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Merapikan Jalan
Hak Menyatakan
Pendapat

UU MD3 yang memperberat syarat kuorum 3/4
kehadiran dan persetujuan dalam hak menyatakan
pendapat DPR dinyatakan oleh MK Inkonstitusional
dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Selain itu,
MK juga menyatakan tidak mengikat UU Hak
Angket. Pengaturan dalam kedua UU tersebut tidak
sejalan dengan maksud dan semangat undangUndang Dasar 1945. Kenapa UU tersebut dinyatakan
tidak sejalan dengan konstitusi? Apa pertimbangam
MK? Simak dalam laput kali ini.
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S

alam jumpa buat para pembaca setia Majalah KONSTITUSI.
Tak lupa pula, dalam kesempatan ini kami mengucapkan
Selamat Tahun Baru 2011 kepada para pembaca. Semoga
tahun ini menjadi berkah bagi kita semua. Dalam Majalah
KONSTITUSI Edisi Januari 2011, seperti biasa kami
menampilkan artikel-artikel pilihan yang bersifat informatif
dan diharapkan memberikan manfaat kepada para pembaca.
‘Laporan Utama’ menampilkan berita ‘MK Putuskan Jumlah ¾ Kuorum
dalam Hak Menyatakan Pendapat Inkonstitusional’. Mahkamah berpendapat
objek perkara permohonan para Pemohon adalah Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009
yang menentukan batas minimum jumlah kuorum adalah 3/4 dari jumlah anggota
DPR dan untuk pengambilan keputusan harus disetujui oleh paling sedikit ¾
dari anggota DPR yang hadir sebagai syarat agar secara institusional DPR dapat
menggunakan hak menyatakan pendapat.
Menurut Mahkamah “hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan a quo
terkait dengan hak konstitusional yang melekat hanya pada anggota DPR dan
tidak merupakan hak warga negara yang lainnya. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, para Pemohon selaku anggota DPR di samping memiliki hak yang
secara tegas diatur dalam Pasal 20A ayat (3) dan Pasal 21 UUD 1945 juga
memiliki hak-hak konstitusional yang melekat pada hak DPR sebagai institusi.
Selain itu ada berita menarik lainnya, misalnya berita pengujian undangundang, antara lain ‘UU Pemberantasan Korupsi Untungkan Koruptor’, ‘KUHAP
Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia’, ‘Menguji Masa Jabatan Satu
Tahun Pimpinan KPK’ dan lainnya. Ditambah lagi berita non-sidang, misalnya
Konferensi Pers Refleksi dan Proyeksi 2011 Kinerja MK dengan tema Membangun
Demokrasi Substantif Meneguhkan Integritas Institusi, Kesepakatan MK, MA
dan Polri terkait larangan menggugat putusan, Kesepahaman Penyelamatan Arsip
dan Peluncuran e-Perisalah dan e-Procurement, Ketua MK hadiri Konferensi
Hakim Konstitusi sedunia, ‘Pakta Integritas, Wujud Komitmen Profesionalisme
MK’, dan sebagainya.
Itulah sekilas berita-berita yang akan ditampilkan pada Majalah
KONSTITUSI Edisi Januari 2011. Rubrik-rubrik tetap lainnya, seperti biasa tetap
kami tampilkan, mulai dari ‘Editorial’, “Cakrawala’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Ruang
Sidang’, ‘Aksi’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Opini’, ‘Konstitusiana’ dan lainlain. Tak berpanjang lebar, akhir kata, kami mengucapkan Selamat membaca!

EDITORIAL

Hak Menyatakan Pendapat

P

asca
perubahan
Undang-undang
Dasar (UUD) 1945,
Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) memegang
peranan penting dalam sistem
ketatanegaraan di Indonesia.
Peran
penting
tersebut
diberikan sebagai konsekuensi
dari
pergeseran
model
pemerintahan menjadi sistem
presidensiil. Dalam sistem
ketatanegaraan yang baru ini,
mekanisme kontrol dilakukan
oleh DPR untuk mengawasi
jalannya pemerintahan. Demi menghindari pemerintahan yang
otoriter, sebagaimana pernah dialami dalam sejarah republik,
maka konstitusi memberi kewenangan yang besar kepada DPR.
Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tersebut,
berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, DPR dibekali tiga hak,
yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Selain itu, anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan,
hak menyampaikan usul dan pendapat, dan hak imunitas.
Mekanisme penggunaan hak-hak tersebut kemudian dirinci
dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun, ternyata UU a quo
dinilai malah mereduksi fungsi pengawasan DPR tersebut akibat
berlakunya Pasal 184 ayat (4). Oleh karena itu, pada 12 Januari
lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 184 ayat
(4) UU No 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak
mempunyai kekuatan mengikat.
Putusan MK tersebut mengabulkan permohonan uji materi
UU MD3 yang diajukan oleh sejumlah anggota DPR, seperti Lily
Chadidjah Wahid, Bambang Soesatyo, dan Akbar Faizal. Para
Pemohon mempermasalahkan Pasal 184 ayat (4) yang mengatur
ratio hak menyatakan pendapat harus mendapat persetujuan
dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga
perempat), dengan persetujuan paling sedikit ¾ (tiga perempat)
dari jumlah anggota DPR yang hadir.
Sementara, MK berpendapat, menurut sistem ketatanegaraan
Indonesia, hak menyatakan pendapat ada yang bersifat umum
(lex generalis) sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945;
dan ada yang bersifat khusus (lex specialis) sebagaimana diatur
dalam Pasal 7B UUD 1945. Mekanisme pengambilan keputusan
pendapat DPR menurut Pasal 7B UUD 1945 dilakukan dalam
sidang paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota DPR
dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 anggota DPR yang hadir.
Sedangkan Pasal 184 ayat (4) UU MD3, menurut MK,
mengatur semua jenis hak menyatakan pendapat baik berdasarkan
Pasal 20A UUD 1945 (lex generalis) maupun Pasal 7A dan Pasal

7B UUD 1945 (lex specialis). Semua jenis hak itu mencakup hak
DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah,
kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket,
serta dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan
pelanggaran hukum.
Karena itu, MK menilai Pasal 184 ayat (4) UU MD3
bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, yang
menyatakan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden ke
MK harus memperoleh 2/3 dukungan dari jumlah anggota DPR
yang hadir. MK beralasan, Pasal 184 ayat (4) memunculkan
penambahan syarat quorum dari 2/3 menjadi ¾, maupun syarat
persetujuan keputusan DPR . Aturan tersebut tentu akan lebih
mempersulit pelaksanaan hak menyatakan pendapat, khususnya
hak usul pemberhentian presiden dan wakil presiden ke MK.
Dengan sendirinya, pasal tersebut akan mempersulit pelaksanaan
hak dan kewenangan konstitusional DPR.
Ketentuan tersebut, menurut MK, juga bisa mengakibatkan
DPR tidak efektif melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
Presiden, sehingga tidak sejalan dengan sistem checks and
balances yang dianut dalam UUD 1945. Lebih tegas, MK
menyatakan bahwa aturan itu dapat mengakibatkan terjadinya
pelanggaran dalam proses kontrol terhadap Presiden dan Wakil
Presiden yang merupakan pelemahan terhadap demokrasi.
Dengan pertimbangan di atas, MK menyatakan bahwa
syarat pengambilan keputusan DPR untuk usul menggunakan hak
menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil
Presiden melakukan pelanggaran hukum, tidak boleh melebihi batas
persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7B ayat (3) UUD 1945.
Bahkan, menurut MK, persyaratan jenis hak menyatakan
pendapat atas kebijakan Pemerintah, kejadian luar biasa, dan tindak
lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, harus lebih ringan
dibanding persyaratan pendapat DPR terkait Pasal 7B ayat (3) UUD
1945. Karena itu, dengan tidak berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat
(4) UU MD3, MK memutuskan ketentuan persyaratan pengambilan
keputusan mengenai “usul” penggunaan hak menyatakan pendapat
berlaku ketentuan mayoritas sederhana.
Bagi ketatanegaraan Indonesia, putusan MK kali ini
merupakan kado awal tahun, karena MK telah mengembalikan
fungsi pengawasan DPR pada koridor konstitusi. Di sisi lain, MK
tidak hanya menyatakan bahwa ketentuan undang-undang yang
mereduksi fungsi pengawasan DPR itu tidak berlaku, melainkan
mempermudah mekanisme hak menyatakan pendapat.
Melalui putusan ini MK kembali mengingatkan bahwa
hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan
dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat).
Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan
prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Sebab,
puncak kekuasaan hukum diletakkan pada konstitusi yang pada
hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem
kenegaraan tertinggi.**
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SUARA PEMBACA

Ayis Rizki (65), Pensiunan
Saya selaku pensiunan guru merasa MK benar-benar
tidak berpihak. Meski saya tidak memahami teori-teori
hukum, namun saya merasa semangat ketidakberpihakan
MK itu.
Saya senang mengamati berita-berita mengenai
kinerja MK di media, termasuk di website resmi MK
juga. Dari sana saya melihat keseriusan MK untuk
menegakkan keadilan seadil-adilnya.
Perkara-perkara yang disidangkan di MK tidak

hanya perkara-perkara besar. Semua pihak bisa
mengajukan pengujian undang-undang tanpa pandang
bulu. Terakhir yang say abaca, MK tengah melakukan
persidangan Pengujian Undang-Undang Pramuka.
Sebagai masyarakat awam, saya melihat perkara
pengujian undang-undang tersebut tidak “basah”.
Namun MK dengan profesional. Dan saya berharap agar
MK tetap bersih dan tidak pandang bulu seperti saat ini
sampai kapan pun.

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

Konstitusi maya

www.lkht.net

Mengkaji Hukum Teknologi Melalui Riset
dan Menulis Artikel

www.situshukum.com

Situs Hukum Dari Palembang
Situs-situs tentang hukum tidak hanya didominasi praktisi dan
pegiat hukum di Jakarta. Di Palembang, dengan nama laman yang
cukup bagus, www.situshukum.co m, sekelompok orang berkomitmen
membangun situs ini menjadi situs terpercaya yang menjadi jujugan
orang untuk mengakses info-info hukum.
Dipimpin Bahrul Ilmi Yakup sebagai Pimpinan Umum dan MD
Asnadi CA sebagai Pemimpin Redaksi, situs ini tidak ketinggalan dan
layaknya berita online seperti detik.com, vivanews, atau inilah.com yang
menyediakan info-info aktual. Bedanya, situshukum lebih concern pada
isu hukum, dan juga kadang mencakup politik dan pemerintahan.
Beberapa fitur situs ini menyuguhkan informasi mengenai
Palembang International Law Office, daftar kantor hukum, dan
Perhimpunan Advokat Indonesia. Ada pula info mengenai pendidikan
hukum, yang memuat tentang pendidikan khusus profesi advokat (PKPA)
dan lembaga pendidikan hukum Indonesia.
Anda akan tahu materi apa saja yang nanti diajarkan dalam PKPA,
yang di antaranya meliputi Fungsi dan Peran Organisasi Advokat, Sistem
Peradilan Indonesia, Kode Etik Profesi Advokat, Hukum Acara Pidana,
Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,
Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,
Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Hukum Acara Persaingan
Usaha, Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution (ADR),
Hukum Acara Peradilan HAM, Hukum Acara Pengadilan Niaga, dan
banyak lagi.
Secara umum, banyak info terkait advokat yang memperkaya
situs ini. Namun jangan khawatir, berita-berita mengenai info lokal
(Palembang) maupun nasional, kolom tokoh, isu hangat, dan isu-isu
hukum terkini, tetap dapat anda ikuti. (Yazid)

Ini adalah alamat situs yang dibikin Fakultas Hukum Univ.
Indonesia (FHUI). LKHT singkatan dari Lembaga Kajian Hukum
Teknologi. Lembaga ini adalah salah satu lembaga penelitian yang
berada di bawah naungan FHUI.
Berdiri sejak 2 Agustus 1999, LKHT FHUI memiliki fokus kegiatan
riset dalam bidang hukum yang terkait dengan perkembangan dunia
telekomunikasi, media, informatika, dan hak kekayaan intelektual.
Beberapa artikel menghiasi wajah utama situs ini. Meski seluruh
artikel yang dimuat dalam situs web ini merupakan pandangan pribadi
dari para penulisnya dan tidak mencerminkan pandangan resmi dari
LKHT FHUI, beberapa artikelnya cukup menarik.
Misalnya, artikel terkini memuat info tentang kemungkinan
perlindungan kopi luwak sebagai indikasi geografis, kewajiban penempatan
server di Indonesia, hingga perizinan menara telekomunikasi.
Administrator yang sehari-hari menggawangi LKHT adalah Edmon
Makarim, S.Kom, SH, LLM sebagai ketua. Sementara itu, ketua harian
sekaligus direktur eksekutif dijabat Brian Amy Prastyo, SH, MLI, sekretaris
jenderal sekaligus manajer keuangan oleh Puspa Kriselina Asmoro, SH,
staf program dipegang Catur Wulandari, dan staf administrasi oleh Yon
Rosca.
Fitur situs ini menyediakan info akademik dan weblink dengan
situs-situs lain. Tampilannya memang masih sederhana, dan bahkan
sekilas terlihat seperti blog-blog pribadi. Tapi tidak ada salahnya jika
mulai menjelajahi artikel-artikel di dalamnya yang lumayan up to date
dan boleh jadi salah satunya adalah judul penelitian yang sedang anda
geluti. (Yazid)

Januari 2010 KONSTITUSI

7

LAPORAN UTAMA

Merapikan Jalan
Hak Menyatakan Pendapat

Lily Wahid (kiri), Akbar
Faisal dan Bambang
Susatyo (kanan)
sebagai Pemohon
perkara No.26/PUUVIII/2010 menanggapi
putusan MK tentang hak
menyatakan pendapat
DPR, Jakarta, Kamis
(13/1). MK menyatakan
tidak mengikat syarat 3/4
kuorum dalam sidang
paripurna persetujuan
usul penggunaan hak
menyatakan pendapat.

Media Indonesia/antara/ Yudhi Mahatma

M

ahkamah Konstitusi dalam putusannya
di awal tahun 2011 ini seolah sedang
merapikan dan menata prosedur
pengawasan oleh legislatif terhadap
eksekutif agar sesuai prinsip checks and balances serta
sejalan dengan konstitusi. Ikhtiar itu termaktub dalam
dua putusan, yakni putusan No. 8/PUU-VIII/2010
dan putusan No. 23-26/PUU-VIII/2010. Dalam dua
putusan ini, Mahkamah mengabulkan permohonan
para Pemohon.
Adapun perkara No. 23 dan 26 adalah pengujian
atas Pasal 184 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal
ini mengatur tentang kuorum pengajuan usul dan

8
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persetujuan hak menyatakan pendapat DPR. Sedangkan
perkara No. 8 adalah terkait pengujian UU No. 6
Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan
Perwakilan Rakyat (UU Hak Angket). Meskipun
belum tentu berujung pada pemakzulan, dua UU ini
sangat berkaitan erat dengan pengawasan Presiden
dan/atau wakil Presiden.
Dalam putusan No. 23-26/PUU-VIII/2010
Mahkamah menyatakan, Pasal 184 ayat (4) UU MD3
tidak berlaku mengikat lagi. Demikian ditegaskan oleh
Mahkamah dalam sidang pembacaan putusan, Rabu
(12/1), di ruang sidang pleno MK. “Mengabulkan
permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Mahkamah berpendapat, pasal tersebut tidak sejalan

dengan maksud dan semangat konstitusi.
Sejurus dengan itu, Mahkamah juga telah
membatalkan secara keseluruhan UU Hak Angket.
Mahkamah berpandangan, UU tersebut termasuk
UU yang tidak dapat diteruskan keberlakuannya lagi.
Karena, terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang
dianut oleh konstitusi yang mendasarinya. Sehingga
materi muatan UU tersebut, menurut Mahkamah,
bertentangan dengan UUD 1945. (Baca: Satu Versi
Pengaturan Hak Angket).
Ada dua permohonan dalam perkara pengujian
undang-undang MD3 tersebut. Pertama, dengan nomor
perkara 23/PUU-VIII/2010 adalah M. Farhat Abbas yang
berprofesi sebagai advokat. Sedangkan kedua, dengan
nomor perkara 26/PUU-VIII/2010, terdiri dari tiga
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 16 orang
bertindak sebagai perorangan warga negara. Ketiga
anggota DPR itu ialah Lili Chadijah Wahid, Bambang
Soesatyo, dan Akbar Faizal.
Pasal 184 ayat (4) UU MD3 menyatakan,
"Usul sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi
hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat
persetujuan dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri
paling sedikit ¾ (tiga perempat) dengan persetujuan
paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota
DPR yang hadir". Hak menyatakan pendapat sendiri,
menurut ayat (1) dimaksud, mesti diusulkan paling
sedikit oleh 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR.
Pada intinya, menurut para Pemohon, rumusan
tersebut bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) serta

Pasal 20A ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945. “Dimana
menurut hemat kami dengan ditambahkannya syarat dari
2/3 menjadi 3/4 ini, anggota DPR menjadi kehilangan
hak konstitusionalnya, kalau kita tidak mau katakan
ini adalah suatu perampasan hak konstitusional dari
Dewan Perwakilan Rakyat,” ungkap Maqdir Ismail,
kuasa hukum Pemohon II dalam sidang Pendahuluan,
Rabu (28/4/2010), di ruang sidang pleno MK. Persoalan
ini merupakan buntut dari persoalan hak angket terkait
Bank Century yang seolah menemui jalan buntu.
Menurut Maqdir, pengaturan dalam pasal itu
telah mempersulit pelaksanaan, atau bahkan mereduksi,
hak konstitusional para Pemohon, terutama bagi para
anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai
pengawas pemerintah. Alasannya, rumusan dalam
Pasal itu melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam
konstitusi dan sangat sulit untuk dipenuhi. Akibat
langsung dari ini, lanjutnya, adalah potensi DPR untuk
menggelar sidang hak menyatakan pendapat akan
sangat kecil, bahkan mustahil.
Selain itu, menurut para Pemohon, konstitusi juga
telah mengatur batas kuorum terkait pengajuan permintaan
pendapat dari DPR kepada MK. Dan, persyaratan
kuorum-nya relatif lebih ringan dibandingkan pengaturan
dalam UU MD3, yakni pengajuan permintaan (pendapat)
dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna
dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari jumlah
anggota DPR.
Memperkuat argumentasi itu, Aidul Fitriciada

Humas MK/GANIE

Para ahli yang
dihadirkan Pemohon
perkara No. 26/
PUU-VIII/2010
dalam sidang
mendengarkan
keterangan ahli,
Kamis (8/7/10)
di ruang sidang
pleno MK. (ki-ka):
Iberamsjah, Adnan
Buyung Nasution,
M. Fajrul Falaakh,
Saldi Isra, dan Aidul
Fitriciada Azhari.
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Azhari, salah satu ahli yang dihadirkan Pemohon,
menegaskan bahwa prosedur pemberhentian Presiden
memang telah diatur secara ekplisit dalam konstitusi.
“Prosedur tentang pemberhentian Presiden sendiri
sesungguhnya sangat limitatif bahkan tidak ada
delegasi profesio. Jadi, tidak ada pendelegasian
peraturan kepada undang-undang organik sehingga
sifat yang limitatif ini seharusnya tidak diingkari atau
disalahi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
yang mengatur lebih berat, dibandingkan dengan
Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945,” ungkapnya
dalam sidang mendengarkan keterangan ahli, Kamis
(8/7/2010), di ruang sidang pleno MK.
Oleh karenanya, menurut pakar hukum tata
negara ini, rumusan pada pasal tersebut bertentangan
dengan prinsip supremasi konstitusi dan prinsip checks
and balances dalam sistem presidensil yang dianut oleh
konstitusi. Dalam persidangan yang sama, Pemohon juga
menghadirkan ahli lainnya, yakni Saldi Isra, M. Fajrul
Falaakh, Adnan Buyung Nasution dan Iberamsjah.
Melumpuhkan Checks and Balances
Sebagai perbandingan, jika jumlah anggota DPR
adalah 560 orang, maka persentase kehadiran sesuai
UU MD3 adalah 75%, sedangkan Pasal 7B ayat (3)
UUD ‘hanya’ mensyaratkan 66%. Begitupula syarat
kuorum pengambilan keputusan, untuk UU MD3
harus disetujui oleh minimal 315 orang, sedangkan
Pasal 7B mensyaratkan 248 orang. (Lihat, Tembok
Kuantitatif Itu Bernama Kuorum). Padahal logikanya,
jikapun memang ada pengaturan terkait hal itu, usul
permintaan pendapat DPR ke MK seharusnya lebih
berat dibandingkan usul hak menyatakan pendapat.
“Bagi saya ketentuan ini membingungkan,” ujar Fajrul
Falaakh.
Dengan kata lain, syarat ¾ merupakan upaya
memangkas hak konstitusional DPR. Apalagi, dalam
konteks pelaksanaan prinsip checks and balances, hak
menyatakan pendapat adalah representasi dari fungsi
DPR sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah
(eksekutif). Sehingga, disatu sisi, dapat dikatakan
persyaratan tersebut menjadi benteng paling aman bagi
Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk berlindung
dari pemakzulan, karena telah mempersulit legislatif
dalam melakukan checks and balances.
"Yang penting adalah bahwa syarat baru tentang
kuorum rapat Paripurna DPR sebanyak ¾ itu, merintangi
hak lembaga DPR untuk menyatakan pendapat dalam
rangka permakzulan Presiden atau Wakil Presiden,”
imbuh Fajrul. "Karena apa? Karena ketidakhadiran
¼ atau 25% anggota pada rapat paripurna DPR, akan
menggagalkan kehendak untuk menggunakan hak
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dimaksud. Syarat baru di dalam Undang-Undang MD3
ini adalah rintangan prosedural,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Fajrul, hal tersebut
telah menciderai hak warga negara melalui wakilwakilnya untuk mengontrol pemerintah sebagai
bagian dari rights of representative democracy. “Ini
suatu pemasungan hak-hak konstitusional yang sudah
baku,” tambah Adnan.
Pada prinsipnya, Saldi menegaskan, syarat
untuk memulai proses pemakzulan Presiden
bukan merupakan legal policy legislator. Hal ini,
sambungnya, berbeda dengan konstitusi Amerika
Serikat dan Konstitusi Filipina yang membuka ruang
delegasi kepada UU untuk menjelaskan lebih lanjut
mekanisme dan persyaratan pemakzulan. Kalaupun
ada pengaturan dalam undang-undang, katanya,
pengaturan tersebut tidak boleh mengebiri apa yang
secara tegas diatur dalam konstitusi. Oleh karenanya,
ahli lainnya, Iberamsjah, berkesimpulan, rumusan
tersebut merupakan sebentuk pelemahan legislatif
(DPR).
Stabilitas Pemerintahan
Sebaliknya, pihak Pemerintah dan DPR,
menegaskan bahwa Pasal 184 ayat (4) UU MD3 tersebut
tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Demikian
dinyatakan oleh perwakilan Pemerintah, Agung
Mulyana, dalam persidangan Kamis (17/6/2010), di
ruang sidang pleno MK. Saat itu Agung datang tak
sendiri, ia bersama dua orang perwakilan Pemerintah
lainnya, Cholilah dan Mualimin Abdi.
Agung menjelaskan, rumusan itu muncul dengan
pertimbangan agar pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan
dapat menimbulkan dampak tertentu yang berskala
nasional didukung oleh mayoritas anggota DPR
secara signifikan. Selain itu, patokan angka kuorum
tersebut juga dimaksudkan guna menjaga stabilitas
keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan
nasional yang sedang berjalan.
Seirama dengan pendapat Pemerintah, DPR juga
mengungkapkan, syarat kuorum ¾ itu dimaksudkan agar
DPR dalam menggunakan hak menyatakan pendapat
memperoleh dukungan paling kuat/besar dari anggota
DPR sebagai perwujudan legitimasi kelembagaan dan
politik. “Di sisi lain persyaratan dukungan sekurangkurangnya ¾ tersebut untuk memperkuat sistem
pemerintahan presidensil di mana kedaulatan berada
pada rakyat, sehingga pemerintah tidak dengan mudah
dijatuhkan (dimakzulkan) oleh DPR, serta bertujuan
untuk memperkokoh pemerintahan yang stabil dan
demokratis,” tegas DPR dalam keterangan tertulisnya.

