPU.DVIII/2010.
“Memerintahkan
kepada
KPU
Kota Tangerang Selatan untuk melakukan
pemungutan suara ulang dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Tangerang Selatan di seluruh
TPS se-Kota Tangerang Selatan yang diikuti
oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, yaitu: Yayat SudrajatMoch. Norodom Sukarno, Rodhiyah
Najibhah-H.E. Sulaiman Yasin, ArsidAndreas Taulany, serta Airin Rachmi DianyBenyamin Davnie,” jelas Mahfud.
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Dalam kesimpulan yang dibacakan
oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki,
Mahkamah menyimpulkan beberapa hal
dari fakta-fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan. Sodiki menjelaskan
bahwa Pemohon I, Termohon dan
Pihak Terkait terbukti melakukan
pelanggaran dalam Pemilukada Kota
Tangerang Selatan. Akan tetapi, lanjut
Sodiki, pelanggaran yang dilakukan oleh
Termohon dan Pemohon I tidak secara
signifikan memengaruhi perolehan dan
peringkat suara masing-masing pasangan
calon karena tidak terstruktur, sistematis,
dan masif. “Sementara itu, pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh Pihak
Terkait telah ternyata melibatkan struktur
kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat
Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW
yang dalam praktiknya menggunakan
uang atau barang yang dibagikan kepada
dan oleh aparat dengan disertai tekanantekanan terhadap para pegawai yang
tidak sejalan dengan sistematisasi dan
strukturisasi pemenangan Pihak Terkait
tersebut,” paparnya.
Sodiki juga menguraikan bahwa
bantahan-bantahan yang diberikan oleh
Pihak Terkait tidak meyakinkan Mahkamah
untuk menghilangkan kesan pelanggaran

yang sistematis, terstruktur, dan masif.
“Baik karena bantahan tersebut tidak
tertuju langsung pada fakta hukum yang
dihadirkan di persidangan maupun karena
pembantahnya tidak dapat mematahkan
fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon
I.” Jelas Sodiki.
Selain itu juga, lanjut Sodiki, Termohon
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
telah melakukan pelanggaran sehingga tidak
dapat dinyatakan bersalah dan permohonanpermohonan para Pemohon sejauh ditujukan
kepada Termohon harus ditolak. Sedangkan
mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran
yang terstruktur, sistematis, dan masif yang
dilakukan oleh Pihak Terkait telah meyakinkan
Mahkamah mengambil putusan untuk
mengabulkan sebagian permohonan Pemohon
I, yaitu pemungutan suara ulang di seluruh
Kota Tangerang Selatan untuk memberikan
legitimasi
terhadap
penyelenggaraan
Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun
2010. “Akan tetapi, permohonan Pemohon
I untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait
harus dinyatakan ditolak, karena Mahkamah
berkeyakinan pemungutan suara ulang bisa
diperbaiki dengan menghindarkan keterlibatan
kembali aparat pemerintahan melalui
pengawasan yang ketat oleh Panwaslu Kota
Tangerang Selatan dengan supervisi langsung

RUANG SIDANG
oleh Bawaslu dan KPU Provinsi Banten,”
urainya.
Adapun hal-hal yang menambah
keyakinan hakim untuk mengulang
pemungutan suara, terang Sodiki, yaitu:
Pertama, surat perintah netralitas PNS
baru dikeluarkan tiga hari sebelum hari “H”
sehingga mengesankan bahwa hal tersebut
dimaksudkan untuk menutupi keterlibatan
aparat yang telah terlanjur dilakukan
secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Kedua, adanya pertemuan-pertemuan
resmi antara Pihak Terkait dengan aparat
pemerintah yang dilihat dari segi waktu
maupun isinya tidak dapat menghilangkan
keyakinan telah terjadinya mobilisasi
aparat sehingga sifat terstruktur dan
sistematisnya tidak terhindarkan; Ketiga,
adanya surat Panwaslu Kota Tangerang
Selatan bertanggal 22 November 2010
yang menyatakan PNS sudah bersikap

netral sebagaimana dikemukakan oleh
Sekda Dudung Diredja di persidangan
tanggal 1 Desember 2010, yang justru
menambah keyakinan Mahkamah bahwa
nyatanya telah terjadi ketidaknetralan PNS
sesuai dengan fakta hukum yang terungkap
dari saksi-saksi di persidangan.
“Menurut Mahkamah, lazimnya
Panwaslu hanya memberi laporan jika
terjadi pelanggaran, dan bukan jika tidak
ada pelanggaran. Oleh sebab itu, jika
Panwaslu membuat laporan tentang tidak
adanya pelanggaran, justru menimbulkan
kesan adanya rekayasa bahwa laporan
tersebut hanya untuk membenarkan
sesuatu yang tidak seharusnya terjadi.
Apalagi bukti-bukti di persidangan
menunjukkan fakta yang sebaliknya, yakni
adanya keterlibatan atau pelanggaran
yang bersifat sistematis, terstruktur, dan
massif,” jelas Sodiki.

Berdasarkan
penilaian
hukum
dan fakta yang ada di persidangan,
dalam rangkaian satu dengan yang lain,
Mahkamah berpendapat bahwa pokok
permohonan Pemohon I terbukti secara
signifikan memengaruhi hasil Pemilukada
Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
karena adanya pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif, sedangkan
permohonan Pemohon II tidak terbukti
menurut hukum. “Dengan demikian, demi
hukum, Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Tangerang Selatan Nomor
43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010
tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil
Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Tangerang Selatan
dalam Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun
2010, bertanggal 17 November 2010, harus
dinyatakan tidak sah menurut hukum,”
terang Sodiki. (Lulu Anjarsari/mh)
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PHPU Kota Tanjung Balai

MK Menetapkan Perolehan Suara Ulang
Pemilukada Kota Tanjung Balai

Humas MK/Andhini SF
Humas MK/Prana Patrayoga

Pemohon PHPU Kepala Daerah sedang berpelukan setelah MK membacakan putusan yang memerintahkan
pemungutan suara ulang di Kabupaten Tanjung Balai, (28/9). MK dalam putusan akhirnya menetapkan
perolehan suara para pasangan calon pada 17 Desember 2010 di Jakarta.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pleno
pembacaan putusan perkara
Pemilukada Tanjungbalai.
Pada persidangan yang digelar, Jumat
(17/12), Mahkamah menetapkan pasangan
calon yang meraih suara terbanyak
dan meminta KPU Kota Tanjungbalai
melaksanakan putusan MK tersebut.
Putusan tersebut dibacakan Ketua
MK yang sekaligus bertindak sebagai
Ketua Pleno Hakim, Moh. Mahfud MD.
Dalam amar putusan yang dibacakan
Mahfud,
Mahkamah
menetapkan
perolehan suara dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai
Tahun 2010.
Mahfud juga membacakan perolehan
suara untuk masing-masing pasangan
calon dengan rincian sebagai berikut.
Pasangan Calon Nomor Urut 1, Thamrin
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Munthe-Rolel Harahap mendapat 23.736
suara. Pasangan calon nomor urut 2,
Zulkifli Taufik- Khalik Hasibuan mendapat
1.755 suara. Pasangan calon nomor urut
3, Darwin Zulad-Syarifuddin Harahap
mendapat 5.056 suara. Pasangan calon
nomor urut 4, Erwin S. Pane-Hasanuddin
mendapat 2.299 suara. Pasangan calon
nomor urut 5, Khairul Fuad Hariono
mendapat 6.886 suara. Pasangan calon
nomor urut 6, Eka Hadi Sucipto-Afrizal
Zulkarnain
mendapat17.282
suara.
Pasangan calon nomor urut 7, Siti
Mariani-Hakim Tjoa Klan Lie mendapat
4.790 suara. Pasangan calon nomor urut
8, Lamsari-Firyadi mendapat 975 suara.
Dan terakhir, Pasangan calon nomor urut
9, Muhammad Yunus R-Asbah Arianty
Sitorus memperoleh 766 suara.
Perolehan
suara
yang
telah
ditetapkan MK itu kemudian diminta

untuk dilaksanakan oleh KPU Kota
Tanjungbalai. “Memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai untuk
melaksanakan putusan ini. Demikian
diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi
pada hari Selasa, (14/12),” ujar Mahfud
MD dalam pembacaan putusan.
Putusan Mahkamah itu diambil
setelah mempertimbangkan duduk perkara
perselisihan itu. Sebelumnya, Mahkamah
sudah mengeluarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010
mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010
bertanggal 28 September 2010.
Putusan No. 166/PHPU.D-VIII/2010
tersebut
membatalkan
berlakunya
Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor
30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai
Tahun 2010 bertanggal 30 Agustus 2010.
Mahkamah juga sebelumnya memutuskan
KPU Kota Tanjungbalai untuk melakukan
pemungutan suara ulang dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010 di
17 (tujuh belas) kelurahan.
Ketujuh belas kelurahan yang
mengikuti Pemilukada ulang yaitu,
Kelurahan Perwira, Kelurahan Selat
Lancang, Kelurahan Pahang, Kelurahan
Keramat Kubah, Kelurahan Sungai
Merbau, Kelurahan Beting Kuala
Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya,
Kelurahan Pulau Simardan, Kelurahan
Pematang Pasir, Kelurahan Tanjung Balai
3, Kelurahan Sirantau, Kelurahan Pantai
Burung, Kelurahan Sijambi, Kelurahan
Sumber Sari, Kelurahan Pasar Baru,
Kelurahan Sei Raja, dan Kelurahan Muara
Santosa. (Yusti Nurul Agustin/mh)

PHPU Kab. Buru Selatan

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Sebagian
di Kab. Buru Selatan
Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kab. Buru Selatan
sedang menyimak pembacaan putusan
perkara daerah tersebut, Jumat (31/12),
di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pengucapan
putusan permohonan perkara
nomor
216/PHPU.DVIII/2010 dan 224/PHPU.D-VIII/2010
tentang Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kab. Buru Selatan pada
Jumat (31/12). Putusan dibacakan oleh
delapan hakim konstitusi yang dipimpin
Ketua Majelis Hakim Mahfud MD
beranggotakan Achmad Sodiki, Harjono,
Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi,
Muhammad Alim, Maria Farida Indrati,
dan Hamdan Zoelva.
Dalam amar putusannya MK me
merintahkan pemungutan suara ulang
Pemilukada Kab. Buru Selatan. “Me
merintahkan kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Buru Selatan untuk
melakukan pemungutan suara ulang
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru
Selatan di TPS-TPS sebagai berikut: TPS
1 Desa Waetawa Kecamatan Waesama;
TPS 1, dan TPS 2 Desa Selasi Kecamatan
Ambalau; TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa

Elara Kecamatan Ambalau; TPS 2, TPS 3,
Desa Ulima Kecamatan Ambalau; TPS 2
Desa Lumoy Kecamatan Ambalau; TPS
1 dan TPS 2 Desa Masawoy Kecamatan
Ambalau, TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung
Baru Kecamatan Ambalau,” tegas Mahfud
MD membacakan amar putusan MK
terkait perkara 216/PHPU.D-VIII/2010.
Selain itu MK juga memerintahkan
KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Maluku,
dan Panwaslu Kab. Buru Selatan untuk
mengawasi pemungutan suara ulang
tersebut sesuai dengan kewenangannya.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan
adanya bukti B-11 yakni berupa video
rekaman peristiwa pencoblosan surat suara
sisa oleh Haris Pasilete diyakini tentang
kebenarannya. Selain itu, Mahkamah tidak
melihat Haris anggota PPS atau bukan,
namun dilihat perbuatannya, Mahkamah
juga meyakini adanya pembagian surat
suara sisa terutama di TPS 1 dan 2 Desa
Kampung Baru, yang terdapat dalam Bukti
T-52. Adanya Kepala Soa (pemuka adat)
yang mencoblos kartu suara sisa kemudian
dimasukkan ke kotak suara dan aparat
membiarkannya merupakan bukti adanya

pembiaran dan tidak profesionalnya
penyelenggara Pemilukada Kab. Buru
Selatan. Mahkamah juga menyatakan
cukup bukti untuk memerintahkan
pemungutan suara ulang, yang harus
dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas dan rahasia. Bukti tersebut terlihat
dari persidangan pemeriksaan saksi yang
mengungkapkan adanya kecurangan dan
pelanggaran dalam Pemilukada.
Sedangkan menyangkut perkara
nomor 224/PHPU.D-VIII/2010 yang
diajukan pasangan Salim Alkatiri-La Ode
Badwi, MK menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima karena
Salim Alkatiri tidak memenuhi syarat
sebagai pasangan calon sebagaimana
Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang
dikabulkan MK.
Pemohon
No.
216/PHPU.DVIII/2010 diajukan oleh Zainudin Booy
dan Yahnis M. Lesnussa pasangan calon
No urut 4, sedangkan Pemohon No.244/
PHPUD.D-VIII/2010 diajukan Salim
Alkatiri dan La Ode Badwi, pasangan
calon perseorangan. (Dwi Nugroho)
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PHPU Kab. Tanjung Jabung Barat
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan
bupati dan wakil bupati incumbent Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, yakni Safrial-M. Yamin.
Putusan MK dengan Nomor 202/PHPU.D-VIII/2010
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan
didampingi oleh tujuh hakim konstitusi pada Jumat
(3/12).

Humas MK/Prana PatraYoga

MK Tolak Permohonan Bupati "Incumbent" Tanjung
Jabung Barat

D

alam permohonannya, Pe
mohon mendalilkan telah
terjadi pelanggaran yang di
lakukan secara sistematis
dengan perencanaan yang terstruktur
yang dirancang oleh suatu lembaga yang
bergerak dalam Pemenangan Pemilihan
Umum (Tim pemantau pasangan nomor
urut 2) dengan nama dan bidang tugas
masing-masing dari Tim. Hakim Konstitusi
menjelaskan Pemohon mendalilkan telah
terjadi pelanggaran yang dilakukan secara
sistematis oleh Pihak Terkait dengan
pembentukan “Tim Relawan”, “Tim
Buser”, dan “Tim Pemantau”. Mahkamah
berpendapat pada dasarnya pembentukan
Tim-Tim Pemenangan dalam Pemilukada
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
merupakan hak dari masing-masing
pasangan calon peserta Pemilukada.
Namun demikian, pembentukan TimTim Pemenangan tersebut tidaklah boleh
melanggar prinsip-prinsip Pemilukada,
khususnya terkait dengan larangan untuk
melakukan pelanggaran yang telah
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diatur di dalam peraturan perundanganundangan. Berdasarkan keterangan para
pihak dan Panwaslukada Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, pembentukan TimTim pemenangan tidak saja dilakukan oleh
Pihak Terkait (Pasangan calon nomor urut
2), namun juga oleh Pemohon (Pasangan
calon nomor urut 1) dengan nama Tim
PROPAM, GEMA, BARA FOR SbY,
PANSER, dan BAKUL yang sama-sama
tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
“Mahkamah menilai dalil Pemohon
sepanjang pembentukan Tim Pemenangan
oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan
hukum sehingga harus dikesampingkan.
Sementara itu terhadap dalil Pemohon
terkait dengan adanya intimidasi dan
money politics yang dilakukan oleh TimTim Pemenangan dari Pihak Terkait
akan dipertimbangkan dan dinilai oleh
Mahkamah secara terpisah dalam paragraf
selanjutnya,” jelas hakim konstitusi.
Selain itu, Pemohon mendalilkan
telah terjadi pelanggaran yang bersifat

terstruktur berupa pelanggaran kampanye
yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang
mengandung unsur SARA (suku, agama,
ras, dan antargolongan), keterlibatan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), pernyataan
disertai janji yang ilegal, penyebaran isu
negatif, dan keterlibatan KPPS sebagai
Tim Relawan Pihak Terkait. Di lain
pihak, penyusunan tahapan, program, dan
jadwal Pemilukada yang disusun oleh
Termohon ternyata tidak didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Terhadap dalil adanya
pelanggaran kampanye dan keterlibatan
PNS, Mahkamah menilai tidak dapat
membuktikan dalil-dalilnya dan tidak
tidak terjadinya pelanggaran yang bersifat
massif, terstruktur dan tersistematis
mengenai adanya keterlibatan PNS.
Sedangkan, terhadap dalil adanya
pernyataan yang disertai janji secara ilegal
oleh Pihak Terkait, Mahkamah menilai
bahwa dalil Pemohon tidak beralasan,
sebab pada masa kampanye dalam
Pemilukada di manapun juga, termasuk

di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
setiap pasangan calon peserta Pemilukada
tentu akan mengeluarkan pernyataan
dan janji kampanye yang kesemuanya
seringkali dijadikan sebagai misi, visi,
dan program kerja apabila pasangan calon
yang bersangkutan terpilih menjadi kepala
daerah dan wakil kepala daerah.
”Mahkamah menilai dalil Pemohon
mengenai terjadinya pelanggaran yang
bersifat terstruktur berupa perlanggaran
kampanye, keterlibatan KPPS sebagai Tim
Relawan, dan permasalahan Penyusunan
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada
adalah tidak terbukti sehingga harus
dikesampingkan,” urainya.
Tidak Terbukti
Berdasarkan seluruh pertimbangan
hukum di atas dan dalam kaitannya
satu dengan yang lain, serta dengan

mengenyampingkan dugaan pelanggaran
yang tidak diuraikan secara jelas dalam
dalil permohonan Pemohon baik dengan
disertai maupun tanpa disertai alat bukti
pendukung yang cukup, Mahkamah
menilai bahwa dalil-dalil permohonan
Pemohon tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum sehingga demi hukum
Keputusan Termohon yang dituangkan
dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
di Tingkat Kabupaten oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, tertanggal 25 Oktober
2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 32.B Tahun 2010
tentang Penetapan dan Pengumuman
Pasangan Calon Terpilih Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat, tertanggal 25 Oktober 2010 harus
dinyatakan sah menurut hukum. “Sejalan
dengan itu, Mahkamah tidak menemukan
bukti hukum yang meyakinkan mengenai
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2010 yang bersifat
sistematis, terstruktur, dan masif yang
dapat memengaruhi perolehan suara
secara signifikan bagi masing-masing
pasangan calon ataupun memengaruhi
keterpilihan dan peringkat Pasangan
Calon,” jelas salah satu hakim
konstitusi.
Oleh karena itu, Ketua MK Moh.
Mahfud MD menyatakan menolak eksepsi
Termohon. “Dalam Pokok Perkara,
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” tandas Mahfud. (Lulu
Anjarsari/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Pegunungan Bintang

nomor urut 1 saudara Decky Deal dan
Yamos Kulka yang juga merupakan Ketua
Panwas Distrik Weime melakukan suap
terhadap Ketua dan Sekretaris PPD Weime
dengan menawarkan sejumlah uang jika
bersedia menggunakan data rekapitulasi
pasangan calon nomor urut 1. “Termohon
membantah dalil Pemohon dalam jawaban
dengan menyatakan tidak pernah ada laporan
dari Ketua PPD Weime kepada Panwas
bahwa ada percobaan penyuapan terhadap
dirinya justru sebaliknya Panwas Kabupaten
Pegunungan Bintang menerima laporan
dari Ketua Panwas PPD Weime bahwa
yang bersangkutan disuap oleh Ketua PPD
Weime. Dengan demikian dalil Pemohon
tidak didukung alat bukti yang relevan secara
hukum, sehingga dalil Pemohon tersebut
dikesampingkan,” urai Fadlil.

Tidak Signifikan Pengaruhi
Perolehan Suara
MK Tolak Permohonan

Humas MK/GANIE

Majelis Hakim memanggil para pihak ke depan untuk memperlihatkan bukti pada sidang PHPU Kabupaten
Pegunungan Bintang, Papua di Pimpin oleh Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki (29/11). MK dalam pembacaan
putusannya menolak permohonan Pemohon (6/12).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak permohonan per
kara
Perselisihan
Hasil
Pemilu
(PHPU)
Kepala
Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang,
Papua. Putusan Nomor 206/PHPU.DVIII/2010 dan 207/PHPU.D-VIII/2010 ini
dibacakan oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki dengan didampingi enam hakim
konstitusi, Senin (6/12), di Ruang Sidang
Pleno MK. Perkara ini dimohonkan oleh
Costan Oktemka dan Selotius Taplo yang
merupakan pasangan peserta Pemilukada
nomor urut 5 dan pasangan calon nomor 6,
yakni Theodorus Sitokdana-Andi Balyo.
Dalam
pendapat
Mahkamah,
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
menjelaskan Pemohon mendalilkan jumlah
suara di PPD Weime seharusnya berjumlah
10.531 suara sah bukan sejumlah 10.391
suara sah dengan uraian, yakni pasangan
nomor urut 1 tidak memperoleh suara
sebesar 5.326 suara, melainkan 3.894
suara. Sementara, pasangan calon nomor
urut 5 memperoleh 4.851 suara, bukan
3.392 suara. Sedangkan pasangan calon
nomor urut 6 tidak memperoleh sejumlah
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1.763 suara, melainkan 1.786 suara.
Setelah Mahkamah memeriksa alat bukti
para pihak, lanjut Fadlil, bahwa terdapat
tiga versi yang berbeda tentang perolehan
suara masing-masing pasangan calon di
Distrik Weime.
“Mahkamah berkesimpulan setelah
memperoleh perhitungan perolehan suara
yang benar adalah berdasarkan Model C2KWK.KPU (Kertas Plano) dari TPS-TPS
yang ditandatangani saksi-saksi pasangan
calon nomor urut 1, pasangan calon
nomor urut 5, pasangan calon nomor urut
6 dengan perolehan suara untuk pasangan
calon nomor urut 1 sejumlah 5.276 suara,
pasangan calon nomor urut 5 sejumlah
3.414 suara, dan pasangan calon nomor
nomor urut 6 sejumlah 1.786 suara.
Mahkamah berpendapat bahwa jumlah
perolehan suara pemohon (pasangan calon
nomor urut 5) tetap lebih sedikit dari
perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan
calon nomor urut 1) sehingga tidak
signifikan untuk mempengaruhi peringkat
perolehan suara Pemohon; Oleh karena itu
dalil Pemohon harus ditolak,” jelas Fadlil.
Pemohon Tim Sukses pasangan calon

Pemilihan Kolektif
Sedangkan pada perkara Nomor
207/PHPU.D-VIII/2010, Pemohon men
dalilkan adanya indikasi pelanggaran dalam
penyelenggaraan Pemilukada pada tingkat
Distrik Weime secara sistematis, terstruktur
dan masif dengan cara memasukkan suara
ke dalam noken. Mengenai dalil Pemohon
tersebut, lanjut Fadlil, Mahkamah setelah
menilai alat bukti para pihak berpendapat
terkait dengan sistem pemungutan suara
dengan noken yang menjadi pokok
permasalahan di atas, Mahkamah perlu
menegaskan bahwa Mahkamah dapat
menerima adanya cara pemilihan umum
yang demikian itu dengan peraturan
perundang-perundangan yang berlaku,
sebagaimana telah dinyatakan dalam
Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009,
bertanggal 9 Juni 2009 yang pada intinya
menyatakan bahwa Mahkamah dapat
memahami dan menghargai nilai budaya
yang hidup di kalangan masyarakat Papua
yang khas dalam menyelenggarakan
pemilihan umum dengan cara atau sistem
“kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mah
kamah menerima cara pemilihan kolektif.
“Namun, tentu saja pelaksanaan
noken dan hasil perolehan suara dari
penerapan sistem noken harus tetap
didasarkan pada jumlah riil masyarakat
yang memiliki hak pilih sesuai dengan
syarat yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan Terhadap
dalil
Pemohon a quo secara mutatis mutandis,
berlaku
pertimbangan
Mahkamah
pada perkara Nomor 206/PHPU.DVIII/2010. Dengan demikian menurut
Mahkamah, dalil Pemohon tersebut harus
dikesampingkan,” papar Fadlil. (Lulu
Anjarsari/mh)

RUANG SIDANG

PHPU Kab. Bandung

Dalil Tidak Terbukti, MK Tolak
Seluruh Permohonan

Humas MK/Denny
Humas MK/GANIE

Seorang saksi menunjukkan bukti foto dalam persidangan PHPU Kepala Daerah Kab. Bandung,
di ruang sidang Pleno MK, Senin (6/12).

P

ermohonan Pemohon dalam
perkara nomor 208/PHPU.DVIII/2010 ditolak seluruhnya
oleh Mahkamah Konstitusi
(MK). Sidang perkara perselisihan hasil
Pemilukada putaran kedua Kabupaten
Bandung ini dibacakan oleh tujuh hakim
konstitusi pada Senin (6/12) sore, di
ruang sidang pleno MK. Pemohon adalah
pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah nomor urut 8, Ridho
Budiman Utama-Dadang Rusdiana.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah
menyatakan, seluruh dalil Pemohon
tidak terbukti menurut hukum. Menurut
Mahkamah. Dalil Pemohon terkait
keterlibatan Bupati Bandung, Obar
Sobarna, Termohon (KPU Kab. Bandung),
PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan birokrasi
pemerintahan dengan tujuan untuk
memenangkan pasangan calon nomor

urut 7, Dadang Mohamad Naser-Deden
Rukman Rumaji (Pihak Terkait) adalah
tidak benar.
Meskipun, sebelumnya, Pemohon
telah memperkuat dalilnya dengan bukti
rekaman pidato Obar Sobarna dalam
beberapa acara resmi. Yang di dalamnya,
kuat mengindikasikan dukungan Obar
Sobarna kepada Pihak Terkait. Namun,
Mahkamah berpendapat, hal itu hanya
terbukti dalam salah satu acara saja, yakni
pidato yang disampaikan pada saat acara
IGRA. Dan, Mahkamah berpandangan,
jikapun hal itu terjadi, hanya terjadi secara
sporadis, yakni tidak bersifat terstruktur,
sistematis dan masif.
“Mencermati bukti-bukti yang
diajukan oleh Pemohon serta keterangan
saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat
hal tersebut memang merupakan pelang
garan, namun pelanggaran tersebut

tidak memenuhi tiga syarat pelanggaran
dimaksud (baca: terstruktur, sistematis,
dan masif, red),” ungkap Hakim Konstitusi
Harjono.
Selain itu, Pemohon juga mendalilkan
bahwa Termohon tidak melakukan
sosialisasi
Pemilukada
Kabupaten
Bandung Putaran Kedua. Perbuatan
Termohon tersebut, lanjut Pemohon, telah
menyebabkan hilangnya hak pilih warga
masyarakat Kabupaten Bandung. Namun,
menurut Mahkamah, dalil ini juga tidak
terbukti. Dalam hal ini, Termohon dapat
membuktikan dalam persidangan bahwa
pihaknya telah melakukan sosialisasi
dalam bentuk kegiatan gerak jalan santai
yang diikuti oleh warga Kab. Bandung.
Adapun dalil Pemohon yang
menyatakan bahwa Termohon telah salah
menerapkan hukum dan tidak memahami
tentang peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai Pemilukada.
Mahkamah berpendapat, ditemukan fakta
hukum bahwa surat edaran Termohon yang
dipersoalkan oleh Pemohon sama sekali
tidak mencantumkan ketentuan seperti apa
yang dinyatakan oleh Pemohon. “Pemohon
telah salah menafsirkan surat edaran
Termohon dimaksud,” tegas Mahkamah.
Hal tersebut terkait dengan Surat
KPU Bandung Nomor 274/466/Teknis
bertanggal 25 Oktober 2010 tentang
Penjelasan DPT Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Bandung. Di mana isinya,
menurut Pemohon, bertentangan dengan
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan
Suara. (Dodi/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Batanghari

MK Tolak Permohonan untuk
Seluruhnya

Humas MK/Fitri Yuliana

Salah seorang saksi sedang memberikan keterangan pada Panel Hakim MK, (26/11) Dalam putusannya
akhirnya MK menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

P

ada Senin (6/12) sore Mahkamah
Konstitusi (MK) melaksanakan
Sidang pembacaan putusan
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kabupaten Batanghari
perkara nomor 203/PHPU.D-VIII/2010
dengan pemohon Syahirsah-Erpan, dengan
kuasa hukum Rudy Alfonso, Samsul Huda,
dan perkara nomor 204/PHPU.D-VIII/2010
Hamdi Rachman-Juhartono dengan kuasa
hukum Jamaslin Purba, Efendy H. Purba,
Remigius Jumalan, Misbahuddin Gasma,
Boni Suhenri Purba, Nien Rafles Siregar,
Nasrul Sudarmono Nadeak.
Sebagaimana telah diberitakan
sebelumnya,
Pemohon
mengajukan
permohonan kepada MK untuk tidak
sah dan batal serta tidak mengikat Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemiukada Kabupaten Batang
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Hari dan Keputusan KPU Kabupaten
Batanghari Nomor: 133/Kpts/KPUKab-005.435322/2010
Pemilukada
Kabupaten Batanghari, yang telah
ditetapkan oleh Pihak Termohon, yakni
KPU Kabupaten Batang Hari, dimana
Pihak Terkait pasangan calon FattahSinwan dinyatakan sebagai pemenang.
Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum oleh
tujuh hakim konstitusi yaitu Achmad Sodiki
selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil
Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad
Alim, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan
Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing
sebagai Anggota, didampingi oleh Hani
Adhani sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya,
Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/
Kuasanya.

Dalam amar putusannya, MK
menolak sengketa Pemilukada yang
diajukan kedua pemohon tersebut.
”Menolak
permohonan
Pemohon
untuk seluruhnya” ujar Ketua Majelis
Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki saat
membacakan putusan di gedung MK,
Jakarta. Majelis juga Menyatakan Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2010 dan Keputusan
KPU Kabupaten Batang Hari Nomor
133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 adalah
sah dan mengikat.
Majelis juga menyatakan Keputusan
KPU Kabupaten Batang Hari Nomor
134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010
Tentang Penetapan dan Pengumuman
Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2010
tanggal 27 Oktober 2010 adalah sah dan
mengikat. Dengan demikian, Majelis
menolak Permohonan Pemohon untuk
melaksanakan pemungutan suara ulang
diseluruh kecamatan se-Kabupaten Batang
Hari Tahun 2010.
Dalam pertimbangannya Majelis
Hakim mengatakan bahwa pokok
permohonan tidak terbukti dan tidak
beralasan hukum. Selain itu, berdasarkan
bukti dan fakta hukum sebagaimana
diuraikan, Mahkamah menilai dalil-dalil
permohonan Pemohon tidak terbukti
menurut hukum dan pelanggaranpelanggaran yang didalilkan Pemohon
baik dugaan money politics, intimidasi
terhadap Tim Sukses Pemohon atau
terhadap Pemilih serta mobilisasi Pemilih,

kalaupun ada atau quod non tidak bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif yang
secara signifikan mempengaruhi hasil
perolehan suara.
Dalam hal money politics misalnya,
penilaian Mahkamah tersebut diperkuat
oleh bantahan dari saksi Pihak Terkait
yang bernama M. Laili, Zulkifli, Nasrul,
Tamin Sinaga, Abdai yang membantah
keterangan saksi Pemohon yang bernama
Samsul Bahri, Ardiansyah, Riduan,
Suherlawanto, Yunus dan Hermanto
yang menerangkan bahwa saksi tidak
pernah membagikan uang seperti yang
diutarakan saksi Pemohon dan keterangan
Panwaslu Kabupaten Batang Hari bahwa
terkait kasus money politic tidak dapat
ditindaklanjuti karena tidak memenuhi
unsur untuk diteruskan kepada penyidik.
Dengan demikian, menurut Mahkamah,
dalil permohonan Pemohon tidak terbukti
menurut hukum.
Sesudah mencermati dengan saksama
keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat
atau tulisan dari Termohon dan keterangan
saksi Pemohon, Mahkamah menyatakan
bahwa dalil tersebut hanya merupakan
asumsi Pemohon belaka dan tidak dapat
dibuktikan. Menurut MK, berdasarkan
fakta di persidangan, tidak dapat dibuktikan
bahwa para pemilih tersebut, akan memilih
Pihak Terkait atau pasangan calon manapun,
sehingga secara signifikan mempengaruhi
hasil perolehan suara, oleh karena itu dalil
permohonan Pemohon tidak beralasan

hukum dan harus dikesampingkan.
MK juga menilai permohonan
Pemohon kabur, karena tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana di rumuskan
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1,
angka 2 dan angka 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2008 Juncto Pasal 75 UndangUndang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, karena dalam permohonan
tersebut Pemohon tidak menguraikan
secara jelas mengenai kesalahan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan
oleh Termohon. Pemohon juga tidak
menguraikan permintaan/petitum yang
disampaikan oleh Pemohon secara jelas
dan tegas, karena Pemohon hanya meminta
MK menyatakan tidak sah dan batal serta
tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Batanghari Nomor
133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
2010 masing-masing tertanggal 27
Oktober 2010, dan Menyatakan tidak sah
dan batal Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Batang Hari Nomor:
134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010

Tentang Penetapan dan Pengumuman
Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
2010 tanggal 27 Oktober 2010.
		 Selain itu, permohonan juga tidak
memuat permintaan/Petitum untuk me
netapkan hasil penghitungan suara yang
benar menurut Pemohon. Bahwa berkaitan
dengan penyelesaian laporan terhadap
pelanggaran intimidasi dan pengancaman/
pengepungan/penyanderaan serta money
politics bukan merupakan kewenangan
Termohon akan tetapi merupakan kewe
nangan Panwaslukada Kabupaten Batang
Hari dan
Gakkumdu
(Kepolisian,
Kejaksaan dan Peradilan Umum),
sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat
(4) UU Nomor 32 Tahun 2004 Juncto
Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 82 UU
Nomor 22 tahun 2007 Juncto Pasal 111 PP
Nomor 6 Tahun 2005. Hal ini berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi RI
Nomor: 13/PHPU.D-VIII/2010, halaman
68, menyatakan bahwa terhadap dalil
Pemohon mengenai “Tim Sukses Pihak
Terkait membagikan sejumlah uang”,
menurut
Mahkamah,
pelanggaran
Pemilukada seperti money poilitics
merupakan kewenangan lembaga lain
untuk menyelesaikannya, sebagaimana
ditentukan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum. (Dwi Nugroho)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Kutai Timur

Dalil Kurang Jelas, Permohonan
Ditolak

Humas MK/Fitri Yuliana

Pihak Termohon memperlihatkan perasaan senangnya saat pembacaan putusan Perselisihan Pemilukada Kab Kutai Timur, Rabu (29/12)
di ruang Sidang Pleno MK.

P

erselisihan hasil Pemilukada
(PHPU) Kutai Timur berakhir
dengan kemenangan pasangan
Isran Noor-Ardiansyah (calon
incumbent). Sebab, dalil permohonan
yang dinilai kurang jelas, membuat MK
menolak seluruh permohonan Pemohon.
Putusan dibacakan Rabu (29/12/2010)
satu per satu oleh hakim MK.
Perkara
217/PHPU.D-VIII/2010
ini dimohonkan pasangan calon nomor
urut 7, Suardi-Agustinus Djiu. Ada empat
pokok permohonan yang dimohonkan oleh
Pemohon, yakni: terkait Daftar Pemilih
Tetap (DPT), keterlibatan pejabat dan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), politik uang,
serta black campaign (kampanye negatif)
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terhadap salah satu pasangan calon selama
penyelenggaraan pemilukada.
Terkait DPT, Pemohon memper
masalahkan tidak rasionalnya jumlah DPT
yang telah ditetapkan oleh Termohon (KPU
Kab. Kutai Timur). Menurut Pemohon,
jumlah pemilih yang dicantumkan oleh
Termohon dalam DPT adalah sejumlah
209.727 pemilih. Padahal, lanjut Pemohon,
jumlah seluruh penduduk adalah 245.817
jiwa (versi Termohon) atau 253.847 jiwa
(versi BPS).
Selain itu, diungkapkan adanya
keterlibatan pejabat serta PNS dalam
menyukseskan pasangan calon nomor
urut tiga, Isran Noor-Ardiansyah (Pihak
Terkait). Menurutnya, keterlibatan itu telah

dilakukan oleh beberapa pejabat daerah,
diantaranya oleh Sekretaris Daerah (Sekda),
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Dalam pertimbangan hukumnya,
MK berpendapat dalil black campaign
Pemohon, tidak dijelaskan secara lebih
lanjut, sehingga harus dikesampingkan.
Dalil politik uang seperti didalilkan
juga dibantah Pihak Terkait, dan dinilai
Mahkamah tidak terbukti. “MK menilai
dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara
hukum,” kata Arsyad Sanusi.
Amar putusan MK yang dibacakan
Mahfud MD, menolak eksepsi Termohon dan
Pihak Terkait, serta menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya. (Yazid/mh)

RUANG SIDANG

PHPU Kab. Memberamo Raya

Pemohon Keliru Tetapkan Objek
Sengketa, Mahkamah Putuskan
Tidak Menerima Permohonan

Humas MK/Yogi DJ

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
Majelis Hakim di Ruang Sidang Pleno
MKRI, Kamis (26/11). Permohonan
Pemohon dalam sidang tersebut dinyatakan
tidak dapat diterima.
Pembacaan
putusan
sidang
perkara dengan nomor registrasi
No. 195/PHPU.D-VIII/2010 dengan
Pemohon Dorinus Dasinapa-Markus
L Siganna, dibacakan Hakim Konstitusi
Moh 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 Pleno menyatakan, Mahkamah
berkesimpulanbahwaMahkamahberwenang
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan tersebut. Mahkamah juga
menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan. “Permohonan
diajukan masih 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 diseng

ketakan 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.
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)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Karawang

Termohon Anggap Pemohon
Berasumsi
Saksi sedang memberikan keterangan di
hadapan Panel Hakim MK dengan agenda sidang
pembuktian di Gedung MK (8/12)

Humas MK/Annisa Lestari

S

idang
lanjutan
terhadap
Perselisihan Hasil Pemilukada
Kabupaten Karawang kembali
digelar
oleh
Mahkamah
Konstitusi (MK), Rabu (1/12), di Gedung
MK. Perkara dengan Nomor 213/
PHPU.D-VIII/2010 ini dimohonkan oleh
Elly Amalia Priatna - Endang Abdullah,
Karda Wiranata - Deden Darmansyah,
Sonny Hersonna - Dadang S. Muchtar,
serta Endang Warsa dan Agustia Mulyana
Bin H. Rosid.
Pemohon melalui kuasa hukumnya,
Darul Islam Paseng mengemukakan
bahwa Termohon selaku penyelenggara
Pemilukada telah melakukan keberpihakan
kepada pasangan calon nomor urut 4 yang
sebenarnya tidak lolos verifikasi, “Namun,
yang bersangkutan diloloskan oleh
Termohon seperti SK KPU 8/KPT/KPUKarawang yang melanggar syarat Pasal 58
huruf e,” jelasnya.
Termohon, lanjut Darul, tidak netral
dalam melaksanakan Pemilukada. Darul
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juga menjelaskan bahwa pendistribusian
undangan pemilih kepada para pendukung
dan simpatisan Pemohon sehingga mereka
tidak bisa memilih adalah tidak benar.
“Kemudian, adanya teror dan intimidasi
kepada warga yang merupakan simpatisan
Pemohon hampir di seluruh Kabupaten
Karawang oleh pasangan calon nomor
urut 4. Adanya pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif yang
dilakukan oleh pasangan calon nomor urut
4 dengan melakukan money politic yang
telah mengkonfigurasi perolehan suara dan
sangat berpengaruh kepada Pemohon,”
urainya.
Para Pemohon meminta agar
dapat dikatakan bahwa sah terjadinya
pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan
calon nomor urut 4 yang terjadi secara
sistematis, terstruktur dan massif. “Oleh
karena itu Termohon dan pasangan calon
nomor 4 telah melakukan pelanggaran.
Oleh karena itu, mohon kiranya agar
Mahkamah mendiskualifikasi pasangan

calon nomor urut 4 dan memerintahkan
pemungutan suara ulang,” paparnya.
Sedangkan, Termohon melalui Ketua
KPU Kabupaten Karawang Asep Subiarto
menjelaskan mengenai masalah kesehatan
pasangan calon nomor urut 4 tidak benar
ada keberpihakan Termohon dalam
memproses syarat kesehatan jasmani dan
rohani. “Adanya penggantian pasangan
calon nomor urut 4 dari Yus Taufik kepada
saudara Cellica Nurhadiana sudah sesuai
dengan Pasal 60 ayat (3) UU 32/2004,”
paparnya.
Adanya keterlambatan waktu, jelas
Asep, karena beberapa faktor eksternal
mengenai hal tersebut telah disetujui oleh
seluruh pasangan calon juga telah sesuai
dengan pertimbangan KPU tanggal 18
Oktober 2010. Tidak benar Termohon
tidak menugaskan KPPS menyampaikan
undangan kepada pemilih yang sesuai
dengan DPT. “Adanya orang yang
tidak menggunakan hak pilihnya dalam
Pemilukada sejumlah 584.672 orang,
sebagian melakukan ibadah haji sejumlah
2.000 orang dan sisanya dikategorikan
golput, masalah pemilukada biasa. Dalil
pemohon bahwa sejumlah 520 ribu orang
merupakan simpatisan Pemohon hanya
asumsi pemohon belaka,” urainya. Dalam
sidang tersebut, Pemohon menghadirkan
30 orang saksi, Termohon 5 orang saksi,
dan Pihak Terkait sebanyak 10 orang saksi.
(Lulu Anjarsari/mh)

CATATAN PERKARA

Uji Konstitusionalitas Pelarangan Pengajuan
Permohonan "Parate Eksekusi" oleh Seorang Advokat
Oleh: Lulu Anjarsari

U

ndang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta BendaBenda
Yang
Berkaitan
dengan Tanah (UU Hak Tanggungan diuji
konstitusionalitasnya oleh Mahkamah
Konstitusi (MK). Permohonan yang
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 70/PUU-VIII/2010 ini dimohonkan
oleh Uung Gunawan.
Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan bahwa Pasal 6 dan pasal 15
ayat (1) UU Hak Tanggungan Atas Tanah
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan
Pasal 28D ayat (1). Berikut bunyi kedua
pasal tersebut:
1.

Pasal 6
Apabila Debitur cidera janji,
pemegang
Hak
Tanggungan
pertama mempunyai hak untuk
menjual obyek Hak Tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui
Pelelangan Umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan tersebut
2.
Pasal 15 ayat (1)
Surat kuasa membebankan hak
tanggungan wajib dibuat dengan akta
notaris ata akta PPAT dan memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.
Tidak memuatkuasa untuk
melakukan perbuatan hukum
lain daripada membebankan
hak tanggungan;
b.
Tidak
memuat
kuasa
substitusi;
c.
Mencantumkan secara jelas
obyek
hak
tanggungan,
jumlah utang dan nama serta
identitas krediturnya, nama
dan identitas debitur apabila
debitur bukan pemberi hak
tanggungan.”
Pemohon
sebagai
advokat
mendapatkan kuasa dari PT. Bank UOB
Buana untuk mengajukan permohonan
parate eksekusi hak tanggungan ke

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Bandar Lampung (KPKNL
Bandar Lampung) dan KPKNL Bandar
Lampung menolak permohonan tersebut
berdasarkan Surat KPKNL Bandar
Lampung No.S-1018/WKN.5/KP.03/2008
tertanggal 30 Desember 2008. Penolakan
tersebut dikarenakan permohonan hanya
dapat dilakukan oleh Pemegang Hak
Tanggungan itu sendiri dan tidak dapat
dikuasakan kepada siapapun juga sesuai
Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996. Pemohon
kemudian menyurati Direktur Lelang
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
merupakan instansi vertikal dari KPKNL
Bandar Lampung yang kemudian di tolak
dengan Surat Nomor S-43/KN.7/2009
tertanggal 18 Februari 2009 berdasarkan
penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (1) huruf
b UU No.4 Tahun 1996.
Menurut
Pemohon,
sejumlah
KPKNL tidak pernah melakukan penolakan
terhadap advokat atau kuasa hukum dari
Pemegang Hak Tanggungan dalam rangka
parate eksekusi tersebut. Oleh karena itu,
jelas ada tindakan diskriminatif dan tidak

adanya kepastian hukum dalam pengajuan
suatu permohonan parate eksekusi di
KPKNL, sehingga bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun
1945. dengan adanya surat penolakan
terhadap permohonan Pemohon tersebut
telah merugikan Pemohon selaku kuasa
PT.Bank UOB Buana dalam melakukan
pekerjaannya mewakili Bank dan pada
akhirnya menghilangkan kesempatan
untuk memperoleh penghasilan dari jasa
advokat, dan hal ini bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.
Oleh karena itu, dalam petitumnya,
Pemohon meminta kepada Majelis Hakim
MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal
15 ayat (1) huruf b UU No.4 Tahun 1996
yang menafsirkan sepanjang pengajuan
parate eksekusi oleh Direktur Lelang
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
yang merupakan instansi vertikal dari
KPKNL Bandar Lampung untuk melarang
pengajuan parate eksekusi oleh seorang
kuasa bahkan oleh seorang advokat adalah
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
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UU Pelayaran Dinilai Halangi Peran Perusahaan
Bongkar Muat
Oleh: Lulu Anjarsari

P

erwakilan
dari
Asosiasi
Perusahaan Perusahaan Bongkar
Muat
Indonesia
(APBMI)
mengajukan
permohonan
terhadap pengujian Pasal 90 ayat (3) huruf
g Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 (UU Pelayaran). Permohonan yang
teregistrasi Kepaniteraan Mk dengan
Nomor 74/PUU-VIII/2010 ini dimohonkan
oleh Ketua Umum DPP APBMI Bambang
K. Rahwandi, Sekretaris Umum DPP
APBMI Arlen Sitompul, serta Kabid Org.
Hukum dan Otoda APBMI M. Fuadi.
Kedudukan
Pemohon
dalam
permohonan ini adalah sebagai badan
hukum
yang
dirugikan
hak-hak
konstitusionalnya dengan berlakunya
Pasal 90 ayat (3) huruf g UU Pelayaran.
Pemohon menganggap pasal a quo
bertentangan dengan UUD 1945 terutama
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal
28C ayat (2). Ketentuan Pasal 90 ayat
(3) huruf g UU Pelayaran menyatakan
bahwa “Penyediaan dan/atau pelayanan
jasa kapal, penumpang, dan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2): …
(g) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa
bongkar muat barang”.
Menurut
Pemohon,
ketentuan
Pasal 90 ayat (3) huruf g UU Pelayaran
merupakan puncak dari upaya yang
mengurangi dan/atau menghalang-halangi
peran perusahaan bongkar muat dalam
menjalankan usaha bongkar muat di
pelabuhan. Pemohon mendalilkan Surat
Edaran Menteri Perhubungan No. SE 6
Tahun 2002 salah dalam menafsirkan PP
No.56 s/d No.59 Tahun 1991.
Surat edaran tersebut juga dinilai
salah dalam memasukkan lingkup usaha
bongkar muat sebagai segmen usaha PT
(Persero) Pelabuhan Indonesia, serta telah
mengharuskan setiap PBM yang akan

48

KONSTITUSI Desember 2010

melaksanakan kegiatan bongkar muat
barang di pelabuhan untuk mengajukan
surat permohonan kerjasama dengan
PT.Pelindo dan membayar biaya supervisi
atau kontribusi pelayanan bongkar muat.
Hal ini tidak sesuai dengan pos tarif jasa
kepelabuhan dalam Keputusan Menteri
Perhubungan No.KM 72 Tahun 2005
tentang Jenis, struktur dan golongan tarif
pelayanan jasa pelabuhan.
Pemohon menganggap adanya UU
No.17 Tahun 2008 seperti bunyi dalam

Pasal 90 ayat (3) huruf g, menimbulkan
praktik monopoli yang menimbulkan
ketidakpastian usaha bagi banyak PBM.
Oleh karena itu, dalam petitumnya,
Pemohon meminta kepada Majelis Hakim
MK untuk menyatakan Pasal 90 ayat (3)
huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 Tentang Pelayaran bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.

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

Nomor
Registrasi

Tanggal
Putusan

Amar Putusan

Pengujian UU No. 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal
30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)]

I Made Sudana

2 Desember 2010

Putusan Gugur

Muh. Burhanuddin
dan Rachmat jaya

15 Desember 2010

Tidak Dapat Diterima

10/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal
24 ayat (2)], Pengujian UU No. 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)]
dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)]

Herry Wijaya

15 Desember 2010

Tidak Dapat Diterima
dan Ditolak

16/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal
24 ayat (2)], Pengujian UU No. 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)]
dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)]

149/PUU-VIII/2009

Pengujian Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Ir. Ahmad Daryoko
(Serikat Pekerja PT.
PLN)

30 Desember 2010

Ditolak

1. Tami Anshar
Mohd Nur;
2. Faurizal;
3. Zainuddin Salam;
4. Hasbi Baday

30 Desember 2010

Dikabulkan

35/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh “Calon Independen dalam
Pemilukada Aceh”

2/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas [Pasal
102]

1. PT. Rezeki Murni
2. Bambang N.
Rachmadi

31 Desember 2010

Ketetapan Penarikan
Kembali Dikabulkan

3

5

6

Pemohon

59/PUU-VIII/2010

2

4

Pokok Perkara

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

Nomor Registrasi

1

Pokok Perkara

158/PHPU.D-VIII/2010

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

202/PHPU.D-VIII/2010

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

2

Pemohon

Tanggal
Putusan

Amar
Putusan

Muh. Amin dan Nurdin
Ranggabarani

2 Desember 2010

Putusan Akhir

3 Desember 2010

Ditolak

Safrial dan M. Yamin

Desember 2010 KONSTITUSI

49

CATATAN PERKARA

3
207/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2010

Theodorus Sitokdana
dan Andi Balyo

208/PHPU.D-VIII/2010

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

Riho Budiman Utama
dan Dadang Rusdiana

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

Hamdi Rachman dan
Juhartono

206/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2010

Costan Oktemka dan
Selotius Taplo

205/PHPU.D-VIII/2010

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

Riemenda Ginting dan
Aksi Bangun

203/PHPU.D-VIII/2010

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

Syahirah SY dan Erpan

157/PHPU.D-VIII/2010

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

1. Frederikus Gebze
dan Waryanto
2. Laurensius Gebze
dan H. Acnan
Rosyadi
3. Daniel Walinaulik
dan Omah Laduani
Ladamay

209/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun
2010

Arsid dan Andreas
Taulany

210/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun
2010

Yayat Sudrajat dan
Moch. Norodom
Sukarno

214/PHPU.D-VIII/2010

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

1. Ahmad E. Rumalutur
dan Salim Hi. Hasan
2. Mochdar Arif dan H.
Ibrahim M. Saleh

215/PHPU.D-VIII/2010

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

Amin Ahmad dan Arief
Yasim Wahid

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

1. Hj. Elly Amalia
Priatna dan H.
Endang Abdullah
2. Karda Wiranata
dan H. Deden
Darmansyah
3. Sonny Hersonna
dan H. Dadang S.
Muchtar
4. H. Endang Warsa
dan Agustia Mulyana
Bin H. Rosid

4

5

204/PHPU.DVIII/2010

6

7

8

9

10

11

12

13

14

213/PHPU.D-VIII/2010
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6 Desember 2010

Ditolak

6 Desember 2010

Ditolak

6 Desember 2010

Ditolak

6 Desember 2010

Ditolak

6 Desember 2010

Ditolak

6 Desember 2010

Ditolak

9 Desember 2010

Putusan Akhir

10 Desember
2010

Dikabulkan
Sebagian

10 Desember
2010

Ditolak

16 Desember
2010

Ditolak

16 Desember
2010

Ditolak

16 Desember
2010

Ditolak

15

16

17

211/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun
2010

Pieter Djami Rebo dan
Origenes M. Boeky

212/PHPU.DVIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun
2010

Bernard L. Tanya dan
Mardiosy Rihi Ratu

166/PHPU.D-VIII/2010

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

Darwin Zulad dan M.
Syarifuddin Harahap

217/PHPU.D-VIII/2010

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

Suardi dan Agustinus
Djiu

220/PHPU.D-VIII/2010

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

Marinus Worabay dan
Bolly Frederik

218/PHPU.D-VIII/2010

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

Petrus Yoram Mambal
dan Imanuel Yenu

219/PHPU.D-VIII/2010

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

Decky Nenepat dan
Orgenes Runtubuol

222/PHPU.DVIII/2010

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

Welem Kayoi dan
Regina Muabay

221/PHPU.D-VIII/2010

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

Adolf Steve Waramori
dan Titus Sumbari

216/PHPU.D-VIII/2010

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

Zainudin Boy dan
Yahnis M. Lesnussa

223/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Manokwari Putaran
Kedua Tahun 2010

Nataniel Dominggus
Mandacan dan Wempi
Welly

224/PHPU.D-VIII/2010

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

Salim Alkatiri dan
Laode Badwi

18

19

20

21

21

22

23

24

25

16 Desember
2010

Ditolak

16 Desember
2010

Ditolak

17 Desember
2010

Putusan Akhir

29 Desember
2010

Ditolak

30 Desember
2010

Dikabulkan
Sebagian

30 Desember
2010

Dikabulkan
Sebagian

30 Desember
2010

Ditolak

30 Desember
2010

Gugur

30 Desember
2010

Ditolak

31 Desember
2010

Dikabulkan
Sebagian

31 Desember
2010

Ditolak

31 Desember
2010

Tidak Dapat
Diterima
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JEJAK KONSTITUSI

Ki Bagus Hadikusumo
Pemikir Islam Pejuang Kedaulatan Rakyat

Ki Bagus Hadikusumo

Lebih dari setengah abad yang lalu, Ki Bagus Hadikusumo sudah mempertimbangkan potensi konflik soal demokrasi dan
monarki di tengah masyarakat. Ia termasuk anggota BPUPKI yang bersikukuh mempertanyakan apakah Indonesia akan
menjadi negara yang berdasarkan agama atau tidak.