DPR, dalam jawabannya juga menyatakan,
secara substansi, Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 adalah
berbeda dengan Pasal 184 ayat (4) UU MD3. Karena,
dalam hal ini, konstitusi mengatur mengenai syarat
formil pengajuan permintaan DPR kepada MK,
sedangkan UU MD3 mengatur tentang syarat formil
pengajuan hak menyatakan pendapat DPR dalam rapat
paripurna DPR.
Namun sebelumnya, pihak Pemerintah dan DPR
juga mempersoalkan legal standing para Pemohon.
Menurut Pemerintah dan DPR, para Pemohon tidak
memiliki hak untuk mengajukan uji materi atas UU
MD3. Terhadap Pemohon I, Pemerintah berpandangan,
kurang tepat sebagai pihak yang mengajukan
permohonan pengujian. Karena, ketentuan yang
dimohonkan untuk diuji tersebut tidak terkait dengan
hak, tugas dan fungsi Pemohon sebagai Advokat.
“Tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kedudukan Pemohon (Farhat Abbas)
dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk
diuji tersebut, karena itu pula menurut Pemerintah

anggapan adanya kerugian konstitusional yang dialami
oleh Pemohon baik secara faktual maupun potensial
tidak terjadi,” ungkap Agung.
Begitu pula terhadap para Pemohon perseorangan,
menurut Pemerintah juga tidak dapat melakukan
uji terhadap UU MD3. “Karena pada kenyataannya
Pemohon tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi
atau setidak-tidaknya terhalang-halangi aktifitasnya,”
papar Agung. Sedangkan untuk Pemohon yang berstatus
sebagai anggota DPR, Pemerintah berargumen,
seharusnya jika ingin melakukan uji materi terhadap
pasal tersebut dilakukan dalam ranah legislatif (dalam
bentuk legislatif review), bukan judicial review (JR).
Mahkamah pun telah menjawab persoalan
itu. Menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki
hak untuk melakukan uji materi terhadap UU yang
dipersoalkan. Sebab, terkait Pemohon perseorangan,
menurut Mahkamah, warga negara memiliki hak untuk
mengontrol jalannya pemerintahan negara melalui
wakil-wakilnya di parlemen (legislatif). Dan, hak

Tembok Kuantitatif Itu Bernama Kuorum

K

uorum adalah persyaratan jumlah kehadiran
peserta sidang minimal yang digunakan
dalam rapat atau persidangan di lembaga
legislatif, misal: DPR. Selain itu, kuorum biasanya
digunakan sebagai syarat dalam hal persetujuan
atas suatu masalah/isu. Sederhananya, suatu
kesepakatan atau persidangan hanya sah jika
terpenuhi persyaratan kuorum-nya (atau disepakati
lain oleh peserta sidang).
Dalam praktiknya, kuorum ibarat dua sisi
mata uang. Di satu sisi, kuorum merupakan
sarana legitimasi dan legalitas. Semakin terpenuhi
kuorum maka tingkat legitimasinya pun semakin
kuat, begitupula sebaliknya. Namun, di sisi lain,
kuorum kadang menjadi sarana tawar-menawar

kepentingan antar kelompok (Fraksi) di legislatif.
Kuorum menjadi senjata ampuh bagi kelompok
mayoritas untuk mengganjal niat kelompok
minoritas dalam hal-hal tertentu, terutama saat
terjadi vested interest (benturan kepentingan).
Sehingga, pada kondisi tertentu, kuorum dapat
menjadi tembok kokoh yang menghalangi niat
(kepentingan) sebagian legislator yang kritis.
Oleh karenannya, pengaturan jumlah kuorum
seharusnya dapat menjamin bahwa jumlahnya ada
pada posisi yang wajar, yakni tidak terlalu berat
ataupun terlalu ringan. Berikut perbandingan kuorum
yang dipersyaratkan dalam Konstitusi dan syarat
dalam UU MD3 sebelum dibatalkan oleh MK.

No.

Kuorum

Berdasarkan Pasal 7B ayat (3)
UUD 1945

Berdasarkan Pasal 184 ayat (4)
UU No. 27 Tahun 2009

1

Kuorum
Kehadiran Paling
Sedikit

2/3 x 560 = 373 orang anggota DPR
atau = 66 % dari anggota DPR

3/4 x 560 = 420 orang
anggota DPR atau = 75 %
dari anggota DPR

2

Kuorum
Pengambilan
Keputusan paling
sedikit disetujui

2/3 x 373 orang = 248 orang
anggota DPR atau = 44 % dari
anggota DPR

3/4 x 420 orang = 315 orang
anggota DPR atau = 56 %
dari anggota DPR

Sumber: Putusan MK No.23-26/PUU-VIII/2010, sebagaimana dikutip dari permohonan tertulis Pemohon.
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tersebut tidak serta merta hilang atau beralih kepada
para wakil rakyat dengan dipilihnya anggota DPR,
DPD, maupun DPRD.
Oleh karena itu, jika ada hak legislator atau
institusi DPR yang terhalang oleh aturan dalam UU,
apalagi hak tersebut diakui dalam konstitusi, maka
menurut Mahkamah, warga negara pun memiliki legal
standing dalam melakukan JR. “Adanya ketentuan
Pasal 184 ayat (4) menyebabkan terhalangnya hak DPR
sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mengawasi
Presiden juga secara tidak langsung menghalangi
pelaksanaan hak-hak kedaulatan yang dimiliki oleh
rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan
negara,” tulis Mahkamah dalam pertimbangan
hukumnya.
Begitu pula terhadap para anggota DPR yang
bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini,
Mahkamah menyatakan, mereka juga memiliki
kedudukan hukum. Alasannya, hak menyatakan
pendapat merupakan hak yang melekat hanya pada
anggota DPR dan tidak dimiliki oleh warga negara
lainnya. Menurut Mahkamah, hak ini juga dimiliki
oleh DPR secara institusi. Dasarnya adalah, Pasal
20A ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah
menegaskan, para Pemohon berhak dan mempunyai
landasan hukum untuk melakukan JR.
Sedangkan terhadap pokok perkara, Mahkamah
menyimpulkan, persyaratan kuorum tersebut
bertentangan dengan konstitusi. Selain itu juga, menurut
Mahkamah, mekanisme pemakzulan sebagaimana
diatur dalam konstitusi tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pemohon dalam
perkara No. 23/PUUVIII/2010, Farhat
Abbas, dalam sidang
perbaikan permohonan,
Senin (26/4/10), di
ruang sidang panel MK.
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“Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat limitatif, tidak
boleh ditambah atau dikurangi,” tegas Mahkamah.
Meskipun, Mahkamah mengakui, DPR
memang memiliki kebebasan legislasi untuk
menentukan mekanisme pengambilan keputusan
dengan menetapkan persyaratan tertentu. Akan
tetapi, Mahkamah menegaskan, DPR tidak memiliki
kebebasan untuk mengatur syarat kuorum dan
persetujuan anggota DPR terkait pendapat DPR dalam
rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang akan diajukan kepada MK. “UndangUndang tidak dapat mengatur persyaratan yang
lebih berat atau lebih ringan berdasakan kebijakan
legislasi selain yang ditentukan oleh konstitusi,” tegas
Mahkamah. Pada intinya, Mahkamah tidak sependapat
dengan pandangan DPR yang membedakan substansi
pasal yang diuji tersebut dengan Pasal 7B ayat (3)
UUD 1945.
Dan akhirnya, Mahkamah berkesimpulan bahwa
syarat kuorum dan persetujuan tersebut mengakibatkan
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak dapat
secara efektif melaksanakan pengawasannya terhadap
Presiden, sehingga tidak sejalan dengan sistem checks
and balances yang dianut dalam UUD 1945. “Dengan
pengaturan yang demikian, sangat potensial melahirkan
tidak efektifnya kontrol DPR terhadap Presiden,” jelas
Mahkamah. Pada ranah ini, Mahkamah sepakat dengan
pendapat para ahli, yang menyatakan, bahwa rumusan
dalam UU MD3 itu jauh lebih berat dari persyaratan
yang diperlukan dalam perubahan UUD 1945 yang
justru terkait dengan perubahan sistem pemerintahan.

Humas MK/GANIE

“(Selanjutnya) menimbang bahwa dengan tidak
berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009
berdasarkan putusan Mahkamah ini, ketentuan
persyaratan pengambilan keputusan mengenai

’usul’ penggunaan hak menyatakan pendapat berlaku
ketentuan mayoritas sederhana,” tulis Mahkamah
dalam putusan setebal 104 halaman tersebut. (Dodi)

Satu Versi Pengaturan Hak Angket

K

eresahan itu berawal dari adanya pengaturan
ganda terkait Hak Angket Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). “Ternyata hukum yang
mengatur tentang angket DPR bersifat pluralisme,”
tulis para Pemohon dalam permohonannya.
Sebab, ada dua UU yang mengatur tentang Hak
Angket DPR, yakni UU No. 6 Tahun 1954 tentang
Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
((UU Hak Angket) dan UU No. 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Menurut para Pemohon, pengaturan dengan
‘model’ seperti ini, mengakibatkan kerugian hak
konstitusionalnya. Karena, telah memunculkan
ketidakpastian hukum.
Para Pemohon dalam perkara pengujian
undang-undang (PUU) No. 8/PUU-VIII/2010 ini
terdiri dari empat orang, yakni Bambang Supriyanto
(Pemohon I), Aryanti Artisari (Pemohon II), Jose Dima
Satria (Pemohon III) dan Aristya Agung Setiawan
(Pemohon IV). Kesemuannya adalah simpatisan
Partai Demokrat, partai mayoritas di parlemen saat
ini. Bahkan, Pemohon II adalah anggota Partai
Demokrat.
Para Pemohon mengungkapkan, pengaturan
tentang hak angket DPR yang membuka pintu
pembubaran DPR oleh Presiden bertentangan
dengan Pasal 7C UUD 1945 yang menegaskan
Presiden tidak bisa membubarkan DPR. Konsep
atau pola pikir yang menjadi dasar UU Hak
Angket tersebut, menurut Pemohon, adalah
Pasal 84 UUDS 1950 yang berbunyi, ”Presiden
berhak
membubarkan
Dewan
Perwakilan
Rakyat. Keputusan Presiden yang menyatakan
pembubaran itu, memerintahkan pula untuk
mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat
baru dalam 30 hari”.
Selain itu, Pasal 77 ayat (3) UU MD3 juga
telah mengatur tentang hal yang sama, yakni
terkait Hak Angket. Pasal ini berbunyi, ”Hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk
melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan
suatu
undang-undang
dan/atau
kebijakan
Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,

strategis, dan berdampak Iuas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan”.
Oleh karenanya, Pemohon menyatakan,
ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
28 UU Hak Angket, tidak dapat dipakai sebagai
pedoman untuk pelaksanaan hak angket DPR
di masa sekarang ini. Alasannya, dalam sistem
hukum kita berlaku asas hukum lex posteriori
derogat legi priori (peraturan atau undang-undang
yang terbaru mengesampingkan peraturan atau
undang-undang yang lama).
Dan, dalam putusannya, Mahkamah pun
sependapat dengan para Pemohon. Menurut
Mahkamah, ketentuan dalam UU yang diuji tersebut
jelas berbeda atau tidak sejalan dengan UUD 1945
yang menganut sistem pemerintahan presidensiil.
Dalam sistem pemerintahan presidensiil, menurut
Mahkamah, presiden tidak dapat membekukan
dan/atau membubarkan DPR.
"UU 6/1954 termasuk Undang-Undang yang
tidak dapat diteruskan keberlakuannya karena
terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang
dianut dari kedua konstitusi yang mendasarinya,
sehingga materi muatan Undang-Undang a quo
bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, tata
cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia
angket yang diatur dalam UU 6/1954 telah diatur
juga dalam UU 27/2009,” tulis Mahkamah.
Apabila UU itu tetap dipertahankan, akan
menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru
bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga dalam
amarnya, Mahkamah menyatakan, dalil para
Pemohon beralasan menurut hukum. Meskipun,
terhadap pengujian formil Mahkamah memutuskan
untuk menolaknya.
“Untuk menyempurnakan Undang-Undang
hak angket sebagai akibat inkonstitusionalitas dari
UU 6/1954 ini, pembentuk Undang-Undang perlu
mengantisipasi untuk membentuk Undang-Undang
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20A
ayat (4) UUD 1945 dengan tetap memperhatikan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang
terkait dengan hak-hak DPR dan anggota DPR,"
tegas Mahkmah (Dodi)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Otsus Papua

MK Menggelar Sidang Pengujian UU Otsus Papua

Humas MK/Andhini SF

Kuasa hukum Pemohon,Bambang Widjojanto saat sidang uji materi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Daerah
Khusus bagi Provinsi Papua yang telah diubah menjadi UU No. 35/ 2008 tentang Penetapan Perpu No. 1/2008
tentang Perubahan atas UU No. 21/ 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus Provinsi Papua terhadap UUD 1945
dengan agenda sidang pemeriksaan permohonan, diruang sidang Pleno (4/1/10)

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
permohonan
pengujian
UU No. 21/2001 tentang
Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi
Papua yang telah diubah menjadi UU No.
35 tahun 2008 tentang Penetapan Perpu
No. 1 tahun 2008 tentang Perubahan
atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Daerah Khusus Provinsi Papua
terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Sidang tersebut digelar, Selasa (4/1),
dengan agenda pemeriksaan permohonan.
Sidang dipimpin oleh Hakim Konstitusi
Achmad Sodiki beranggotakan Hakim
Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva. Persidangan kali ini juga
dihadiri Pihak Pemohon, Jimmy Demianus
Ijie yang didampingi dua kuasa hukumnya,
yaitu Bambang Widjojanto dan Iskandar
Sonhaji.
Bambang
menjelaskan
alasan
pertama, mengenai penghapusan tugas
dan wewenang Pemohon sesuai Pasal
7 ayat (1) huruf a UU No. 21/ 2001
oleh UU No. 35/2008 tentang Otsus.
Pemohon menganggap penghapusan
tugas dan wewenang tersebut sebagai
tindakan inkonstitusional. Penyebutan dan
pengakuan atas nama DPR Papua pada
saat penyusunan Undang-Undang Otsus
(Otonomi Khusus) itu sudah dilakukan
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dengan perdebatan yang cukup intensif
dan cukup panjang. Dalam rumusan UU
Otsus tersebut juga dijelaskan mengenai
cakupan kewenangan, yaitu memilih
gubernur dan wakil gubernur sesuai
Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 21/2001.
 	
Pasal 7 ayat (1) huruf a itu ternyata
mempunyai kaitan erat dengan pasalpasal lainnya di dalam Undang-Undang
Otsus misalnya, Pasal 11 ayat (3) dan
Pasal 12 huruf a yang menjelaskan sifat
kekhususan Papua dan dirumuskan
juga tata cara pemilihan gubernur dan
wakil gubernur. Yang dapat dipilih
menjadi gubernur dan wakil gubernur
dijelaskan dalam pasal tersebut, yaitu
WNI dengan syarat orang asli Papua.
Ketika UU Otsus tersebut diubah
menjadi UU No. 35/2008 yang didahului
dengan Perpu No. 1 /2008, ternyata
menurut Pemohon perubahan tersebut
ditujukan untuk memberikan justifikasi atau
kepastian hukum bagi keberadaan Provinsi
Papua Barat untuk dapat diakomodasi dan
diberi payung oleh UU No. 21/2001. “Jadi
tidak ada kaitannya sama sekali dengan
pertimbangan dan dasar serta justifikasi
untuk menghapus Pasal 7 ayat (1) Huruf
a Undang-Undang Otsus,” tutur Bambang.
 	
Lebih lanjut Bambang mengatakan
tindakan penghapusan Pasal 7 ayat (1) huruf
a undang-undang a quo yang tidak didahului

oleh evaluasi atas pelaksanaan pasal a
quo, dapat dikualifikasi sebagai tindakan
inkonstitusional. Sebab, Pemohon meng
anggap negara memiliki kewajiban
untuk mengakui dan menghormati
satuan-satuan Pemerintah Daerah yang
bersifat khusus, serta negara juga tidak
dapat melakukan suatu tindakan yang
menyebabkan diabaikan atau dilanggarnya
hak atas jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil dan
perlakuan yang sama di muka hukum.
Berdasar atas argumen-argumen
tersebut,
Pemohon
menyampaikan
dua petitum atau tuntutan. Pertama,
memerintahkan KPU Papua dan Papua
Barat untuk menghentikan pelaksanaan
tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kepala Daerah Provinsi Papua
sampai adanya Putusan MK dalam perkara
tersebut yang berkekuatan hukum. Kedua,
menyatakan penghapusan Pasal 7 ayat
(1) huruf a UU No. 21/2001 tentang
Otsus bertentangan dengan UUD 1945,
khususnya Pasal 18B ayat (1) dan Pasal
28D ayat (1). Penghapusan Pasal 7 ayat
(1) huruf a UU No. 21 Tahun 2001 tentang
Otsus juga tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat dengan akibat hukumnya.
 	
Hakim Konstitusi Harjono memberi
tanggapannya, perlu pengekplisitan ter
hadap beberapa hal. “Pengeksplisitan,
terutama kualifikasi dari Pemohon.
Memang disebutkan di situ sebagai
perorangan warga negara tapi juga bisa
sebagai Badan Hukum Publik. Jadi itu
supaya dieksplisitkan saja karena ada dua
pilihan yang masing-masing mempunyai
konsekuensi terhadap hak konstitusional
yang
dijadikan
landasan
untuk
mengajukan permohonan,” kata Harjono.
Sedangkan
Hakim
Konstitusi
Hamdan Zoelva mengkritisi tuntutan
permohonan yang disampaikan. Menilai
penghapusan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU
No. 21/2001 tentang Otsus, tidak bisa
dilakukan MK, sebab Mahkamah hanya
dapat menilai norma yang lahir dari
undang-undang dan bukan tindakannya.
“Ini mungkin lebih tepat kalau Perpu
itu yang menjadi objectum litis, bukan
penghapusan itu sendiri dan Penetapan
Undang-Undang mengenai Penetapan
Perpu,” ujar Zoelva memberikan saran.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU Kesehatan

Saksi Pihak Terkait Mengaku Menderita Kanker
Karena Rokok

B

ambang Sukarno, Pemohon
pengujian UU No. 36/2009
tentang Kesehatan, meminta
selain
Kementerian
Kesehatan,
seluruh
kementerian
melaporkan keterangan dan sikap
resmi pemerintah terhadap UU ini. Di
antaranya Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pertanian, dan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bambang
ingin menunjukkan bahwa sikap resmi
pemerintah terkait UU ini bukan hanya
milik Kementerian Kesehatan.
Ia memaparkan dalam sidang di MK
dengan agenda mendengarkan keterangan
pemerintah, DPR, Pihak Terkait (Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia dan
Yayasan Jantung Indonesia), para saksi,
serta ahli dari pemerintah, Rabu (5/1).
Permohonan Bambang teregistrasi untuk
perkara 19/PUU-VIII/2010. Sementara
itu, UU dan ayat yang sama dimohonkan
juga oleh 12 orang lainnya dengan nomor
perkara 34/PUU-VIII/2010. Mereka adalah
Nurtanto Wisnu Brata, Amin Subarkah,
Abdul Hafidz Aziz H., Thalabudin Muslim
KH, Moh. Tafri H., Parmuji, Timbul,
Supriyadi, Salim, Suparno, Suryadi, dan
Hodri.
Bambang mengujikan Pasal 113 ayat
(2) yang berbunyi “Zat adiktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau,
produk yang mengandung tembakau,
padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif
yang penggunaannya dapat menimbulkan
kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat
sekelilingnya.” Lalu, selain Pasal 113,
12 Pemohon lainnya juga mengujikan
Pasal 114 berbunyi “Setiap orang yang
memproduksi atau memasukkan rokok ke
wilayah Indonesia wajib mencantumkan
peringatan kesehatan”, Penjelasan Pasal
114, dan Pasal 199 ayat (1). Ada silang
tafsir terkait pemaknaan zat adiktif dalam
ayat-ayat tersebut.