B

enturan
antara
nilai-nilai
demokrasi dan sistem monarki
baru-baru ini menjadi polemik
di masyarakat. Perdebatan itu
dipicu oleh Rancangan Undang-undang
(RUU) Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY). RUU itu pertama
kali diusulkan pada 2002, namun baru
diserahkan pemerintah kepada DPR
pertengahan Desember lalu. Media massa
melaporkan, lambatnya penyerahan RUU
itu disebabkan oleh substansi kontroversial
tentang kemimpinan DIY apakah dipilih
langsung atau ditetapkan.
Akhir November lalu, sebelum
RUU tersebut diserahkan ke DPR,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
membuat pernyataan, “Tidak mungkin
ada sistem monarki yang bertabrakan
baik dengan konstitusi maupun nilai
demokrasi.” Pernyataan tersebut tidak
hanya menimbulkan perdebatan hangat,
melainkan juga disambut oleh aksi massa,
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khususnya di Yogyakarta. Pada saat itu
juga Presiden dituding tidak mengerti
sejarah.
Lebih dari setengah abad silam,
potensi polemik soal demokrasi dan
monarki di tengah masyarakat, tampaknya
sudah disadari oleh founding father negara
kita, Ki Bagus Hadikusumo. Ketika itu,
dalam Rapat Besar, 10 Juli 1945, anggota
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) itu,
mengutarakan pendapat sebagai berikut:
“…maka tentang bentuk Negara
Indonesia yang akan datang, dalam
perkataan republik atau monarki, menurut
pendapat saya, sudah tersembunyi
setan, artinya dua buah perkataan itu
bisa menimbulkan perbantahan dan
perdebatan yang dahsyat dan memuncak
sekali sehingga menyenangkan musuh.
Padahal kalau kita memperhatikan,
kalau kita mengambil pendapat orang
di dalam Zadankai. Kodankai, di dalam

pembicaraan di rumah, pendek kata di
mana-mana, isi yang dimaksud adalah
sama. Umpama ditanyakan, apakah
Negara Indonesia akan diperintah oleh
seorang raja yang turun temurun, semua
orang setuju dengan pimpinan yang tidak
turun temurun. Seandainya ditanyakan
apakah Negara Indonesia akan didasarkan
kepada golongan orang, kepada rakyat
atau kepada seorang saja, semua orang
menghendaki bahwa Negara kita harus
didasarkan rakyat. Pendek kata, tuan-tuan
memang ahli negara semua.
Semua orang mufakat juga bahwa
republik yang akan dibangun memakai
majelis wakil rakyat. Tetapi kalau saya
katakan, agar republik yang bersifat
begitulah yang dibangunkan, orang akan
menolaknya pula, karena dalam dua
buah perkataan itu pada waktu sekarang
ini, menurut saya, terkandung setan dan
iblis. Tentang maksudnya saya mufakat,
apalagi untuk mempercepat datangnya

Sumber Foto: blackjack2000.wordpress.com

K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhamadiyah, adalah
salah satu guru Ki Bagus Hadikusumo, sehingga
Ki Bagus terkenal sebagai salah satu penggerak
Muhamadiyah.

kemerdekaan, yang pemerintah sendiri
sudah mengharap-harapkan, dan kita
minta supaya kita segera bersatu.
Hendaknya tujuannya saja yang diambil,
dan jangan ditambah dengan “republik”
yang tidak tuan sukai. Gambarkan saja
apa yang tuan sukai, yaitu bahwa negara
dikepalai oleh seorang pemimpin yang
tidak turun menurun dan dimufakati
oleh rakyat, dengan pemerintahan yang
berdasarkan rakyat dan permusyawaratan.
Adapun nama “republik” itu, dapat juga
disebutkan dalam bahasa Indonesianya
dengan singkat, ialah “kedaulatan rakyat”.
Kalau perkataan itu tidak disukai, marilah
kita mencari yang lain. Pendeknya,
maksudnya sajalah yang diperlukan.
Biarpun perbantahan di sini tidak akan
menimbulkan apa-apa, karena kita semua
sudah saudara yang serapat-rapatnya,
tetapi kalau dilihat oleh mata-musuh,
perbantahan itu tidak baik. Perbantahan itu
tidak baik, sungguh pun di dalamnya ada
sifat baik dan tidak menyebabkan sesuatu
apa, tetapi memberi kesan keluar yang
tidak baik. Sebab itu diambil saja isinya.
Saya mufakat dengan isinya dan dengan
lekas datangnya Indonesia Merdeka.
Dahulu saya tidak mufakat, tapi karena
kemudian tujuan itu saya rasa benar, saya
sekarang mufakat sekali.”

Pemikir Islam
Pidato Hadikusumo itu mendapat
aplaus dari hadirin peserta rapat yang
dipimpin oleh Radjiman Wedyodiningrat.
Pada saat itu, Hadikusumo tercatat sebagai
Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah
Yogyakarta, yang ia jabat sejak 1942. Anak
ketiga dari lima bersaudara itu dilahirkan
di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 24
November 1890, dengan nama R. Hidayat.
Ayahnya, Raden Kaji Lurah Hasyim adalah
seorang abdi dalem putihan, pejabat agama
Islam di Keraton Yogyakarta.
Sejak kecil Hadikusumo mendapat
pendidikan agama dari orangtuanya serta
beberapa kyai dari Kauman. Setelah lulus
dari “Sekolah Ongko Loro” atau Sekolah
Rakyat selama tiga tahun, ia nyantri di
pondok pesantren tradisional Wonokromo.
Di sana ia mendalami kajian fiqh dan
tasawuf. Kemahirannya dalam sastra Jawa,
Melayu, dan Belanda didapat dari seorang
yang bernama Ngabehi Sasrasoeganda, dan
Ki Bagus juga belajar bahasa Inggris dari
seorang tokoh Ahmadiyah yang bernama
Mirza Wali Ahmad Baig.
Hadikusumo juga menjadi santri KH.
Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.
Itulah sebabnya ia kemudian menjadi
salah seorang penggerak Persyarikatan
Muhammadiyah. Pemikirannya terangku
dalam sejumlah buku, antara lain, Islam
Sebagai Dasar Negara dan Achlaq
Pemimpin, Risalah Katresnan Djati
(1935), Poestaka Hadi (1936), Poestaka
Islam (1940), Poestaka Ichsan (1941), dan
Poestaka Iman (1954).
Sebuah situs menyebutkan, bukubuku tersebut mencerminkan komitmen
Hadikusumo terhadap etika dan bahkan
juga syariat Islam. Dari komitmen tersebut,
ia kemudian digolongkan sebagai seorang
tokoh yang memiliki kecenderungan kuat
untuk menginstutisionalisasikan Islam.
Bagi Hadikusumo, pelembagaan Islam
menjadi sangat penting untuk alasan-alasan
ideologi, politis, dan juga intelektual.
Keyakinan itu tampak dalam upaya
Hadikusumo memperkokoh eksistensi
hukum Islam di Indonesia. Bersama
sejumlah ulama, antara lain, ia pernah
terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang
bertugas memperbaiki peradilan agama
(priesterraden commisse). Sidang-sidang
komisi tersebut menghasilkan kesepakatan
untuk memberlakukan hukum Islam.

Namun, pada saat itu Hadikusumo
dikecewakan
oleh
sikap
politik
pemerintah kolonial. Sikap politik tersebut
didukung oleh para ahli hukum adat yang
membatalkan seluruh keputusan penting
tentang diberlakukannya hukum Islam,
untuk kemudian diganti dengan hukum
adat melalui penetapan Ordonansi 1931.
Islam Pluralis
Selain keterlibatannya di Partai
Islam Indonesia (PII), Majelis Islam
A’la Indonesia (MIAI), dan Masyumi,
Ki bagus juga tokoh penting dalam
sejarah perumusan konstitusi Indonesia.
Di BPUPKI, latar belakang keislaman
Hadikusumo sangat mewarnai dalam rapatrapat pembahasan rancangan anggaran yang
kelak disahkan menjadi Pembukaan dan
batang tubuh Undang-undang Dasar 1945
itu. Ia termasuk anggota yang bersikukuh
mempertanyakan apakah Indonesia akan
menjadi negara yang berdasarkan agama
atau tidak. Sebagai seorang Islam, ia
tidak sepakat apabila agama Islam hanya
dicantumkan sebagai bentuk kompromi
dengan kaum nasionalis. Dalam Rapat
Besar pada 14 Juli 1945 yang membahas
mengenai preambule, ia menyatakan:
“…bahwa
perkataan
dengan
kewajiban umat Allah SWT ‘bagi pemelukpemeluknya’, adalah menurut keterangan
Kyai Sanusi, tidak ada haknya dalam katakata Arab, dan menambah janggalnya
kata-kata. Jadi tidak ada artinya, dan
hanya menambah janggalan, menambah
perkataan yang kurang baik, menunjukkan
pemecahan kita. Saya harap supaya ‘bagi
pemeluk-pemeluknya itu dihilangkan
saja. Saya masih ragu bahwa di Indonesia
masih banyak perpecahan-perpecahan dan
pada prakteknya maksudnya sama saja.”
Demikian
pula
ketika
ia
mempermasalahkan Pasal 28 bab 10
tentang hal agama. Sebenarnya, pada
saat itu Hadikusumo sudah tidak diberi
kesempatan untuk bicara karena dianggap
usulan dia mementahkan kesepakatan
sebelumnya, maupun kesepakatan Panitia
Kecil yang dipimpin Soekarno. Namun, ia
bersikukuh dengan menyatakan:
“Kalau dipaksakan saya harap jangan
sampai ada yang menyesal. Tetapi saya
menyatakan, bahwa saya tidak mupakat
dengan adanya artikel 28 bab 10 tentang
hal agama. Dan saya tidak mupakat dengan
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preambule yang berbunyi ‘berdasarkan
Ketuhanan dengan menjalankan syariat
Islam bagi pemeluknya’.”
Pada saat itu usulan Hadikusumo
tidak diterima hingga sidang diskor selama
sepuluh menit. Tetapi kemudian, Abdul
Patah Hasan yang diberi kesempatan
bicara, menyinggung kembali masalah
yang disoal Hadikusumo. Ia mengatakan,
“Saya takut, kalau-kalau ayat kedua
itu, menurut hemat saya, menyinggung
perasaan kaum muslimin; walaupun saya
yakin bahwa maksud dari Panitia Kecil
sekali-sekali tidak seperti yang saya
gambarkan, tetapi kalau-kalau juga timbul
perasaan pada kaum muslimin, bahwa
ayat kedua itu mengandung sedikit sugesti
halus, yang menimbulkan perkiraan
bahwa dalam Negara Republik Indonesia,
salah satu kaum muslimin meninggalkan
agamanya dan kembali kepada agama
yang lain…”
Atas usul tersebut, ditambah usul
dari Muhammad Hatta, akhirnya rapat
menyepakati bunyi ayat kedua: “Negara

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya masing-masing.”
Beberapa
usulan
Hadikusumo
selanjutnya disepakati ketika rapat
membahas Pembukaan UUD. Ia antara
lain mengusulkan agar frasa “menurut
dasar” dihilangkan dari alinea keempat
Pembukaan UUD. Dengan demikian,
bagian akhir dari alinea keempat itu
berbunyi: “…dengan berdasar kepada:
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyarwaratan
perwakilan serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.”
Hadikusumo meninggal di Jakarta, 4
November 1954 pada usia 63 tahun. Atas
jasanya, Pemerintah Republik Indonesia
menetapkannya sebagai Pahlawan Perintis
Kemerdekaan Nasional Indonesia. (R.
Triana)

Tampak Soekarno berpidato dalam sidang BPUPK yang membahas dasar negara dan UUD 1945.
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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
Indoensia
(PPKI),
Sekretariat Negara Republik Indonesia,
Jakarta, 1995.
http://id.wikipedia.org/wiki/
Ki_Bagoes_Hadikoesoemo
http://www.detiknews.com/read/2010/11
/30/104929/1505480/10/monarki-di-diycuma-simbol-yang-menerapkan-justrupolitisi
http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/
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khazanah/09/02/24/33876-ki-bagushadikusumo-turut-menyusunmukadimah-uud-1945

mustaqimzon.wordpress.com

AKSI

Tim Investigasi Akui Tak Bisa Buktikan
Tudingan Refly
dapat dibuktikan secara hukum. “Salah
satu rekomendasinya, kami minta kasus ini
ditindaklanjuti menurut prosedur hukum
yang berlaku,” imbuhnya.

Humas MK/Andhini SF

Ketua MK Moh. Mahfud MD bersama Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjojanto, dan Saldi Isra saat jumpa
pers terkait hasil Tim Investigasi dugaan suap dan pemerasan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (9/12).

S

etelah bekerja selama 30 hari,
akhirnya
Tim
Investigasi
dugaan suap dan pemerasan di
Mahkamah Konstitusi (MK)
mengungkapkan hasil investigasinya
kepada publik, Kamis (9/12) di lobi depan
ruang sidang pleno MK. Hadir saat itu,
Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar,
beserta Tim Investigasi: Refly Harun
(Ketua Tim), Bambang Widjojanto, Adnan
Buyung Nasution, dan Saldi Isra.
Tim Investigasi melalui Bambang
Widjojanto menegaskan, tugas Tim adalah
untuk mengonfirmasi, mengklarifikasi dan
mencari kebenaran atas tulisan Refly Harun
di Kompas cetak pada Senin (25/10) yang
lalu. Dalam tulisan itu, setidaknya ada tiga
kasus dugaan suap dan/atau pemerasan di
MK yang diungkapkan oleh Refly.
Menurut
Bambang,
setelah
melakukan investigasi terhadap dugaan
adanya orang yang mengaku menyerahkan
uang kepada Hakim MK, Tim hanya
berhasil menemukan bukti-bukti yang
menunjukkan terjadinya hal itu. Namun,
ketika ingin dikonfirmasi dan diklarifikasi

langsung kepada yang bersangkutan
(orang yang mengaku tersebut), Tim tidak
berhasil menghubunginya. Sehingga,
menurut Bambang, hal ini tidak bisa
ditindaklanjuti oleh Tim.
Oleh karena itu, ia pun menegaskan,
Tim tidak bisa membuktikan apakah
uang tersebut telah diserahkan ataukah
tidak kepada Hakim MK. “Tapi kami
bisa memberikan serangkaian petunjuk.
Berdasarkan petunjuk tersebut itu kami
merekomendasikan beberapa hal. Ada
empat rekomendasi yang kami berikan.
Salah satunya, bila nanti ditemukan
pelanggaran-pelanggaran
etik
maka
dibentuk Dewan Kehormatan, dan jika ada
tindak pidana berdasarkan petunjuk (yang
kami temukan) kami mengusulkan untuk
dibawa ke KPK,” ungkapnya.
Selain itu, meskipun bukan tugas
Tim Investigasi, juga memeriksa orang
yang telah menginformasikan bahwa
telah menyerahkan uang dan sertifikat
kepada salah satu pegawai MK terkait
perkara yang sedang dihadapinya.
Namun, Bambang mengungkapkan hal ini
sebaiknya ditelisik lebih dalam lagi agar

Otomatis Gugur
Terhadap hasil laporan tersebut,
Mahfud berpendapat, Tim Investigasi
tidak dapat membuktikan tuduhan (atau
dugaan) sebagaimana yang telah Refly
tuliskan. Menurut Mahfud, temuantemuan Tim Investigasi sama dengan hasil
pengawasan dan pengkajian internal MK
selama ini. “Laporan-laporan seperti itu
saya sudah punya. Saya sudah berkalikali melapor kepada polisi atas pengakuan
orang menyerahkan uang kepada hakim,”
ujarnya. Akan tetapi menurut Mahfud,
temuan-temuan tersebut tidak dapat
dibuktikan.
Dengan
demikian,
Mahfud
menyatakan, terkait pengunduran dirinya
sebagai Ketua MK secara otomatis
telah gugur. Tetapi terkait temuan,
menurut Mahfud, MK akan melaksanakan
seluruh rekomendasi yang telah diajukan
oleh Tim Investigasi.
Tindak Lanjut
Prinsipnya MK percaya pada temuan
yang dilakukan Tim Investigasi yang
terdiri dari orang-orang kredibel dan tidak
ada kaitannya dengan MK.
“Hari ini kami akan menyatakan
sikap MK mengenai temuan Tim
Investigasi. Pertama, MK menyetujui
dan akan melaksanakan rekomendasi
Tim Investigasi bahwa kasus dugaan
suap MK akan ditindaklanjuti ke proses
hukum, untuk diteruskan ke penyelidik
dan penyidik dengan bukti awal yang
sudah ada,” kata Mahfud dalam jumpa
pers terkait dugaan suap di MK, di lantai
2 Gedung MK, Jumat (10/12)
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Sementara itu Hakim Konstitusi
Akil Mochtar dalam kesempatan itu
menjelaskan bahwa salah satu rekomendasi
dari Tim Investigasi, agar ada tindak lanjut
untuk melaporkan temuan Tim Investigasi
tersebut kepada lembaga penegak hukum,
khususnya kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Dari berbagai hasil temuan Tim
Investigasi, lanjut Akil, disebutkan bahwa
saat tim (Sdr. RH dan MP) menagih
lawyer fee Rp 3 miliar kepada Bupati
Simalungun, ternyata bupati tersebut
meminta
pengurangan
pembayaran
menjadi Rp 2 miliar. Sisanya, Rp 1 miliar,
akan diserahkan kepada hakim konstitusi
dengan menyebut nama Akil Mochtar.
“Berdasarkan peristiwa hukum
tersebut, maka di sini sudah ada upaya
melakukan penyuapan terhadap penegak
hukum, dalam hal ini hakim dalam
perkara Pemilukada. Oleh karena itu kami
akan melaporkan masalah ini, karena
kami termasuk saya sendiri tidak pernah
berhubungan, baik langsung maupun tidak
langsung, baik sendiri-sendiri maupun
melalui perantara. Apalagi melakukan
negosiasi atau diduga melakukan tindak
pidana pemerasan terhadap Bupati
Simalungun,” papar Akil yang juga
menjelaskan bahwa dalam pemberitaan

Humas MK/GANIE

Ketua MK Mahfud MD, Hakim Konstitusi Akil Mochtar, didampingi Sekjen MK, Janedjri M Gaffar saat jumpa pers
terkait dugaan suap di MK, Jumat (10/12).

di sebuah stasiun TV, Bupati Simalungun
itu membantah bahwa yang bersangkutan
tidak pernah dihubungi tim tersebut (RH
dan lainnya).
Sehingga menurutnya, laporan dan
temuan dari Tim Investigasi masih terlalu
sumir untuk bisa disimpulkan untuk
menuduh seseorang telah melakukan tindak

Humas MK/GANIE

Ketua MK Mahfud MD, bersama Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, M Yasin bersama Hakim Konstitusi Akil
Mochtar, didampingi Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M Gaffar saat melaporkan Hasil Tim Investigasi ke KPK,
Jumat (10/12).
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pidana. Oleh sebab itu, untuk menjamin
dan kenetralan MK, maka temuan tim itu
akan diserahkan secara resmi ke KPK.
Diserahkan ke KPK
Siang harinya, sekitar pukul 14.10,
Ketua MK Mahfud MD dan Hakim
Konstitusi Akil Mochtar didampingi
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, tiba di
Gedung KPK untuk melaporkan dugaan
penerimaan sesuatu (suap) kepada MK.
Keduanya diterima pimpinan KPK
Haryono Umar dan Deputi Pengawasan
Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK
Handoyo Sudrajat.
“Kami membawa data-data hasil
kerja tim investigasi yang dibentuk MK
secara independen,” ujar Akil. Menurutnya,
agar persoalan tidak berlarut-larut dan
melebar ke mana-mana, KPK perlu segera
menuntaskan polemik dugaan suap di MK
ini.
Sementara itu, menurut Mahfud
MD, tindakan melaporkan dugaan suap
ini adalah langkah hukum sebagai tindak
lanjut hasil kerja Tim Investigasi yang
dibentuknya. “Perlu ada penyelesaian
setuntas-tuntasnya karena pertaruhannya
adalah nama baik Mahkamah Konstitusi,”
tandas Mahfud MD. ((Dodi/mh/Nano
Tresna A./Yazid/mh)

Mahfud MD: Saya Akan Tabrak Siapapun

Humas MK/GANIE

Ketua MK Mahfud MD di acara Apa Kabar Indonesia TVOne, Jakarta (9/12).

K

etua MK Moh. Mahfud MD
diundang Apa Kabar Indonesia
TVOne, Kamis (9/12/2010)
untuk
menjelaskan
isu
suap yang menerpa MK. Mahfud MD
menjelaskan bahwa siapapun yang terlibat
dalam kasus ini harus membuktikan apa
yang pernah disampaikannya.
“Kalau mengatakan sesuatu, harus
membuktikan, kita harus ksatria, karena
dalam kasus hukum itu harus dituntaskan,
tidak boleh berhenti di tengah jalan,”
tukasnya.
Ia menambahkan, setelah Tim
Investigasi bekerja penuh selama satu

bulan, ternyata tidak berhasil membuktikan
tiga dugaan seperti ditulis Refly dalam
artikelnya di Kompas beberapa waktu
lalu.
Acara ini juga mengonfrontasi
Bupati Simalungun JR Saragih dan Ketua
Tim Investigasi MK Refly Harun via
telewicara. Saragih sendiri mengaku tidak
pernah bertemu dengan siapapun hakim
MK.
“Saya keberatan nama baik saya
dicemarkan Refly Harun. Saya akan
laporkan dia,” sahut Saragih. Ia mengaku
tidak pernah menyuap hakim konstitusi.