Dalam ruang sidang, Nani sebagai
saksi Pihak Terkait menerangkan dirinya
adalah perokok berat. Tanpa rokok, ia tidak
bisa bekerja. “Saya ingin menghilangkan
rokok tapi tidak bisa, padahal itu demi
anak-anak saya. Saya sudah kena darah
tinggi dan penyempitan pembuluh darah
karena rokok,” katanya.
Saksi Pihak Terkait lainnya adalah
Fuad Baradja yang aktif di Yayasan
Menanggulangi Masalah Rokok. Ia
mengaku setiap hari mengedukasi
masyarakat tentang bahaya rokok.
“Ada seorang nelayan yang pendapatan
bersih tiap harinya Rp 50 ribu, tapi
konsumsi rokoknya mencapai separuh
penghasilannya. Anehnya, dua anaknya
berhenti sekolah. Bahkan ia mengaku
daripada berhenti merokok lebih baik
anaknya yang berhenti sekolah,” papar
Fuad.
Karena itu, Fuad mendukung upaya
pemerintah meninggikan derajat kesehatan

masyarakat dengan UU ini. “Di Singapura,
orang berhenti merokok antre ikut terapi,
sementara Indonesia tidak. Anak saya
merokok di usia 13 tahun dan sampai
sekarang tidak bisa berhenti,” lanjutnya.
Sementara itu, Rima Melati, saksi Pihak
Terkait lainnya, juga mengakui hal yang
sama tentang bahaya merokok yang
menyebabkan dirinya divonis kanker usus
dan kanker payudara.
Merespon keterangan para saksi
ini, para Pemohon yang diwakili kuasa
hukumnya menyatakan sebenarnya mereka
pun menginginkan adanya pengendalian
rokok. Upaya melalui sosialisasi visual
juga masih disetujui Pemohon. “Yang
tidak kami setujui adalah pelarangan
total,” sergah Pemohon. Sidang yang
dihadiri delapan hakim konstitusi ini
akan mengagendakan satu kali sidang lagi
untuk mendengarkan keterangan para ahli
dari masing-masing pihak.
(Yazid/mh)

Humas MK/Annisa Lestari

Fuad Baradja dari Yayasan Menanggulangi Masalah Rokok, selaku saksi dari Pihak Terkait memberikan
keterangan pada sidang Pengujian Uji Materi UU Kesehatan, Rabu (5/1) di Ruang Sidang Pleno MK.
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Kehutanan

Panel Hakim Sarankan Perbaikan Kerugian
Konstitusional Pemohon

Kuasa Hukum Pemohon
memberikan penjelasan
mengenai perbaikan
permohonan pengujian
materi UU Kehutanan, Kamis
(6/1) di Ruang Sidang Panel
MK.
Humas MK/Andhini SF

P

engujian
UU
No,14/1999
sebagaimana
telah
diubah
dengan UU No. 19/2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU No. 1/2004 tentang
Perubahan Atas UU No. 41/1999 tentang
Kehutanan (Pasal 38 Ayat (3) dan Pasal
50 Ayat (3) huruf g, disidangkan MK,
Kamis (6/1) pukul 09.00 WIB. Perkara
ini diregistrasi dengan nomor 72/PUUVIII/2010.
Pemohon adalah Bupati Kab.
Penajam Paser Utara, yang didampingi
beberapa kuasa hukum dari John Mathias
Associates. Pada sidang pendahuluan,
sudah ada beberapa nasehat dari Panel
untuk perbaikan permohonan. “Coba
terangkan poin-poin perbaikannya,”
pinta Hamdan Zoelva selaku Ketua
Panel.
“Arahan Majelis tentang legal
standing; apakah Pemohon dari eksekutif
atau legislatif. Saya jelaskan Pemohon

16

KONSTITUSI Januari 2011

adalah bupati yang mewakili daerahnya.
Tentang pokok permohonan, yang menjadi
penekanannya adalah memfokuskan pada
UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Kami
membuang beberapa ketentuan tentang
peraturan pemerintah dan peraturan
menteri No.3/2008,” kata kuasa hukum
Pemohon.
Alasan Pemohon mengujikan UU di
atas, setelah perbaikan adalah pertentangan
Pasal 38 Ayat (3) dengan prinsip negara
hukum Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
Kemudian, petitum Pemohon adalah
mengabulkan permohonan, menyatakan
Pasal 38 Ayat (3) dan Pasal 50 Ayat (3)
huruf g bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Setelah dibacakan, Hamdan Zoelva
menyatakan belum diuraikan kerugian
konstitusional. “Yang diuraikan hanya
posisi Pemohon, kualifikasi Pemohon
yang mewakili daerah. Padahal Pasal 51

UU MK memberikan ketentuan harus ada
kerugian konstitusional,” kata Hamdan.
Pemohon pun melakukan interupsi
dalam persidangan dan menyatakan
sudah menyebut kerugian konstitusional,
yakni penggunaan kawasan hutan untuk
izin pertambangan yang dilakukan
oleh menteri, sangat merugikan hak
konstitusional Pemohon selaku kepala
daerah.
Bantahan ini ditanggapi kembali
oleh Ketua Panel bahwa seharusnya
Pemohon menyebut terlebih dahulu hak
konstitusionalnya, kemudian menuturkan
kerugian konstitusional, baik secara
aktual maupun potensial, dan apakah ada
hubungan sebab-akibat antara kerugian
konstitusional dengan berlakunya pasal
yang dimohonkan.
“Apakah dengan tidak berlakunya
pasal ini, kerugian konstitusionalnya
terpulihkan,” jelas Hamdan. (Yazid/mh)

Pengujian UU Pelayaran

Masalah Konstitusional dalam Pengujian UU
Pelayaran Dipertanyakan
Prinsipal Pemohon, Kapten Priyanto dari
DPW APBMI, Jawa Timur menjelaskan
mengenai permohonannya terkait pengujian
Undang-Undang tentang Pelayaran, Kamis
(6/1), di Ruang Panel MK.

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pemeriksaan pendahuluan
kedua Pengujian UU No.
17/2008 tentang Pelayaran terhadap UUD
1945, Kamis (6/1). Sidang pemeriksaan
pendahuluan tersebut dipimpin oleh Ketua
Panel, Achmad Sodiki dan beranggotakan
oleh M. Arsyad Sanusi dan M. Akil
Mochtar.
Pemohon
yang
hadir
pada
persidangan kali ini, yaitu Bambang
K. Rahwardi, Arlen Sitompul, Fuadi,
Eten Priyadi, Ari Sartoyo dan Kapten
Priyanto. Para Pemohon didampingi kuasa
hukumnya, yaitu A. Muhammad Asrun
dan Merlina. Pihak Pemohon berasal dari
DPW Surabaya dan pengurus-pengurus
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat
Indonesia (APBMI).
Andi Muhammad Asrun yang
diberi kesempatan untuk memberikan
keterangan mengatakan telah melakukan
perbaikan-perbaikan yang disarankan
hakim
panel
pada
persidangan
sebelumnya. Perbaikan pertama terdapat
pada struktur permohonan. Pemohon

Humas MK/Yogi Dj

sudah memperbaiki struktur permohonan
dengan urutan, pertama, kewenangan
Mahkamah Konstitusi, kedua, kedudukan
Hukum Pemohon, ketiga kepentingan dan
kerugian konstitusional Pemohon, dan
keempat, Petitum.
Sementara itu, Prinsipal Pemohon,
Priyanto dari DPW APBMI, Jawa Timur
menjelaskan perbedaan antara fasilitas
yang diberikan dan tidak. Ia menjelaskan
dalam UU Pelayaran dijelaskan bahwa
kegiatan bongkar muat harus dilaksanakan
oleh Badan Hukum Indonesia yang
didirikan khusus untuk bongkar muat.
Karena itulah Pemohon menganggap,
siapapun boleh mengadakan kegiatan
bongkar muat barang dari dan ke kapal
di daerah pelabuhan asal berbentuk badan
hukum yang khusus didirikan untuk itu.
Priyanto juga menjelaskan bahwa
Pelindo selama ini bertindak dan
menganggap dirinya otomatis sebagai
badan hukum yang juga bisa melaksanakan
kegiatan bongkar muat. “Rancunya
ada di sini, karena selama ini Pelindo
bertindak sebagai regulator dan operator
di pelabuhan. Karena dia berfungsi

sebagai regulator dan operator di mana
implementasi di lapangan itu sangat power
full jadi, pihak lain yang mempunyai
hak untuk itu mau tidak mau kalau tidak
sejalan dengan kemauan Pelindo pasti
akan tersisih,” jelas Priyanto.
Menanggapi keterangan Pemohon,
Ketua Panel Hakim Achmad Sodiki
mengatakan yang terjadi lebih terlihat
sebagai bentuk persaingan usaha. Pasalnya,
hal semacam itu juga terjadi pada PLN.
PLN juga menjadi regulator dan operator.
Dari sisi pelaku usaha terlihat tidak fair
untuk suatu kompetisi yang sehat.
Sementara itu, M. Akil Mochtar
menyampaikan
pertanyaan
kepada
Pemohon. Ia menanyakan, mungkinkah
yang terjadi dikarenakan norma yang
keliru ataukah itu terjadi karena kesalahan
penerapan. Dengan penambahan kata-kata
seperti yang dimohonkan Pemohon, Akil
melihat justru semakin menegaskan bahwa
persoalan tersebut bukanlah persoalan
konstitusional
melaikan
persoalan
penerapan norma. “Nah, kalau itu, maka ke
Komisi Persaingan Usaha karena adanya
perlakuan diskriminatif akibat pasal itu.
Nah, saya khawatirnya malah hakim
memikirkan ke situ, gitu loh. Tapi kan ini
sudah di lakukan perubahan tinggal saya
kira permohonan yang dengan petitum lalu
ditambahkan kalimat atau frase kalimat
‘fasilitas’ itu perlu juga dipertimbangkan
lagi dalam proses, “ saran Akil. (Yusti
Nurul Agustin/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Pemda

Calon Kepala Daerah Belum Pernah Menjabat
Dua Kali Kembali Diuji di MK

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
perbaikan
permohonan
Pengujian UU Pemda
terhadap UUD 1945, Jumat (7/1). Sidang
kali ini dipimpin, Ketua Panel hakim,
Muhammad Alim dan beranggotakan M.
Arsyad Sanusi dan M. Akil Mochtar.
Pemohon pada persidangan kali ini,
yaitu Bambang Suhariyanto, Marwan,
Kamdani, Abdullah Nur, Heri Subagyo,
dan Bambang Sutikno. Namun para
Pemohon prinsipal tersebut tidak hadir
dalam persidangan. Mereka hanya diwakili
kuasa hukum Pemohon, yaitu M. Mahfudz
HM.
M. Mahfudz memberikan keterangan
bahwa Pemohon 4, Pemohon 5 tidak lagi
mengajukan permohonan. Sehingga hanya
Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3
saja yang mengajukan permohonan.
Mahfudz menjelaskan, pihaknya
menganggap Pasal 58 huruf o UU Pemda
dapat diartikan bahwa seorang bupati
dapat dipilih menjadi wakil bupati atau
sebaliknya, wakil bupati dapat dipilih
menjadi bupati meski sudah menjabat
selama dua kali masa jabatan. Karena
itulah, Pemohon meminta pasal tersebut
diubah menjadi kalimat,
“Untuk menjadi Kepala Daerah atau
Wakil Kepala Daerah adalah belum pernah
menjabat sebagai Kepala Daerah selama
dua kali masa jabatan.”
Pernah Diuji
Anggota Panel Hakim, M. Akil
Mochtar menanggapi hal tersebut bahwa
Mahkamah tidak mempunyai kewenangan
untuk mengurangi atau menambah
isi pasal. Kalau ingin seperti itu, Akil
menyarankan agar meminta ke DPR atau
presiden dan pemerintah untuk melakukan
revisi terhadap undang-undang tersebut.
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Kuasa Hukum
Pemohon, M.
Mahfudz HM
mendengarkan
nasihat dari Majelis
Hakim (Tampak di
Layar Monitor) saat
sidang perbaikan
permohonan
Pengujian Undangundang tentang
Pemerintah
Daerah, Jumat
(7/1), di Ruang
Sidang Panel MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

“Yang
menjadi
kewenangan
Mahkamah ini adalah menyatakan, apakah
undang-undang, apakah pasalnya, apakah
ayatnya, atau frasanya itu bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar,” jelas
Akil.
Akil juga meminta Pemohon untuk
menjelaskan kerugian konstitusional apa
yang dialami Pemohon yang berprofesi
sebagai dokter dan wiraswastawan
tersebut. Petitum permohonan Pemohon

juga dimintanya untuk diperbaiki.
Sementara itu, M. Arsyad Sanusi
menjelaskan bahwa judicial review
sebelumnya terhadap pasal yang sama
dan menghasilkan putusan No. 8/2008
memiliki alasan hukum yang sama dan
batu ujinya juga sama, yaitu Pasal 28C,
Pasal 28D, Pasal 27 UUD 1945. Dan
permohonan pengujian undang-undang
yang terdahulu sudah ditolak MK. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU Ekstradisi

Menyoal Penahanan Tanpa Batas Waktu dalam
UU Ekstradisi

U

U Mahkamah Konstitusi
No.24/2003 dan UU Ekstradisi
No.1/1979 diujikan di MK,
Selasa (11/1). Sidang yang
memasuki agenda perbaikan permohonan,
dimulai pukul 09.30 dengan nomor
perkara 73/PUU-VIII/2010. Muhammad
Alim menjadi Ketua Panel sidang ini.
Pemohon didampingi kuasa hukum
Henri Pratama dkk. Dalam perkara ini,
Pemohon menyoal penahanan dirinya yang
hingga saat ini sudah mencapai 400 hari tanpa
kejelasan kapan berakhirnya penahanan.
Pemohon adalah warga Rumania yang telah
dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun.
Di Indonesia juga ditahan atas permintaan
pemerintah Rumania.
“Kami ingin menjelaskan putusan
MK tentang UU Narkotika, meski
menyebutkan Pemohon asing tidak dapat
mengujikan UU, tapi mereka juga tetap
dapat memeroleh perlindungan hukum
sesuai due process of law,” kata Henri.
Pemohon menekankan bahwa pasal
yang diuji adalah mengenai penahanan
tanpa batas waktu sebagaimana diatur
dalam UU Ekstradisi Pasal 34 huruf b,
Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4).
“Masalah penahanan, tidak ada upaya
hukum sama sekali, baik banding maupun
kasasi. Menurut kami bukan kesalahan
penerapan hukumnya, sebab UU-nya
sendiri yang memberi kewenangan
penyidik untuk menahan tanpa batas
waktu,” lanjutnya.

Hakim Akil Mochtar mengatakan
pasal yang diuji menerangkan UU ini
memberi wewenang jaksa memperpanjang
masa tahanan dengan alasan tertentu.
Menurut UU ini, Presiden menentukan
apakah
seseorang
diekstradisikan.
“Pertanyaannya, apakah Indonesia dan
Rumania ada perjanjian ekstradisi?”
“Hingga saat ini belum ada perjanjian
ekstradisi kedua negara,” kata Henri. Untuk
memperkuat permohonannya, Pemohon
bahkan mengutip Putusan MK No.2 dan
No.3 tahun 2007 tentang hukuman mati.
Sementara itu, Hakim Harjono

menyatakan yang jadi masalah adalah
apakah Pemohon punya legal standing.
MK pernah menolak Pemohon asing karena
tidak punya legal standing. “Tapi saudara
bisa uraikan apakah kasus sekarang sama
dengan putusan MK yang dulu” pintanya.
Harjono pun menanyakan Pemohon;
jika tidak ada Pasal 34 UU Ekstradisi,
apakah Pemohon dapat bebas dari
penahanan, atau justru semakin lama
ditahan. “Penahanan ini karena usulan
jaksa kepada pengadilan agar diperpanjang
masa penahanannya,” jawab Henri. (Yazid/
mh)

Humas MK/Yogi Dj

Kuasa Hukum Pemohon pengujian materi UU mengenai Mahkamah Konstitusi dan UU Ekstradisi
mendengarkan nasihat dari majelis, saat sidang pemeriksaan perbaikan permohonan, Selasa (11/1) di Ruang
Sidang Pleno MK.
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pedagang Telur, Daging Anjing dan Babi Persoalkan
Sertifikat Halal

P

elaku usaha produk hewan harus
mengantongi Sertifikat Veteriner
dan Sertifikat Halal jika ingin
menjual atau mengedarkan
produknya di wilayah hukum NKRI.
Ketentuan mengenai Sertifikat Veteriner
dan Sertifikat Halal ini dinilai memberatkan
kegiatan usaha untuk mempertahankan
kelangsungan hidup dan kehidupan yang
dijamin oleh UUD 1945, demikian sidang
panel pengujian Pasal 58 Ayat (4) UU
No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan yang digelar di
Mahkamah Konstitusi, Selasa (11/1).
Permohonan diajukan oleh Deni
Juhaeni, I. Griawan Wijaya, Netty
Retta Herawaty Hutabarat, dan Bagus
Putu Mantra. Melalui kuasanya, Agus
Prabowo, Para pemohon menyatakan hakhak konstitusionalnya dirugikan akibat
berlakunya Pasal 58 Ayat (4) UU 18/2009
yang menyatakan: ”Produk hewan yang
diproduksi di dan/atau dimasukkan ke
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk diedarkan wajib disertai
Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal.”
Ketentuan tersebut menurut para Pemohon
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2),
Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal
28I Ayat (2) UUD 1945.
Deni Juhaeni adalah pedagang telur
ayam yang melakukan kegiatan usaha
untuk mempertahankan kelangsungan
hidup dan kehidupannya serta keluarganya.
”Berdasarkan ketentuan undang-undang
dimaksud, pedagang telur diwajibkan
untuk memiliki Sertifikat Halal dan
sertifikat Veteriner pada saat mengedarkan
produk dagangannya,’’ kata kata kuasa
Pemohon, Agus Prabowo.
Sedangkan I. Griawan Wijaya
adalah pedagang daging babi, Netty Retta
Herawaty Hutabarat pedagang daging
anjing, dan Bagus Putu Mantra peternak
babi. ”Sebagai pedagang daging anjing
dan babi, tidak memungkinkan untuk
memiliki sertifikat halal. Dengan demikian
mereka tidak dapat mengedarkan barang
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Humas MK/Andhini SF

Netty Retta Herawaty Hutabarat pedagang daging anjing selaku salah satu Pemohon memberikan
penjelasannya mengenai Permohonan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada sidang pemeriksaan
perkara, Selasa (11/1) di Ruang Sidang Pleno MK.

dagangannya di Indonesia,” lanjut Agus
Prabowo.
Dalam petitumnya, para Pemohon
meminta
dikabulkannya
seluruh
Permohonan.
Selanjutnya,
meminta
Mahkamah menyatakan Pasal 58 Ayat (4)
UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat.
Nasihat Hakim
Sidang dengan agenda pemeriksaan
pendahuluan untuk perkara Nomor 2/PUUIX/2011 ini dilaksanakan oleh Panel Hakim
Muhammad Alim sebagai ketua panel,
didampingi dua anggota panel Ahmad Fadlil
Sumadi dan Maria Farida Indrati. Dalam
nasehatnya, hakim konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi meminta Pemohon menjelaskan
dengan argumentasi yang rasional-yuridis
berdasarkan doktrin atau teori-teori hukum
dan konstitusi. ”Misalnya, kaitannnya
dengan pluralitas, mayoritas, minoritas, atau
wilayah khusus dan umum,” kata Fadlil.
Sementara Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati menanyakan berlakunya

ketentuan dalam UU yang berdampak
kerugian
konstitusional
Pemohon.
”Kerugian hanya serifikat halal saja?”
tanya Maria. Kemudian Maria menasehati
pemohon agar menyinggung masalah
keberagaman masyarakat di Indonesia.
Selain itu, saran adanya tinjauan hukum
Islam. ”Karena hukum juga merupakan
sumber hukum positif,” saran Maria.  
Sementara
itu,
Ketua
Panel
Muhammad Alim menyarankan Pemohon
melakukan elaborasi istilah ’halal’ dalam
perspektif hukum Islam. Menurut Alim,
kehalalan daging hewan menurut Islam
bukan hanya terletak pada zatnya. ”Meskipun
daging kerbau, tapi karena tidak disembelih
menurut Islam, hukumnya haram, misalnya
mati karena tertabrak, tercekik,” jelas Alim.
Lebih lanjut Alim memaparkan
mengenai pembatasan-pembatasan yang
dimungkinkan untuk menghormati hak
asasi orang lain. Daging yang bersertifikat
halal adalah konsumsi orang Islam. ”Bagi
selain orang Islam, membeli daging
yang bersertifikat halal boleh, yang tidak
bersertifikat halal juga boleh?” jelas Alim.
(Nur Rosihin Ana)

Pengujian UU Pemberantasan Korupsi

UU Pemberantasan Korupsi Untungkan Koruptor

K

orupsi adalah perbuatan yang
sangat menguntungkan bagi
pelaku. Jika korupsi 10 milyar,
dihukum 4 tahun penjara dan
denda 1 milyar, maka masih sisa 9 milyar.
Demikian dikatakan Pemohon R. Hamdani
C.H., dalam sidang perkara nomor 3/
PUU-IX/2011 yang digelar pada Senin
(17/01/2011) bertempat di lt.4 gedung
MK.
Hamdani yang menjabat Ketua
Umum Pengurus Keluarga Besar Komite
Kedaulatan Rakyat (PKB-KKR) ini
menguji Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31/1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi).
Menurutnya, ketentuan pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan
Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
Pasal 2 UU tersebut menyatakan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana
penjara seumur hidup atau pidana paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
dan paling banyak Rp.1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah).”
Ketidakjelasan batas minimal dan
maksimal nilai korupsi, hukuman terhadap
koruptor, dan penyalahgunaan kewenangan
jabatan atau kedudukan yang merugikan
negara atau rakyat, menurut Hamdani,
turut andil memberikan kesempatan
terjadinya tindak pidana korupsi. “Pasal
ini memberi kesempatan orang untuk
melakukan korupsi,” dalil Hamdani.
Hamdani mendalilkan, kenyataanya
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45
UU tersebut tidak mampu membuat
para koruptor jera atau takut melakukan
korupsi. Sebaliknya, mereka bangga
melakukan korupsi secara berjamaah.
“Yang kami minta adalah pasal yang
bisa membuat jera para koruptor,” pinta
Hamdani. Berlakunya Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4, dan Pasal 45 mempunyai
andil besar dalam pemasyarakatan dan
pemberdayaan korupsi di Indonesia.
Pekerjaan korupsi menurut para koruptor
sangat menguntungkan bagi pelakunya.
Meskipun dihukum mati, koruptor telah

memperkaya keluarganya hingga tujuh
turunan.
Di samping itu, dalam penerapannya
terdapat diskriminasi antara tindak pidana
yang dilakukan rakyat kecil dengan tindak
pidana koruptor. Hal ini menurut Hamdani
bertentangan dengan 27 Ayat (1) UUD
1945. “Pencuri kakau, pencuri piring,
mendapatkan hukuman hampir sama
dengan yang dijatuhkan oleh UU No.
31/1999 tersebut,” lanjut Hamdani.
Hamdani
memohon
kepada
Mahkamah menyatakan tafsir Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU tersebut
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan
Pasal 28I UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.
Hakim Konstitusi Achmad Sodiki
menanyakan ayat dalam Pasal 2 yang
dimaksudkan
oleh Pemohon untuk
diujikan. ”Pasal 2 ini kan terdiri dari 2
ayat. Mana yang saudara gunakan, ayat 1
atau ayat 2?” tanya Sodiki. ”Pasal 2 ayat
1,” jawab Hamdani singkat.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati menasehati
mengenai
cara
penulisan
dan
sistimatika permohonan. Selain itu,
Maria mengkategorikan permohonan
yang diajukan berhubungan dengan

implementasi UU. ”Bukan pertentangan
antara norma dalam UU ini dengan norma
yang ada dalam konstitusi. Sedangkan
pengujian UU berkisar tentang bunyi
atau norma dalam satu pasal UU dengan
UUD 1945. Itu yang harus diperbaiki
lagi,” jelas Maria.
Sedangkan Ketua Panel Hakim
Akil Mochtar menanyakan masalah legal
standing Pemohon. ”Kalau Saudara
mewakili kepentingan badan hukum,
maka harus ada pendaftaran sebagai badan
hukum di instansi yang berwenang,”
nasehat Akil juga menanyakan hak
konstitusional Pemohon yang dirugikan
sebagai akibat berlakunya pasal-pasal
yang diujikan. ”Kerugian itu bisa bersifat
aktual, bisa juga bersifat prediksi,” jelas
Akil.
Pemohon, lanjut Akil, diminta
memperjelas hubungan sebab-akibat
adanya kerugian konstitusional Pemohon.
Jika ketentuan pasal yang diujikan
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, kata Akil, maka kerugian
Pemohon menjadi gugur. ”Itu harus bisa
saudara jelaskan. Itulah pintu masuk untuk
menguji sebuah UU terhadap UUD 1945,”
kata Akil menasehati. (Nur Rosihin Ana/
mh)

Humas MK/GANIE

Pemohon perkara nomor 3/PUU-IX/2011, R. Hamdani C.H. memberikan penjelasan mengenai permohonannya
terkait uji materi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Senin (17/01/2011) bertempat di lt.4 gedung MK.
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RUANG SIDANG

Pengujian UU KUHPerdata & Kekuasaan Kehakiman

Panel Hakim Minta Kejelasan Uji Soal PK atau
Pengalihan Harta Tak Bergerak

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) mengelar sidang
perdana perkara nomor
4/PUU-IX/2011
tentang
pengujian Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk
Wetboek voor Indonesie pada Senin
(17/1) dengan Pemohon Tjahjadi Nugroho
dan Aryanto Nugroho. Panel Hakim MK
yang menyidangkan perkara menyarankan
perbaikan untuk kejelasan permohonan
yang diajukan oleh Tjahjadi Nugroho dan
Aryanto Nugroho.
Pemohon
menyatakan
dirinya
merasa dirugikan oleh putusan Peninjauan
Kembali (PK) Kedua Mahkamah Agung
(MA) mengenai kasus pengalihan harta
tak bergerak dengan alat bukti yang dalam
PK Pertama telah dianggap tidak sah. Oleh
karena itu ia mengajukan uji materi atas
Pasal 616, 617, 618, 619 dan 620 dan Pasal
1918 KUH Perdata, juga terhadap Pasal 1,
23, 28 dan Pasal 33 UU Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Panel Hakim yang terdiri atas Maria
Farida (Ketua) beranggotakan Hamdan
Zoelva dan Muhammad Alim menilai
permohonan belum jelas, oleh karena itu
diberikan waktu 14 hari untuk perbaikan.
”Saya lihat belum jelas apa yang saudara
mohonkan sebenarnya, apakah minta PK
boleh dua kali, hingga aturan Perundangundangan PK lebih dua kali tidak boleh,
atau meminta aturan yang membolehkan
PK dua kali itu dibatalkan. Apakah
pengalihan Harta Tak Bergerak harus
dengan akta otentik? Apakah juga anda
mempertanyakan indepensi hakim atau
apa? Atau apakah anda mengajukan ini
karena marah karena kalah ataukah itu
lebih baik bagi negara. Sebab batalnya
pasal-pasal ini berlaku juga untuk seluruh
warga negara,” tanya Hamdan Zoelva.
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Sedangkan Hakim Muhammad
Alim mengingatkan Buku Kedua KUH
Perdata sepanjang mengenai tanah kecuali
menyangkut Hipotik yang dimohonkan
telah dibatalkan berdasarkan UU Pokok
Agraria. Demikian juga UU 4 Nomor
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah
digantikan oleh UU Nomor 48 Tahun
2009. ”Disini tidak mengadili kasus
konkrit, hanya mengadili norma. Putusan
Mahkamah Agung, termasuk Pengadilan
di bawahnya tidak dapat diadili di MK,
sebaliknya putusan MK tidak bisa diadili
di sana (MA, red)”, urainya panjang
lebar menasehati pemohon. Alim juga

menjelaskan MK tidak mengadili PP,
hanya UU. Alim juga menyarankan
supaya Pemohon yang mengakui dirinya
tidak paham hukum untuk berkonsultasi
mengingat waktu tersisa hanya 14 hari.
Ketua
Panel
Hakim
Maria
Farida perkara No. 4/PUU-IX/2011 ini
menyarankan kepada Pemohon untuk
menunjukkan secara kongkrit apa pasal/
ayat mana yang melanggar UUD 1945
dalam perbaikan permohonan. Panel
Hakim sesuai UU memberikan waktu 14
hari, sesudah itu akan diagendakan sidang
berikutnya. (Dwi Nugroho/mh)

Humas MK/Andhini SF

Pemohon Tjahjadi Nugroho dan Aryanto Nugroho sedang mendengarkan nasehat dari Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati (Ketua Panel), Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva (masing-masing sebagai
Anggota Panel) dalam pengujian Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk
Wetboek voor Indonesie, Senin (17/1).

Pengujian UU KPK

Menguji Masa Jabatan Satu
Tahun Pimpinan KPK

“S

eandainya permohonan
dikabulkan empat tahun,
bagaimana
dampak
terhadap
pemilihan
pimpinan KPK selanjutnya?” tanya Akil
Mochtar. Pertanyaan ini muncul dalam
pengujian UU KPK No.30/2002, Rabu
(19/1) pukul 10.00 wib di ruang sidang
Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemohon
adalah
Indonesia
Corruption Watch (ICW) beserta Feri
Amsari dkk. Pasal yang ingin diuji dalam
UU KPK adalah Pasal 33 dan Pasal 34.
Pasal 33 Ayat 1 berbunyi “dalam hal
terjadi kekosongan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik
Indonesia mengajukan calon anggota
pengganti kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia”.
Sedangkan Ayat 2 UU KPK
menyebutkan “Prosedur pengajuan calon

Humas MK/Annisa Lestari

pengganti dan pemilihan calon anggota
yang bersangkutan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.
Sementara Pasal 34 berbunyi “Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi memegang
jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk sekali masa
jabatan”.
Pemohon beralasan, masa jabatan
satu tahun yang ditafsirkan DPR dalam
Pasal 33 dan 34 UU a quo, membebani
APBN yang juga berasal dari pajak
Pemohon. “Jika hanya satu tahun, akan
sulit dapat bermanfaat bagi proses
penegakan hukum,” kata kuasa hukum
Pemohon. Pemohon didampingi Roni
Saputra, Carolina, Era Purnamasari,
Samsul Munir, dan lainnya, sebagai
kuasa hukum dalam persidangan. Petitum
Pemohon meminta MK mengeluarkan

putusan sela yang menyatakan agar DPR
tidak punya kewenangan menentukan
masa jabatan pimpinan KPK.
Hakim Panel perkara ini diketuai
Akil Mochtar dengan didampingi Maria
Farida Indrati dan Ahmad Fadlil Sumadi.
Maria menasehati agar didudukletakkan
terlebih dulu legal standing (kedudukan
hukum) Pemohon. “Pemohon itu siapa?
Apakah Pemohon adalah pimpinan KPK
sehingga berkepentingan dengan pengujian
pasal ini?” kata Maria.
Sementara Fadlil Sumadi meminta
Pemohon
menguraikan
kerugian
konstitusionalnya dalam perkara ini. Lalu,
Akil Mochtar memberi nasehat mengenai
prosedur administratif yang terdapat
banyak kesalahan. “Tidak ada tanda tangan
dan tanggal dalam permohonan saudara,
mohon diperbaiki,” pinta Akil. (Yazid/
mh)

Tim Kuasa Hukum
Pemohon menjelaskan
pokok permohonan
kepada majelis hakim
terkait pengujian materi
UU tentang KPK, Rabu
(19/1) di Ruang Sidang
Pleno MK.
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Pajak Bumi dan Bangunan

UU Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Adil
Para Pemohon dalam sidang uji materiil UndangUndang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (UU PBB), Rabu (19/1).

M
Humas MK/IKA

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang uji
materiil Undang-Undang
No. 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB),
Rabu (19/1) di ruang sidang Panel MK.
Sidang dengan agenda mendengarkan
perbaikan permohonan ini diketuai oleh
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.
Hadir pada kesempatan itu, para
Pemohon Prinsipal didampingi kuasa
hukumnya. Pemohon terdiri dari PT. West
Fishing Industries, PT. Dwi Bina Utama,
PT. Irian Marine Product Development, dan
PT. Alfa Kurnia. Dalam hal ini, Pemohon
menguji Pasal 4 Ayat (1) UU tersebut.
Menurut kuasa hukum Pemohon,
Sutito, pihaknya telah melakukan beberapa
perbaikan sesuai saran Panel Hakim
pada persidangan sebelumnya. Beberapa
perbaikan tersebut antara lain mengenai
kewenangan Mahkamah, objek perkara
serta kepentingan konstitusional Pemohon.
“Sekarang lebih fokus menguji penafsiran
Pasal 4 Ayat (1) UU PBB ini terhadap
Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945,” ungkapnya.
Rumusan pasal tersebut berbunyi,
“Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang
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atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat
atas bangunan.” Pemohon menegaskan,
pada intinya, pihaknya menguji frasa
“memperoleh manfaat atas bumi.”
Sutito melanjutkan, pihaknya telah
merasa dirugikan atas berlakunya UU itu.
Karena, menurutnya, dengan berlakunya
ketentuan tersebut, Pemohon Prinsipal

telah dikenai dua kali pungutan, yakni
PBB dan pungutan bukan pajak. “Ini
mengakibatkan ketidakpastian dan hal ini
dirasakan tidak adil,” tegasnya. “Karena,
meskipun kami dilaut lepas, tapi tidak
di zona eksklusif,” lanjutnya. Bahkan, ia
mengatakan, ketentuan tersebut saling
bertolak belakang.
Oleh karena itu, Pemohon meminta
kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal
4 Ayat (1) UU 12 Tahun 1985 bertentangan
dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
sepanjang diberlakukan untuk memungut
PBB bidang usaha perikanan atau
terhadap perusahaan perikanan tangkap.
Pemohon menegaskan, ketidakberlakuan
pasal tersebut hanya untuk pengusaha
ikan tangkap bukan untuk subjek hukum
yang lain. “Kami tidak bermaksud untuk
menyatakan pasal tersebut tidak berlaku
untuk keseluruhan,” katanya.
Sebelumnya, Pemohon perkara
yang teregistrasi dengan nomor 77/
PUU-VIII/2010 ini juga mengajukan
permohonan provisi (putusan sela).
“Dengan maksud agar pada 2010 ini kami
tidak diberlakukan PBB lagi,” ujar Kuasa
Pemohon. (Dodi/mh)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

Kencana Suluh Hikmah
(Staf Biro Humas dan Protokol MKRI)

dengan

Ardhi Murdhiah
27 November 2010

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

Pengujian UU KPK

Permohonan Hengky Baramuli Soal SP3
Tidak Dapat Diterima

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan tidak dapat
menerima
permohonan
yang diajukan tersangka
penerima aliran dana pemilihan Gubernur
Bank Indonesia, Hengky Baramuli.
Demikian putusan MK yang dibacakan
oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki
dengan didampingi oleh enam hakim
konstitusi, Kamis (20/1), di Ruang Sidang
Pleno MK.
Dalam
pendapat
Mahkamah
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva, Mahkamah menimbang
bahwa Pasal 40 UU KPK menyatakan,
“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak
berwenang mengeluarkan surat perintah
penghentian penyidikan dan penuntutan
dalam perkara tindak pidana korupsi”,
telah diputus Mahkamah dalam Putusan
Nomor 006/PUU-I/2003, tanggal 30
Maret 2004 dan Putusan Nomor 012016-019/PUU-IV/2006,
tanggal
19
Desember 2006. “Dalam Putusan Nomor
006/PUU-I/2003, tanggal 30 Maret 2004,
Mahkamah menyatakan pasal tersebut
tidak bertentangan dengan UUD 1945,
sehingga permohonan Pemohon ditolak,”
jelas Hamdan.
Hamdan menjelaskan Putusan MK
Nomor 006/PUU-I/2003, Mahkamah
menimbang bahwa ketentuan a quo
justru untuk mencegah KPK melakukan
penyalahgunaan wewenang yang sangat
besar sebagaimana termuat dalam Bab II
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.
“Sepanjang ketentuan yang tercantum
dalam Undang-undang Nomor 30
Tahun 2002 tidak mengaturnya secara
khusus, maka Hukum Acara Pidana yang
tercantum dalam Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 yang merupakan aturan
umum tetap berlaku. Hal itu berlaku untuk
mencegah tumpang tindih kewenangan
antara para penegak hukum, yang justru
dapat merugikan kepentingan tersangka,”
papar Hamdan.

Kemudian dalam Putusan Nomor
012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19
Desember 2006, lanjut Hamdan, Mahkamah
juga tetap menolak permohonan Pemohon
dengan pertimbangan hukum Pasal 40
UU KPK sudah pernah dimohonkan
pengujian dan telah pula diputus oleh
Mahkamah sebagaimana tertuang dalam
Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 dengan
amar yang menyatakan permohonan
ditolak.
“Sehingga
pertimbangan
hukum sebagaimana diuraikan terhadap
permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (1)
huruf a di atas mutatis mutandis berlaku
pula terhadap permohonan pengujian
Pasal 40 UU KPK yang diajukan oleh
Pemohon,” ujarnya.
Memperhatikan
dua
putusan
Mahkamah tersebut, lanjut Hamdan, dan
dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon
yang ternyata sama dengan dalil-dalil
Pemohon dalam Putusan Nomor 006/
PUU-I/2003, tanggal 30 Maret 2004
dan Putusan Nomor 012-016-019/PUUIV/2006, tanggal 19 Desember 2006, dan
berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal

42 ayat (1) PMK 06/PMK/2005 tentang
Pedoman Beracara dalam Pengujian
Undang-Undang.
“Oleh
karena
itu,
menurut
Mahkamah, pertimbangan hukum kedua
putusan tersebut, mutatis mutandis, berlaku
juga bagi permohonan a quo, dan selain hal
di atas juga Mahkamah tidak menemukan
fakta dan keadaan-keadaan serta alasanalasan hukum lain atas pengujian ulang
pasal a quo. Dengan demikian, Mahkamah
berpendapat, permohonan Pemohon
tidak dapat diterima, sehingga pokok
permohonan tidak perlu dipertimbangkan,”
urai Hamdan.
Dalam konklusi yang dibacakan
oleh Wakil ketua MK Achmad Sodiki,
Mahkamah berkesimpulan Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal
standing). “Permohonan Pemohon adalah
ne bis in idem, maka pokok permohonan
tidak dipertimbangkan. Amar putusan
menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” tandas Sodiki. (Lulu
Anjarsari/mh)

Rakhmat Jaya Kuasa Hukum dari Hengky Baramuli terdiam ketika Mahkamah Konstitusi
(MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonannya, Kamis (20/11).

Humas MK/GANIE
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Pengujian UU Penyelenggaraan Pemilu

Bukan Kerugian Hak Konstitusional,
Permohonan Tidak Dapat Diterima MK

K

einginan Jamil, Pemohon
pengujian UU 22/2007 tentang
Penyelenggaraan
Pemilu,
tidak kesampaian. Mahkamah
Konstitusi (MK) dalam putusan yang
dibacakan pukul 14.00, Kamis (20/1)
tidak dapat menerima permohonan yang
diajukan. Alasan utamanya, MK menilai
kerugian Pemohon bukanlah kerugian hak
konstitusional akibat berlakunya pasalpasal yang diujikan, Pasal 30 Ayat (1)
dan Pasal 111 Ayat (1) dan (2). Kerugian
Pemohon disebabkan oleh keterlambatan
KPU membentuk Dewan Kehormatan
sebagaimana didalilkan Pemohon, artinya
kerugian tersebut adalah kerugian terkait
dengan pelaksanaan pasal-pasal tersebut
oleh KPU.
Jamil mengujikan Pasal 111 Ayat
(1) yang berbunyi “Untuk memeriksa
pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
anggota KPU dan anggota KPU Provinsi,
dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang
bersifat ad hoc”. Lalu, Pasal 111 Ayat
(2), “Pembentukan Dewan Kehormatan
KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan KPU”,
dan Pasal 30 Ayat (1) “Pemberhentian
anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf
c, huruf f, dan huruf g didahului dengan
verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas
rekomendasi Bawaslu atau pengaduan
masyarakat dengan identitas yang jelas”.
Menurut Pemohon, pasal di atas
diterapkan dan ditafsirkan secara salah oleh
KPU yang menyebabkan kerugian dirinya
sebagai pelapor/pengadu persoalan Pemilu
di Sulawesi Tengah. Pemohon dalam
petitumnya meminta MK menyatakan
pasal di atas tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
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Jamil selaku Pemohon dalam pengujian UU No.22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Pemohon mencontohkan fakta
seperti saat pembentukan dan proses
sidang Dewan Kehormatan terhadap
Andi Nurpati yang sangat cepat dan
segera. Menurut Pemohon, perbedaan
perlakuan dan penerapan Pasal 30 Ayat (1)
dan Pasal 111 Ayat (1) dan Ayat (2) UU
22/2007 adalah akibat multitafsirnya dan/
atau kekeliruan tafsir dan/atau kekeliruan
penerapan terhadap ketentuan Pasal 30
Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) dan Ayat
(2) UU 22/2007 yang dilakukan KPU,
yang berdampak tidak dibentuknya Dewan
Kehormatan dan untuk selanjutnya Dewan
Kehormatan memeriksa dan mengadili
sesegera mungkin.
MK melihat kerugian yang
dialami Pemohon bukan kerugian hak

konstitusional. Karena itu, Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan
tersebut sehingga pokok permohonan
Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.
Dengan demikian, Mahkamah berpendapat,
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima, sehingga pokok permohonan
tidak perlu dipertimbangkan.
“Amar
putusan
mengadili,
menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” kata Achmad Sodiki,
Wakil Ketua MK yang memimpin sidang
pleno pembacaan putusan. Ketua MK
Moh. Mahfud MD berhalangan karena
sedang mengikuti konferensi MK sedunia
yang diselenggarakan di Brazil. (Yazid/
mh)

Pengujian UU KUHAP

MK Nyatakan Pasal Penghentian
Penyidikan Konstitusional

P

asal 109 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) sudah tepat dan
konstitusional. Demikian dinyatakan oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang
pembacaan putusan perkara nomor 69/
PUU-VIII/2010, Kamis (20/1), di ruang
sidang Pleno MK. “Sebab jika dihapuskan
justru akan merugikan hak konstitusional
warga negara,” ungkap Mahkamah.
Mahkamah
beralasan,
jika
permohonan dikabulkan maka terhadap
suatu kasus yang tidak terdapat cukup
bukti atau ternyata bukan merupakan
tindak pidana, menjadi tidak dapat
dihentikan dan harus menunggu sampai
adanya putusan pengadilan.
“Pasal tersebut berlaku untuk semua
warga negara Indonesia yang apabila

kasusnya tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana maka penyidik
harus menghentikan penyidikannya dan
memberitahukan hal itu kepada penuntut
umum, tersangka, atau keluarganya,”
lanjut Mahkamah.
Pengujian ini dimohonkan oleh
Yoseph Ly, seseorang yang merasa
dirugikan hak konstitusionalnya atas
berlakunya Pasal tersebut. Menurutnya,
Pasal itu bertentangan dengan Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945. Bunyi Pasal tersebut,
“Dalam hal penyidik menghentikan
penyidikan karena tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut ternyata
bukan merupakan tindak pidana atau
penyidikan dihentikan demi hukum,
maka penyidik memberitahukan hal itu
kepada penuntut umum, tersangka atau

keluarganya.” Seperti diketahui, Yoseph
Ly telah melaporkan seseorang dengan
tuduhan penipuan, namun pihak kepolisian
menghentikan penyidikan dengan alasan
bukan perbuatan pidana.
Selain itu, Mahkamah juga
berpendapat, kerugian konstitusional
Pemohon tidak bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau pun potensial serta tidak
ada hubungan sebab-akibat
(causal
verband)
antara kerugian dimaksud
dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian. Oleh karenannya,
Mahkamah berkesimpulan, Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk menguji pasal tersebut.
“Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” tegas Ketua Pleno Hakim
Achmad Sodiki. (Dodi/mh)

Pemohon Prinsipal, Yoseph Ly
tampak sedih ketika Mahkamah
Konstitusi memutuskan Pasal 109
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) sudah tepat dan
konstitusional, Kamis (20/11).
Humas MK/GANIE
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Pengujian UU TNI

Menyoal Koordinasi TNI dengan
Kementerian Pertahanan
Pemohon Prinsipal, Moh Riyadi
Setyarto dan Rasma AW menguji
UU No. 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia,
Senin (24/1/11).