Refly sendiri ketika dikonfrontasi,
juga via telewicara, mengatakan bahwa
hasil investigasi disampaikan secara
tertutup kepada Ketua MK. “Kami tidak
menyebutkan nama dan kejadian, kalau
ada yang menyebut, it is not my business.
Selama investigasi, kami menghubungi
Saragih berkali-kali tapi yang bersangkutan
menghindar,” lanjut Refly.
Mendengar
penuturan
Refly,
Saragih mengatakan bahwa cara Refly
menghubunginya tidak etis. “Dia meminta
saya untuk bicara, saya bilang bicara
apa, saya punya kantor di Kabupaten
Simalungun dan tidak pernah ada orang
datang ke kantor saya,” sergah Saragih.
Sementara itu, Refly menuduh MK
telah memutar isu utama kasus ini, yakni
penyelesaian hasil rekomendasi. “Saya
tidak tahu apa strategi yang dimainkan
Prof. Mahfud,” ujarnya.
Mahfud MD mengatakan strategi
yang dia lakukan adalah strategi tabrak.
“Kalau ada hakim yang disinyalir, saya
‘tabrak’, sementara kalau Refly yang
sewenang-wenang menuduh, juga akan
saya ‘tabrak’,” tegasnya. Mahfud MD
meminta kasus ini difokuskan kepada tiga
hal utama yang dituduhkan Refly. (Yazid/
mh)

Mahfud MD: Ini Fitnah Luar Biasa

K

etua MK Moh. Mahfud MD
menyayangkan adanya fitnah
yang luar biasa terhadap
Hakim MK. “Ini fitnah luar
biasa. Jangan samakan MK dengan
penegak hukum lain,” tegas Mahfud saat
tampil sebagai narasumber dalam acara
Metro Hari Ini Metro TV, Kamis (9/12)
terkait dengan tuduhan dari Refly Harun
adanya suap di MK. Ia menyayangkan
“Saya akan pertimbangkan mau
ke KPK atau ke penegak hukum lain,
paling lambat Selasa kami bawa ke
KPK. Kita buktikan siapa yang akan
dipenjarakan”, ujar Mahfud MD. Mahfud

Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK), Moh.
Mahfud MD
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MD menjelaskan yang justru ditemukan
oleh Tim, keterlibatan Makhfud Panitera
yang minta uang dalam kasus Bengkulu
sampai dengan akumulasi 58 juta, sebelum
vonis mendapatkan sertifikat tanah, tetapi
karena kalah dan memang panitera tidak
ada akses kepada putusan hakim.
Mahfud MD menyatakan tuduhan
Refly bahwa di Papua, melihat orang
mau kasih 10 miliar, itu semua ternyata
tidak ada, hanya omong kosong. “Salah
satu terbukti aja, saya mundur dari Ketua
MK karena saya tahu semua proses di
MK”, tegas Mahfud MD. Terkait dengan
pelaporan terhadap Refly Harun ke KPK,
Mahfud mengatakan bukan ia yang
dilaporkan, melainkan bupati JR Saragih,
dimana Refly Harun sebagai mededader
atau penyertaan. “Kami merasa terpukul,
hakim MK selalu jaga kewibawaan, waktu
rapat hal ini mesti kita cek ke penegak
hukum, karena waktu itu Refly tidak sebut
siapa yang nyuap, LSM-LSM nantang
bawa aja ke KPK, ya saya bawa ke KPK”,
tegas Mahfud MD tanpa tedeng alingaling.
Perbedaan Sudut Pandang
Temuan Tim Investigasi telah
ditindaklanjuti MK dan juga telah
dilaporkan ke lembaga yang berwenang
mengusutnya lebih jauh. Mahfud MD
mengatakan itu ketika diundang stasiun
televisi Metro TV, Rabu (15/12). Dalam
acara bertajuk “Metro Hari Ini” pukul
18.00 WIB tersebut, yang dihadiri juga
Saldi Isra, pengamat hukum tata negara
yang juga salah satu anggota dan Juru
Bicara Tim Investigasi MK.
Dalam kesempatan itu pula, Mahfud
mengklarifikasi berita terakhir seolah-olah
ia dan Saldi Isra melaporkan hal yang
berbeda. Sebetulnya, kata Mahfud, fakta
yang sebenarnya bahwa dokumen yang
dilaporkan sama persis. ”Cuma, kalau saya
melaporkan bahwa ada dugaan percobaan
penyuapan, karena sudah ada orang
bernama Saragih mengaku di depan Refly
dan Maheswara akan membayar Pak Akil
Mochtar. Sedangkan Refly dan kawankawan melaporkan dugaan pemerasan,
karena percaya diminta oleh Pak Akil”
kata Mahfud.
Menanggapi berita ‘saling melapor,
seakan saling berseberangan’ tersebut,
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Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD dan Saldi Isra, salah satu anggota dan Juru Bicara Tim
Investigasi MK pada acara “Metro Hari Ini”, Jakarta (15/12).

Saldi pun menjelaskan hal itu lebih pada
tehnik penyiaran media, supaya beritanya
lebih ramai. “Pak Mahfud dan kawankawan meletakkan ini dalam pemahaman
dugaan percobaan penyuapan. Sedangkan
kami dari Tim Investigasi memahami
sebagai dugaan percobaan pemerasan
dengan penyuapan. Jadi kita melihat yang
dilaporkan tetap sama, hanya berbeda
sudut pandang,” imbuh Saldi.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan,
rumor adanya suap di MK sebenarnya
sudah terdengar olehnya selama dua tahun
lebih. Oleh sebab itulah Mahfud meminta
siapa pun yang mengetahui adanya suap di
MK, untuk membuktikan tuduhan indikasi
suap di MK, termasuk Refly yang katanya
mengetahui melalui tulisannya. Oleh
karenanya, sejak awal menjadi Ketua MK,
ia menekankan pentingnya pengawasan
terhadap hakim konstitusi.
Mengenai penyebutan nama yang
diduga terlibat suap di MK, menurut
Mahfud, tidak ada kesepakatan antara
ia dan Tim Investigasi mengenai hal itu.
Saldi menjelaskan hasil Tim Investigasi
tidak menuduh orang perorang telah
melakukan tindak pidana penyuapan.
“Yang kami temukan adalah indikasi yang
mengarah ke sana. Nama-namanya pun

tidak kami umumkan untuk menghormati
asas praduga tak bersalah,” kata Saldi.
Saldi selanjutnya mengatakan, timnya
tidak menyebutkan nama jelas mereka
yang diduga terlibat suap di MK, karena
bisa berdampak pencemaran nama baik
dan kesulitan memeriksa saksi-saksi
nantinya.
Dalam dialog ini, Mahfud MD
menekankan Saldi Isra, Refly Harun,
Bambang Widjoyanto, dan lainnya adalah
nama-nama yang dia libatkan MK dalam
tim eksaminasi putusan-putusan MK.
“Saya selalu mengundang mereka untuk
menguji putusan-putusan MK, tapi soal
apa yang telah diputuskan, mereka tidak
bisa ikut campur,” katanya.
Sementara
itu,
Saldi
Isra
mengapresiasi langkah MK yang
membentuk Tim Investigasi. Sebab,
langkah ini bisa menjadi inspirasi lembaga
lainnya untuk melakukan hal serupa.
“Seperti kita ketahui, di lembaga lain
justru yang terjadi lebih besar. Paling
tidak lembaga-lembaga masyarakat pasca
kejadian ini dapat memperoleh ruang yang
lebih luas untuk ikut mengawasi proses
penegakan hukum,” kata Saldi. (Dwi
Nugroho/Yazid/Nano Tresna A./Miftakhul
Huda).

MK Bentuk Panel Etik

Ketua MK Moh.
Mahfud MD
memberikan
keterangan terkait
pembentukan
Majelis Kehormatan
Hakim (MKH) untuk
Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar, Selasa
(21/12), di Ruang
Delegasi MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
melakukan terobosan hukum
dengan membentuk Majelis
Kehormatan Hakim (MKH)
untuk Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.
Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD dengan didampingi oleh
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar,
Selasa (21/12), di Ruang Delegasi MK.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan,
MK membetuk MKH meski tanpa temuan
indikasi dan bukti, melainkan dengan
alasan karena permintaan hakim yang
bersangkutan. “Mulai hari ini MK sudah
menugaskan Panel Etik untuk memproses
Akil Mochtar atas permintaannya sendiri.
Dengan demikian, MK bukan hanya
menindaklanjuti 100% dari temuan Tim
Investigasi, tetapi sudah lebih dari yang

Humas MK/GANIE

mungkin dilakukan,” urainya.
Menurut Mahfud, pembentukan
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak
terkait dengan temuan Tim Investigasi.
Mahfud menjelaskan bahwa hal tersebut
hanya klaim sepihak dan itupun hanya
berdasar testimoni terkait fee dari orang
yang menangani perkara (pengacara dan
klien). “Laporan Tim Investigasi tak bisa
menjadi dasar pembentukan MKH, tetapi
kami membuat terobosan hukum dengan
cara menetapkan bahwa pembentukan
MKH dilakukan karena permintaan Akil
Mochtar,” ujarnya.
Selain itu, Mahfud juga menjelaskan
dengan munculnya gerakan yang
mengarah pada stigmasisasi Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar. “Gerakan
ini terasa bukan hanya ingin membangun

persepsi, melainkan ingin menstigmasisasi
Akil Mochtar dan MK yang berdasar hasil
investigasi tak ada hubungan dengan
apa yang dituduhkan. Mobilisasi opini
dilakukan agar Akil Mochtar diajukan ke
MKH,” jelasnya.
Akan tetapi, lanjut Mahfud,
pembentukan MKH ini sebenarnya tidak
sesuai dengan Peraturan MK Nomor 10/
PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan
MK. Dalam PMK tersebut, jelas Mahfud,
mensyaratkan pembentukan MKH harus
ada informasi tentang indikasi keterkaitan
antara hakim yang harus di-MKH-kan
dengan dugaan pelanggaran etika yang
dituduhkan.
“Berdasar peraturan yang berlaku
di lingkungan peradilan seluruh dunia,
sebuah upaya membawa hakim ke
sidang MKH haruslah didahului dengan
informasi kuat tentang indikasi atau bukti
keterkaitan antara dugaan pelanggaran
dan hakimnya. Kalau tidak begitu, semua
hakim bisa dibawa ke MKH dengan hanya
klaim sepihak, Makanya sampai kemarin
saya menolak pembentukan MKH untuk
kasus Bupati Simalungun karena kalau
itu dilakukan sama sekali tidak berdasar
hukum dan berarti merupakan tindakan
kesewenang-wenangan terhadap hakim
dan pengadilan,” paparnya.
Dalam surat yang ditulis Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar pada 13
Desember 2010, Akil meminta kepada
Ketua MK agar dibentuk MKH untuk
menegakkan kebenaran. “Hal ini saya
usulkan untuk menegakkan kebenaran
agar citra, harkat dan martabat MK sebagai
lembaga peradilan tetap terjaga dan
tetap dipercaya oleh seluruh masyarakat
Indonesia,” tulisnya.
Kemudian, Akil juga menjelaskan
proses hukum pidana yang sedang
berlangsung di KPK harus tetap berjalan
agar hukum bisa ditegakkan dengan benar.
“Dengan catatan, saya tetap meminta
pertanggungjawaban pidana kepada pihakpihak yang dengan sengaja menuduh saya
telah melakukan tindak pidana pemerasan
(korupsi), jika kelak di kemudian hari
proses hukum di KPK tidak terbukti,”
tandas Akil. (Lulu Anjarsari/mh)
Desember 2010 KONSTITUSI
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Harjono: Kerahasiaan Panel Etik untuk Objektivitas
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Hakim Konstitusi Harjono

I

nti pembentukan Panel Etik adalah
untuk memeriksa hakim yang
fokusnya untuk menentukan perilaku
hakim yang menyimpang dan bukan
memeriksa saksi. Hal ini disampaikan oleh
Hakim Konstitusi Harjono ketika ditemui
media, Senin (27/12), di Gedung MK.
Harjono merupakan Ketua Panel Etik
yang akan memeriksa Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar dan M. Arsyad Sanusi dalam
kasus dugaan suap di tubuh MK. Dalam

Panel etik tersebut, Harjono didampingi
oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
sebagai Anggota Panel Etik.
“Panel etik ini intinya sebetulnya
memeriksa hakim. Bukan memeriksa
yang sekarang dikatakan saksi. Fokusnya
bagaimana perilaku hakim (Hakim
Konstitusi, red.). Apakah perilaku hakim
itu melakukan penyimpangan? Atau
apakah ada bukti hakim itu melakukan
pelanggaran kode etik, juga untuk
membuktikan perilaku itu menyimpang
dari kode etik?” jelasnya.
Untuk
itu,
lanjut
Harjono,
diperlukan bukti-bukti untuk membuktikan
penyimpangan yang dilakukan oleh hakim
konstitusi tersebut. Menurut Harjono,
jika diperlukan, maka Panel Etik akan
memanggil orang-orang yang memiliki
keterangan tentang kasus yang terkait
hakim tersebut. “Kita perlu bukti-bukti.
Bukti bisa bermacam-macam, kalau ada
orang yang bisa memberikan keterangan,
ya kita dengar. Tapi Panel Etik belum
pernah mendengar kesaksian siapa-siapa.
Masih diprogramkan, pertama hakimnya
kita klarifikasi dulu,” urainya.
Harjono
juga
mengharapkan
agar semua pihak tidak terburu-buru
mengharapkan hasil pemeriksaan Panel
Etik yang dipimpinnya. “Panel Etik kerja
rahasia. Memeriksanya rahasia, laporannya

rahasia, laporannya akan disampaikan
kepada MK. Tindak lanjutnya hanya Pleno
MK yang punya kewenangan, barangkali
hasilnya akan dibawa kepada Majelis
Kehormatan. Keputusannya nanti terbuka.
Kita kerjanya masih rahasia semua. Oleh
karena itu, tidak usah tergesa-gesa ingin
tahu hasilnya seperti apa, karena kitanya
juga kerja rahasia,” paparnya.
Disinggung mengenai sistem kerja
yang rahasia, Harjono mengungkapkan
bahwa sebetulnya timnya tidak ingin
bekerja secara rahasia, tetapi hal tersebut
sudah diatur dalam PMK Nomor 10/2006.
“Saya hanya ikut PMK. Oleh karena itu,
saya harus melakukan kerja ini dengan
tim juga sesuai dengan ketentuan PMK
Nomor 10/2006. Kalau tidak sesuai dengan
ini, kemudian ada orang yang merasa
dirugikan, kita bertanggung jawab dong.
Tapi kalau ada ketentuan seperti ini ada
dasar hukumnya kenapa kita melakukan
hal seperti ini,” katanya.
Menurut Harjono, kerahasiaan
tersebut merupakan cara untuk menjaga
objektivitas. “Rahasia itu untuk menjaga
objektivitas. Kerahasiaan bukan untuk
kami. Kerahasiaan untuk objektivitas
dari yang diperiksa, dari tim yang
memeriksa tidak ada yang diuntungkan
dari kerahasiaan ini selain objektivitas,”
tandasnya. (Lulu Anjarsari/mh)

Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim

M

eskipun tidak menemukan
bukti keterlibatan hakim
konstitusi, MK melakukan
terobosan hukum penting
dengan membentuk Majelis Kehormatan
Hakim (MKH) untuk Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi
Arsyad Sanusi.
“MKH dibentuk tidak ada kaitannya
dengan laporan Tim Investigasi, namun
karena adanya permintaan hakim yang
bersangkutan
untuk
pembentukan
MKH,” kata Mahfud MD dalam berbagai
kesempatan. Majelis ini ditetapkan
beranggotakan lima orang terdiri dari Dr.
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Harjono, S.H., M.C.Lsebagai Ketua Panel
Etik, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. sebagai
Sekretaris Panel Etik, dan beranggotakan
Guru Besar Senior Ilmu Hukum Prof. Dr.
Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.,
Mantan Hakim Konstitusi Prof. Abdul
Mukthie Fadjar, S.H., M.S., dan Mantan
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir
Manan, S.H., M.C.L.
MKH ditetapkan pada 30 Desember
2010 dan memiliki tugas dan wewenang
memeriksa dan mengambil keputusan
tentang adanya dugaan pelanggaran
Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan
oleh Hakim terlapor, menyampaikan

rekomendasi penjatuhan sanksi apabila
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku
terbukti dan menyampaikan rekomendasi
yang diteruskan ke pihak yang berwenang,
apabila MKH MK berkesimpulan adanya
pelanggaran hukum berupa tindak pidana,
menyampaikan rekomendasi pemulihan
nama baik apabila dugaan pelanggaran
Kode Etik dan Perilaku tidak terbukti,
mengumpulkan informasi dan bukti-bukti
tertulis yang terkait dengan adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Perilaku
Hakim dan memanggil pelapor dan/atau
saksi untuk didengar keterangannya.
MKH ini untuk menegakkan

kebenaran atas dugaan yang muncul, agar
citra, harkat dan martabat MK sebagai
lembaga peradilan tetap terjaga dan tetap
dipercaya seluruh lapisan masyarakat
Indonesia. MKH sendiri tercatat mulai
bekerja pada Senin, 3 Januari 2011 dengan
mengagendakan technical meeting.
Pada dasarnya apa yang dilakukan
MK melampaui hasil rekomendasi Tim
Investigasi yang sebenarnya tidak berhasil
membuktikan dugaan suap,” tutur Mahfud
MD. Namun stigmatisasi kepada hakim
tertentu sudah sedemikian luasnya,
sehingga tanggungjawab MK membuat
terobosan dengan membentuk MKH
untuk menegakkan wibawa MK sebagai
peradilan yang modern dan terpercaya.
MKH dibentuk tidak berkaitan

sama sekali dengan
laporan hasil Tim
investigasi. Selain
itu,
jika
hasil
pemeriksaan tidak
terbukti,
maka
hakim konstitusi
yang sejak awal
meminta
agar
diperiksa
oleh
MKH ini nama
baiknya
harus
dipulihkan, karena
menyangkut hak
asasi manusia yang
harus dijunjung dan
dihormati bersama.
(Yazid/mh)
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Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat mengadakan Konferensi Pers sebelumnya
(21/12) terkait pembentukan Panel Etik didampingi sekjen MK Janedjri M. Gaffar

Ketua MK Hadiri Peluncuran 1 Juta Buku, 5 Juta Pin
dan 10 Juta Stiker Anti Korupsi
Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat menyampaikan
sambutan dalam acara Peluncuran 1 juta buku,
5 juta pin dan 10 juta stiker anti korupsi yang
diselenggarakan oleh Gerakan Masyarakat Anti
Korupsi (Gemak), Rabu (8/12) di Sasono Langen
Budoyo, TMII, Jakarta.

D

emi terwujudnya bangsa yang
kokoh dan stabil, haruslah
didukung dengan masyarakat
yang memiliki komitmen kuat.
Dalam konteks reformasi, sejatinya kita
memiliki satu tujuan yakni memberantas
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Demikian dinyatakan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud
MD saat menyampaikan sambutan dalam
acara Peluncuran 1 juta buku, 5 juta
pin dan 10 juta stiker anti korupsi yang
diselenggarakan oleh Gerakan Masyarakat
Anti Korupsi (Gemak) pada Rabu (8/12)
di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta.

Humas MK/Ilham

Perubahan struktur ketatanegaraan
pasca reformasi, menurut Mahfud, juga
ditujukan untuk memberantas KKN.
“Karena korupsi inilah penyakit yang
membahayakan bagi bangsa kita,”
ungkapnya.
Sayangnya, lanjut Mahfud, dalam
praktiknya sering terjadi manipulasimanipulasi dalam penegakan hukum.
Lebih parah lagi, penyimpangan tersebut
kadang dilakukan oleh aparat penegak
hukum sendiri. Padahal, kata Mahfud, dari
sudut peraturan, hal itu sudah ada. “Dari
sudut materiil kita sudah punya apapun
untuk memberantas korupsi,” tuturnya.

Hal itu terjadi, menurut Mahfud,
salah satunya dikarenakan aparat penegak
hukum tersandera oleh sistem masa lalu
yang cenderung koruptif. “Tersandera
oleh warisan masa lalu yang tidak kita
bersihkan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Untuk menghadapi ‘penyakit’ KKN,
terutama korupsi, yang sudah sangat akut
tersebut, Mahfud memberikan beberapa
tawaran solusi, di antaranya: dijatuhkannya
hukum berat bagi para pelaku berupa
pemiskinan dan diterapkannya sistem
pembuktian terbalik pada kasus-kasus
korupsi. “Kalau hukum dan keadilan tidak
ditegakkan maka musuh dari dalam akan
berhamburan. Dan, pada saatnya nanti
akan menghancurkan bangsa ini,” tegas
Mahfud di hadapan hadirin, antara lain
Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi,
Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Ketua
Dewan Pembina Gemak Irsyad Sudiro.
(Dodi/mh)
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Mahfud MD Berikan Sambutan Penghargaan Yap
Thiam Hien Award 2010

A

Humas MK/GANIE

Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat memberikan
sambutan dalam acara Penghargaan Yap Thiam
Hien Award 2010, Jakarta (10/12).

smara Nababan adalah orang
yang memang pantas untuk
menerima Penghargaan Yap
Thiam Hien karena memiliki
kesamaan pandangan perjuangan dalam
penegakan hak asasi manusia (HAM).
Tantangan yang dihadapi Asmara Nababan
di masa orde baru adalah banyaknya
hak asasi manusia yang dilanggar oleh
penguasa,” kata Ketua MK Moh. Mahfud
MD saat memberi sambutan acara
Penghargaan Yap Thiam Hien 2010, Jumat
(10/12), di Pusat Perfilman Haji Usmar
Ismail, Jakarta.
Setelah Asmara Nababan tiada, kata
Mahfud, tantangan yang dihadapi dalam
penegakan HAM sudah agak berubah.
Karena dari perjuangan Asmara Nababan
dan kawan-kawan, kian dilengkapi
instrumen-instrumen konstitusi, instrumen
hukum tentang HAM.
Sekarang, lanjut Mahfud, telah
terjadi pembalikkan mengenai HAM.
Dulu, pelanggaran HAM oleh “negara”

dilakukan, terutama pelanggaran terhadap
hak-hak politik. Sekarang, hak-hak politik
sudah dibuka lebar, namun justeru yang
terlihat adalah kecenderungan penggunaan
hak-hak politik oleh kekuatan-kekuatan di
luar pemerintah yang cenderung melanggar
HAM.
Oleh sebab itu, Mahfud menduga
bahwa substansi penegakan HAM
sekarang masih sama seperti ketika Asmara
Nababan masih aktif dalam penegakan
HAM. Bedanya, sekarang tinggal orientasi
perjuangan untuk menegakkan HAM itu
disesuaikan dengan perkembangan politik
sekarang ini.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah
tokoh antara lain Todung Mulya Lubis,
Harkristuti Harkrisnowo dan lainnya,
Mahfud mengucapkan selamat kepada
keluarga Asmara Nababan maupun para
penerima Penghargaan Yap Thiam Hien
lainnya, serta penyelenggara acara yang
secara konsisten mengadakan acara
penghargaan tersebut. (Nano Tresna A.)

Pengucapan Sumpah PP dan PNS MK

S

Humas MK/Andhini SF

Pengucapan sumpah Panitera Pengganti dan PNS di lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MK, yang dihadiri
seluruh karyawan MK. Seluruh karyawan dalam acara tersebut juga mendengarkan sambutan yang dibawakan
Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, Jakarta (10/12).

62

KONSTITUSI Desember 2010

ekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi (MK), Janedjri M.
Gaffar memimpin pengucapan
sumpah Panitera Pengganti
(PP) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MKRI, Jumat (10/12).
Pada pembacaan sumpah tersebut
terdapat satu PP yang diangkat, yaitu Ina
Surya yang bertugas sebagai PP pada
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.
Sedangkan PNS yang diangkat dan
membacakan sumpah pada kesempatan itu
sebanyak 12 orang.
Tiga orang yang diangkat dengan
Pangkat Golongan Penata Muda Tingkat 3B,
yaitu Samsudin Nur, Syarif Hidayatullah
Azaki, dan Mirna Tiurma Alvernia.
Sedangkan sembilan orang sisanya diangkat

dengan Pangkat Golongan Penata Muda
Tingkat 3A. Kesembilan orang tersebut,
yaitu Silvia Yuliani, Debi Yelviona, Agus
Niwan Etra, Nimas Kautsar, Muhammad
Hamid Zuhri, Imanuel Bungkulan Binsar
Hutasoit, Taufik Gunanda, Hari Kusuma
Yudhatama, dan Fitri Yuliana.
Dalam
sambutannya,
Janedjri
meminta agar karyawan yang baru
bersumpah untuk dapat memahami,
mendalami, meresapi, melaksanakan, dan
mewujudkan sikap dan perilaku seharihari sesuai isi sumpah tersebut. “Kalau kita
benar-benar bisa memahami, mendalami
sumpah di dalam diri kita, insya Allah kita
dapat melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang dipercayakan kepada kita
dengan baik tanpa harus melanggar
sumpah,” ujar Janedjri.
Kepada seluruh pegawai MK,
Janedjri
juga mengingatkan untuk

mengambil hikmah dari peristiwa yang
dihadapi MK, yaitu tuduhan suap. Meski
tuduhan tersebut tidak terbukti, seluruh
pegawai MK tetap harus memperbaiki
sikap, perilaku, dan tutur kata. Peristiwa
tersebut juga hendaknya dapat semakin
merapatkan barisan seluruh keluarga besar
MK.
Lebih lanjut, Janedjri mengatakan
Kesekjenan dan Kepaniteraan MK
harus dilihat sebagai sistem kerja yang
mendukung dan memberikan layanan
kepada MK dan masyarakat pencari
keadilan. Dengan menggunakan sudut
pandang itu, Janedjri yakin godaan yang
datang tidak akan menggoyahkan sumpah
tersebut.
Terkait dengan isu serupa yang
terjadi di lingkungan pegawai MK. Janedjri
berharap isu tersebut juga tidak terbukti.
Meski begitu, Janedjri mengatakan saat

ini sesuai arahan Ketua MK akan dibentuk
tim pemeriksa internal MK dalam rangka
menindaklanjuti isu tersebut.
Terakhir, Janedjri meminta agar
seluruh pegawai MK segera bangkit
dari kekecewaan atau kesedihan yang
ditimpulkan dari tuduhan yang tidak
terbukti tersebut. Agar isu tersebut tetap
tidak terbukti sampai kapan pun, Janedjri
mengingatkan agar sesama karyawan
saling mengingatkan jika terlihat mulai
menyimpang dari tugas dan kewajibannya.
“Boleh sedih dan kecewa tapi jangan
berlarut-larut
dan
berkepanjangan.
Bangkitlah, bekerjalah sebagaimana
mestinya tanpa saling curiga. Ingatkanlah
teman kita, saudara kita bila melakukan
perbuatan yang tidak benar,” tutupnya.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

Enam Ketua Lembaga Negara Bertemu di KY

Humas MK/GANIE

Dari kiri ke kanan: Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPD
Irman Guzman, Ketua BPK Hadi Purnomo dan Ketua KY Busyro Muqoddas, mengadakan jumpa pers di aula
Gedung Komisi Yudisial (KY) usai pertemuan pimpinan lembaga negara, Jakarta (13/12).

P

ertemuan enam ketua lembaga
tinggi negara, masing-masing
Ketua MK Mahfud MD, Ketua
MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR
Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Guzman,
Ketua KY Busyro Muqoddas, dan Ketua
BPK Hadi Purnomo berlangsung di
Gedung Komisi Yudisial (KY), Senin
(13/12) siang. Dalam pertemuan dibahas
tiga persoalan mendasar yakni masalah
demokrasi, penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi.
Pembahasan enam ketua lembaga
tinggi negara itu memunculkan sejumlah

pointer yang menjadi kesepahaman antara
lembaga tinggi negara. Bahwa pada
prinsipnya, para pimpinan lembaga tinggi
negara yang hadir dalam pertemuan itu,
memiliki pandangan yang sama tentang
demokrasi, penegakan hukum, dan
pemberantasan korupsi. Tiga persoalan
tersebut merupakan persoalan mendasar
yang perlu diberikan perhatian dan jalan
keluar dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Hasil
pembahasan
mengenai
demokrasi misalnya, mengenai penataan
kelembagaan dan mekanisme demokrasi

yang didorong serta diarahkan pada upaya
peningkatan kesejahteraan rakyat dan
disesuaikan dengan arah yang jelas pada
kebijakan otonomi daerah. Sedangkan
masalah penegakan hukum, salah satunya
perlu dilakukannya reformasi birokrasi
secara konsisten akibat penegakan hukum
yang tersandera birokrasi. Dalam rangka
agenda penegakan hukum, perlu penguatan
peran MK, MA dan KY sesuai kewenangan
yang dimandatkan oleh konstitusi.
Selain itu, masalah penegakan
hukum saat ini masih bersifat sumir,
sehingga pemberantasan korupsi oleh KPK
dipandang perlu untuk mengutamakan
masalah-masalah yang bersifat strategis
dan berdampak luas. Hal lain, lembaga
tinggi negara sepakat untuk dilakukan
pengawasan yang bersifat “Link & Match”
dalam kerangka membangun tata kelola
keuangan negara yang bersih, transparab
dab akuntabel.
Para ketua lembaga tinggi negara
yang hadir sepakat bahwa topik-topik
yang dibahas pada pertemuan berikutnya,
agar diarahkan kepada hal-hal yang lebih
konkret dan diawali dengan pembentukan
tim antarkesekjenan untuk merumuskan isu
tersebut. Juga, hal-hal yang terkait dengan
kewenangan kelembagaan diserahkan
kepada masing-masing lembaga sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
(Nano Tresna A./mh)
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Hamdan Zoelva: Jika Rakyat Tidak Puas Boleh
Menggugat Negara

M

K menerima kunjungan
ratusan siswa SMU Negeri
41 Jakarta. Mereka diterima
oleh Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva di Ruang Auditorium,
Gd. MK (13/12). Dalam kesempatan
tersebut Hamdan Zoelva menjelaskan
mengenai ketatanegaraan Indonesia pasca
amandemen sebanyak empat kali dan
kewenangan MK.
Hamdan menyebutkan di dalam
UUD 1945 diatur kewenangan MK yang
tertuang dalam Pasal 24C UUD 1945 antara
lain melakukan pengujian UU terhadap
UUD 1945, memutus pembubaran parpol,
mengadili sengketa lembaga negara yang
kewenangannya diatur dalam UUD 1945,
menyelesaikan sengketa hasil pemilihan
umum, penanganan sengketa hasil
perolehan suara Pilkada berdasarkan Pasal
236C UU 32 Tahun 2004, dan memutus
perkara impeachment Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
Salah satu persoalan penting setelah
terjadinya empat kali perubahan UUD
1945 adalah adanya ketentuan yang
secara eksplisit mengatur impeachment
Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Syarat
impeachment Presiden dan/atau Wakil
Presiden disebutkan dalam UUD 1945,
yaitu pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut
diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan
Ketiga UUD 1945. Pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan
pengkhianatan
terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lain, perbuatan tercela, atau tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden selanjutnya akan
diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK
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Humas MK/Prana Patrayoga

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva didampingi moderator Yohanes Nong Loar, guru PKn SMU SMU Negeri 41
Jakarta, saat kunjungan siswa dan guru-guru dari SMU Negeri 41 Jakarta ke MK (13/12).

apakah pendapat DPR tersebut mempunyai
landasan konstitusional atau tidak.
Hamdan
menyebut
proses
pemakzulan
harus
memperhatikan
aspek-aspek hukum baik alasan hukum
pemakzulan, maupun proses pembuktian
atas terpenuhinya alasan dan syarat-syarat
serta mekanisme pemakzulan yang diatur
oleh hukum dan konstitusi yang berlaku.
Kini tak mudah untuk memakzulkan
Presiden seperti yang terjadi pada dua
presiden di atas, sebab harus melalui
proses ketatanegaraan. Menurut Hamdan,
sebelum pemakzulan, pernyataan pendapat
DPR sebagai usulan pemakzulan presiden
harus diajukan terlebih dulu kepada MK
untuk diperiksa dan diadili.
Hamdan
menegaskan
bahwa
putusan MK final dan mengikat, tidak
bisa banding, kecuali protes kepada
Tuhan. Menyangkut pengujian UU
dalam kaitannya dengan persoalan HAM,
Hamdan menjelaskan bahwa UU yang
ditengarai membatasi HAM seseorang
dapat dibatalkan. “Misalnya ada UU yang
mengatur pelarangan berorganisasi, yang

jelas-jelas melanggar HAM maka dapat
dibatalkan,” tegas Hamdan.
Dalam sesi tanya jawab, seorang
guru SMU Negeri 41 Jakarta, Heri
Setiawan menanyakan tentang polemik
yang meruncing antara SBY dengan Sri
Sultan apakah jika dibawa ke MK masuk
ranah pengujian UU atau sengketa lembaga
negara. Menjawab hal itu, Hamdan
menyatakan masih harus dikaji apakah
Sultan termasuk kategori lembaga negara,
karena yang terjadi perbedaan pandangan
antara SBY dengan Hamengkubuwono
X. “Apakah Sultan itu lembaga negara
apa bukan”, Kata Hamdan dengan nada
bertanya. Namun demikian, ujarnya jika
UU Keistimewaan Yogyakarta sudah
selesai, sangat mungkin dibawa ke MK.
Ketika menjawab pertanyaan masih
banyaknya hak rakyat yang dilanggar,
Hamdan Zoelfa menegaskan bahwa
pemerintahan dibentuk untuk mengurusi
rakyat. “Maka, jika rakyat tidak puas
boleh menggugat negara”, tegas Hamdan
(Dwi Nugroho).

Temu Wicara “Hukum Acara MK”
Kerjasama MK-Polri
Seringnya terjadi kecurangan oleh
beberapa KPU itu, sambung Mahfud,
akhirnya MK menciptakan hukum sendiri,
karena hakim bisa menciptakan hukum
kalau memang terjadi kekosongan hukum
untuk hal-hal yang terjadi berulang-ulang.

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua MK Moh. Mahfud MD membuka resmi Temu Wicara “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” kerjasama MKPolri, yang diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 14 Desember 2010 di Hotel Gran Melia, Jakarta (13/12).

M

K sudah sejak lama menjalin
bekerjasama dengan pihak
Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri), misalnya
dalam bidang pengamanan sidang-sidang
di MK.
“Bisa dibayangkan kalau tanpa
pengamanan polisi di ruang sidang, yang
seringkali terjadi insiden, orang yang
mengamuk bahkan ada yang sampai
menembak hakim pengadilan. Berkat
kerjasama MK dengan Polri, sidangsidang di MK bisa berjalan sangat tertib,”
kata Ketua MK Mahfud MD sebelum
membuka resmi Temu Wicara “Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi” kerjasama
MK-Polri, 13-14 Desember 2010 di Hotel
Gran Melia, Jakarta.
Dikatakan Mahfud lagi, momentum
temu wicara ini selain untuk memperkuat
kerjasama MK dan Polri yang telah
terjalin dengan baik, juga berguna bagi
segenap jajaran Polri untuk memahami
lebih jauh mengenai Mahkamah Konstitusi,
termasuk Hukum Acara MK.
Mahfud
menambahkan, dalam
sidang MK sering ditemukan berbagai
tindak pidana yang sudah terlanjur
terjadi, tetapi belum sempat diselesaikan
di pengadilan umum, antara lain teror,
penganiayaan, pemukulan. Bahkan sampai

KPU menetapkan hasil pemilukada, kasus
pidananya belum berhasil ditangani polisi,
karena pelakunya sudah keburu lari.
Oleh sebab itulah, lanjut Mahfud,
MK membuat putusan yang secara yuridis
bukan kewenangannya, tetapi membuat
putusan berdasarkan prinsip penegakan
hukum substantif melalui penemuan dan
penciptaan hukum di MK.
“Kecurangan yang dalam bentuk
pidana itu, bisa diadili di MK dalam
konteks hukum tata negara. Jadi tidak
dalam konteks hukum pidana. Karena
itu, MK membatalkan hasil Pemilukada
karena ada bukti tindak pidana,” imbuh
Mahfud dalam acara yang juga dihadiri
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan
beberapa hakim konstitusi lainnya, Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar, Kabareskrim Polri
Ito Sumardi, serta para pimpinan Polri dari
berbagai daerah.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan
adanya modus baru yang sering terjadi
selama
Pemilukada,
yaitu
adanya
kecurangan yang justeru pelakunya adalah
KPU-nya, entah karena kolusi dengan satu
pasangan calon tertentu. Misalnya, ada
orang yang secara sah mendaftar, tiba-tiba
di pengumuman calon peserta Pemilukada,
namanya tidak muncul.

Sesi Ceramah dan Tanya Jawab
Berbagai sesi ceramah dan tanya
jawab peserta dengan para narasumber
mewarnai Temu Wicara “Hukum Acara
MK”. Di antaranya, hadir narasumber
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Hakim
Konstitusi Akil Mochtar, Hakim Konstitusi
Harjono, serta Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar.
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki
menjelaskan topik hukum progresif dan
substantif. Dikatakan Sodiki, pendekatan
MK dalam memutus perkara tidak sematamata menggunakan pendekatan yang
normatif.
Pandangan normatif itu, kata
Sodiki, ibarat orang membuat baju yang
dianggap cocok untuk seluruh suku
bangsa di Indonesia. Jadi, kelemahan dari
generalisasi tersebut harus diselesaikan
dengan cara harus mampu menyimpang,
tetapi dengan sebuah kebijakan.
“Oleh sebab itu menurut catatan
Prof, Satjipto, ‘benang merah yang dapat
ditarik dari lembaran gagasan hukum
progresif bahwa penegak hukum harus
berani keluar dari alur tradisi penegakan
hukum yang hanya bersandarkan peraturan
perundang-undangan. Sebab hukum
bukanlah semata-mata ruang yang hampa
dan steril dari konsep-konsep hukum …’”
ujar Sodiki.
Sesi selanjutnya, Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar menguraikan seputar
perselisihan hasil Pemilukada. Akil
menjelaskan bahwa permasalahan pada
perselisihan hasil Pemilukada bukan hanya
mempersoalkan perselisihan angka-angka
perolehan suara peserta Pemilukada yang
ditetapkan KPU.
“Seolah-olah MK hanya diminta
mengoreksi kalkulasi suara yang telah

Desember 2010 KONSTITUSI

65

AKSI
dilakukan oleh KPU dan jajarannya,
dengan mengabaikan berbagai pelanggaran
dalam proses pemilukada,” imbuh Akil.
Padahal, lanjut Akil, kedudukan
dan fungsi MK sebagaimana dijelaskan
dalam UU MK adalah menjaga atau
mengawal konstitusi agar dilaksanakan
secara bertanggung jawab sesuai dengan
kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
Sementara Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar menjelaskan mengenai akses publik

dan sistem administrasi peradilan modern
dan terpercaya, serta mewujudkan good
governance di lembaga peradilan.
Janedjri juga memaparkan rekapitulasi
perkara di MK hingga 13 Desember 2010
yang mencapai 697 perkara, termasuk
Pemilukada yang mencapai 215 perkara.
Untuk perkara sengketa Pemilukada, MK
telah memutus 208 perkara.
Dalam kesempatan itu juga
hadir narasumber Hakim Konstitusi

Harjono yang membahas soal MK dalam
sistem ketatanegaraan RI. Kemudian,
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva yang
menjelaskan perihal hukum acara MK.
Temu Wicara “Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi” kerjasama MK dengan Polri
itu resmi ditutup oleh Kabareskrim Polri
Ito Sumardi, pada Selasa (14/12) siang.
(Nano Tresna A./ mh)

MK Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan BPK

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Pimpinan Lembaga Negara pada penandatanganan Nota Kesepahaman
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi sebagai Sarana dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Jakarta (17/12).

K

etua MK Moh. Mahfud
MD menyaksikan langsung
penandatanganan
nota
kesepahaman yang dilakukan
sekretaris jenderal (sekjen) tujuh lembaga
negara termasuk Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar, Jumat (17/12) di Auditorium
BPK. Selain MK, penandatangan nota
kesepahaman tersebut juga ditandatangani
oleh Sekjen Majelis Permusywaratan
Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
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(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial
dan Badan pemeriksa Keuangan (BPK)
dengan disaksikan langsung oleh ketua
lembaga negara masing-masing.
Kesepakatan tersebut berisi mengenai
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi sebagai Sarana dalam rangka
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara. Adapun ketiga
manfaat yang dapat diperoleh dari

kesepakatan bersama tersebut, antara lain
akan terbentuk pusat data BPK dengan
menggabungkan data elektronik BPK
(E-BPK) dengan data elektronik auditee
(E-Auditee).
“Selain
itu,
hal
ini
akan
mempermudah pelaksanaan pemeriksaan
BPK serta mendorong transparansi dan
akuntabilitas data auditee. Hal ini juga
bertujuan untuk memudahkan dalam
pembentukan “BPK Sinergi”, yaitu
mewujudkan efektivitas pemeriksaan BPK
guna mendorong optimalisasi pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara yang
transparan dan akuntabel,” jelas Sekjen
BPK Hendar Ristiawan.
Hal penting lainnya mengenai
kesepakatan ini adalah masalah keamanan
data karena jaringan komunikasi data yang
digunakan berbasis internet. Oleh karena
itu, kedua belah pihak harus dapat menjaga
agar data lembaga negara yang masuk
dalam sistem informasi ini, termasuk MK,
tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab. Lembaga
negara harus menjamin bahwa sistem
informasi untuk akses data lembaga negara
ini hanya dapat diakses oleh auditor BPK.
(Lulu Anjarsari)

MK Selenggarakan Rapat Kerja Tahun 2010

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua MK Moh. Mahfud MD, membuka Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2010 yang diselenggarakan
selama tiga hari (21-23 Desember) bertempat di Hotel Yasmin, Cianjur.

S

ekretariatJenderaldanKepaniteraan
Mahkamah Konstitusi (MK)
menyelenggarakan Rapat Kerja
MK Tahun 2010. Acara yang
diselenggarakan selama tiga hari (21-23
Desember) ini bertempat di Hotel Yasmin,
Cianjur.
Acara ini dihadiri peserta yaitu para
hakim konstitusi, mantan hakim konstitusi,
Sekjen MK, Plt. Panitera MK, pejabat
struktural, Panitera Pengganti, Peneliti,
SPI dan pegawai lainnya di lingkungan
Setjen dan Kepaniteraan MK.
Dalam rapat tersebut, dibahas
dua substansi laporan, yakni Laporan
Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran
MK Tahun Anggaran (TA) 2010 serta
Rencana Kerja dan Anggaran MK Tahun
2011. Di dalamnya, terdiri dari Laporan
Sekretariat Jenderal MK serta Laporan
Kepaniteraan MK.
Dalam sambutannya (22/12), Ketua
MK Moh. Mahfud MD menyatakan,
pelaksanaan Raker MK 2010 merupakan
sebuah momentum tepat untuk melakukan
evaluasi kinerja MK selama 2010. Ia
berharap, dari evaluasi tersebut dapat
diidentifikasi masalah-masalah yang
dihadapi selama ini hingga akhirnya
menemukan
solusi
tepat
untuk

menyelesaikannya. “Kita harus selalu
senantiasa mencari jalan keluar dari
masalah-masalah yang ada,” ungkapnya.
Selanjutnya, menurut Mahfud,
hasil Raker akan menjadi pijakan untuk
menentukan arah kebijakan dan program
kerja Kesekjenan dan Kepaniteraan MK
pada masa yang akan datang. “Kedepannya,
dapat menghasilkan proyeksi yang jelas
dan tepat untuk menentukan rencana
strategis MK pada 2011 nanti,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan kepada
seluruh peserta Raker, untuk selalu
menjaga integritas dan profesionalitas
kerja dalam mengemban amanah di MK.
Berkaitan dengan beberapa ‘kabar
miring’ tentang MK akhir-akhir ini, Mahfud
berpesan, MK harus selalu merangkul
berbagai pihak untuk bekerjasama
menjaga MK agar tetap bersih serta
mewujudkan MK sebagai peradilan yang
kredibel, akuntabel dan terpercaya. Terkait
hal itu, ia menegaskan, ke depan MK
harus membentuk sistem pengawasan dan
pengendalian internal, khususnya terkait
fungsi-fungsi administrasi yustisial.
“Kita memang sudah memiliki sistem
pengawasan sebagaimana diterapkan juga
di lembaga-lembaga lain. Namun, kita
menyadari bahwa perlu untuk memperkuat

sistem pengawasan dan pengendalian
yang handal sebagai bentuk jawaban
dalam upaya meningkatkan kepercayaan
publik kepada MK. Sebagai langkah awal,
MK dapat melakukan kerjasama dengan
lembaga penegak hukum lain, misalnya
KPK, guna menciptakan whistleblower
system atau dengan LPSK dan POLRI,”
tulisnya dalam salah satu Pokok-Pokok
Pikiran dan Garis Besar Kebijakan Ketua
MK.
Tidak hanya itu, Mahfud juga
mengharapkan dalam 2011 nanti, targettarget terkait Reformasi Birokrasi di
MK dapat terwujud. Target tersebut di
antaranya: Job Evaluation and Job Grading,
Renumeration Management, Competency
Model, dan Career Management. “Dengan
tercapainya tahapan Reformasi Birokrasi
tersebut, maka diharapkan kinerja MK
akan mengalami peningkatan performa
pada tahun-tahun berikutnya,” lanjutnya.
Pada acara Raker, Laporan Kerja
Sekretariat Jenderal MK disampaikan
langsung oleh Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar. Sedangkan Laporan Kepaniteraan
MK disampaikan oleh Plt. Panitera MK
Kasianur Sidauruk. Dalam pemaparannya,
Janedjri menyampaikan bahwa rencana
kerja dan anggaran 2010 yang telah
dilaksanakan, merupakan derivasi dari
visi misi MK yang kemudian dielaborasi
dengan Rencana Strategis (Renstra) MK
2010-2014.
Rencana kerja memuat beberapa
program kerja, antara lain peningkatan tata
kelola administrasi peradilan, penelitian
dan pengkajian perkara, peningkatan
kerjasama dalam negeri dan luar negeri
serta peningkatan kesadaran berkonstitusi
dan penyebarluasan informasi MK. Terkait
peningkatan tata kelola administrasi
peradilan, menurut Janedjri, terbagi dalam
tiga aspek utama, yakni capacity building,
institutional building dan infrastructure
building.
Janedjri menyampaikan perlunya
penyempurnaan organisasi dan tata laksana
MK, penguatan sistem pengawasan dan
pengendalian internal, pengembangan
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peradilan berbasi ICT, peminaan karier,
penguatan Pusat Penelitian dan Pengkajian,
penyiapan E-Library, pengembangan
E-Perisalah (Court Recording System),
peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan
reformasi birokrasi dan lain sebagainya.
Sedangkan Plt. Panitera MK
mengemukakan hal-hal teknis menyangkut
pelaksanaan
dukungan
administrasi
yustisial, mulai jumlah permohonan,
berapa permohonan diregistrasi dan yang

tidak, jangka waktu penanganan perkara,
penanganan perkara oleh hakim konstitusi,
jumlah putusan, administrasi risalah dan
pemuatan putusan di berita negara dan lain
sebagainya.
Selama Rapat, muncul berbagai
macam persoalan serta gagasan tentang
perbaikan dan pembenahan MK ke depan.
Salah satunya, pada tahun 2011, MK
diharapkan semakin memantapkan diri
sebagai peradilan modern berbasis IT.

“Peradilan yang paperless,” ungkap Hakim
Konstitusi Harjono. Jika hal itu terwujud,
kata Harjono, selain mempermudah dalam
melakukan pemeriksaan dan pemberkasan,
juga akan mewujudkan proses beracara
yang murah dan transparan. Tentu saja,
dalam konsep yang lebih besar, semua
yang dilakukan dan akan dilakukan oleh
MK ke depan adalah untuk satu tujuan,
yakni memberikan pelayanan terbaik
kepada para justiciabelen. (Dodi/mh)

Anugerah Muharam Award UIA bagi Mahfud MD
Ketua MK, Prof. Dr. Mahfud MD menerima
anugerah Muharam Award dari Universitas Islam
As-Safi’iyah (UIA) yang diberikan oleh Rektor
UIA, Prof. Dr. Tutty Alawiyah AS, Kamis (23/12) di
Kampus UIA Jakarta.

Humas MK/Prana Patrayoga

K

etua MK Prof. Dr. Mahfud MD
menerima anugerah Muharam
Award
dari
Universitas
Islam As-Safi’iyah (UIA),
pada Kamis (23/12) di Kampus UIA
Jakarta. Menurut Rektor UIA, Prof. Dr.
Tutty Alawiyah AS, alasan pemberian
penghargaan tersebut karena Mahfud
telah menunjukkan sebagai cendikiawan
muslim yang transformatif dan inspiratif
atas keberaniannya menegakkan nilainilai Islam mengenai kebenaran, keadilan
dan anti KKN.
Dalam kesempatan itu Mahfud
memberikan ceramah berjudul “Hijrah
dari Budaya Korupsi untuk Indonesia
yang Bermartabat”. Dikatakan Mahfud,
ada anggapan bahwa korupsi di Indonesia
sudah menjadi budaya.
“Saya tidak sependapat dengan
anggapan itu. Karena dalam terminologi
keilmuan, budaya merupakan produk
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suatu masyarakat tentang hal-hal yang
baik. Misalnya, budaya sopan santun
kepada orangtua. Kalau korupsi kan tidak
baik. Jadi, apa betul masyarakat kita
punya budaya korupsi?” kata Mahfud
mempertanyakan.
Dikatakan Mahfud, pengertian
budaya juga berarti sebagai hal yang
terwariskan secara turun temurun dan
tidak bisa dihentikan. Bukti empiriknya,
lanjut Mahfud, bangsa Indonesia sempat
mengalami masa yang panjang dengan
tidak adanya korupsi seperti sekarang.
Berdasarkan hasil penelitian, korupsi yang
cukup besar dan menggurita, baru muncul
di Indonesia sejak 1974.
“Sebelum tahun 1974, korupsi di
Indonesia bisa dikatakan tidak besar,
korupsi karena terpaksa. Misalnya, barang
kantor yang hampir tidak terpakai dan
tidak ada manfaatnya lagi. Beda dengan
sekarang, korupsi dilakukan dengan cara

mencuri secara besar-besaran,” papar
Mahfud.
Kemudian mengenai pengertian
hijrah dari budaya korupsi, ungkap
Mahfud, diartikan sebagai pindah
dari budaya korupsi, pindah dari alam
jahiliyah menuju kepada alam hidayah.
Sedangkan pengertian korupsi itu sendiri,
jelas Mahfud, memiliki dua pengertian.
“Pertama, korupsi dalam arti konvensional
yakni mencuri uang negara dengan cara
melawan hukum dan merugikan keuangan
negara. Kedua, korupsi dalam arti nonkonvensional. Misalnya, sikap sombong,
sewenang-wenang dan sebagainya,” kata
Mahfud.
Sementara
itu,
Rektor
UIA
Tutty Alawiyah dalam sambutannya,
mengatakan bahwa terkait pemberantasan
korupsi dan penegakan HAM yang gencar
dilakukan di Indonesia saat ini, hasilnya
masih jauh dari harapan. “Oleh karena itu,
kita harus merenungkan kembali, korupsi
tidak hanya melawan hukum tapi juga
berdampak besar bagi hak asasi manusia,
sehingga layak sebagai kejahatan terhadap
kemanusiaan karena telah merampas hak
dan hajat hidup orang banyak,” tandas
Tutty di hadapan para hadirin, antara lain
sejumlah duta besar dari negara-negara
muslim. (Nano Tresna A./mh)

Ketua MK: Peran Aktif Satgas Mafia Hukum Sangat
Dibutuhkan
Ketua MK Moh. Mahfud MD
menjadi pembicara pada forum
diskusi “Evaluasi Kinerja Satuan
Tugas (Satgas) Pemberantasan
Mafia”, (22/12), di Istana Bogor.