Humas MK/Andhini SF

H

ubungan koordinasi antara
Tentara Nasional Indonesia
(TNI) dengan Kementerian
Pertahanan
(Kemenhan)
seperti termaktub dalam Pasal 3 Ayat
(2) UU TNI, dimasalahkan Moh Riyadi
Setyarto dan Rasma AW. Dua orang
ini memohonkan pengujian UU No. 34
Tahun 2004 tentang TNI ke Mahkamah
Konstitusi (MK), Senin (24/1) pukul 10.30
WIB di ruang siang MK.
Pemohon di atas menganggap Pasal
3 Ayat (2) yang berbunyi “Dalam kebijakan
dan strategi pertahanan serta dukungan
administrasi, TNI di bawah koordinasi
Departemen Pertahanan”, merugikan
dirinya sebagai warga negara. Pasal lain
yang dianggap berkaitan dengan pasal di
atas adalah Pasal 15 Ayat (7), (8), dan (9),
Pasal 66 Ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68
Ayat (2) UU tersebut.
Riyadi bersidang tanpa didampingi
pengacara. Ia mengaku masih mencari
pengacara yang tepat. Panel Hakim sendiri
yang diketuai Ahmad Fadlil Sumadi,
dengan didampingi Hamdan Zoelva dan
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Muhammad Alim, meminta Pemohon
sebaiknya didampingi kuasa hukum agar
permohonannya dapat disampaikan lebih
sistematis dan terstruktur. “UU yang
dimohonkan juga sangat urgen,” kata
Hamdan.
Saat
memberikan
penjelasan,
Pemohon mengaku kehadiran pasalpasal yang dia ujikan berpotensi memberi
peluang dan kesempatan kepada orang
asing mencuri hasil bumi di perairan
Indonesia. “Ada peningkatan ancaman
kepada
bangsa
Indonesia
karena
penyelundupan bahan peledak dengan
adanya pasal ini. Selain itu, kalau TNI di
bawah Dephan, melanggar Pasal 10 UUD
1945. Seharusnya seperti Pasal 10, yakni
TNI di bawah Presiden,” kata Riyadi.
Pasal 10 UUD 1945 berbunyi “Presiden
memegang kekuasaan yang tertinggi atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara”.
Pemohon menambahkan, karena di
bawah Dephan, perlindungan terhadap
warga negara menjadi berkurang. Untuk
itu, dalam petitumnya, ia meminta agar

MK memutuskan pasal-pasal yang
dimohonkan bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Perbaikan
Setelah mendengar penjelasan lisan
Pemohon, hakim Hamdan Zoelva meminta
Pemohon agar mempelajari baik-baik
contoh-contoh permohonan yang selama
ini diajukan ke MK. Sebab, secara format
permohonan Pemohon dinilai tidak jelas
apa yang dimohonkan, serta tidak jelas
pula kerugian yang dideritanya.
“Kalau mendengar penjelasan tadi,
saudara mempersoalkan hubungan antara
TNI dan Kemenhan. Padahal, kalau Anda
baca betul, pasal ini menyebut hubungan
keduanya adalah sebatas kebijakan
TNI berkoordinasi dengan Kemenhan,
termasuk soal anggaran. TNI tetap berada
di bawah Presiden,” jelas Hamdan. Baik
Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan
Hamdan Zoelva meminta Pemohon dapat
memperbaiki permohonannya pada sidang
selanjutnya. (Yazid/mh)

Pengujian UU Pensiun

Tidak Mendapatkan Uang Pensiun
UU Pensiun Diuji

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang perdana
perkara nomor 7/PUUIX/2011 Pengujian UU
No. 11/1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terkait
Pasal 9 Ayat (1) huruf a, Selasa (25/1)
di gedung MK. Perkara ini dimohonkan
oleh Widodo Edy Budianto, seorang PNS
yang tidak mendapatkan uang pensiun
setelah diberhentikan dengan tidak
hormat. Bertindak sebagai Ketua Panel
Hakim Achmad Sodiki (Ketua) yang
beranggotakan Muhammad Alim dan
Hamdan Zoelva.
Pemohon menyatakan Pasal 9 Ayat
(1) huruf a UU tersebut bertentangan
dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan
meminta untuk dibatalkan. Pasal 9 Ayat
(1) huruf a yang dimintakan pengujian
berbunyi, “pegawai yang diberhentikan
dengan hormat sebagai pegawai negeri

Humas MK/Annisa Lestari

berhak menerima pensiun pegawai,
jikalau ia pada saat pemberhentiannya
sebagai pegawai negeri telah mencapai
usia sekurang-kurangnya 50 tahun
dan mempunyai masa kerja sekurangkurangnya 20 tahun.”
Pemohon mengaku saat dirinya
diberhentikan dengan tidak hormat,
usianya menginjak 50 tahun dengan
masa kerja selama 24 tahun. Menanggapi
permohonan tersebut, Ketua Majelis
Hakim, Achmad Sodiki mempertanyakan
jika pasal tersebut dibatalkan bagaimana
membedakan antara pegawai yang
diberhentikan dengan hormat atau tidak
dan usia 50 tahun dan masa kerja 50 tahun.
”Kalau itu hapus. Inikan bukan sematamata mengatur tentang yang diberhentikan
hormat, tapi juga mengatur usianya lima
puluh, sekurang-kurangnya 50 tahun atau
20 tahun,” kata Sodiki.
Sodiki juga menyatakan, MK tak

berwenang mengabulkan permintaan
hak pensiun. ”Ya bisanya hanya begitu,
kalau mengembalikan pensiun Saudara
ya saya ndak bisa. Itu bukan wewenang
Mahkamah. Mahkamah tidak mengurusi
pensiunan, mbayari pensiun, ndak. Jadi
urusi hal-hal yang berkaitan dengan pasal
itu, itu bertentangan dengan UndangUndang Dasar tidak,” jelasnya.
Demikian juga hakim anggota
Hamdan Zoelva menambahkan jika pasal
tersebut tidak berlaku, lalu apa dasar
pemerintah membayar hak pensiun. ”Jadi
kalau Saudara meminta Pasal 9 Ayat (1)
ini tidak lagi berlaku, lalu apa dasarnya
nanti untuk membayar hak pensiun yang
kalau permohonan Saudara diterima,
baik yang diberhentikan dengan hormat
maupun tidak dengan hormat yang batas
usia sekian itu menerima pensiun,” ujar
Hamdan Zoelva. (Dwi Nugroho/mh)

Widodo Edy Budianto
sebagai Pemohon dalam
pengujian UU No. 11/1969
tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai terkait Pasal 9
Ayat (1) huruf a, Selasa
(25/1).
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Pengujian UU Pemda

Menguji Tafsir Pergantian Kepala
Daerah Dalam UU Pemda

T

im Advokasi dan Bantuan
Hukum
Dewan
Pimpinan
Pusat (DPP) Partai Demokrat
mengujikan
UU
32/2004
tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda) ke Mahkamah Konstitusi (MK),
Kamis (27/1). Pengujian ini dihadiri lima
orang kuasa hukum. Panel Hakim diketuai
Muhammad Alim, dan didampingi Akil
Mochtar dan Hamdan Zoelva.
Pemohon mengujikan Pasal 108
Ayat 4 dan Ayat 5 bertentangan dengan
UUD Pasal 18. Bunyi Pasal 108 Ayat
4 adalah “Kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat mengusulkan dua
calon wakil kepala daerah kepada DPRD
untuk dipilih”. Sementara ayat 5 berbunyi
“Dalam hal
pasangan calon terpilih
berhalangan tetap, partai politik atau
gabungan partai politik yang pasangan
calonnya meraih suara terbanyak pertama
dan kedua mengusulkan pasangan calon
kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala
daerah dan wakil kepala daerah selambatlambatnya dalam waktu 60 (enam puluh)
hari”.
“Kepala daerah dipilih secara
demokratis, sementara dalam UU 32/204,
manakala kepala daerah berhalangan,
diganti wakil kepala daerah yang dipilih
yang dipilih DPRD. Ini kami anggap tidak
demokratis,” kata kuasa hukum Pemohon
dalam persidangan.
Kasus ini diajukan berkaitan dengan
pemilihan Walikota Kab. Tomohon,
Sulawesi Utara. Jefferson, yang menjadi
kepala daerah Kab. Tomohon terpilih,
sedang menjalani persidangan di tindak
pidana korupsi (tipikor), dan eksepsinya
ditolak oleh majelis hakim tipikor,
yang berarti sidang masih berlanjut di
pengadilan tipikor. Pengalaman selama ini
di pengadilan tipikor, tidak ada satu pun
putusan bebas. Karena itu, harus dicari
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penggantinya sesuai mekanisme UU
dengan pasal di atas.  
Alasan lain Pemohon, pasal ini telah
merugikan Pemohon secara aktual, karena
pasangan Linneke Syennie WatoelangkowJimmy Stefanus Wewengkang bersama
pasangannya adalah pemenang suara
terbanyak kedua. Pemohon meminta
pemilihan secara demokratis adalah
pemilihan secara langsung oleh rakyat
sebagaimana yang terjadi pada Jefferson.
Nasihat Hakim
Setelah mendengar uraian Pemohon,
Panel Hakim memberikan nasehat. “Kita
tidak mengadili kasus kongkrit, MK
mengadili norma,” kata Muhammad
Alim menasehati Pemohon. Muhammad
Alim menasehati Pemohon karena dalam
petitum Pemohon nomor 4, berisi tentang

permohonan penetapan pasangan yang
berhak untuk dipilih menjadi kepala
daerah Kab. Tomohon.
Selain itu, Alim juga menuturkan
bahwa tidak selamanya konsep demokratis
itu harus melulu pemilihan langsung oleh
rakyat. “Dipilih oleh DPRD juga bisa
demokratis. Di Amerika yang memilih
Presiden itu bukan rakyat, tapi dewan
elektoral. Itupun demokratis,” katanya.
Panel Hakim menegaskan tidak ada
kasus kongkrit yang bisa diuji MK karena
pengujian MK adalah mengujikan norma.
Hakim Hamdan Zoelva juga menasehati
soal batu uji yang dipakai Pemohon.
“Uraian Pasal 108 bertentangan dengan
Pasal 18 UUD 1945 tidak ada uraiannya,
itu harus diuraikan,” kata Hamdan. (Yazid/
mh)

Humas MK/Fitri Yuliana

Kuasa Hukum Pemohon, M. Mahfudz HM mendengarkan nasihat dari Majelis Hakim (Tampak di Layar
Monitor) saat sidang perbaikan permohonan Pengujian Undang-undang tentang Pemerintah Daerah,
Jumat (7/1), di Ruang Sidang Panel MK.

Pengujian UU Hak Anket

Permohonan Pengujian Hak Angket DPR
Dinyatakan Tidak Diterima

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pembacaan
putusan
Pengujian Undang-undang
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Senin (31/1). Dalam
kesempatan itu Mahkamah akhirnya
memutuskan tidak dapat menerima
permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
Dalam Konklusi yang dibacakan
langsung oleh Ketua MK, Moh. Mahfud,
MD, Mahkamah menyimpulkan bahwa
para Pemohon tidak mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo. Mahkamah juga
menyimpulkan bahwa pokok permohonan
yang diajukan oleh para Pemohon,
sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.
 	
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan
dalam pembacaan amar putusan bahwa
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima. “Mengadili dan menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat
diterima. Demikian diputuskan dalam
Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi,” ujar
Mahfud MD dalam sidang tersebut.
Sebelumnya, para Pemohon, yaitu
Bambang Supriyanto (Pemohon I), Aryanti
Artisari (Pemohon II), Jose Dima Satria
Pemohon III), dan Aristya Agung Setiawan
(Pemohon IV) mengajukan permohonan
pengujian Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009
terhadap Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan
(2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
 	
Pemohon I merupakan simpatisan
Partai Demokrat dan simpatisan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Pemohon
II merupakan anggota Partai Demokrat.
Pemohon III merupakan
simpatisan
Partai Demokrat dan simpatisan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, dan

Humas MK/Prana Patrayoga

Suasana loby ruang Sidang Pleno saat pembacaan putusan Pengujian Undang-undang tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Senin (31/1).

Pemohon IV juga merupakan simpatisan
Partai
Demokrat
dan
simpatisan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
 	
Pemohon mengajukan permohonan
pengujian undang-undang tersebut dengan
alasan pelaksanaan Pasal 77 Ayat (3) UU
27/2009 ternyata bertentangan dengan
norma-norma konstitusi, seperti halnya
yang termuat dalam pasal-pasal UUD 1945.
Dalam
pertimbangan
hukum
Mahkamah terhadap permohonan tersebut,
Mahkamah tidak menemukan adanya
kerugian konstitusional para Pemohon
oleh berlakunya Pasal 77 Ayat (3) UU
27/2009. Mahkamah berpendapat, jika
yang menjadi permasalahan para Pemohon
mengenai mekanisme penggunaan hak
angket oleh DPR, maka tidak tepat
apabila para Pemohon mengajukan
pengujian Pasal 77 Ayat (3) UU

27/2009. Pasalnya, persoalan mengenai
penggunaan hak angket lebih tepat apabila
diajukan dalam sengketa kewenangan
lembaga negara antara Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebab itu pulalah, Mahkamah
berpendapat para Pemohon
perkara
Nomor 7/PUU-VIII/2010 tidak dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang a quo
sehingga para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan
permohonan
pengujian
Undang-Undang dimaksud. Dan karena
para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
pengujian UU 27/2009 terhadap UUD
1945, maka pokok permohonan para
Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.
(Yusti Nurul Agustin/mh)
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PHPU Kab. Karo

KPU & Pihak Terkait Bantah Dalil Soal Syarat
Pendidikan & Mobilisasi PNS
Kuasa Hukum Pihak Termohon membacakan
tanggapan atas permohonan perkara PHPU.D Kab
Karo, Rabu (5/1), di Ruang Sidang Panel MK.

Humas MK/Andhini SF

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kabupaten Karo
(PHPU-D Karo) putaran kedua, Rabu
(5/1). Pemohon dalam perkara ini, yaitu
pasangan nomor urut 1, Siti Aminah
Perangin-angin dan Sumihar Sagala
yang didampingi kuasa hukumnya, Risa
Mariska dari Alteria Dahlan.
Persidangan yang dipimpin oleh
Ketua Panel Hakim, M. Akil Mochtar,
juga dihadiri Pihak Termohon dari KPU
Kabupaten Karo, yaitu Ketua KPU
Kabupaten Karo, Binyamin Pinum dan
anggota KPU Kabupaten Karo, Yesaya
Pulungan. Keduanya didampingi para
kuasa hukum, yaitu Nazrul Isa Nasution,
Irwansyah Putra, dan Nur Alamsyah.
Perkara ini melibatkan 2 Pihak
Terkait, Pihak Terkait I dari Robert
Valentino Tarigan yang diwakili kuasa
hukumnya, Ridwan Sadi Tarigan dan
Suyono. Sedangkan Pihak Terkait II, yaitu
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Kena Ukur Surbakti -Trelkin Brahmana
(pasangan calon nomor urut 9) yang
didampingi para kuasa hukum, Putra
Kaban, Brodus, Yuliati Sitompul, Haris
Hutabarat, Nelsi Wait, Hermanto Barus,
dan Arnold Purba.
Pihak Pemohon, diwakili Risa
Mariska, menjelaskan pokok permohonan
Pemohon. Risa mengatakan, penetapan
hasil perolehan Pemilukada yang
menetapkan pasangan Kena Ukur Surbakti
-Trelkin
Brahmana
memenangkan
Pemilukada tersebut, surat suara yang
dihitung dianggap cacat formil. Selain
itu, Pemohon juga menganggap pasangan
Kena Ukur Surbakti -Trelkin Brahmana
sudah melanggar syarat ijazah.
“Pihak Terkait juga tidak memenuhi
kuota dukungan parpol dan telah melakukan
pertemuan dengan PNS, camat, dan kades
setempat,” ungkap Risa.
Berdasar pokok permohonan ter
sebut, Pemohon dalam petitumnya
meminta Mahkamah untuk membatalkan

penetapan pasangan calon terpilih Kepala
daerah Kabupaten Karo dalam Pemilukada
putaran kedua.
Menanggapi pokok permohonan
Pemohon, Pihak Termohon mengatakan
syarat pendidikan yang dipermasalahkan
Pemohon dianggap tidak konsisten.
Pasalnya, pada perkara sebelumnya
Pemohon yang bertindak sebagai Pihat
Terkait tidak mempermasalahkan syarat
pendidikan tersebut. Sedangkan soal
pertemuan-pertemuan yang dilakukan
dengan PNS dan pejabat-pejabat setempat
itu dikatakan Pihak Terkait tidak benar.
Sedangkan Pihak Terkait I,
menegaskan bahwa pasangan calon
pemenang Pemilukada kabupaten Karo
bukanlah incumbent. Selain itu, Terkait
I mengungkapkan bahwa Pemohon
sudah menjadi pasangan calon sebagai
wakilbupati 2005 bersama Kena Ukur
Surbakti sebagai Bupati kabupaten Karo.
Usai setiap pihak memberikan
keterangannya, Ketua Panel Hakim, M.
Akil Mochtar yang didampingi Hamdan
Zoelva dan Muhammad Alim memutuskan
sidang akan dilanjutkan Senin (10/1).
Sidang selanjutnya akan menghadirkan
para saksi dari masing-masing pihak.
Saksi dari Pihak Pemohon sebanyak 10
orang, saksi dari Pihak Termohon 3 orang,
dan saksi dari Pihak Termohon I sebanyak
5 orang. Perkara ini teregistrasi dengan
No.2/PHPUD-IX/2011. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

PHPU Kab. Halmahera Barat

Tidak Terbukti Menurut Hukum,
MK Tolak Permohonan Pemohon
Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati (tampak
dilayar) sedang membacakan putusan perselisihan
pemilukada Kab. Halmahera Barat, Jakarta (12/11).