Humas MK/Ilham

M

afia hukum bukan hanya
berkaitan dengan uang,
tetapi juga soal tekanan dan
opini untuk memengaruhi
putusan. Hal ini disampaikan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD ketika menghadiri
forum diskusi “Evaluasi Kinerja Satuan
Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia”,
(22/12), di Istana Bogor.
“Ada
juga
tekanan
upaya
memengaruhi putusan. Itu sama juga
akibatnya dengan mafia kasus. Mungkin
tekanan opini atau atau tekanan politik
atau blackmail. Saya akan ceritakan blakblakan ketika saya menangani gugatan
Yusril terhadap masa jabatan Jaksa Agung,
Hendarman Supandji. Menjelang putusan,
saya didatangi oleh seseorang yang minta
agar intinya MK itu menyatakan Jaksa
Agung itu sah sampai akhir masa jabatan.
Katanya Jaksa Agung itu hanya bisa
berhenti dengan adanya SK Presiden,”
jelasnya.
Mahfud menjelaskan bahwa orang
tersebut mengancamnya akan membuka
data mengenai suap yang dilakukan oleh
salah satu hakim konstitusi. “Dia setengah

mengancam. Kami juga punya data kalau
hakim MK itu terima suap. Kami punya
buktinya A1. Saya bilang, saya kerja untuk
negara. Kalau ada info A1, saya sikat atas
nama negara,” tegasnya.
Orang tersebut, lanjut Mahfud,
mengatakan akan membongkar kasus
suap di MK. “Hakim Anda, namanya
Akil Mochtar pernah menerima uang
di Kalimantan Barat untuk pemekaran
daerah. Dia sudah menandatangani di
kwitansinya. Itu kwitansi 2003 dan sudah
clear di Kejaksaan Agung. Itu bukan suap,
tetapi itu biaya jamuan karena orang Pemda
ini ingin mempertanggungjawabkan.
Berikutnya datang lagi, dia bilang Yusril
ini buktinya sudah kuat. Kalau dia sampai
masuk pengadilan, Bapak bisa ikut karena
sebagai mantan Menteri Kehakiman. Saya
bilang, saya tidak ada urusan itu. Kami
sudah punya putusan,” paparnya.
Dalam kesempatan itu pula, Mahfud
memaparkan bahwa Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mempunyai peran
untuk mengintervensi dalam penegakan
hukum di Indonesia. Menurut Mahfud,
Presiden memiliki peran dalam penegakkan

hukum dari sisi eksekutif. “Saya ingin
meluruskan pandangan bahwa Presiden
tidak boleh ikut campur urusan hukum.
Menurut saya, Presiden wajib ikut dalam
penegakan hukum karena dibantu oleh
Jaksa Agung dan Kapolri,” kata Mahfud.
Akan tetapi, lanjut Mahfud,
jika sebuah kasus sudah memasuki
ranah pengadilan, Presiden tidak boleh
melakukan intervensi. “Baru tidak boleh
ikut campur di dalam ranah pengadilan.
Kalau sudah bagian Pak Harifin (Ketua
Mahkamah Agung, red.) dan saya, jangan
ikut campur,” ujarnya.
Menurut Mahfud, peran aktif Satgas
Mafia Hukum sangat dibutuhkan untuk
mengusulkan hal tersebut kepada Presiden.
“Peran Satgas itu strategis, dia (Satgas
Mafia Hukum, red.) merekomendasikan
itu, mengusulkan secara teknis agar
Presiden ikut campur,” ujarnya.
Disinggung mengenai strategi MK
menghadapi Mafia Hukum, Mahfud
mengatakan MK menggunakan strategi
keterbukaan. “Kita tidak boleh melindungi
institusi karena kita kerja untuk negara,”
tandasnya. (Lulu Anjarsari/mh)
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Ketua MK: MK Tak Boleh Komentari RUU, Sebelum
Jadi UU

Humas MK/Annisa Lestari

Ketua MK, Moh. Mahfud MD memberikan keterangan kepada para wartawan di ruang kerjanya, Senin (27/12),
di antaranya hadir jurnalis dari Al Jazeera.

K

etua MK Moh. Mahfud
MD menjelaskan argumenargumen RUU Keistimewaan
Yogyakarta harus dibangun
dalam proses politik di DPR dan tidak
boleh dicampuri oleh MK.
“MK tak boleh mengomentari
suatu RUU, sebelum menjadi UU. Sebab
jika memberi komentar atas RUU berarti
mencampuri urusan legislatif. Padahal
MK adalah yudikatif dan berada pada
posisi di luar legislatif,” ungkap Mahfud
kepada para wartawan di ruang kerjanya,
Senin (27/12), di antaranya hadir jurnalis
dari Al Jazeera.

Selain itu, MK juga tak boleh
mengomentari substansi RUU. Namun,
dia mengingatkan jika setelah setelah
RUU itu disahkan dan isinya tidak sesuai
dengan konstitusi, pihak-pihak terkait bisa
mengajukan permohonan uji materi ke
MK.
“Oleh karena itu MK hanya akan
melihat argumen-argumen yang dibangun
dalam proses politik antara DPR dan
Pemerintah dalam proses legislasi itu,”
tegas Mahfud.
Mahfud menjelaskan pula, selama
ini MK sudah cukup banyak menjatuhkan
bermacam putusan yang fundamental. Di

antaranya, putusan MK soal penggunaan
KTP atau paspor pada saat Pemilu 2009.
Selain itu, beberapa tahun lalu, MK pernah
menjatuhkan putusan mengenai hukuman
mati di Indonesia, juga putusan mengenai
quick count dan survei dalam pemilu, dan
sebagainya.
“Salah
satu
putusan
paling
fundamental adalah Kasus ‘Cicak vs
Buaya’ yang menyangkut Bibit-Chandra
pada November 2009. Kasus ini mendapat
perhatian banyak pihak dan seluruh
masyarakat Indonesia,” ujar Mahfud.
Di samping melakukan sidangsidang mengenai sengketa Pileg, Pilpres
dan Pemilukada yang saat ini masih
menghangat,
ungkap Mahfud, MK
juga melakukan pengujian terhadap UU
sebagai wewenang utama MK. “Sumber
pengujian sepenuhnya pada konstitusi,”
kata Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menanggapi
soal pengawasan para hakim MK.
Dikatakan Mahfud, pengawasan terhadap
MK, khususnya kepada para hakim MK
itu perlu. Sejauh ini, ujar Mahfud, kinerja
MK masih bisa dikatakan baik karena MK
dekat dengan sumbu sejarah.
“Namun saya juga tetap khawatir,
suatu saat MK bisa saja dicemari oleh
pihak tertentu karena kepentingan politik
dan sebagainya,” tandas Mahfud seraya
mengungkapkan bahwa pengawasan
hakim MK bisa dilakukan oleh pers, LSM,
maupun lembaga Komisi Yudisial (KY).
(Nano Tresna A.)

IT MK Korea Selatan Studi Banding ke MKRI
Deputi Direktur
Divisi IT MK Korea
Selatan, Park Min Soo
mengunjungi MKRI
dalam rangka studi
banding disambut
oleh Kepala Biro
Humas dan Protokol,
Noor Shidarta, Selasa
(28/12).
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D

eputi Direktur Divisi
IT
(Information
Technology)
Mahkamah
Konstitusi
Korea Selatan, Park Min
Soo mengunjungi Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (MKRI). Dalam
kunjungan tersebut Min Soo berkeliling
melihat-lihat teknologi informasi yang
digunakan pada kegiatan peradilan di
MKRI sebagai bahan studi banding.
Kunjungan Min Soo dalam rangka
studi banding tersebut disambut langsung
oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Noor
Humas MK/Prana Patrayoga

Shidarta, Selasa (28/12). Keduanya sempat
melakukan diskusi mengenai fasilitas
teknologi informasi yang digunakan di
masing-masing lembaga peradilan.
Ia juga mengatakan, IT di MK
Korea tidak sebesar dan sekompleks di
Indonesia. Ia merasa perlu belajar dengan
pihak IT MKRI, terutama dalam penerapan
video conference untuk persidangan di
MKRI. Min Soo melihat penggunaan
video conference dalam persidangan di
MKRI sangat membantu karena wilayah
Indonesia yang lebih luas dibanding
Korea.
Untuk live streaming persidangan,
Min Soo mengatakan di negaranya tidak

semua persidangan dapat dilihat melalui
live streaming. Hanya persidangan
yang sifatnya penting untuk publik saja
yang disiarkan melalui live streaming.
Dalam kesempatan yang sama, Noor juga
menyampaikan penerapan IT di MKRI. Ia
mengatakan Divisi IT di MKRI bersifat
mendukung peradilan. Karena itulah
segala fasilitas IT di MKRI digunakan
untuk membuat jalannya persidangan
lebih mudah dan tertib. Ia mencontohkan,
untuk persidangan yang membutuhkan
keterangan saksi dari wilayah-wilayah
yang sulit dijangkau, maka MKRI
menggunakan video conference untuk

“menghadirkan” saksi di persidangan.
“Untuk
persidangan-persidangan
yang penting, persidangan kami pancarkan
langsung ke 39 universitas. Jadi seluruh
mahasiswa di Indonesia dari Aceh sampai
Papua bisa melihat,” jelas Noor tentang
penerapan IT untuk persidangan melalui
video converence di Indonesia.
Noor juga menegaskan segala detil
persidangan di MKRI tidak dipungut biaya.
Bahkan untuk parkir dan permintaan video
persidangan tidak dipungut biaya apa pun.
“Jadi di sini tidak ada biaya apa pun, free
of charge untuk semua persidangan,” tegas
Noor. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Ketua MK: UU Cenderung Dibuat Berdasarkan
Kompromi Politik

Humas MK/GANIE

Ketua MK, Moh. Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun 2010” yang
diselenggarakan di Megawati Institute, Jakarta, Selasa (28/12) siang.

S

ejak
lembaga
Mahkamah
Konstitusi (MK) dibentuk pada
tahun 2003 hingga 2010, MK
telah menguji sebanyak 365
undang-undang (UU), yang 58 UU di
antaranya dibatalkan. Hal ini menunjukkan
memang ada kekeliruan dalam pembuatan
UU.
“Sebagian besar UU yang dibatalkan
adalah undang-undang mengenai politik,
misalnya UU tentang Pemilu dan UU
tentang Pemerintahan Daerah,” ungkap
Mahfud sebagai salah seorang narasumber

dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun
2010” yang diselenggarakan di Megawati
Institute, Jakarta, Selasa (28/12) siang.
Dengan adanya dinamika pembatalan
UU mengenai politik, menurut Mahfud,
ada kecenderungan bahwa UU dibuat
berdasarkan kehendak dan kompromi
politik. Bahkan, kata Mahfud, hampir
semua politisi di Indonesia selalu mencari
tafsir sendiri atas kehendak sendiri.
“Mereka secara sadar telah
melakukan kesalahan dalam penafsiran.
Namun,
kesalahan
itu
kemudian

dikompromikan dengan peta kekuatan
politik di parlemen. Akhirnya, meskipun
salah, tapi karena mayoritas akhirnya
diputuskan,” imbuh Mahfud. Dalam
diskusi itu juga dihadiri narasumber
lainnya, yakni mantan Presiden Megawati
Soekarnoputri selaku Chairman Megawati
Institute, pengamat politik dan militer
Salim Said, serta pengamat ekonomi Iman
Sugema.
Dalam kesempatan itu Megawati
menekankan pentingnya peran konstitusi
dalam kehidupan bernegara, termasuk
peran penting MK dalam mengawal
konstitusi. Megawati juga meminta
Ketua MK, agar tetap tegar dan tidak
oleng dengan gonjang-ganjing berbagai
permasalahan yang kini menerpa MK.
Sementara pengamat militer Salim
Said mengatakan, saat ini terlihat bahwa
bangsa Indonesia mulai meninggalkan
nilai-nilai Pancasila, mulai keluar dari
semangat amanat konstitusi, sistem
presidensial yang diamanatkan konstitusi
tidak berjalan semestinya.
“Dalam
praktiknya,
sistem
presidensial dapat terjebak pada praktik
demokrasi delegatif yang ditandai oleh
pemusatan kekuasaan Presiden yang
berjalan tanpa pengawasan yang kuat,”
tandas Salim.(Nano Tresna A./mh)
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Mahfud MD: Gus Dur Tegas dan Berani Hantam
Kesewenangan

Ketua MK Moh.
Mahfud MD saat
acara “Haul Akbar
Setahun Wafatnya KH.
Abdurrahman Wahid”
di Ciganjur, Kamis
(30/12) malam.

H

aul merupakan pembelajaran,
mengenang jasa-jasa orang
b e s a r, u n t u k k e m u d i a n
melanjutkan nilai-nilai
perjuangannya. “Belajar dari kehidupan
manusia, dari manusia yang besar, kita
menjadi tahu mengapa orang menjadi besar
dan mengapa orang menjadi kecil dalam
hidupnya,” kata Ketua MK Moh. Mahfud
MD dalam acara “Haul Akbar Setahun
Wafatnya KH. Abdurrahman Wahid” di
Ciganjur, Kamis (30/12) malam.
Itulah sebabnya, ungkap Mahfud,
dalam Al-Qur’an dituliskan bahwa Allah
SWT mengisahkan tentang kematian Fir’aun,
saat-saat menjelang ajal Fir’aun ketika
tenggelam di Laut Merah. Kala itu sosok
pria yang dikenal sangat arogan dan merasa
dirinya sebagai Tuhan, berdoa, “Tuhan, saya
menjadi kecil di Laut Merah. Sekarang saya
tahu, Engkaulah Tuhannya Musa adalah
Tuhan yang benar, Engkau Maha Besar.
Atas kekuasaan-Mu, selamatkanlah saya
dari kematian di Laut Merah.”
Dijelaskan Mahfud, Allah SWT
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berfirman, “Hari ini Aku selamatkan
badanmu dari kehancuran Laut Merah,
agar kamu bisa menjadi pelajaran bagi
orang-orang sesudah kamu.” Ribuan tahun
kemudian, tubuh Fir’aun tetap utuh meski
sudah tak bernyawa, hingga kini tersimpan
di Kairo, Mesir.
Oleh sebab itu, haul menjadi penting,
karena dapat belajar dari sejarah orangorang besar baik yang baik maupun yang
jahat. “Nah, melalui haul malam ini, kita
bisa belajar dari Gus Dur sebagai orang
besar yang baik. Itulah perlunya haul,”
imbuh Mahfud yang datang beserta isteri,
serta dihadiri sejumlah tokoh lain seperti
Akbar Tanjung dan isteri, Lukman Hakim,
dan para hadirin lainnya.
Lebih lanjut Mahfud menuturkan
pengalamannya dengan KH. Abdurrahman
Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.
Menurut Mahfud, Gus Dur merupakan
sosok yang tegas kepada ketidakadilan
dan kekufuran. Di mata Gus Dur, bukan
persoalan, orang beragama apa pun kalau
memang tidak lurus, maka akan dihantam

oleh Gus Dur. Sebaliknya, kalau orangorang itu jujur dan lurus, maka akan
dilindungi oleh Gus Dur.
“Saya teringat, menjelang kejatuhan
Gus Dur dan beliau diserang ramai-ramai
oleh lawan politiknya, lalu Menteri Luar
Negeri saat itu Alwi Shihab mendatanginya
seraya berkata, ‘Gus, ini kan politik, Gus
Dur enggak usah banyak komentar, biarkan
saja nanti reda sendiri’. Tapi jawab Gus
Dur, ‘Ente urus aja orang-orang yang baik
agar tetap baik. Soal preman-preman biar
saya yang menghadapi’,” papar Mahfud.
Hal itulah, ungkap Mahfud, yang
menjadi salah satu gaya Gus Dur dalam
menjalankan kepemimpinannya. Bahwa
Gus Dur tegas dan berani menghantam
kesewenang-wenangan.
“Sebaliknya, kepada orang-orang
baik, beliau sangat santun, tidak pernah
memikirkan bahwa beliau seorang
Presiden. Beliau sangat ramah terhadap
siapapun. Kita bisa belajar dari sejarah
orang baik, kalau ingin hidup tenteram,”
tandas Mahfud. (Nano Tresna A.)

Peserta Nasional “Moot Court” Kunjungi MK

Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar menerima
sekaligus memberi materi
pada kunjungan peserta
kegiatan Nasional Moot
Court yang diselenggarakan
Universitas Pancasila pada
Jumat (31/12) di Aula Dasar
Gedung MKRI

H

akim Konstitusi M. Akil
Mochtar menerima sekaligus
memberi materi pada
kunjungan peserta kegiatan
Nasional Moot Court yang diselenggarakan
Universitas Pancasila. Akil memberikan
materi seputar demokrasi konstitusional
dan peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (MKRI).
Peserta Nasional "Moot Court" yang
mengunjungi MK berasal dari 16 delegasi
dari fakultas hukum universitas-universitas
di Indonesia. Keenam belas delegasi
tersebut antara lain berasal dari Universitas
Cenderawasih Papua, Universitas Patimura
Ambon, Universitas Negeri semarang,
Universitas Diponegoro, Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas
Syiah Kuala Aceh, dan Universitas
Padjadjaran Bandung. Terdapat pula tamu
istimewa peserta Nasional Moot Court
yang juga hadir dalam kunjungan tersebut,
yaitu mahasiswa dari Universitas Malaya
Malaysia.
M. Akil Mochtar yang memberi
materi kepada hampir 400 mahasiswa
tersebut menyampaikan makalah yang
berjudul, “Demokrasi Konstitusional
dan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia”. Akil menyampaikan hakikat
konstitusi adalah hukum yang paling
tinggi tingkatannya, yaitu UUD 1945.
Karena sebagai hukum tertinggi, maka
tujuan yang hendak dicapai juga tertinggi.
Tujuan paling tinggi dari konstitusi antara

Humas MK/Yogi Dj

lain, keadilan, ketertiban, kesejahteraan,
dan kemerdekaan.
Berdasar hukum tertinggi yang
memiliki tujuan paling tinggi itu pula
lah demokrasi berjalan. Karena itulah,
kemudian demokrasi yang berlandaskan
hukum konstitusi disebut demokrasi
konstitusional.
“Demokrasi
yang
modern,
demokrasi yang berasaskan konstitusional
adalah demokrasi yang berlandaskan
hukum. Tanpa hukum, justru demokrasi
berkembang ke arah yang keliru karena
nantinya hukum hanya ditafsirkan sepihak
oleh penguasa atas nama demokrasi. Jadi,
negara yang demokrasi adalah negara yang
berlandaskan hukum. Dan negara hukum
adalah negara yang demokratis. Sebab
itulah disebut demokrasi konstitusional,”
papar Akil menjelaskan demokrasi
konstitusional.
Lebih lanjut, Akil menjelaskan
demokrasi konstitusional saat ini telah
berkembang konsepnya. Hukum yang
menjadi landasan demokrasi kemudian
memiliki syarat, yaitu hukum tersebut
harus lebih dulu disepakati bersama.
Karena itulah, demokrasi dan hukum
dalam negara demokrasi konstitusional
bagai satu sisi mata uang yang sama.
Akil menegaskan, negara hukum harus
demokratis dan negara demokratis harus
didasari hukum.
Meski MK memiliki kewenangan
“super” seperti tersebut, MK juga tidak

lepas dari lingkaran check and balances
sebagai fungsi kontrol. Menurut Akil, hal
itu dapat terjadi karena Hakim Konstitusi
MK tidak dipilih oleh MK sendiri,
melainkan oleh Presiden, DPR, dan MA
(Mahkamah Agung).
Terkait
dengan
kewenangan
MK yang dapat menguji UU terhadap
UUD, seorang peserta yang hadir dalam
kesempatan itu, La Ode Suparno Tammar
dari Universitas Haluoleo bertanya kepada
Akil. “Mekanisme pengajuan pengujian
undang-undang itu seperti apa?” Tanya
Tammar.
Menanggapi pertanyaan Tammar,
Akil
menjelaskan
pengujian
UU
dimaksudkan untuk menjamin hak
warga Negara. Dan pengajuan pengujian
terhadap UU dapat diuji keseluruhan UU,
pasal, frasa, atau kata dalam UU yang
hendak diujikan. Kemudian, putusan MK
terhadap pengujian UU tersebut bersifat
mengikat sehingga harus dimasukkan ke
dalam lembaran negara.
Di akhir acara, Akil berharap para
mahasiswa yang hadir suatu saat dapat
menjadi hakim konstitusi di MK. Akil
juga percaya para mahasiswa mampu
untuk mewujudkan hal tersebut. “Tidak
usah berkecil hati meski berasal dari
daerah, yakin saja pasti perhasil,” tutup
Akil menyemangati yang kemudian
disambut ucapan amin serempak dari para
mahasiswa. (Yusti Nurul Agustin/mh).
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Ketua MK: Konstitusi Harus Ditegakkan Tanpa
Kompromi

Humas MK/Andhini SF

M

engenang seseorang dan
m e r ayakannya adalah
lumrah. Tapi, akan berbeda
jika yang dikenang adalah
sosok dengan jasa besar terhadap negeri
ini. Dia, tak hanya mantan Presiden RI,
tetapi juga seorang pemikir, pejuang
sekaligus tokoh agama, bahkan tak hanya
itu, ia juga tokoh penuh kontroversi. Itulah
yang unik darinya. Terkadang ia terkesan
menyepelekan masalah, meski di satu sisi,
‘celetukan-celetukannya’ kadang sangat
tepat dan ‘menggugat’ nalar. “Gitu aja kok
repot,” merupakan salah satu celetukannya
yang cukup populer. Dia, adalah KH.
Abdurrahman Wahid, atau akrab dipanggil
Gus Dur.
Untuk mengenang jasa-jasa dan buah
pikiran Gus Dur, khususnya pemikiranpemikirannya tentang konstitusionalisme,
maka digelar diskusi dengan mengangkat
tema
“Konsekuensi
Menegakkan
Konstitusi” pada Rabu (29/12) di Aula
Lantai Dasar Gedung MK, Jakarta Pusat.
Acara ini dipersembahkan oleh Mahkamah
Konstitusi (MK), Rakyat Merdeka Online
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(RM Online), serta Gerakan Indonesia
Bersih (GIB). Adapun pembicara dalam
diskusi ini adalah Rizal Ramli (pakar
ekonomi), Adi Massardi (mantan juru bicara
Gus Dur), dan Luhut MP Pangaribuan (pakar
hukum) dengan dimoderatoti oleh Teguh
Santosa.
Pada kesempatan itu, Mahfud
menyampaikan kenangannya mengenai
beberapa perilaku Gus Dur dalam
kesehariannya saat menjadi Presiden RI.
Di mana, pada waktu itu masih menjabat
sebagai Menteri Pertahanan RI.
Menurut Mahfud, Gus Dur merupakan
salah satu tauladan dalam menghayati
konstitusi. Mahfud mengisahkan, pada
suatu peristiwa di mana Gus Dur akan
diturunkan sebagai Presiden, dirinya
ditemui oleh orang yang mengatakan akan
membantu Gus Dur mempertahankan
kedudukannya (sebagai Presiden). Lalu,
Gus Dur meminta Mahfud menemui orang
tersebut untuk menanyakan dengan cara
apa orang tersebut akan membantu Gus
Dur. Orang itu pun berkata, “Berlakukan

Ketua MK, Moh.
Mahfud MD menjadi
keynote speaker
dalam diskusi bertema
“Konsekuensi
Menegakkan
Konstitusi” pada Rabu
(29/12) di Aula Lantai
Dasar Gedung MK.

syariat Islam, maka saya akan bela Gus Dur
dengan seluruh umat islam di Indonesia
ini,” begitulah kurang lebih perkataan
orang itu.
Kemudian, pesan orang tersebut
disampaikan Mahfud kepada Gus Dur.
Setelah mendengar hal itu, Gus Dur
pun menjawab, “Saya lebih baik tidak
menjadi Presiden dari pada mengkhianati
konstitusi.”
“Kalau mau membela saya harus
dengan cara-cara konstitusional,” tegas
Gus Dur menyambung jawabannya itu.
Menurut Mahfud, semangat inilah yang
harus kita teladani dan hayati. Jangan
sampai berbicara tentang demokrasi dan
konstitusi hanya pada tingkatan formalitas
belaka, tidak sampai pada implementasi
keseharian. “Demokrasi itu bukan pasar,”
tutur Mahfud menerjemahkan pesan
tersirat Gus Dur tersebut.
Ia menegaskan, konstitusi harus
ditegakkan tanpa kompromi. Demokrasi
bukan arena transaksi kepentingan.
“Konstitusi tidak dapat dijualbelikan
dengan jabatan,” pesannya. (Dodi/mh)

AKSI

CAKRAWALA

Conseil
Constitutionnel
of Cambodia

Hakim Konstitusi Kamboja
Harus Khmer Sejak Lahir

K

erajaan Kamboja adalah
sebuah negara berbentuk
monarki konstitusional di
A s i a Te n g g a r a . N e g a r a
ini merupakan penerus Kekaisaran
Khmer yang pernah menguasai seluruh
Semenanjung Indochina antara abad ke11 dan 14.
Kamboja berbatasan dengan
Thailand di sebelah barat, Laos di utara,
Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di
selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle

Sap melintasi negara ini.
Menjelang kemerdekaannya, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
banyak membantu negara Kamboja.
Buku-buku taktik perang karangan perwira
militer Indonesia banyak digunakan oleh
militer Kamboja. Oleh karenanya, para
calon perwira di militer Kamboja, wajib
belajar dan dapat berbahasa Indonesia.
Conseil Constitutionnel of Cambodia
Dewan Konstitusi Kamboja,

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kamboja

Mahkamah Konstitusi-nya Kamboja,
adalah lembaga tertinggi yang ditetapkan
oleh Undang-Undang Dasar 1993 untuk
menjamin tegaknya Konstitusi, dan untuk
menafsirkan konstitusi dan hukum yang
diadopsi oleh Majelis Nasional serta dibuat
secara serius oleh Senat.
Lembaga ini telah efektif berfungsi
sejak 15 Juni 1998 untuk pertama kalinya
dalam sejarah Kamboja. Dewan Konstitusi
terdiri dari seorang Presiden dan 8 anggota.
Di Kamboja, hakim konstitusi disebut
juga dengan anggota dewan konstitusi
(constitutional council members).
Presiden Dewan Konstitusi Kamboja
dipilih oleh perguruan tinggi dari 9 dewan
melalui mekanisme mayoritas mutlak.
Pemilihan Presiden Dewan Konstitusi
berlangsung setiap tiga tahun setelah tiga
anggota baru, yakni hakim konstitusi,
dilantik.
Presiden Dewan Konstitusi memiliki
kedudukan dan hak prerogatif sama dengan
Presiden Majelis Nasional. Sementara
hakim konstitusi memiliki pangkat dan
hak prerogatif sama dengan Wakil Presiden
Majelis Nasional. Mandat normal hakim
konstitusi adalah 9 tahun, dan sepertiga
dari anggota Dewan Konstitusi diganti
setiap 3 tahun.
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Gedung Konstitusi Kamboja.