Humas MK/Prana Patrayoga

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak seluruh permohonan
Pemohon dalam Perselisihan
Hasil
Pemilihan
Umum
(PHPU) Kepala Daerah Kabupaten
Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu
(12/1) di ruang sidang Pleno MK. Dalam
putusannya, Mahkamah juga mengabulkan
eksepsi Pihak Terkait. “Mengabulkan
eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai
perbaikan permohonan Pemohon lewat
waktu,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD.
Pemohon dalam perkara ini adalah
pasangan calon nomor urut 4, Penta Libela
Nuara-Benny Andhika Ama. Sedangkan
Pihak Terkait adalah pasangan calon
nomor urut 2, Namto H. Roba-Husein
Abd. Fatah (pemenang Pemilukada).
Mahkamah berpendapat, eksepsi
Pihak Terkait beralasan hukum. Karena
faktanya, perbaikan diserahkan Pemohon
pada Rabu (29/12) pukul 15.30 WIB.
Seharusnya, sesuai perintah Majelis Hakim

Panel pada persidangan sebelumnya,
Selasa (28/12), perbaikan permohonan
harus diterima oleh MK pada pukul 14.00
WIB. “Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait
dan jawaban/bantahan Termohon beralasan
menurut hukum, sehingga Mahkamah akan
memeriksa perkara a quo berdasarkan
permohonan awal Pemohon bertanggal 17
Desember 2010,” tulis Mahkamah dalam
pertimbangan hukumnya.
Dalam permohonannya tersebut,
Pemohon mendalilkan beberapa hal, yakni
penggelembungan suara menggunakan
surat suara cacat, pencetakan surat
suara dan pembukaan segel yang tidak
sesuai prosedur, serta kualitas surat
suara yang rendah. Menurut Pemohon
dengan terjadinya hal-hal tersebut, telah
merugikan pihaknya, namun di satu sisi
menguntungkan Pihak Terkait.
Selain
itu,
Pemohon
juga
mendalilkan
beberapa
kecurangan
dan pelanggaran selama pemilukada,
seperti: curi start kampanye, intimidasi,

pelemahan
kontrol
panwaslukada,
dukungan fiktif, dan politik uang.
Terhadap dalil-dalil tersebut, baik
Termohon (KPU Kab. Halmahera
Barat) maupun Pihak Terkait telah
membantahnya. Menurut mereka, dalildalil Pemohon tidak berdasar.
Mahkamah berpendapat, dalam
permohonannya, Pemohon tidak dapat
membuktikan dalil-dalilnya karena tidak
disertai cukup bukti. Meskipun beberapa
diantara dalil tersebut memang benar
terjadi, hal itu tidak berpengaruh signifikan
terhadap perolehan suara pasangan calon.
“Berdasarkan
seluruh
pertimbangan
tersebut di atas dan kaitannya satu dengan
yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa
dalil Pemohon yang pada pokoknya
menyatakan telah terjadi pelanggaran yang
serius yang bersifat terstruktur, sistematis,
dan masif, tidak terbukti menurut hukum.,”
ungkap Hakim Konstitusi Harjono
saat membacakan pendapat putusan
Mahkamah. (Dodi/mh)
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PHPU Kota Bitung

MK Tolak Permohonan Pemohon Seluruhnya
Hanny Sondakh–Maximiliaan Lomban tampak
dalam persidangan dengan agenda jawaban
Termohon, keterangan Pihak Terkait dan
pembuktian, (29/12)

S

idang pembacaan putusan
Perkara No. 226/PHPU.DVIII/2010 dengan Pemohon
Ramoy
Luntungan-Yondries
Kansil
dan
227/PHPU.D-VIII/2010
dengan Pemohon Robert Lahindo-Meity
Kolang tentang perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung
berlangsung Rabu (12/1) di Gedung
Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang
dipimpin oleh Ketua Pleno Hakim Moh.
Mahfud MD, Achmad Sodiki, M. Akil
Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida
Indrati, M.Arsyad Sanusi, Muhammad
Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi,
masing-masing sebagai Anggota.
Termohon adalah Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Bitung, sedangkan
Pihak Terkait adalah Pasangan Calon
Hanny Sondakh-Maximiliaan Lomban.
Kedua perkara tersebut dijadikan dalam
satu putusan oleh karena adanya kesamaan
obyek permohonan. ”Dalam Eksepsi,
menolak eksepsi Termohon dan Pihak
Terkait; Dalam Pokok Perkara, menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
demikian amar putusan yang dibacakan
oleh Moh. Mahfud MD.
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Humas MK/Yogi Dj

Mahkamah dalam pertimbangannya,
setelah
mendengarkan
keterangan
dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,
bukti-bukti surat atau tulisan dari
Termohon, keterangan saksi Pemohon,
dan Termohon menilai keterangan saksi
menyatakan tidak cukup meyakinkan
terjadinya kerjasama Termohon dan Pihak
Terkait untuk meloloskan Hanny Sondakh
dalam pemeriksaan kesehatan.
Terhadap dalil Pemohon adanya
penghilangan hak pilih dengan adanya
pemilih yang tidak terdaftar DPT, menurut

Mahkamah, penyusunan DPT telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,
yang diperkuat dengan keterangan saksi
dan bukti dari Termohon. Mengenai pemilih
yang tidak mendapatkan surat undangan,
tidak ada halangan menggunakan hak
pilihnya.
Sedangkan terhadap dalil Pemohon
bahwa telah terjadi pemberhentian,
penonaktifan, intimidasi, dan paksaan
terhadap PNS akibat intervensi dari
pasangan
calon
Hanny
SondakhMaximiliaan
Lomban,
menurut
Mahkamah, tidak beralasan hukum.
Beberapa bukti dan keterangan
saksi belum cukup meyakinkan, selain itu
diperkuat bantahan dari saksi Pihak Terkait
terhadap saksi Pemohon. ”Menimbang
bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
hukum di atas dan dalam kaitannya satu
dengan yang lain, Mahkamah berpendapat
Pemohon tidak dapat membuktikan
dalil-dalil dan alasan-alasan hukum
permohonannya,” demikian di akhir
pertimbangan Mahkamah yang dibacakan
Hakim Hamdan Zoelva. (Dwi Nugroho/
mh)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

Fitri Yuliana

(Staf Biro Humas dan Protokol MKRI)

dengan

Hendri Batubara
5 Desember 2010

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

PHPU Kota Sungai Penuh

Bukti dan Surat Pernyataan Tidak Kuat,
Permohonan Ditolak
Para saksi yang diajukan Termohon sedang
disumpah oleh Panel Hakim dalam perkara PHPU
Kota Sungai Penuh, Selasa (4/1).

Humas MK/Fitri Yuliana

P

erkara
Perselisihan
Hasil
Pemilukada (PHPU) Kota
Sungai Penuh, Jambi, yang
diajukan pasangan HasviaAmrizal Jufri dan Zulhelmi-Novizon,
ditolak MK. Sidang putusan dibacakan
Rabu (12/1) di Ruang Pleno Gedung MK.
Dua pasangan tersebut terdaftar dengan
nomor perkara 229/PHPU.D-VIII/2010
dan 230/PHPU.D-VIII/2010. Kedua
Pemohon tersebut keberatan terhadap hasil
Pemilukada Kota Sungai Penuh yang tidak
memenangkan mereka karena dianggap
sarat kecurangan.
Demi
memperkuat
dalilnya,
Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/
tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti
P-1 sampai dengan Bukti P-110. Bukti
P-16 sampai dengan Bukti P-17, Bukti
P-21 sampai dengan Bukti P-79, Bukti
P-83 sampai dengan Bukti P-86, dan Bukti
P-88 sampai dengan Bukti P-95 berupa

surat pernyataan di bawah tangan. Namun,
MK menilai surat pernyataan demikian
yang tidak dinyatakan di persidangan dan/
atau tidak dibuat di hadapan pejabat yang
berwenang merupakan surat biasa yang
tidak memiliki kekuatan pembuktian.
Sementara itu, Bukti P-96 sampai
dengan Bukti P-105 berupa surat
pernyataan sikap dari para Ninik Mamak,
Depati nan Bertujuh, Surat Lembaga Adat,
Surat Persatuan Warga Sungai Penuh Asal
Jawa bertanggal 15 Desember 2010 yang
ditujukan kepada Panwaslukada yang
pada pokoknya tidak menerima hasil
Pemilukada Kota Sungai Penuh karena
banyak ditemui kecurangan.
MK menilai surat demikian tidak
memiliki kekuatan pembuktian. Bukti P-107
sampai dengan Bukti P-109 berupa surat
pernyataan Panwas Kec. Kumun Debai, Kec.
Sungai Penuh, dan Kec. Pesisir Bukit yang
telah dilihat, didaftarkan, dan ditandatangani

oleh Notaris bernama Salmiaty Hadjidjah
Mutiara Mokoginta, dinilai MK surat
pernyataan tersebut tidak memenuhi
bukti surat pernyataan sebagaimana
yang disyaratkan oleh MK karena tidak
dinyatakan di hadapan pejabat tersebut.
Sedangkan untuk Pemohon 230,
MK menilai Pemohon tidak memberikan
bukti yang cukup atas kebenaran keberatan
para saksi yang didasarkan pada dokumen
dalam rapat-rapat penghitungan suara
dan tidak menunjukkan adanya kaitan
yang signifikan atas perubahan hasil
penghitungan suara.
Dengan demikian, dalil Pemohon
a quo tidak terbukti menurut hukum.
“MK menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud
MD. Putusan dua perkara perselisihan
pemilukada Kota Sungai Penuh ini
dibacakan satu-persatu oleh sembilan
hakim konstitusi. (Yazid/mh)
Januari 2011 KONSTITUSI

35

RUANG SIDANG

PHPU Kab. Jembrana

Permohonan Dianggap Kabur dan
Salah Objek

Humas MK/Fitri Yuliana

Para pengunjung sidang PHPU Kabupaten Jembrana, Bali, pada Kamis (13/1), terlihat serius dan menyimak
jalannya sidang.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang
perselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU) kepala daerah
Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (13/1),
di ruang sidang MK. Sidang dengan
registrasi nomor 3/PHPU.D-IX/2011
tersebut,
beragendakan mendengarkan
Jawaban pihak Termohon maupun
keterangan saksi dari pihak Termohon
Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki
menjadi Ketua Panel Hakim pada
persidangan kali itu. Dalam kesempatan
itu Sodiki didampingi dua anggota panel
hakim lainnya, yaitu Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi. Sedangkan dari
Pihak Pemohon diwakili oleh kuasa
hukumnya, yaitu Andi Syafrani, Rivaldi,
serta Giofedi.
Pihak Pemohon menghadirkan
20 saksi, antara lain I Putu Dwita, I
Putu Sudentra, dan I Made Suardika.
Sedangkan Pihak Termohon yaitu I
Putu Wahyu Dhiantara (Ketua KPU
Kabupaten Jembrana) dan I Ketut
Sukawati Lanang Putra Perbawa (Ketua
KPU Provinsi Bali). Keduannya diwakili
oleh kuasa hukum Termohon, yaitu Agus
Saputra dan Budi Arsawan. Pihak Terkait
prinsipal juga hadir dalam persidangan
kali itu, yaitu I Putu Artha dan I Made
Kembang Hartawan. Mereka didampingi
kuasa hukumnya, yaitu Arteria Dahlan
dan Risa Mariska. Hadir pula dalam
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persidangan tersebut, Ketua Panwaslu
Kabupaten Jembrana, I Wayan Wasa.
Kuasa hukum Termohon, Budi
Arsawan pada kesempatan itu mengatakan
dalam eksepsi mereka, tertulis bahwa posita
permohonan keberatan yang dinyatakan
Pemohon tidak diuraikan dengan jelas
tentang rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilukada. Sehingga Pihak Terkait
menyatakan
permohonan
Pemohon,
obscuur. Pihak Termohon membantah
semua tuduhan yang disampaikan Pihak
Pemohon. Bahkan, Pihak Terkait meminta
langsung kepada Ketua Panel Hakim,
Ahmad Fadlil Sumadi agar berita acara
dan penetapan-penetapan KPU Jembrana
tetap dipertahankan.
Sedangkan Pihak Terkait, lewat kuasa
hukumnya, Arteria Dahlan mengatakan
permohonan Pemohon salah objek atau
error in objecto. Dahlan mengatakan
seharusnya Pemohon memahami atau
menyatakan lebih dulu apa yang dimaksud
dengan massif, terstruktur, dan sistematis.
Ia juga mempertanyakan mengapa
Pemohon tidak menjelaskan bagaimana
bentuk pelanggaran yang dilakukan Pihak
Terkait. “Masifnya di mana, terstrukturnya
di mana, dan sistematisnya di mana,”
Tanya Arteria Dahlan retoris.
Soal perhitungan suara yang
dianggap salah oleh Pemohon, Arteria
Dahlan mengatakan Pemohon tidak dengan
terang, jelas, dan rinci menunjukkan
kesalahan hasil hitungan dimaksud.

Bahkan, masih menurutnya Dahlan,
Pemohon tidak menyampaikan kerugian
apa yang didapatnya akibat kesalahan
perhitungan suara tersebut.
Keberatan Saksi
I Putu Dwita, saksi dari Pihak
Pemohon, memberikan keterangannya di
hadapan para hakim panel. Ia mengatakan
pada 2 Januari 2011 tengah mengikuti
Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh
KPU Kabupaten Jembrana dalam rangka
Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara
Pemilukada Jembrana Tahun 2010 Tingkat
Kabupaten. Saat itu ia bertindak sebagai
saksi dari pasangan calon nomor 4 yang
diperintahkan untuk bertugas sebagai saksi
dalam acara rapat pleno tersebut.
Lebih lanjut, I Putu Dwita mengatakan
dirinya saat itu menyatakan keberatan
dan tidak menandatangani form hasil
perhitungan yang disediakan. Pernyataan
keberatan itu juga dituangkannya dalam
formulir keberatan dan ditandatanganinya
langsung. Ia mengatakan, pernyataan
keberatan tersebut disampikannya karena
Panwaslu mendapat laporan dari masyarakat
tentang adanya praktik money politic.
Saksi lainnya dari Pemohon,
yaitu I Putu Sudentra sebagai Bendesa
Pakraman
mengatakan
pada
14
Desember, ia diundang Bapak Majelis
Madya Kab. Jembrana untuk mengikuti
persembahyangan bersama di Pura Jagat
Narta. Setelah diadakan persembahyangan
bersama, Sudentra mengaku dirinya dan
rombongan diajak ke tempat pertemuan di
Pura Jagat Narta. Pertemuan itu dipimpin
langsung Majelis Madya yang mengatakan
90 persen Bendesa se-Kabupaten
Jembrana mendukung pasangan nomor
2. Karena itulah, Sudentra merasa akan
mendukung pasangan nomor 2. Sudentra
juga mengatakan kalau pasangan nomor
2 nanti benar menjadi Bupati Jembrana,
maka mereka akan memberikan bantuan
operasional sebanyak 45 juta rupiah
per tahun. Meski begitu, sampai saat
ini Sudentra tidak tahu apakah bantuan
tersebut sudah diberikan atau belum.
Pada persidangan tersebut, hadir
pula I Wayan Wasa, Ketua Panwaslu
Kabupaten Jembrana. Wayan Wasa hadir
untuk memberikan keterangannya sesuai
surat tugas yang diberikan Bawaslu.
I Wayan Wasa menjelaskan terkait
pertemuan yang dilakukan Majelis Madya
Kabupaten Jmbrana. Pertemuan tersebut
tidak dianggap sebagai pelanggaran
sesuai Pasal 52 Ayat (3) Keputusan KPU
Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun
2010 yang menyatakan, kegiatan sosial
kemasyarakatan dalam bentuk apa pun
sepanjang tidak diselenggarakan oleh tim
kampanye atau pasangan calon dan tidak
memasang alat peraga, atribut kampanye,
serta tidak terdapat aktivitas yang mengajak
masyarakatuntuk memilih pasangan calon
tertentu. (Yusti Nurul Agustin/mh)

PHPU Kota Batam

Persoalan Kecurangan
Penghitungan Suara dan DPT
Bermasalah Warnai PHPU Batam

Humas MK/yogi DJ

Pemohon pemeriksaan pendahuluan PHPU Kota Batam 2010, pada Rabu (19/1) di ruang Sidang Panel MK. Di
antaranya hadir Amir Hakim H. Siregar dan Syamsul Bahrum selaku pasangan calon no. urut 5, maupun Nada
F. Soraya dan Nuryanto selaku pasangan calon no. urut 3.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pemeriksaan
pendahuluan perkara Per
selisihan Hasil Pemilukada
Kota Batam 2010 - 8/PHPU. D-IX/2011
- pada Rabu (19/1) di ruang Sidang Panel
MK. Pemohon adalah Amir Hakim H.
Siregar dan Syamsul Bahrum selaku
pasangan calon no. urut 5, Ria Saptarika
sebagai pasangan calon no. urut 2, maupun
Nada F. Soraya dan Nuryanto selaku
pasangan calon no. urut 3.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon
berkeberatan
atas
hasil
Pemilukada Kota Batam 2010 yang
ditetapkan oleh Termohon (KPU Kota
Batam) melalui Keputusan KPU Kota
Batam
No.
03/Kpts/KPU-Batam031.436735/1/2011 tertanggal 8 Januari
2011 tentang Pengesahan dan Penetapan
Hasil Jumlah Suara yang diperoleh
setiap pasangan calon walikota dan wakil
walikota dalam Pemilukada Kota Batam
2010.
“Banyak terjadi pelanggaran, antara
lain kecurangan penghitungan suara
secara sistemik dan masif, menggunakan
aparatur pemerintah, penggunaan APBD

untuk kampanye,” ungkap Pemohon
kepada Majelis Hakim yang terdiri atas
Achmad Sodiki (Ketua Panel), Ahmad
Fadlil Sumadi dan Maria Farida Indrati.
Selain itu, lanjut Pemohon, terjadi
pelanggaran administrasi yakni Daftar
Pemilih Tetap (DPT) sebagai basis daftar
Pemilih dikelola secara acak-acakan yang
menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bantahan Termohon
Sidang berikutnya PHPU Kota
Batam adalah mendengarkan jawaban
pihak Termohon, Senin (24/1). Menurut
pihak Termohon, dalil Pemohon soal
adanya kecurangan pemungutan dan
penghitungan suara secara sistemik,
terstruktur dan masif, adalah tidak
sepenuhnya benar. Terhadap dalil Pemohon
ini, pihak Termohon menyatakan sangat
keberatan.
“Walaupun PPS tidak menuliskan
jumlah pemilih lelaki dan pemilih
perempuan yang tercatat di DPS, DPT
maupun di TPS tersebut, yang seharusnya
ditulis jumlah pemilih lelaki 172 orang
dan pemilih perempuan 152 orang, namun

hal tersebut tidak mempengaruhi hasil
perolehan suara,” imbuh Pemohon.
Selanjutnya dalil Pemohon tentang
adanya pelanggaran yang bersifat
administratif, antara lain masalah DPT
yang dikatakan acak-acakan dan tidak
sesuai peraturan, pada prinsipnya
Termohon sudah menghitung secara benar
dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Seluruh tahapan DPT, dari awal
hingga penyerahan dan penetapan DPT ke
seluruh tim kampanye sudah dilaksanakan
secara benar oleh pihak Termohon.
“Kemudian dalil Pemohon bahwa
Termohon dalam menetapkan DPT tidak
berdasarkan Daftar Pemilih Potensial
Pemilu, kami dengan tegas menolak dalil
Pemohon tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta di lapangan,” papar pihak
Termohon.
Keterangan Saksi Termohon
Selanjutnya MK menggelar sidang
perkara PHPU Kota Batam, Rabu (26/1).
Agenda siang adalah pembuktian dari
saksi-saksi pihak Termohon dan Terkait.
Majelis Hakim terdiri atas Achmad Sodiki
sebagai Ketua Panel, beranggotakan
Ahmad Fadlil Sumadi dan Maria Farida
Indrati.
Mengawali sidang, hadir Andi
Anwar
selaku
Saksi
Termohon,
memberikan keterangan terkait Proses dan
Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilukada Batam. Andi yang
menjadi Ketua PPK Kecamatan Batu Aji,
menjelaskan selama Pemilukada tidak ada
masalah berarti, kejadian-kejadian luar
biasa, dan lainnya. Semuanya berjalan
normal, tanpa hambatan. Di lokasi TPS,
pemilih melakukan hak pilihnya dengan
aman dan tertib.
Saksi Termohon berikutnya adalah
Sandra Manalu anggota PPK Batu Aji,
yang menerangkan pelaksanaan Pleno
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilukada Batam berjalan lancar, tidak
ada pihak-pihak yang merasa berkeberatan.
Demikian keterangan Saksi Termohon
berikutnya, Agus Setiawan dari PPK
Kecamatan Sagulung, yang menyatakan
pelaksanaan hari H Pemilukada Batam
berjalan aman dan tertib.
Selain saksi Termohon, dihadirkan
pula saksi pihak Terkait antara lain
Iskandar Yakoeb. Diungkapkan Iskandar
selaku tokoh masyarakat di daerah
Kampung Melayu, Kota Batam, sosialisasi
pelaksanaan Pemilukada Kota Batam
berjalan sangat baik. Termasuk partisipasi
masyarakat Kampung Melayu dalam
Pemilukada begitu antusias. Saksi Terkait
berikutnya, I Wayan Cakra, tokoh lintas
agama, yang mengamati kinerja KPU
Kota Batam sudah sedemikian baik dalam
pelaksanaan Pemilukada Kota Batam.
(Nano Tresna A./mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Nias Selatan

Menyoal Coblos Tembus Simetris
Dianggap Tidak Sah

Humas MK/Ganie

Pemohon Prinsipal perkara perkara No. 5/PHPU.D-IX/2011, Ir Alfred Laia didampingi Kuasanya Arteria
Dahlan, pada sidang PHPU Kepala Daerah Kab. Nias Selatan, Rabu (19/11).