Untuk mandat pertama, beberapa
anggota yang ditunjuk atau dipilih untuk
jangka waktu 3, 6, dan 9 tahun masingmasing. Tiga (3) hakim anggota ditunjuk
oleh Raja, sementara Majelis Nasional dan
Dewan Agung kehakiman akan memilih
3 anggota masing-masing. Semua anggota
dipilih dengan melihat tingkat kepribadian
yang tinggi, berlatarbelakang Khmer sejak
kelahiran, usia minimal 45 tahun, lulus dari
pendidikan tinggi di bidang hukum, dan
memiliki setidaknya 15 tahun pengalaman
profesional.
Pada prinsipnya Dewan Konstitusi
tidak dapat memeriksa setiap masalah
dengan inisiatif sendiri. Hanya Raja,
Presiden Senat, Presiden Majelis Nasional,
Perdana Menteri, seperempat anggota
senator, sepersepuluh Anggota Majelis
Nasional, atau yurisdiksi dapat meminta
Mahkamah Konstitusi untuk menguji
konstitusionalitas hukum.
Orang dan partai politik dapat
mengirimkan permintaan atau mengajukan
keluhan (constitutional complaints) kepada
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Dewan Konstitusi. Dewan Konstitusi
menafsirkan Konstitusi dan hukum, dalam
rangka pemeriksaan konstitusionalitas,
ketika diminta oleh Raja, Presiden Senat,
Presiden Majelis Nasional, Perdana
Menteri, 1/4 anggota senator, 1/10 anggota
Majelis Nasional atau oleh pengadilan.
Dalam kondisi tersebut di atas,
lembaga penguji konstitusi di Kamboja ini
dapat memeriksa konstitusionalitas hukum
sebelum atau setelah diundangkan, kecuali
UU organik, prosedur peraturan Senat dan
Majelis Nasional yang harus diperiksa
sebelum diputuskan menjadi UU.
Dewan Konstitusi adalah satu-satunya
lembaga yang berwenang membatalkan
setiap suara oleh Majelis Nasional yang
bertentangan dengan prinsip menjaga
kemerdekaan, kedaulatan, integritas
teritorial dan yang mengurangi kesatuan
politik atau pengelolaan administrasi
bangsa.
Keputusan Dewan Konstitusi bersifat
final tanpa recourse (hak memohon ganti
rugi) dan memiliki kewenangan atas

semua kekuasaan lembaga negara yang
ditetapkan dalam konstitusi. Dalam konteks
internasional, Dewan Konstitusi telah
menjadi anggota ACCPUF (Association
des Cours Constitutionnelles ayant en
Partage l’Usage du Francais) sejak
tahun 1998.
Komposisi dan Organisasi
Jumlah hakim konstitusi Dewan
Konstitusi Kamboja adalah 9 orang.
Dalam proses pengangkatan dan otoritas
pemilihan, masing-masing lembaga
eksekutif, legislatif, dan yudikatif berhak
mengusulkan 3 orang anggota hakim
konstitusi. Sang Raja menunjuk 3 anggota
hakim konstitusi melalui Preah Kret Reach
(Royal Degree). Lalu, Supreme Council
Magistrature harus memilih 3 anggota
yang kemudian akan diangkat oleh Royal
Degree. Kemudian, Majelis Nasional akan
memilih 3 anggota yang kemudian akan
diangkat oleh Royal Degree.
Presiden Dewan Konstitusi dipilih
oleh para anggota hakim konstitusi setiap 3

H.E Mr. EK SAM OL
President

H.E. Mrs SUM NIPHA

H.E Mr. PENN THOL

H.E Mr. CHHOUR LEANG HUOT

H.E Mr. PROM NHEAN VICHETH

H.H SISOWATH PHANDARAVONG

H.R.H NORODOM SIRIVUDH

H.E Mr. MIN SEAN

H.E. Mrs CHEM VEYRITH

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Nama-nama Hakim Konstitusi Kamboja.

tahun dengan mekanisme mayoritas mutlak
(suara terbanyak). Mantan Presiden Dewan
Konstitusi dapat dipilih kembali.
Anggota Dewan Konstitusi tidak akan
dikenakan sanksi perdata atau pidana untuk
keputusan yang diambil saat memenuhi
fungsi sebagai hakim Dewan Konstitusi.
Keputusan untuk pemberhentian
anggota hakim konstitusi harus diambil
dengan pemungutan suara oleh 2/3
mayoritas seluruh hakim dalam sidang
tertutup. Dewan Konstitusi dapat
memberhentikan anggota yang kegiatannya
tidak sesuai dengan fungsinya atau yang
tidak hadir selama 3 kali pertemuan

berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu atau tidak dapat memenuhi tugasnya
karena cacat fisik atau mental.
Rapat Dewan Konstitusi dinyatakan
valid hanya jika, setidaknya, 5 anggotanya
berpartisipasi di Sidang Pleno. Aturan
Prosedur ditentukan dengan mekanisme
suara terbanyak. Presiden Dewan
Konstitusi harus menunjuk anggota hakim
konstitusi setiap kelompok untuk setiap
kasus (panel).

akan menyatakan pendapat mereka di
luar rapat.

Rahasia musyawarah

Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Kamboja
http://www.ccc.gov.kh/english/index.php

Musyawarah dan suara harus
dirahasiakan. Hakim konstitusi tidak

Validitas keputusan
Dewan Konstitusi wajib membuat
keputusan secara mayoritas mutlak dari
anggota Dewan (lima suara), kecuali
untuk adopsi dari Aturan Prosedur dan
untuk pemberhentian anggota yang harus
mengambil 2/3 mayoritas (enam suara)
dari seluruh anggota Dewan. (Yazid)
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Ragam Tokoh

Gus Dur Sang Pemancang Tonggak Konstitusi

“G

itu aja kok repot.” Pasti Anda ingat tokoh yang mengucapkan
kalimat lugas yang penuh canda itu. Ya, kalimat itu seakan
sudah menjadi trademark Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4
Indonesia. Gus Dur, begitu ia biasa disapa.
Tidak hanya penuh canda, Gus Dur juga terkenal dengan sikap-sikap
kontroversialnya. Masih ingatkah Anda dengan keputusannya untuk membuka
hubungan dengan Israel. Rencananya itu disambut dengan kemarahan beberapa
kelompok muslim Indonesia.
Tidak hanya keputusan yang kontroversial, sosok Gus Dur juga dikenang
sebagai pejuang konstitusi. Konsistensi Gus Dur dalam memperjuangkan
konstitusi bangsa dibenarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh.
Mahfud MD. “Gus Dur adalah sosok yang gigih memperjuangkan
demokrasi konstitusional, bukan konstitusi pasar atau transaksional,”
ujar Mahfud dalam acara mengenang Gus Dur di Mahkamah Konstitusi,
Jakarta, Rabu (29/12).
Gus Dur juga djadikan panutan karena ia tetap menjunjung
tinggi konstitusi, bahkan ketika banyak pihak mencoba menjatuhkannya.
Saat ditumbangkan dari kursi Presiden RI, Gus Dur tidak mengambil
langkah yang dimaksudkan untuk menyelamatkan posisinya melalui
jalan yang inkonstitusional. Sebab itulah kemudian Gus Dur juga
dikenang sebagai pemimpin yang memancangkan tonggak penegakan
konstitusi di negeri ini. (Yusti Nurul Agustin)

Presiden Sudan “Ancam” Terapkan
Syariat Islam dalam Konstitusi

P

residen Sudan, salah satu negara di Afrika, Omar Hassan al-Bashir
mengancam akan menerapkan syariat bila wilayah selatan negara
tersebut memilih untuk merdeka dari wilayah utara. “Apabila Sudan
selatan memisahkan diri, kita akan merubah konstitusi. Kalau ini
terwujud tidak akan ada lagi ruang untuk perbedaan budaya dan etnisitas,”
ujar Bashir, Senin (20/12).
Bashir juga mengatakan syariat akan menjadi dasar konstitusi di
Sudan. Dengan tegas Bashir juga mengatakan Islam akan menjadi agama
resmi dan Bahasa Arab akan menjadi bahasa resmi jika Sudan
bagian selatan memisahkan diri. “Ancaman” tersebut
diucapkan Bashir dalam pidatonya di Kota
Gedaref yang terletak di wilayah timur Sudan.
Ancaman tersebut terkait dengan
referendum yang dilaksanakan di Sudan
tanggal 9 Januari. Refendum tersebut
dimaksudkan untuk menyerahkan pilihan
kepada
rakyat
Sudan
menentukan
masa depan wilayah selatan negara itu.
(Republika.co.id/Yusti
Nurul Agustin)
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konstitusiana

Dikira Menerima
Anugerah Konstitusi

B

ulan November 2010 menjadi salah satu moment
penting bagi Mahkamah Konstitusi (MK), dengan
menyelenggarakan acara “Anugerah Konstitusi
Guru-Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Tingkat Nasional”.untuk tingkat SD dan MI, SMP dan MTs,
SMA dan MA. Oleh sebab itulah, MK mengundang para
guru terpilih dari berbagai daerah untuk diseleksi menjadi 9
guru terpilih menerima Anugerah Konstitusi.
Selanjutnya, para guru PKn yang diundang itu
pun berkumpul di Hotel Sultan, Jakarta, untuk diberikan
pengarahan langsung oleh Sekjen MK dan pejabat terkait
lainnya. Maka bertemulah para guru PKn, dalam suasana
kekeluarga, akrab dan begitu hangat. Saat suasana marak
itulah, tiba-tiba ada seorang guru PKn dari salah satu
daerah mendatangi panitia. Guru itu pun berkata, “Saya
mendapatkan kabar bahwa saya menerima Anugerah
Konstitusi. Jadi, saya ingin meminta hak saya itu,” kata
guru tersebut.
Situasi itu sempat membuat panitia bertanya-tanya,
ada apa dengan guru itu? “Maaf Pak, mungkin salah
informasi. Karena kami baru saja mengundang guru-guru
PKn untuk diseleksi sebagai penerima Anugerah Konstitusi.
Jadi belum ada penyerahan Anugerah Konstitusi kepada
guru PKn,” ujar salah seorang panitia,
	Mendengar penjelasan panitia itu, guru itu pun
langsung tersipu-sipu malu. “Oh begitu, maaf ya, mungkin
saya kurang mendapat informasi,” imbuh guru itu ramah.
(Nano Tresna A.)

Suasana Puitis
dalam Sidang MK

S

elama persidangan Mahkamah Konstitusi (MK)
jarang sekali ada penyair terkenal yang mau
memperlihatkan kemampuannya di hadapan
umum. Hal itulah yang dilakukan penyair kondang,
Taufik Ismail saat sidang uji materi UU Penodaan Agama di
MK. Taufik pun, dengan penuh perasaan membacakan puisi
tersebut. Tema puisi yang diangkat adalah menggunakan
metafora pagar.”Saya gunakan metafor pagar, agar dapat
dipahami siapa saja,” ujarnya saat sidang MK, 24 Maret
2010 lalu.
Menurut Taufik, sepuluh tahun terakhir, kebebasan
dinilai kebablasan dan masih euforia reformasi. “Saya
luar biasa khawatir,” katanya dengan nada lirih. Taufik
menuturkan, UU Penodaan Agama ibarat pagar kayu
dari tebing tinggi, yang mungkin sudah lapuk, perlu
diperbaiki, diganti dengan yang baru, bukan dicabut.
Demikian kata Taufik Ismail dengan penuh semangat
kepada para pengunjung sidang MK ketika itu.
Sementara itu Ketua MK, Mahfud MD yang saat itu
memimpin sidang, menanggapi dengan berseloroh. “Kalau
undang-undang diperbaiki untuk diganti, perlu dicabut dulu,
Pak,” kata Mahfud diikuti senyum. Para pengunjung sidang
pun, tak kuasa menahan tawa melihat seloroh Pak Ketua
MK. (Nano Tresna A.)
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Perjuangan Menuju
Pemerintahan Konstitusional
Oleh: Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

A

da dan tiadanya negara
Indonesia ditentukan adanya
Proklamasi 17 Agustus 1945.
Oleh sebab itulah Yamin setiap
saat menempatkan penting nya Proklamasi
yang melahirkan konstitusi. Pendapat ini
juga dikemukakan para ahli hukum negara,
misalkan saja Prof. Boedisoesetya dalam
Ilmu Hukum Tata Negara, Djilid 1, (1960,
37) yang menyatakan, “perubahan bentuk,
susunan, dst., tidak menentukan ada atau
tidaknya negara. Yang menentukan adalah
norma dasarnya yaitu proklamasi. “
Proklamasi memang menandai
kelahiran negara Indonesia. Seperti dalil
Yamin dalam Proklamasi dan Konstitusi
Republik Indonesia, (1954) Proklamasi
merupakan awal revolusi Indonesia
yang menghendaki negara merdeka
berdaulat, mendeklarasikan kemerdekaan
dan pembentukan masyarakat bebas
dan merdeka. Namun, kemerdekaan
sempurna (complete independence) belum
sepenuhnya terjadi, karena tujuan revolusi
menghendaki sebuah masyarakat baru
yang merdeka dan berdaulat.
Revolusi politik sejak 17 Agustus
1945 dilanjutkan dengan revoluasi sosial,
dengan menghilangkan beberapa daerah
istimewa yang bersifat feodal di Sumatera
Utara dan Jawa Tengah dan perjuangan
peperangan
kemerdekaan
membela
kedaulatan RI. Sejarah pergerakan
kemerdekaan dilukiskan di bagian
awal buku ini, tentang penyusunan tiga
konstitusi selama revolusi tersebut.
Yamin
banyak
mencurahkan
perhatiannya bagi Piagam Jakarta,
Proklamasi, dan ketiga konstitusi. Yang
menarik, menurut Yamin, Proklamasi
disusun sesuai dengan bunyi Piagam
Jakarta. Piagam Jakarta berisi garisgaris
besar
perlawanan
melawan
imperialisme-kapitalisme dan facisme,
serta pembentukan negara republik
yang lebih tua dari Piagam Perdamaian
San Fransisco. “Piagam Djakarta jang
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lebih tua dari Piagam Perdamaian San
Fransisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi
Tokio (15 Agustus 1945) itu jalah sumber
berdaulat jang memantjarkan Proklamasi
Kemerdekaan dan Konstitusi Republik
Indonesia.” tulis tokoh sumpah pemuda
ini. Masih menurut Yamin, Pembukaan
UUD 1945 menegaskan corak Unitarisme,
Demokrasi dan Sosialisme.
Riwayat perjuangan mendirikan
negara merdeka berdasarkan konstitusi
dikemukakan dengan cukup runtut dalam
buku ini. Sejarah bangsa Indonesia
sebelum penjajahan, yaitu kerajaankerajaan tidak disusun menurut konstitusi
tertulis. Perjuangan pembatasan kekuasaan
dan perlindungan hak asasi manusia
juga berpengaruh atas rakyat, meskipun
semula diwarnai kepentingan untuk
merdeka terlebih dahulu, baru memikirkan
konstitusi.
Pilar Konstitusi
Pada bagian kedua mengenai
penjelasan
UUDS
1950,
Yamin
menegaskan asas-asas konstitusi yang
mempengaruhi seluruh pasal-pasal yang
ada. Menurutnya asas-asas dan dasar
UUDS 1950 tersebut yaitu: (1) kedaulatan
rakyat; (2) negara hukum; (3) Bentukan
Republik; (4) Kesatuan (Unitarisme);
dan (5) Hak Kemerdekaan dan Hak Asasi
Kemanusiaan. (hlm.53)
Indonesia menganut kekuasaan
negara dan masyarakat bersumber dari dan
ditangan rakyat sebagaimana juga menjadi
kemenangan falsafah negara Rousseau
serta revolusi Prancis dan Rusia. Indonesia
menambah deretan negara dari 45 negara
yang mengakui kedaulatan rakyat. Amos
J. Peaslee dalam Constitutions of Nation
(1950: 8) menyatakan diantara 84 negara
yang dipelajarinya, 74 negara (90%)
mengakui kedaulatan rakyat atau 97% dari
penduduk bumi yang menerima kedaulatan
itu the people to be a source of sovereign
power. Selebihnya adalah negara-negara

Judul

: Proklamasi dan Konstitusi
Republik Indonesia
Pengarang : Mr. Muhammad Yamin
Penerbit : Djambatan
Tahun
: Cetakan ke-5, 1954
Jumlah
: 244+ xiii

berdaulat pada Kepala Negara (King,
Emperor, Paus) dan campuran Raja
bersama rakyat atau Mahkota bersama
rakyat.
Ketiga konstitusi kita mengakui RI
adalah negara hukum yang berkonstitusi
tertulis, sebagaimana negara-negara yang
menghendaki membatasi kekuasaan dalam
negara. UUD 1945 adalah konstitusi
tertulis pertama kali di Indonesia, dimana
sejarah kita konstitusi tidak dituliskan.
Untuk memahami konstitusi, jelas
Yamin, harus menempatkan sejarah
dan keterangan saat teks dibuat, dan
dihubungkan dengan revolusi dalam 160
tahun, serta diartikan menurut bahasa dan
lembaga disekelilingnya, meskipun tidak
tertulis. ”Konstitusi Republik Indonesia
serupalah dengan segala konstitusi (loi
constitutionelle) diatas dunia, yang menjadi
sebagian dari pada hukum dasar (droit
constitutionel) yang ditulis tangan menurut
peradaban yang tersusun dalam suasana
merdeka dan berdaulat, serta bertambah
dengan bagian-bagian yang akan terjadi
dan tidak terulis sesudah penulisan pasal-

pasalnya yang sejajar dengan dasar dan
garis-garis besar Konstitusi itu.” jelas
Yamin.(hlm. 68-73).
Begitu pula dalam UUDS 1950
juga menolak absolutisme dan bukan
berdasar kekuasaan senjata atau kekuasaan
sewenang-wenang, bukan pula negara
polisi atau negara militer atau negara
kekuasaan (machtstaat), melainkan negara
hukum (rechtstaat, government of laws),
tempat keadilan tertulis berlaku.
Sejak Proklamasi, republik terus
menerus dipertahankan: Republik Indonesia
1945, Republik Indonesia Serikat 1949,
dan negara Kesatuan Republik Indonesia
1950. Bentuk republik dan cita-cita
kemerdekaan pertama kali dikemukakan
oleh Tan Malaka dalam tulisannya Menuju
Republik Indonesia (1924) yang mewarnai
perjuangan dan digunakan sebagai
pedoman para pejuang kemerdekaan
Indonesia. Kemudian baru Soekarno
dengan Menuju Indonesia Merdeka
(1932) dan Mohammad Hatta dengan Ke
Arah Indonesia Merdeka (1932). Republik
oleh Yamin, dikatakan juga dikenal dalam
hukum adat Indonesia, seperti persekutuan
hukum nagari di daerah Minangkabau dan
negeri Sembilan atau susunan desa pulau
Jawa dan Bali. Dengan berbagai macam
republik, maka jelas Yamin, menurut
UUDS 1950, RI adalah negara Republik
Nasional Demokratis yang berkedaulatan
rakyat dan berbentuk kesatuan. Sehingga
Indonesia, menurut Amos J. Peaslee,
termasuk republik atau dari 60% seluruh
dunia yang berjumlah kurang lebih 2250
juta jiwa, sedangkan monarki adalah
29% seluruh bangsa sedunia atau 10%
penduduk dunia.
Selanjutnya menganai asas negara
kesatuan (unitarisme), dasar-dasarnya
telah dikemukakan sejak 28 Oktober
1928. Indonesia juga menganut negara
kesatuan, yang saat itu sebanyak 69 negara
atau 83% negara berbentuk kesatuan di
negara yang berbentuk republik, kerajaan
dan dominion. Sedangkan sisanya adalah
berbagai model federal.
Yang menarik, di saat pembahasan
dasar hak asasi manusia, Yamin
menceritakan sejarah hak asasi manusia
di dunia, dan sampai perang dunia II
beberapa hak asasi manusia diakui dalam
konstitusi, baik di benua Eropa, Amerika
dan Asia. Masa ini juga muncul kebutuhan

hak asasi manusia dipertegas, sehingga
tidak masuk jurang fascisme. Akan tetapi
menurut Yamin, meskipun pembukanya
menjamin adanya demokrasi, akan tetapi
pasal-pasalnya membenci kemerdekaan
diri dan menentang liberalisme dan
demokrasi revolusioner. HAM tidak
diakui seluruhnya, akan tetapi diambil
beberapa pasal yang sesuai suasana politik
dan sosial saat itu yaitu tiga pasal. ”Waktu
merancang Konstitusi 1945, maka hak
asasi yang lebih luas memang dimajukan,
tetapi usul itu kandas atas alasan, bahwa
pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai
kemenangan liberalisme yang tidak
disukai,” kata Yamin. Namun, mengenai
HAM, tegas Yamin, Konstitusi RIS dan
1950 adalah satu-satunya segala konstitusi
sedunia yang telah berhasil memasukkan
HAM seruan Deklarasi Umum HAM
dalam konstitusi.
Dipertahankannya Pancasila
Di bagian yang membahas isi UUD
1950,yaitu bab mengenai Mukaddimah
dan Ajaran Pancasila, Yamin banyak
mengemukakan
dipertahankannya
Pancasila, mulai penyusunan Piagam
Jakarta, sampai diberlakukan UUDS 1950.
Pancasila sesuai urutan dibuku ini yaitu:
1) Peri-Kerakyatan; 2) Peri-Kemanusiaan;
3) Kerakyatan; 4) Kebangsaan Indonesia
(Nationalisme); dan 5) Keadilan Sosial.
Urutan sila Pancasila disini berbeda
urutannya dengan bukunya”Pembahasan
Undang-Undang
Dasar
Republik
Indonesia” yaitu: 1) Peri-Ketuhanan; 2)
Peri-Kerakyatan; 3) Peri-Kebangsaan;
4) Peri-Keadilan Sosial; dan 5) PeriKemanusiaan. Jika memang itu disengaja,
maka Yamin menganggap urutan ini tidak
penting. Hasan Zaini (1985; 91-92) pernah
menyatakan, kalau berpegang pada kepada
hukum, maka urutan sila dari Pancasila
tidak lain sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945. Jika rumusannya
penting, maka urutannya juga penting.
Selanjutnya di bab VI tentang
Perumahan Republik Indonesia, mengulas
Republik Indonesia telah cukup syaratnya
sebagai negara merdeka. Negara Indonesia
yang merdeka dan berdaulat dikupas lebih
jauh disini, serta empat uraian syarat
negara dan persengketaan Irian Barat yang
berhubungan dengan kurang sempurnanya
syarat negara RI di bab VI. Selanjutnya

di bab VII, dibahas susunan kekuasaan
pemerintahan
Republik
Indonesia
Pusat, yaitu dimulai pembahasan ajaran
trias politica, dan penyusunan UUD
1945 yang terinspirasi ajaran San Min
Chui menurut paham Dr. Sun Yat Sen
yang membagi kekuasaan berdasarkan
kemauan rakyat dan peradaban Tionghoa
yang mempengaruhi konstitusi Republik
Tiongkok. Atas dasar peradaban Indonesia
sendiri itulah, maka pembagian kekuasaan
dalam negara baik secara vertikal
dan horisontal dan penyusunan organ
kekuasaan menyesuaikan peradaban
sendiri dan bukan meniru barat.
Penafsiran Yamin atas pasal-pasal
banyak muncul di bagian ini mengenai
sejarah dan maksud pasal-pasal UUD
1945 dengan kelima alat perlengkapannya,
dan dijelaskan juga alat-alat perlengkapan
menurut
UUDS
1950,
disertai
perbandingan negara lain. Selanjutnya
di bab VIII tentang Pemerintah Daerah
dan Daerah Swapraja, dibahas susunan
kekuasaan secara demokratis tidak hanya
di pusat, akan tetapi juga pusat dan daerah.
Sedangkan di bab IX dikemukakan sejarah
politik bagimana RI adalah negara peserta
dalam hubungan UNI Indonesia-Belanda
dan anggota ke-60 dalam PBB.
Buku ini berisi ketentuan Aturan
Peralihan dalam bab X. Disini dikemukakan
hukum peralihan atau hukum transitoir,
yaitu ketentuan yang diatur dalam zaman
peralihan, dari berlakunya UUDS 1950
sampai dengan terbentuknya konstitusi
tetap terbentuk. Sebagaimana hukum
peralihan, maka Yamin banyak mengulas,
baik mengenai peraturan maupun lembaga
terkait dengan perubahan, demi kepastian
hukum. Buku ini ditutup dengan bab
mengenai Konstituante, yang membahas
tujuan perubahan konstitusi dan sifat
sementara UUDS 1950, dan bagaimana
keanggotaan Konstituante, tugas dan
keberadaannya sebagai Parlemen.
Tan
Malaka
dan
Soekarno
berpengaruh besar atas isi buku ini.
Sekali lagi, isi buku memberikan tempat
penting Piagam Jakarta 22 Juni 1945
yang menentukan arah perputaran sejarah
Indonesia, atas Proklamasi maupun ketiga
konstitusi yang pernah berlaku. Memang
menuju pemerintahan konstitusional
sesuai cita-cita rakyat membutuhkan jalan
yang panjang dan penuh perjuangan.[]
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Menembus Lorong “Original Intent”
Oleh: Abdul Ghoffar
Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) Mahkamah Konstitusi