D

ua pasangan bakal calon dan dua
pasangan calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dalam
Pemilukada Kab. Nias Selatan
memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi (MK) agar memerintahkan KPU
Kab. Nias Selatan melakukan Pemilukada
ulang. Demikian sidang MK dalam PHPU
Nias Selatan, Rabu (19/1). Dua pasangan
bakal calon adalah Fahuwusa Laia-Rahmat
Alyakin Dakhi (perkara No. 4/PHPU.DIX/2011), dan Hadirat Manao-Denisman
Bu’ololo (perkara No. 6/PHPU.D-IX/2011).
Sedangkan dua pasangan calon adalah
Faudu’asa Hulu-Afred Laia (perkara No.
5/PHPU.D-IX/2011) serta
Temazisokhi
Halawa-Foluaha Bidaya (perkara No. 7/
PHPU.D-IX/2011).
Pasangan Fahuwusa Laia-Rahmat
Alyakin Dakhi melalui kuasanya, Irwanta
Rasmadan, mendalilkan, semula Pemohon
adalah pasangan calon peserta Pemilukada
Nias Selatan 2010 dengan nomor urut 2.
Namun pasangan ini dicoret KPU Nias
Selatan. Atas pencoretan itu, Pemohon
mengajukan gugatan pembatalan ke PTUN
Medan. “Oleh PTUN diputuskan yang
pada pokoknya menghukum Termohon
untuk mengikutsertakan Pemohon sebagai
pasangan calon,” kata Irwanta mendalilkan.
“Namun, sampai saat ini putusan
itu tidak dilaksanakan oleh Termohon,”
lanjutnya. Pemohon meminta Majelis Hakim
Konstitusi agar memerintahkan kepada
KPU Nias Selatan melakukan pemilukada
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ulang dengan mengikutsertakan pasangan
Fahuwusa Laia-Rahmat Alyakin Dakhi
sebagai pasangan calon dengan no. urut 2.
Sedangkan pasangan Faudu’asa HuluAfred Laia melalui kuasanya, Arteria Dahlan,
Arteria mempersoalkan coblos tembus
simetris yang dinyatakan sebagai surat
suara tidak sah oleh Termohon. “Padahal
undang-undang sudah tegas mengatakan,
coblos tembus simetris sepanjang tidak
berkenaan dengan kolom pasangan calon,
adalah dinyatakan sah,” tegasnya. Arteria
juga mempermasalahkan surat suara yang
berbeda di setiap TPS. “Jadi, surat suara tidak
standard sama di semua TPS,” jelasnya.
Arteria
meminta
Mahkamah
mendiskualifikasi Pihak Terkait pasangan
Idealisman Dakhi-Hukuasa Ndruru. Dalam
permohonannya, kata Arteria, Pemohon
meminta Mahkamah agar memerintahkan
Termohon
melaksanakan
pemungutan
suara ulang se-Kabupaten Nias Selatan
tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon
No. Urut 3 Idealisman Dakhi-Hukuasa
Ndruru. Sementara itu, bakal calon pasangan
Hadirat Manao-Denisman Bu’ololo melalui
kuasanya,
Ikhwaluddin
Simatupang
mendalilkan, Termohon tidak menetapkan
Pemohon sebagai pasangan calon dengan
alasan pernah dipidana selama 5 bulan
hukuman percobaan. Pemohon melakukan
tindak pidana melanggar Pasal 68 Ayat (2) UU
20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
menggunakan ijazah dan gelar akademik
yang diperoleh dari satuan pendidikan yang

tidak memenuhi persyaratan yakni Gelar DR
(HC) dan S.Sos dari Universitas Generasi
Muda Medan.
Kemudian, Pemohon lainnya yakni
pasangan Temazisokhi Halawa-Foluaha
Bidaya
melalui
kuasanya,
Giofedi,
mendalilkan temuan-temuan pelanggaran
yang dilakukan oleh Termohon. Misalnya,
masalah coblos simetris. Suara coblos
simetris merugikan sekali pasangan salon
tersebut.
Keterangan Saksi
Sidang lanjutan PHPU Nias Selatan
berlanjut dengan pemeriksaan para saksi,
Selasa (25/1). Herman Halawa, saksi pasangan
Temazisokhi Halawa-Foluaha Bidaya di
tingkat PPK Lolomatua, menjelaskan, pada
31 Desember 2011 digelar rapat rekapitulasi
hasil suara di Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Lolomatua. Ketua PPK, kata Herman,
hanya membacakan suara sah masing-masing
calon. “Kenapa suara batal pencoblosan
(tembus) simetris itu tidak dibacakan?” kata
Herman menirukan pertanyaan para saksi.
“Kita utamakan dulu yang sah, nanti saja
yang batal-batal, yang simetris itu,” lanjut
Herman, menirukan jawaban Ketua PPK
Lolomatua.
Saksi lainnya, Felik Giawa, saksi
di TPS I Desa Sukamaju Kec. Lolomatua,
juga memperkuat keterangan saksi Herman.
Menurut Felik, dari 135 suara, terdapat 18
suara dianggap tidak sah karena tembus
simetris. “Itu pencoblosan secara (tembus)
simetris,” kata Felik.
Menanggapi Hakim M. Akil Mochtar
mengenai kondisi surat suara coblos tembus
sehingga dianggap tidak sah oleh Termohon,
Felik mengatakan, coblos tembus tersebut
tidak mengenai kolom pasangan lainnya.
“Tidak mengganggu gambar pasangan
yang lain,” jawab Felik. “Lalu tembusnya
ke mana?” cecar Akil. “Dari gambar nomor
urut 1, tembus pada kertas kosong di
belakangnya,” jelas Felik. Ke-18 suara coblos
tembus yang dibatalkan Termohon tersebut,
lanjut Felik, adalah suara untuk pasangan
Temazisokhi Halawa-Foluaha Bidaya.
Sementara saksi pasangan no. urut 1
Temazisokhi Halawa-Foluaha Bidaya, Eli
Halawa, Totonafo, Fa’ano Halawa, Faoro
Hondro, Suardin Laia, Alisokhi Giawa,
juga menerangkan masalah coblos tembus
simetris yang merugikan pasangan ini. Eli
Halawa yang merupakan Korcam Lolowau
menerangkan sejumlah suara tembus simetris
yang dibatalkan Termohon yang terjadi di
Kec. Lolowau. “Berapa banyak laporan
yang Saudara terima dari saksi Saudara?”
tanya Akil Mochtar. “1.269 suara,” jawab Eli
singkat.
Sedangkan Faoro Hondro, Korcam
Kepulauan Batu, menyatakan menerima
laporan saksi di TPS mengenai adanya
coblos tembus yang dianggap tidak sah
sebanyak 711. “Dari 711 suara itu, terdapat
suara Temafol (pasangan Temazisokhi
Halawa-Foluaha Bidaya) yang tembus
simetris sebanyak 537 suara,” jelas Faoro.
(Nur Rosihin Ana/mh)

PHPU Kab Bengkulu Utara

Dalil Tak Terbukti, MK Tolak Permohonan
Seluruhnya

Humas MK/Ganie

Tim Kuasa Hukum Pemohon menyimak pembacaan putusan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Daerah Kab. Bengkulu Utara, Kamis (20/1) di Ruang Sidang Pleno MK.

P

erselisihan Hasil Pemilukada
(PHPU) Kabupaten Bengkulu
Utara berakhir dengan ditolaknya
permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Pada sidang di Gedung
Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis,
(20/1) dibacakan putusan perkara nomor 1/
PHPU.D-IX/2011 yang diajukan pasangan
Diah Nurwiyati-Anton Rizkiyandi selaku
Pemohon. Majelis Hakim terdiri atas
Achmad Sodiki dan beranggotakan Maria
Farida, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil
Mochtar, Hamdan Zoelva, M. Arsyad
Sanusi dan Muhammad Alim.
”Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” demikian amar putusan
yang dibacakan Ketua Pleno Hakim
Achmad Sodiki. Mahkamah berkesimpulan
bahwa dalil yang diajukan Pemohon tidak
terbukti menurut hukum. Terkait dalil
Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran

yang sistematis dan terstruktur, menurut
Mahkamah berdasarkan pembuktian,
keterangan saksi dari Pemohon dan Pihak
Terkait, mendengar dan membaca jawaban
tertulis dari Pemohon dan Pihak Terkait
(pasangan nomor urut 2) tidak terbukti
menurut hukum.
Pemohon mendalilkan terjadinya
mobilisasi pejabat Struktural SKPD,
penggalangan PNS dan tenaga honorer
dan mutasi besar-besaran PNS. Namun
demikian hal itu dibantah oleh Pihak
Terkait yang mengatakan sebagai
kegiatan rutin. Terhadap masalah
itu, Mahkamah berpendapat memang
telah terjadi pemutasian besar-besaran
terhadap PNS, namun demikian tidak
mempunyai
hubungan
kausalitas
terhadap hasil pemilukada. Pihak Terkait
memenangkan
pemilukada
dengan
selisih 29.510 suara dengan Pemohon,

sedangkan seluruh jumlah PNS sekitar
6000 suara.  
Terkait dalil Pemohon bahwa
telah terjadi politik uang yang dilakukan
Pasangan No. Urut 2 Imron-Dian,
Mahkamah berpendapat bahwa antara
kedua belah pihak saling menuduh pihak
yang lain melakukan politik uang, namun
tidak dijelaskan oleh siapa, di mana, dan
dengan cara apa.
Juga, keterangan 8 saksi yang
diajukan oleh Pemohon telah dibantah
oleh saksi dari Pihak Terkait, bahkan balik
dituduh Pemohon juga melakukan politik
uang. Tidak dijelaskan pula bagaimana
persebarannya sehingga pelanggaran
money politics yang bersifat sistematis,
terstruktur, dan masif menurut Mahkamah
tidak terbukti menurut hukum.
Mahkamah juga berpendapat bahwa
terkait dalil Pemohon telah terjadinya
ketidaknetralan perangkat Termohon
(KPU) serta terjadinya kecurangan di
tingkat TPS sebagaimana dalil Pemohon
yang dikuatkan dengan surat pernyataanpernyataan dan saksi Maridwan, tidak
terbukti secara hukum.
”Karena berdasarkan Formulir
C1-KWK dan Formulir DA-KWK.KPU
sama sekali tidak ada keberatan-keberatan
mengenai
adanya
penyelenggara
Pemilu yang tidak netral,” jelas Hakim
Konstitusi Maria Farida saat membacakan
pertimbangan Mahkamah. Hal itu
diperkuat dengan keterangan Panwaslu
Kabupaten Bengkulu Utara bahwa tidak
ada laporan keberatan sebelumnya. (Dwi
Nugroho/mh)
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PHPU Kab. Cianjur

Berbagai Keberatan Pemohon Dari Kecurangan
Terstruktur dan Masif Sampai Politik Uang
Para Pemohon dalam sidang pemeriksaan perkara
PHPU Kabupaten Cianjur Tahun 2011 di ruang
Sidang Pleno MK, Senin (31/1).

Humas MK/Yogi DJ

G

elar pemeriksaan perkara
Perselisihan Hasil Pemilukada
Kabupaten Cianjur - Perkara
No. 10, 11 dan 12/PHPU.
D-IX/2011 - berlangsung di ruang Sidang
Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Senin
(31/1). Pemohon adalah Dadang Sufianto
dan Dadan Suryanegara, Mardiyano dan
M. Rusli Hartono, Hidayat Atori dan
U. Suherlan Djaenudin, serta Maskana
Sumitra dan Ade Sanoesi - yang semua
pasangan tersebut merupakan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Cianjur 2011-2016.
Dalam pokok permohonan, para
Pemohon mengungkapkan sejumlah
alasan keberatan terhadap pelaksanaan
Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011. Di
antaranya menyatakan proses pelaksanaan
Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011
berlangsung tidak jujur, tidak adil, terjadi
kecurangan yang bersifat terstruktur,
sistematis dan masif yang dilakukan
oleh pihak Termohon (KPUD Kabupaten
Cianjur).

40

KONSTITUSI Januari 2011

“Padahal seharusnya Termohon
dalam menyelenggarakan pemilukada
harus berpedoman pada peraturan
dimana penyelenggara pemilukada harus
memperhatikan asas mandiri, jujur,
adil, adanya kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemilu, keterbukaan,
profesional dan proporsionalitas,” jelas
Pemohon.  
Selain itu, menurut Pemohon,
kecurangan
selama
berlangsungnya
Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011
juga dilakukan oleh oknum birokrasi dan
pasangan calon no. urut 5 yakni Tjetjep
Muchtar Soleh dan Suranto.
“Penetapan pasangan calon no.
urut 5 sebagai pemenang pemilukada
dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Cianjur, dihasilkan dari proses
pemilukada yang bertentangan dengan
asas pemilu yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil,” tegas
Pemohon.

Kemudian, masih menurut Pemohon,
pihak Termohon dalam menetapkan Berita
Acara, tidak melibatkan saksi seorang pun
dari pihak Pemohon. Terutama pada saat
pleno penetapan jumlah dukungan dalam
tahap awal proses verifikasi berkas surat
dukungan, pada 18 Agustus 2010.
“Juga terdapat unsur kesengajaan
yang dilakukan pihak Termohon dalam
menghilangkan
jumlah
dukungan
Pemohon menjadi 61.839 orang ketika
berlangsung proses verifikasi berkas surat
dukungan pada 18 Agustus 2010. Hal ini
menimbulkan kerugian bagi kami karena
kehilangan suara dukungan sebanyak
5.517 orang,” imbuh Pemohon.
Hal lain yang menjadi keberatan
Pemohon, terjadi pelanggaran yang
dilakukan pasangan calon no. urut 5
yang dengan kekuasaannya selaku Bupati
Cianjur incumbent melibatkan pejabat atau
organisasi yang dibentuk secara terstruktur
di Pemerintahan Daerah Kabupaten
Cianjur, yang dengan perintah dari Tjetjep
Muchtar Soleh selaku Bupati kepada
pejabat di bawahnya untuk melakukan
aktivitas yang bertujuan memenangkan
pasangan calon no. urut 5.
Di samping itu, kata Pemohon,
disinyalir terjadi praktik politik uang
dari pasangan calon no. urut 5 berupa
pembagian dana bantuan untuk masjid dan
pondok pesantren berdasarkan SK Bupati
Cianjur No. 978.3/Kep. 184-Ks/2010
tentang nama-nama masjid dan pondok
pesantren penerima dana bantuan untuk
sarana dan prasarana keagamaan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2010, yang melibatkan 32
masjid di seluruh kecamatan di Kabupaten
Cianjur. (Nano Tresna A.)

PHPU Kab. Karimun

Bakal Calon Kepala Daerah Kab. Karimun
Gugat Hasil Pemilukada ke MK
Pemohon Prinsipal Muhammad Dali, menggugat
ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan
hasil pemilihan umum (PHPU) Kab. Karimun,
Senin (31/1).

Humas MK/Ganie

B

akal pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah
Kabupaten Karimun, pasangan
Doli Boniara-Muhammad Dali,
menggugat ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Sidang pendahuluan digelar MK
pada Senin (31/1) di ruang sidang panel
MK. Pemohon dalam perkara perselisihan
PHPU kepala daerah bernomor 9/
PHPU.D-IX/2010
adalah
Pemohon
Prinsipal Muhammad Dali. Sebagai
Termohon, hadir Prinsipal, Ketua Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kab. Karimun
Zulfikri beserta beberapa anggotanya,
didampingi para kuasanya. Selaku Pihak
Terkait, pasangan calon no. urut 2, Nurdin
Basirun-Aunur Rofiq.
Menurut Pemohon, alasan pengajuan
permohonan
terkait
ketidaklolosan
pihaknya saat mendaftarkan diri sebagai
pasangan calon kepala daerah dalam
Pemilukada Kab. Karimun 2011.
Ketidaklolosan tersebut disebabkan,
mundurnya dua partai pendukung.
Menurut Pemohon, mundurnya partai
pendukung tersebut karena dipengaruhi
oleh pihak-pihak tertentu. Karenanya,
Pemohon merasa dirugikan atas kejadian
tersebut.
“Kami dizhalimi dalam pelaksanaan
pemilukada sehingga tidak bisa maju. Hal
ini dilakukan dengan cara mengambil
partai, membujuk rayu dengan caracara yang tidak elegan. Bahkan partai
yang sudah bersama kami ada yang
meninggalkan, sehingga jumlah persentase

partai dukungan berkurang,” jelasnya.
Selain itu, Pemohon
juga
mempermasalahkan
validitas
hasil
verifikasi administrasi yang telah
dilakukan oleh Termohon. Hal ini terutama
berkaitan dengan lolosnya Pihak Terkait
sebagai pasangan calon. Pada konteks ini,
Pemohon mempertanyakan keabsahan
ijazah atas nama Nurdin Basirun.
“Pasangan calon nomor urut dua,
menurut pengetahuan kami, tak memiliki
ijazah formal sebagaimana dimiliki oleh
yang lain. Sepengetahuan kami, kandidat
nomor urut dua hanya memiliki ijazah
sekolah dasar, SMEP, sertifikat MPI,
serta berikutnya ijazah S1, S2 dan S3,”
tegasnya. Menurut Pemohon, ijazah
MPI (Mualim Pelayaran Intersuler)
bukanlah ijazah, melainkan sertifikat.
Oleh karenannya, ia berpendapat, ijazah
MPI tidak dapat digunakkan sebagai
persyaratan administratif dalam proses
pendaftaran Pemilukada.
Bahkan hanya itu, menurut Pemohon,
kejelasan ijazah yang dimiliki oleh Pihak
Terkait juga patut dipertanyakan. “Bahkan
ada indikasi berdasarkan pembicaraanpembicaraan di tengah masyarakat, Pihak
terkait menggunakan ijazah dari yayasan
yang kita tidak tahu keberadaannya.”
Karena itu, Pemohon, meminta kepada
Mahkamah untuk menjelaskan dan
menegaskan apakah ijazah MPI dapat
diaggap sebagai ijazah yang setara dengan
Sekolah Menengah Atas (SMA) ataukah
tidak.

Jawaban Termohon
Termohon, dalam jawabannya
mengakui
bahwa
memang
pada
awalnya, Pemohon didukung oleh 15
partai politik dengan jumlah persentase
15,2%. Namun, lanjut Termohon, setelah
dilakukan perivikasi terhadap Parpol
yang mendukung tersebut, terdapat dua
Parpol menyatakan tidak memberikan
dukungan pada pasangan Pemohon,
yakni Partai Republikan dan Partai
Merdeka. “Sehingga komposisi dukungan
terhadap Pemohon berkurang. Dan, tidak
memenuhi 15% sebagiamana ditentukan
perundang-undangan,” kata salah satu
Kuasa Termohon.
Selain itu, menurut Termohon,
pihaknya
juga
telah
memberikan
kesempatan kepada Pemohon untuk
memenuhi persayaratan tersebut. “Kami
berikan waktu perbaikan selama 7 hari,
akan tetapi sampai waktu batas waktu
yang ditentukan Pemohon tidak dapat
memenuhinya,” ungkapnya.
Terkait validitas perivikasi berkas
persyaratan administrasi Pihak Terkait,
Termohon menyatakan telah melakukan
dengan cara benar. Bahkan telah
mendapatkan keterangan dari institusi
berwenang untuk menjelaskan hal
tersebut. Juga, surat sertifikat (ijazah)
dari MPI yang dimiliki Nurdin Basirun
telah dinyatakan setingkat atau sama
dengan Sekolah Menengah Kejuruan
Program Pelayaran. Hal ini sebagaimana
ditegaskan Dirjen Manajemen Pendidikan
dan Menengah kepada Termohon saat
dilakukan klarifikasi berkas pencalonan.
Sebelumnya, Pihak Terkait dan
Termohon juga mengajukan eksepsi
terhadap permohonan Pemohon. Menurut
mereka, Pemohon tidak memiliki legal
standing sebagai Pemohon. Terhadap
permohonan ini, untuk selanjutnya,
Mahkamah akan membawa permohonan
ketingkat Rapat Pleno Hakim terlebih
dahulu. “Akan dibawa ke Pleno dulu.
Apakah akan diputus ataukah akan
dilanjutkan,” ujar Ketua Panel Hakim M.
Akil Mochtar. (Dodi)
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PHPU Kab. Pandeglang

Putusan Akhir: Pasangan Erwan Kurtubi-Heryani
Mendapat Suara Terbanyak Pemilukada Ulang
Pengunjung yang merupakan
pendukung pihak yang berperkara
memadati balkon lantai 3 saat
pembacaan putusan perkara
Sengketa Pemilukada Kab.
Pandeglang, Senin (31/1) di Ruang
Sidang Pleno MK.

Humas MK/Prana Patrayoga

D

engan diwarnai unjuk kekuatan
massa masing-masing pen
dukung calon bupati Pandeglang
di depan gedung Mahkamah
Konstitusi (MK), putusan akhir perselisihan
hasil pemilu kabupaten ini dibacakan para
majelis hakim MK, Senin (31/1) pukul
10.00 wib di ruang sidang MK.
Pihak yang mengajukan perkara
PHPU adalah pasangan Irna NarulitaMahpudin. Putusan sebelumnya me
ngabulkan permohonan keduanya untuk
pemilihan ulang pemilukada di Kab.
Pandeglang, Banten. Putusan bertanggal
4 November 2010 saat itu mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian
dan membatalkan Keputusan KPU. Selain
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itu, MK juga memerintahkan KPU untuk
melaporkan hasil pemungutan suara
ulang selambat-lambatnya 90 hari setelah
putusan pertama diucapkan.
Dalam putusan akhir ini, MK
dalam
pertimbangan
hukumnya
mengakui saat ini tidak ada satu pun
pemilukada yang bersih 100 persen atau
sempurna. Selalu saja ada pelanggaran
di sana-sini. Namun, sejauh pelanggaran
itu tidak bersifat terstruktur, masif,
dan sistematis, serta tidak signifikan
pengaruhnya bagi perolehan suara dan
keterpilihan pasangan calon, MK tidak
dapat membatalkan hasilnya.
Amar putusan akhir ini menyatakan
penetapan perolehan suara masing-masing

calon. Pasangan Yoyon Sujana-Oyim
mendapat 22.003 suara, Edi SuhaediAprylia 13.707 suara, Djadjat MudjahidinEndjat Sudrajat 6.426 suara, Rona
Sunarto-Agus Wahyu 6.471 suara, Irna
Narulita-Apud Mahpud 220.624 suara,
dan pasangan Erwan Kurtubi-Heryani
265.263 suara.
“Memerintahkan KPU Pandeglang
untuk melaksanakan putusan ini,” kata
Mahfud MD selaku Ketua Majelis Hakim
dalam persidangan. Putusan akhir ini
menjadi legitimasi pasangan Erwan
Kurtubi-Heryani untuk melenggang kursi
bupati-wakil bupati Pandeglang periode
lima tahun ke depan. (Yazid)

CATATAN PERKARA

Ketua DPRD Kabupaten Lingga Uji
Konstitusionalitas Pasal Pencemaran Nama Baik
Oleh: Lulu Anjarsari

K

etua DPRD Kabupaten
Lingga
periode
tahun
2004 – 2009 Alias Wello
memohonkan
pengujian
terhadap Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) kepada Mahkamah
Konstitusi (MK). Kepaniteraan MK
meregistrasi perkara ini dengan Nomor 1/
PUU-IX/2011 pada 3 Januari 2011 lalu.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 310
ayat (2) dan ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) bertentangan
dengan Pasal 28F, Pasal 27 ayat (1), Pasal
28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal
28F dan Pasal 28J UUD 1945. Pasal 310
ayat 1 menyatakan bahwa “Barang siapa
merusak kehormatan atau nama baik
seseorang dengan jalan menuduh dia
melakukan sesuatu perbuatan dengan
maksud yang nyata akan tersiarnya
tuduhan itu, dihukum karena menista,
dengan hukuman penjara selama-lamanya
Sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,-“. Sementara, Pasal
310 ayat 2 menyatakan bahwa “Kalau hal
itu dilakukan dengan tulisan atau gambar
yang disiarkan, dipertunjukan pada umu
atau ditempelkan, maka yang berbuat itu
dihukum karena menista dengan tulisan
dengan hukuman penjara selama-lamanya
satu tahun empat bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.