O

riginalism is such an
obsession.
Originalism
contends that constitutional
meaning is derived from
the original intentions of the authors or
the ratifiers of the Constitution and its
amendments. Therefore, constitutional
meaning is authoritative because of a past
act of constitutional creation. But how do
we identify the appropriate intentions?
Demikian tulis Robert Justin Lipkin
dalam bukunya Constitutional Revolutions:
Pragmatism and the Role of Judicial
Review in American Constitutionalism.
Secara umum ia menulis betapa sulitnya
mengidentifikasi maksud atau ruh dari
konstitusi sebagaimana yang dinginkan
oleh para pembuatnya. Menurutnya,
tidak ada satu metodologi pasti yang bisa
diterapkan untuk memahami hal tersebut.
Kenyataan tidak adanya metodologi
pasti untuk memahami original intent
pasal-pasal UUD 1945, tentu menyulitkan
Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan
tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya.
Lembaga ini lahir dari hasil perubahan
UUD 1945, khususnya pada perubahan
ketiga, yang diberikan kewenangan
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan ten
tang hasil Pemilu, serta wajib memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden menurut UUD. Atas
dasar kewenangan tersebut, MK hadir
sebagai lembaga pengawal konstitusi (the
guardian of the constitution) dan sebagai
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penafsir konstitusi (the interpreter of the
constitution).
Tugas tersebut semakin berat
mengingat perubahan UUD 1945 yang
dilakukan MPR dalam kurun waktu
1999-2002, jika dilihat dari jumlah pasal
maupun ayat, telah mengalami perubahan
sekitar 300% dari naskah UUD sebelum
perubahan. UUD 1945 sebelum perubahan
hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 47
ayat ditambah 4 pasal Aturan Peralihan
dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah 4
kali perubahan, UUD 1945 menjadi 20
bab, 73 pasal, 171 ayat ditambah 3 pasal
Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan
Tambahan. Itu artinya, ada 20 bab, 73
pasal, 171 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan
dan 2 pasal Aturan Tambahan, yang harus

Judul Buku : Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
		 Latar Belakang, Proses,
Dan Hasil Pembahasan,
1999-2002, Buku I Latar
Belakang, Proses, Dan Hasil
Perubahan UUD 1945
Penulis
: Tim Penyusun Naskah
Komprehensif Perubahan
UUD 1945
Penerbit : Setjen dan Kepaniteraan
		 MK RI
Tahun
: 2010
Jumlah
: 988 + xxxii

diketahui original intent-nya agar bisa
memberikan tafsir sesuai dengan maksud
pasal atau ayat tersebut.
Sadar akan hal tersebut, MK, melalui
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK,
menerbitkan buku Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia: Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002.
Buku tersebut ditulis tematik yang terbagi
dalam sepuluh buku dengan tema yang
berbeda, yaitu: 1) Latar belakang, proses,
dan hasil perubahan UUD 1945 (Buku
I); 2) Sendi-sendi/fundamental negara
(Buku II); 3) Lembaga permusyawaratan
dan perwakilan (Buku III); 4) Kekuasaan
pemerintahan negara (Buku IV); 5)
Pemilihan umum (Buku V); 6) kekuasaan
kehakiman (Buku VI); 7) Keuangan,
perekonomian nasional, dan kesejahteraan
sosial (Buku VII); 8) Warga negara dan
penduduk, HAM, dan agama (Buku VIII);
9) Pendidikan dan kebudayaan (IX); 10)
Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan
aturan tambahan (X). Kesepuluh buku
tersebut terbit pertama kali pada 2008 dan
kemudian mengalami revisi pada akhir
2010.
Kesepuluh buku tersebut kemudian
menjadi buku yang tidak biasa, karena
ia ditulis dengan melibatkan para pelaku
perubahan UUD 1945 yaitu para mantan
anggota PAH III (1999) dan PAH I (20002001) BP MPR yang sewaktu perubahan
UUD 1945 bertugas menyiapkan naskah
perubahan. Para anggota tersebut tergabung
dalam Forum Konstitusi (FK). Metode
yang dipakai adalah dengan mencermati
semua risalah perubahan UUD 1945 yang
jumlah halamannya mencapai puluhan ribu
untuk kemudian dipilah secara tematik.
Dalam hal tidak terdapat kejelasan siapa
pembicara dalam risalah, maka akan
diputar ulang rekaman pembicaraan untuk
mengetahui siapa pembicara tersebut.
Dengan,
karena
keterbatasan
halaman, tulisan ini hanya akan
memfokuskan pada Buku I yang membahas
latar belakang dan hasil perubahan UUD
1945. Secara khusus Buku I dimaksudkan
sebagai pintu pembuka bagi kesembilan

buku lainnya. Artinya, untuk bisa
memahami Buku II sampai Buku X harus
melalui Buku I.
Bagian awal Buku I menguraikan
latar belakang dan sejarah singkat UUD
yang pernah berlaku di Indonesia beserta
dinamikanya. Selain itu, juga disampaikan
bagaimana proses perubahan UUD 1945
dari 1999-2002. Pada bagian tersebut,
dituangkan pandangan dari semua fraksi
di MPR, para ahli, lembaga-lembaga
pemerintahan, pimpinan organisasi massa
dan profesi, akademisi, dan masyarakat
umum. Pada bagian ini pula digambarkan
secara kronologis tahapan-tahapan yang
dilalui oleh MPR dalam melakukan
perubahan UUD 1945 sejak perubah
pertama sampai keempat.
Dalam tiap tahapan pembahasan,
terurai secara runtut tiap pendapat yang
muncul. Mulai dari brainstorming, sampai
pendapat yang sudah mengkrucut pada
dua pilihan untuk selanjutnya dipilih satu
pendapat atau dicari jalan tengahnya.
Semua disajikan secara apik oleh tim
penyusun buku tersebut.
Buku ini juga mampu menyajikan
runtutan
peristiwa
dalam
setiap
pembahasan. Pada perubahan tahap
pertama (1999), buku ini menulis
pembahasan mulai dari pemandangan
umum setipa fraksi pada rapat pleno Badan
Pekerja MPR dalam sidang umum MPR
1999, selanjutnya pembahasan rapat-rapat
Panitia Ad Hoc III sebagai salah satu alat
kelengkapan BP MPR yang ditugasi untuk
membahas dan menyiapkan perubahan
UUD 1945.
Pada perubahan kedua (2000),
perubahan ketiga (2001), dan perubahan
keempat (2002), alat kelengkapan BP
MPR yang dibentuk bernama PAH I yang
bertugas melanjutkan perubahan UUD 1945
dalam sidang tahunan MPR berdasarkan
ketetapan MPR yang ditetapkan pada
setiap pengambilan akhir pengambilan
putusan MPR tentang perubahan UUD.
Baik pada PAH III maupun PAH I, hasil
pembahasan pada Pleno PAH yang belum
ada kesepakatan dikerucutkan pada tingkat
lobi antarfraksi dalam PAH. Kemudian

dilanjutkan untuk dirumuskan oleh Tim
Perumus, kemudian dibahas dalam rapat
sinkronisasi dan kegiatan uji sahih, setelah
itu dibahas dalam Rapat Finalisasi yang
hasilnya disahkan dalam rapat pleno PAH
untuk dilaporkan kepada Rapat Paripurna
Badan Pekerja MPR. Hasil Badan Pekerja
inilah yang menjadi bahan untuk dibahas
pada rapat untuk disahkan.
Pada tingkat pembahasan di rapat
paripurna MPR, dimulai dari Pemandangan
Umum Fraksi atas rancangan perubahan
UUD, kemudian dibentuk komisi majelis
sebagai alat kelengkapan majelis. Pada
perubahan pertama Komisi Majelis yang
membahas perubahan UUD yaitu Komisi
A Majelis, sedangkan pada perubahan
berikutnya dinamakan Komisi A Majelis.
Pada rapat komisi majelis inilah dilakukan
pembahasan kembali atas seluruh materi
rancangan perubahan.
Terhadap pasal-pasal yang belum
dapat disepakati di tingkat Rapat komisi
didiskualifikasi kembali dan diselesaikan
pada tingkat lobi antarfraksi yang
kemudian disahkan oleh Rapat Komisi.
Hasil rapat komisi inilah yang disahkan
pada tingkat Rapat paripurna MPR yang
memiliki kewenangan mengubah pasalpasal UUD 1945. oleh karenanya, jika
dicermati akan terlihat secara jelas bahwa
perubahan keempat tahun 2002 tidaklah
berdiri sendiri, akan tetapi merupakan
akhir dari satu rangkain pembahasan
dan kristalisasi pemikiran dari proses
pembahasan sebelumnya. Oleh karena
itu, perubahan UUD 1945 selama empat
tahap ini adalah satu kesatuan yang latar
belakang dan proses perubahannya termuat
secara runtut dalam buku ini.
Terkahir, buku ini mungkin bisa
menjadi jawaban pesimistik Robert Justin
Lipkin yang tidak yakin ada metodologi
untuk menemukan gelapnya lorong
original intent. Buku ini pertama kali ditulis
pada 2008 (direvisi 2010), yang itu artinya
hanya terpaut 6 tahun dari perubahan UUD
1945 (terhitung dari 2002). Sementara
Robert Justin Lipkin menulis bukunya pada
tahun 2000, terpaut 224 tahun dari konstitusi
Amerika Serikat dibuat. []
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Kamus Hukum

“Ius Curia Novit”

I

us curia novit atau iura novit curia
adalah pepatah latin mengenai
hukum yang menyatakan hakim
dianggap tahu hukum atau “the
court knows the law”. Ini berarti para
pihak dalam suatu sengketa hukum tidak
perlu mendalilkan atau membuktikan
hukum yang berlaku untuk kasus mereka,
karena hakim dianggap tahu hukum.
Dalam beberapa penyebutan, seringkali
iura novit curia diukuti dengan facta sunt
proband, yaitu bahwa “hakim tau hukum,
fakta-fakta harus dibuktikan”.
Ius curia novit bahkan menjadi dasar
sebuah pengadilan atau hakim dilarang
menolak perkara dengan dalih hukumnya
tidak diatur atau hukumnya tidak
lengkap. Pasal 22 Algemene Bepalingen
van wetgeving voor Indonesie (AB) atau
Peraturan Umum Mengenai PerundangUndangan untuk Indonesia, menyatakan
hakim yang menolak mengadili perkara
dapat dipidana. “Hakim yang menolak
untuk mengadakan keputusan terhadap
perkara, dengan dalih undang-undarg
tidak mengaturnya, terdapat kegelapan
atau ketidaklengkapan dalam undangundang, dapat dituntut karena menolak
mengadili perkara. (Rv. 859 dst.)”
Dengan asas ini pula sehingga
melakukan penolakan akan kesaksian
karena keahlian berkenaan dengan
penerapan hukum, karena mengenai
penerapan hukum adalah menjadi ranah
hakim. Sedangkan substansi perkara
dapat saja para pihak atau pengadilan
meminta keterangan seorang saksi karena
kehlian mengenai substansi perkara yang
diperiksa dan menjadi dasar hakim dalam
menjatuhkan putusannya. Misalkan saja
kasus terkait teknologi informasi, maka
dalam pemeriksaan dibutuhkan keahlian
mengenai persoalan yang diperiksa,
meskipun dalam memutuskan bagaimana
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hukumnya menjadi kompetensi hakim.
Di dalam Pasal 10 (1) No.48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
sendiri menyatakan, “Pengadilan dilarang
menolak untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.” Pasal ini
tidak menyebutkan kemungkinan bahwa
hukum atau aturan kurang lengkap,
sehingga larangan kepada hakim menolak
perkara juga diberlakukan. Namun, prinsip
ius curia novit bukan berarti bahwa semua
perkara harus diperiksa dan diputus ke
pengadilan di manapun, karena hakim
terikat dengan kompetensi jenis perkara
yang diadilinya.
Prinsip ius curia novit berarti
pengadilan
bertanggung
jawab
menentukan hukum yang berlaku untuk
kasus tertentu. Pengadilan memiliki
kewenangan hukum ex officio, yaitu
memberikan pertimbangan yang tidak
terbatas pada argumen hukum yang
diajukan oleh para pihak. Pengadilan dapat
menetapkan teori hukum yang berlaku
meskipun hal itu belum diajukan oleh
para pihak yang berperkara. Sedangkan
para pihak dibebaskan dari kewajiban
menentukan apa hukumnya untuk kasus
yang diajukan.
Prinsip sama juga diungkapkan
dalam pepatah da mihi factum, dabo tibi
ius (“berikan saya fakta-fakta dan aku
akan memberimu hukum”), kadang-kadang
juga diberikan sebagai narra mihi factum,
narro tibi ius: adalah tugas para pihak untuk
memberikan fakta-fakta kasus dan tanggung
jawab hakim untuk menetapkan hukum
yang berlaku. Pepatah ini juga berarti para
pihak tidak dapat membatasi the court’s
legal cognition (yaitu, wewenang untuk
menentukan hukum yang berlaku).

Asas ini memang lebih banyak
digunakan dalam hukum acara perdata.
Sedangkan dalam hukum pidana terikat
dengan perpaduan antara penetapan
peristiwa dan penemuan hukum. Bahkan
dalam hukum pembuktian di Inggris,
pemisahan peristiwa dan hukum terlihat
sangat tajam dan dipisahkan, yaitu putusan
mengenai peristiwa atau faktanya menjadi
wewenang juri, sedangkan putusan
mengenai hukum adalah wewenang
hakim.
Namun terkait asas yang berlaku
di Mahkamah Konstitusi, memungkinkan
para pihak mengajukan perkara tidak
hanya mengajukan fakta, akan tetapi
juga hukumnya, karena objek yang
disengketakan di MK tidak hanya mengadili
peristiwa kongkrit (Pemilu (Kada)), akan
tetapi juga mengadili pertentangan norma
((in) konstitusionalitas), sehingga para
pihak banyak bersinggungan dengan
hukum dan penerapan hukum dan
Ahli yang dihadirkan Mahkamah yang
mengemukakan soal penerapan hukum.
Sehingga pada dasarnya menurut
penulis, ius curia novit seharusnya
tidak berlaku atau dikecualikan untuk
pengadilan konstitusi yang mengadili
perkara konstitusional seperti MK. Karena
dengan objek sengketa perkara tidak
terbatas mengadili fakta atau peristiwa.
Selain itu, dalam praktik bercara di
pengadilan di Indonesia sangat sulit
memisahkan secara tajam para pihak
hanya mengemukakan fakta atau peristiwa
hukum untuk diputuskan hakim.
Menurut
sumber
Wikipedia,
ius kuria novit secara luas diterapkan
Pengadilan Internasional sebagai prinsip
hukum umum. Istilah ius curia novit
sendiri banyak digunakan dengan istilah
lain, misalkan jura novit curia , iura
noscit curia , curia iura novit , curia novit
legem.
Pepatah ini memang terkait
hukum tertulis yang terkodifikasi
saudah dianggap lengkap, padahal pada
dasarnya tidak akan pernah lengkap.
Pertama kali pepatah ini ditemukan dalam
tulisan-tulisan para ahli hukum abad
pertengahan (glossators) tentang hukum
Romawi kuno. (Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK
Meretas Demokrasi
Substantif
Janedjri M Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

S

ebelum
era
Reformasi,
demokrasi
adalah
sebuah
impian. Ketika itu, di bawah
kekuasaan
yang
terpusat
dan membelenggu, kita menginginkan
kebebasan untuk berekspresi, ikut
menentukan jalannya pemerintahan serta
menikmati hasil pembangunan secara
berkeadilan.
Kita memimpikan pemerintahan
yang dibentuk atas dasar pilihan rakyat
dan berbuat untuk kemaslahatan rakyat.
Kita menginginkan demokrasi dan sebuah
republik yang sesungguhnya. Kini,
setelah dua belas tahun “hidup” di alam
demokrasi, mulai muncul pertanyaan
mendasar. Apakah memang benar bangsa
ini menghendaki demokrasi? Atau paling
tidak, apakah praktik yang sedang berjalan
adalah demokrasi yang sejati? Apakah di
dalam demokrasi memang selalu melekat
politik uang dan pelanggaran yang
mengafirmasi hukum rimba “siapa yang
kuat dan punya duit, pasti menang”?

Distorsi Demokrasi
Tentu kita tidak ingin bersikap naif,
menanggalkan demokrasi dan kembali ke
masa lalu. Bangsa ini tentu sudah sangat
dewasa untuk memahami bahwa realitas
demokrasi saat ini terdistorsi cukup
hebat dan belum merupakan demokrasi
sejati yang dicita-citakan. Paling tidak,
inilah yang tercermin dari pelaksanaan
demokrasi lokal melalui pemilihan umum
kepala daerah (pemilukada), terutama
dari perkara sengketa pemilukada yang
diperiksa, diadili, dan diputus oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak kasus
menunjukkan bahwa praktik pemilukada
hanya menampilkan jasad demokrasi.
Ruh demokrasi disandera dan
disabotase
oleh
berbagai
bentuk
pelanggaran, keberpihakan, politik uang,
dan bahkan intimidasi. Konsekuensinya,
pemerintahan daerah yang terbentuk
pun hanya pemerintahan yang berbaju
demokrasi, pemerintahan yang memiliki
legitimasi demokratis, tetapi sering

mengesampingkan nilai demokrasi dan
republik dalam menjalankan pemerintahan.
Pemerintahan dari rakyat, tetapi belum
tentu untuk rakyat. Akibatnya, kita melihat
banyak kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah yang terjerat kasus pidana
korupsi, yang mungkin jumlahnya akan
lebih banyak seiring peningkatan kualitas
penegakan hukum.
Kita percaya bahwa demokrasi
yang kita inginkan bukan seperti itu.
Kita juga percaya bahwa pelanggaran
dan kecurangan bukanlah sifat inheren
demokrasi. Oleh karena itu sudah saatnya
kita meninggalkan sikap permisif, dan
bersama-sama membuka jalan baru bagi
demokrasi substantif. Inilah tampaknya
yang dilakukan oleh para hakim konstitusi
dalam memutus perkara pemilukada yang
berpuncak pada tahun 2010 ini.
Keadilan Rakyat
Sepanjang tahun 2010, MK menerima
permohonan perkara sengketa pemilukada
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sebanyak 224 perkara dan telah diputus 213
perkara. Sesungguhnya, dilihat dari amar
putusan MK hanya terdapat 22 perkara
yang dikabulkan, selebihnya ditolak atau
tidak dapat diterima. Namun dari putusanputusan tersebut para hakim konstitusi telah
bergerak membuka jalan bagi demokrasi
substantif. Dua prinsip utama dalam
konstitusi yang selalu dijadikan sebagai
acuan, yaitu demokrasi dan perlindungan
hak konstitusional warga negara. Demokrasi
tidak hanya sekadar sebagai prosedur,
tetapi juga sebagai seperangkat nilai yang
menentukan bentuk dan berjalannya
pemerintahan oleh rakyat.
Demokrasi tidak hanya dimaknai
sebagai norma aturan dan keputusan hukum,
melainkan yang lebih penting adalah
kesesuaiannya dengan kehendak dan rasa
keadilan rakyat banyak. Demokrasi tidak
dapat meninggalkan, apalagi melanggar
hak konstitusional warga negara. Karena
demokrasi sejatinya berdiri di atas prinsip
pengakuan kewarganegaraan dengan
segala haknya sebagai warga. Dengan
sendirinya, bukan demokrasi namanya
jika dalam pelaksanaannya terdapat
pelanggaran terhadap hak konstitusional
warga negara.
Putusan-putusan MK mengukuhkan
kegelisahan publik terhadap praktik
demokrasi, sekaligus membuka jalan
bagaimana harus bersikap. Pertama, MK
telah bergerak dari pengadilan “kalkulator”
yang hanya mengadili perselisihan angka
hasil pemilukada antara peserta dengan
penyelenggara dengan memeriksa hal-hal
yang lebih substansial, yaitu pelanggaran
dan kecurangan yang mendistorsi substansi
demokrasi dan nyata-nyata melanggar
hak konstitusional warga negara, tidak
hanya sekadar hak pilih melainkan juga
hak atas demokrasi yang sesungguhnya.
MK memang tidak memiliki wewenang
untuk mengadili dan menghukum segala
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pelanggaran dan kecurangan, tetapi
memang sudah seharusnya, sebagai
kewajiban konstitusional MK, untuk
menjadikannya sebagai pertimbangan
putusan.
Kedua, sebagai konsekuensinya, MK
tidak hanya memutus penghitungan mana
yang benar atau membuat perhitungan
sendiri, tetapi juga memerintahkan
pemilihan atau penghitungan ulang.
Sungguh tidak mungkin menentukan
penghitungan yang benar jika suara
yang dihitung memang diperoleh dengan
cara yang tidak benar. Hal ini tidak
saja terkait dengan manipulasi pada
saat pemilihan ataupun penghitungan,
tetapi sejak penyusunan daftar pemilih.
Sebagai pengawal konstitusi, MK
berkewajiban untuk menjamin tidak ada
hak konstitusional warga negara yang
dilanggar ataupun dimanipulasi.
Ketiga, MK melalui putusannya
secara tegas juga memberikan sanksi
kepada peserta pemilukada yang jelas
terang benderang melakukan pelanggaran
secara masif, terstruktur dan sistematis, baik
berupa politik uang, intimidasi, maupun
penggunaan bentuk kekuasaan lain. Sanksi
yang diberikan adalah mendiskualifikasi
walaupun sudah dinyatakan sebagai
pemenang. Hal ini diperlukan karena
tidak mungkin perkara pemilukada
dapat diselesaikan hanya dengan sekadar
pemilihan atau penghitungan ulang, karena
yang bersangkutan dengan kekuasaan
yang dimiliki dan perilakunya secara
nalar dapat dipastikan akan melakukan
pelanggaran dan kecurangan yang sama.
Putusan seperti ini juga diperlukan untuk
mengingatkan kepada semua pihak, bahwa
demokrasi di Indonesia masih memiliki
nurani yang tidak dapat ditaklukkan oleh
kekuatan dan kekuasaan apapun.
Keempat, perkara pemilukada
menunjukkan masih adanya kelemahan

sistem
penyelenggaraan
demokrasi
secara keseluruhan yang harus segera
dibenahi, baik penyelenggara, pengawas,
maupun institusi penegakan aturan
mainnya. Ketegasan aturan main dan
imparsialitas merupakan hal mendesak
yang perlu perbaikan. Jika aturan main
ditegakkan secara imparsial, tentu MK
tidak lagi perlu mengeluarkan putusan
memerintahkan pemilukada ulang dengan
mengikutsertakan pasangan calon tertentu
yang semula dinyatakan tidak lolos seleksi
oleh penyelenggara pemilu. Putusan
seperti ini memang harus dijatuhkan karena
tidak meloloskan pasangan calon yang
sesungguhnya memenuhi syarat adalah
pelanggaran yang mendasar yang tidak
dapat dibiarkan oleh siapa pun, terlepas
dari apakah calon dimaksud berpotensi
terpilih atau tidak.
Partisipasi Semua Pihak
Tentu masih banyak lagi kelemahan
praktik demokrasi jika kita jeli dan
peduli menyimaknya. Perkara sengketa
pemilukada yang diperiksa, diadili, dan
diputus oleh MK adalah sebagian saja
dari kelemahan demokrasi lokal. Tahuntahun ini dan beberapa tahun yang akan
datang sepertinya akan menjadi waktu
yang sulit bagi perkembangan demokrasi
karena harus mengisi “jasad” demokrasi
dengan “ruh” demokrasi, serta “menafasi”
demokrasi prosedural. Memang tidak ada
keberhasilan tanpa kesulitan. Semakin
banyak kesulitan yang dihadapi dan
kelemahan yang dijumpai, akan semakin
banyak pula jalan baru yang dapat dilalui.
Jalan yang telah dibuka MK hanya
dapat mewujudkan demokrasi substantif
jika diikuti semua pihak. Masih banyak
lagi jalan baru yang dapat dibuka untuk
mempercepat
demokratisasi
yang
substansial.[]
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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