Pemohon mendalilkan bahwa pada
tanggal 26 Februari 2008, Ketua DPC
PNDK Kabupaten Lingga mengirim surat
No.06/DPC.PNBK/KL.28.08
kepada
Pemohon perihal mempertanyakan tentang
kinerja Hj. Ponny EL, S.E selaku anggota
DPRD Kabupaten Lingga. Atas surat
tersebut Pemohon telah menerbitkan surat
jawaban yang disampaikan kepada Ketua
DPC PNDK Kabupaten Lingga No.170/
DPRD/070 tertanggal 12 Maret 2008 yang
isinya Hj. Ponny EL, SE tidak pernah
mengikuti rapat-rapat di DPRD Lingga
selama rapat-rapat tersebut dipimpin oleh
Pemohon (berdasar dengan bukti absensi).
Akan tetapi, atas dasar surat Pemohon
tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Tanjung Pinang pada Pengadilan
Negeri Tanjung Pinang mendakwa
Pemohon telah melanggar Pasal 310 ayat
(2) KUHP dan menjatuhkan putusannya
dalam perkara pidana No.463/Pid.B/2009/
PN.TPI pada tangal 27 Mei 2010 dengan
menghukum Pemohon.
Menurut Pemohon, Pasal 310 ayat
(2) dan ayat (1) KUHP yang digunakan
oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Tanjung Pinang bertentangan
dengan prinsip persamaan di depan hukum
diatur dalam Pasal 27 ayat (1), prinsip
kemerdekaan
mengeluarkan
pikiran
dengan lisan dan tulisan diatur dalam
Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)

dan Pasal 28F yang hakekatnya bahwa
seseorang harus menghormati hak asasi
orang lain (Pasal 28J) UUD 1945. Selain
itu, ketentuan Pasal 310 ayat (2) dan ayat
(1) KUHP penafsirannya bersifat lentur
sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum, oleh karena itu perbuatan
menista sebagaimana diatur dalam Pasal
310 ayat (2) dan ayat (1) KUHP cukup
memberlakukan ketentuan hukum Pasal
311 ayat (1), Pasal 315 dan atau Pasal 318
KUHP, dan atau ketentuan Pasal 1365
KUHPerdata. Kemudian, Pemohon di era
demokrasi dan reformasi dalam NKRI
sudah tidak relevan lagi dengan berbagai
aturan-aturan pembatasan hukum seperti
yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2)
dan ayat (1) KUHP karena bertentangan
dengan semangat UUD RI Tahun 1945.
Oleh karena itu, pemohon dalam
petitumnya, memohon agar Majels Hakim
MK Menyatakan Pasal 310 ayat (2) dan
ayat (1) KUHP bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 khususnya Pasal 27
ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28J. Selain
itu, pemohon juga meminta agar Majelis
Hakim MK menyatakan Pasal 310 ayat
(2) dan ayat (1) KUHP tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat berikut segala
akibat hukumnya.[]
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Menyoal Konstitusionalitas Satu Tahun Masa
Jabatan Ketua KPK
Oleh: Lulu Anjarsari

U

ndang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU KPK) kembali
dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Para pemohon ini, yakni
Feri Amsari, Ardisal, Teten Masduki,
Zainal Mochtar Husein, dan Indonesian
Corupption Watch (ICW). Perkara ini
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 5/PUU-IX/2011.
Dalam pokok permohonannya,
para
pemohon
menganggap
hak
konstitusionalnya dengan berlakunya
Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2)
dan Pasal 34 UU KPK. Menurut para
pemohon, pasal-pasal a quo bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Pasal 33 ayat (1) UU KPK menyatakan
bahwa, “Dalam hal terjadi kekosongan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,
Presiden Republik Indonesia mengajukan
calon
anggota
pengganti
kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia”. Sedangkan, pada Pasal 33
Ayat (2) menyatakan bahwa “Prosedur
pengajuan calon pengganti dan pemilihan
calon anggota yang bersangkutan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Pasal 30, dan Pasal 31”. Kemudian,
Pasal 34 menyebutkan “Pimpinan Komisi
Pemberantasan
Korupsi
memegang
jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk sekali masa
jabatan”.
Pemohon
mendalilkan
bahwa
keberadaan materi muatan Pasal 33 dan
Pasal 34 UU No.30 Tahun 2002 tentang
KPK yang ditafsirkan secara keliru oleh
DPR-RI dalam tahapan fit dan proper test
untuk memilih satu pengganti pimpinan
KPK. Pemerintah melalui Panitia Seleksi
Pimpinan KPK juga telah menafsirkan dan
merekomendasikan masa jabatan pimpinan
KPK selama 4 tahun. Tafsir ini didasarkan
atas penafsiran secara sistematis terhadap
Pasal 21, Pasal 33 dan Pasal 34 UU No.
30 Tahun 2002 tentang KPK. DPR-RI
tidak mempunyai kewenangan untuk
menentukan masa jabatan Pengganti
Pimpinan KPK dan hanya berwenang
memilih calon pimpinan yang diajukan
oleh Presiden, hal tersebut berdasarkan
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Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) serta Pasal
33 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun
2002 tentang KPK. UU No.30 Tahun 2002
tentang KPK sama sekali tidak membedabedakan pimpinan pengganti dengan
pimpinan yang digantikannya, hal tersebut
dapat dilihat berdasarkan Pasal 33 ayat (2)
UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK yang
menjelaskan tentang prosedur pengajuan
calon penggantian pimpinan KPK
Pemohon
mendalilkan
bahwa
penafsiran tentang jabatan pimpinan KPK
dalam Pasal 21 ayat (5) UU No.30 Tahun
2002 dalam frasa “bekerja secara kolektif”
bukan berarti jabatan pimpinan KPK juga
bersifat kolektif dan harus berhenti secara
bersamaan. Menurut para pemohon,
alasan pengganti pimpinan KPK harus
dimaknai memiliki masa jabatan 4 (empat)
tahun sebagaimana pimpinan KPK yang
digantikannya adalah terkait dengan asas
kemanfaatan dalam berhukum, sehingga
pemaknaan masa jabatan pengganti
pimpinan KPK berdasarkan sisa masa
jabatan pimpinan KPK yang digantikan
adalah inkonstitusional berdasarkan Pasal
28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945.
Selain itu, para pemohon beralasan
bahwa rumusan Pasal 33 ayat (1) UU
No.30 Tahun 2002 sama persis dengan
Pasal 26 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. Penerapan
Pasal ini pernah dilakukan oleh MK
melalui pergantian Jimmly Assidiqie dan
digantikan oleh Hakim Konstitusi Harjono
dengan masa jabatan tetap selama 5 Tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU
MK, sehingga penerapan yang sama
seharusnya juga dilakukan terhadap masa
jabatan Pengganti Pimpinan KPK yaitu
selama 4 Tahun sebagaimana diatur dalam
Pasal 34 UU KPK. Pasal 33 dan Pasal
34 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK
dimaknai oleh DPR-RI sangat identik
dengan konsep PAW (Pergantian Antar
Waktu) yang dikenal dalam UU No.27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD (UU MD3) dan UU No.15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
penafsiran tersebut adalah salah dan
tidak sesuai dengan praktik (konvensi)
yang sudah dilakukan di MK dan textual
approach terhadap pelaksanaan dari UU
KPK, UU MK dan UU BPK.

Tak hanya itu, Pasal 33 ayat (1)
UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK
menyebutkan dalam hal terjadi kekosongan
pimpinan KPK Presiden mengajukan
calon anggota pengganti pada DPR-RI,
dengan demikian UU KPK menghendaki
penggantian Pimpinan KPK sebagai suatu
kelembagaan jabatan bukan penggantian
Antasari Azhar secara personal sehingga
pengganti pimpinan KPK harus memegang
jabatan selama 4 Tahun sesuai dengan
Pasal 34 UU KPK. Dengan demikian,
tafsir yang benar dan konstitusional
terhadap Pasal 34 UU No.30 Tahun 2002
tentang KPK dihubungkan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 adalah
tafsir yang menyatakan bahwa “masa
jabatan pimpinan pengganti KPK adalah
4 tahun”, jika terdapat tafsir lain haruslah
mencantumkan secara tegas berapa lama
masa jabatan pimpinan pengganti KPK
sehingga dapat membatasi kelemahan
rumusan Pasal 34 dan melaksanakan Pasal
34 UU KPK secara konstitusional dalam
bingkai Negara Hukum demokratis yang
konstitusional.
Oleh karena itu, dalam petitum
provisinya, para pemohon meminta
majelis hakim MK untuk menerbitkan
Putusan Sela yang menyatakan terlebih
dahulu bahwa DPR-RI tidak mempunyai
kewenangan untuk menetapkan masa
jabatan pengganti Pimpinan KPK selama
1 tahun. Karena berdasarkan Pasal 33 ayat
(2) jo. Pasal 30 ayat (10) UU KPK, maka
kewenangan DPR-RI hanyalah sebatas
memilih calon pimpinan KPK yang
diajukan oleh Presiden. Sedangkan dalam
pokok perkara, Pemohon meminta agar
Majelis Hakim MK Menyatakan bahwa
Pasal 33 dan Pasal 34 UU KPK memiliki
makna sebagai berikut “Pimpinan
dan/atau Pmpinan Pengganti Komisi
Pemberantasan
Korupsi
memegang
jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk sekali masa
jabatan”. Selain itu, juga menyatakan
bahwa makna Pasal 33 dan Pasal 34 UU
KPK yang dilaksanakan oleh DPR dan/
atau pemerintah mengenai sisa masa
jabatan pengganti pimpinan KPK adalah
inkonstitusional.[]

CATATAN PERKARA

Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang Januari 2011)
No
1

Nomor Registrasi
26/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara
Pengujian UU No. 27
Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD
[Pasal 184 ayat (4)]

Pemohon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lily Chadidjah Wahid
Bambang Soesatyo
Akbar Faizal
Abdulrachim Kresno
Agus Suroto
Darwis Darlis
Dody Rudianto
Dwi Soebawanto
Elong Suchlan
Erfanto Sanaf
Alwisman Dahlan
S. Indro Tjahyono
Sayuti Asyathri
Machmud Madjid
Mohammad Hatta
Taliwang
Muchtar Effendy
Harahap
Suluh Tjiptadi
Tashudi Yanto
Umar Marasabessy

Tanggal Putusan

Amar Putusan

12 Januari 2011

Dikabulkan

2

23/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 27
Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD
[Pasal 184 ayat (4)],

M. Farhat Abbas

12 Januari 2011

Dikabulkan

3

60/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi [Pasal 40]

Hengky Baramuli

20 Januari 2011

Tidak diterima

4

63/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 22
Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan
Umum [Pasal 30 ayat (1)
dan Pasal 111 ayat (1),
(2)]

Jamil B

20 Januari 2011

Tidak diterima

Yoseph Ly

20 Januari 2011

Tidak diterima

5

69/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana [Pasal 109]

6

7/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 27
Tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD
[Pasal 77 ayat (3)]

1.
2.
3.
4.

Bambang Supriyanto
Aryanti Artisari
Jose Dirma Satria
Aristya Agung Setiawan

31 Januari 2011

Tidak Diterima

Pengujian UU No. 6
Tahun 1954 tentang Hak
Angket DPR

5.
6.
7.
8.

Bambang Supriyanto
Aryanti Artisari
Jose Dirma Satria
Aristya Agung Setiawan

31 Januari 2011

Dikabulkan

7

8

8/PUU-VIII/2010

54/PUU-VIII/2010

Pengujian Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No.1
Tahun 2004 tentang
Kehutanan [Pasal 83B]

Mustav Sjab

31 Januari 2011

Penarikan Kembali
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Daftar Putusan MK tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada
(Sepanjang Januari 2011)
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

1

225/PHPU.D-VIII/2010

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

Neni Moerniaeni dan Irwan
Arbain

12 Januari 2011

Ditolak

2

226/PHPU.D-VIII/2010

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

Ramoy Markus Luntungan
dan Yondries Everson
Kansil

12 Januari 2011

Ditolak

3

227/PHPU.D-VIII/2010

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

Robert K. Lahindo dan
Meiti Kolang

12 Januari 2011

Ditolak

4

228/PHPU.D-VIII/2010

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

Penta Libela Nuara dan
Benny Andhika Ama

12 Januari 2011

Ditolak

5

229/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Sungai
Penuh Tahun 2010

Hasvia M.TP. dan Amrizal
Jufri

12 Januari 2011

6

230/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Sungai
Penuh Tahun 2010

Zulhelmi dan Novizon

12 Januari 2011

Ditolak

7

1/PHPU.D-IX/2011

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

Diah Nurwiyanti dan Anton
Rizkiyandi

20 Januari 2011

Ditolak

8

2/PHPU.D-IX/2011

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

Siti Aminah Perangin-Angin
dan Sumihar Sagala

20 Januari 2011

8

3/PHPU.D-IX/2011

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

9
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Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2010

1.
2.

I Gede Ngurah
Patriana Krisna dan I
Ketut Subanda
I Gede Made Kartikajaya dan I Gusti
Ngurah Cipta Negara

Irna Narulita dan Apud
Mahpud

Tanggal Putusan

26 Januari 2011

31 Januari 2011

Amar Putusan

Ditolak

Ditolak

Ditolak

Putusan Akhir

JEJAK KONSTITUSI

Liem Koen Hian
Penggagas Manusia Cap Indonesia

Liem Koen Hian

S

alah satu dampak dari reformasi
di Indonesia ialah adanya
pengakuan politik terhadap
warga keturunan Tionghoa.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia,
pengakuan politik itu sudah lama
diperjuangkan, antara lain oleh Liem Koen
Hian, jurnalis dan pendiri Partai Tionghoa
Indonesia, yang kemudian menjadi
anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Kini, setiap menjelang Hari
Raya Imlek, jauh-jauh hari pusat-pusat
perbelanjaan sudah berhias dengan
ornamen Cina. Warga keturunan Tionghoa
pun dengan bebas merayakan upacara
keagamaan mereka. Kebebasan tersebut
merupakan buah dari kebijakan yang
diambil Presiden Abdurrahman “Gus
Dur” Wahid, yang pada tahun 2000 lalu
mencabut Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama,
Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
Berdasarkan Inpres yang terbit pada
masa pemerintahan Orde Baru tersebut,
Imlek termasuk hari besar yang dilarang
dirayakan di depan umum.

Pada 9 April 2001, Presiden Gus
Dur kemudian mengeluarkan Keputusan
Presiden Nomor 19 Tahun 2001 yang
meresmikan Imlek sebagai hari libur
yang fakultatif, yakni hanya berlaku bagi
mereka yang merayakannya. Setahun
kemudian, pada 12 Februari 2002, di
bawah pemerintahan Presiden Megawati
Soekarno Putri, Imlek resmi dinyatakan
sebagai salah satu hari libur nasional.
Sekalipun demikian, pengakuan
pemerintah atas adat istiadat Cina tersebut
tidak serta merta memberikan kesamaan
kedudukan hukum bagi penduduk
Indonesia keturunan Tionghoa. Pada saat
itu, kewarganegaraan seorang keturunan
Tionghoa harus bisa dibuktikan dengan
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia (SBKRI). Pemilikan SKBRI
diatur dalam 13 ketentuan yang dikeluarkan
oleh instansi yang berbeda-beda.
Pada tahun 2006, di bawah
pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, pluralisme hukum tersebut
diakhiri dengan berlakunya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Indonesia. Pasal 2

UU tersebut menyatakan, Warga Negara
Indonesia (WNI) adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara. Bagi warga
Tionghoa, ketentuan ini berarti bahwa
warga Tionghoa yang orangtuanya sudah
WNI serta merta menjadi WNI tanpa harus
memiliki SBKRI lebih dahulu.
Berjuang Demi WNI
Sejak masa kolonialisme Belanda,
kedudukan warga Tionghoa di Indonesia
memang selalu mengalami pasang surut.
Namun demikian, keinginan warga
Tionghoa untuk menjadi bagian dari
Indonesia selalu muncul dalam jejak
sejarah republik. Suara mereka juga
menjadi bagian yang penting ketika para
pendiri republik menyusun Undang-undang
Dasar (UUD). Menjelang kemerdekaan
Indonesia, setidaknya ada empat warga
Tionghoa yang tercatat menjadi anggota
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang
turut serta dalam penyusunan konstitusi.
Mereka adalah Liem Koen Hian, Oei
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Tjong Hauw, Oei Tjang Tjoei, dan Mr. Tan
Eng Hoa.
Di dalam sidang-sidang Badan
Penyelidik, mereka berempat saling
bahu membahu memperjuangkan agar
keturunan Tionghoa dimasukkan sebagai
Warga Negara Indonesia. Selain keempat
anggota keturunan Tionghoa tersebut,
anggota yang gigih memperjuangkan
kewarganegaraan Indonesia bagi warga
keturunan asing adalah Abdurrahman
Baswedan (kakek Anies Baswedan),
pendiri Partai Arab Indonesia. Meskipun
leluhur mereka berada di tanah Arab dan
Cina Daratan, para tokoh keturunan
itu memilih sikap “Indonesia adalah
negara saya”.
Pada saat itu, anggota Badan
Penyelidik masih membahas subyek
yang akan menjadi materi dalam
UUD. Salah satu materi yang cukup
panas dibahas adalah mengenai
kewarganegaraan Indonesia. Isu ini
cukup penting, karena bagi sebagian
kalangan masyarakat keturunan Cina
dan Arab kala itu, kesetiaan terhadap
tanah leluhur dianggap sebagai sikap
yang harus diambil.
Sikap
warga
keturunan
Tionghoa merupakan imbas dari
gerakan pembaharu di Cina, “Hsing
Chung Hui (Society for Regenerating
China)” yang dipimpin oleh dr. Sun
Yat Sen. Pada permulaan abad ke20, gerakan ini mendorong rasa
nasionalisme serta memperkuat
perkembangan
Pan-Cina,
yaitu
mempersatukan orang Tionghoa
Hinda Belanda dan mengarahkan
orientasinya secara kultural dan
politik ke negeri Cina. Secara nyata
pengaruh gerakan tersebut ditandai
dengan kemunculan sekolah-sekolah
berbahasa Cina dan sejumlah surat kabar
Melayu Tionghoa, seperti Li Po (1901) di
Sukabumi, Perniagaan (1903) di Batavia,
Pewarta Soerabaia (1902) di Surabaya,
Djawa Tengah (1909) di Semarang dan
Sin Po (1910) di Batavia.
Naluri Jurnalistik
Di antara keempat anggota Badan
Penyelidik keturunan Tionghoa tersebut,
Liem Koen Hian terbilang anggota
yang cukup aktif menyumbangkan
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pemikirannya. Gagasan yang ia sampaikan
dalam sidang Badan Penyelidik tidak
terlepas dari latar belakang hidupnya.
Liem adalah seorang jurnalis. Kelahiran
Banjarmasin, Kalimantan, tahun 1896 itu
menerima pendidikan di Sekolah Dasar
Belanda. Kemudian dengan belajar sendiri
ia berhasil lulus ujian masuk Sekolah
Hukum di Jakarta.
Sebelum
menjadi
wartawan,
Liem pernah menjadi juru tulis di
perusahaan minyak Shell. Mengikuti
naluri jurnalistiknya, ia kemudian pindah
ke Surabaya dan bergabung dengan surat

kabar “Tjhoen Tjhioe” (1915 – 1916).
Ia lalu menggagas penerbitan majalah
“Soo Liem Po” (1917), namun majalah
itu akhirnya gulung tikar. Liem pindah
lagi ke Padang untuk menjadi pemimpin
redaksi Sinar Soematra (1918-1921).
Karena diminta menjadi pemimpin redaksi
“Pewarta Soerabaia” (1921 – 1925), ia
pindah kembali ke Jawa. Buku Risalah
Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang
diterbitkan Sekretariat Negara Republik

Indonesia menulis, seluruh media tersebut
berkiblat ke China.
Empat tahun berselang, Liem
meninggalkan “Pewarta Soerabaia”, lalu
menerbitkan “Soeara Poeblik” (19251929). Ia membuat gebrakan dengan
mengubah nama surat kabar “Sin Jit Po”
menjadi “Sin Tit Po” pada 19 Disember
1929. Pada masa itulah tulisan-tulisan
Liem menunjukkan ke-Indonesiaannya.
Liem mulai mengembangkan visinya
tentang Indische Burgerschap jang
moesti
mendjadi
Indonesierschap,
yaitu perjuangan kerakyatan bagi para
orang Cina perantauan di Lam Yang
(Indonesia).
Liem dianggap berubah kiblat
ke Indonesia ketika ia mendirikan
Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada
1932, yang ikut memperjuangkan
tercapainya kemerdekaan Indonesia
merdeka. Meskipun menjadi ketua PTI
yang pertama, Liem meninggalkan
partai yang ia lahirkan setelah gagal
dalam pemilihan Volksraad, semacam
parlemen Hindia Belanda. Ia lalu
bergabung dengan Gerindo pimpinan
Amir Sjarifuddin. Akibat tulisannya
yang anti Jepang, Liem sempat ditahan
kolonial Jepang. Setelah dilepaskan, ia
menjadi anggota Badan Penyelidik.
Manusia Cap Indonesia
Gagasan
Liem
tentang
kewarganegaraan keturunan Tionghoa
disampaikan dalam Rapat Besar,
pada 11 Juli 1945. Ketika itu,
Ketua Badan Penyelidik, Radjiman
Wedyodiningrat, meminta anggota
rapat untuk mengemukakan pokokpokok pikiran mereka sebagai
masukan untuk penyusunan Undangundang Dasar. Pada gilirannya, Liem
menepis pemikiran Soekarno mengenai
pengaruh gerakan Sun Yat Sen bagi
warga Tionghoa di Hindia Belanda. Ia
menyatakan:
“Tiap-tiap perkara harus dipandang
dari keadaan, sewaktu perkara itu atau
pikiran itu dilahirkan. Dokter Sun Yat Sen
membicarakan pentingnya nasionalisme
atau perasaan kebangsaan buat bangsa
Tionghoa oleh karena pendirian bangsa
Tionghoa dahulu itu berlawanan; dari itu
bangsa Tionghoa terhadap imperialisme
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Barat yang masuk di Tiongkok,
kelihatannya lemah sekali. Dari sebab
itu Dokter Sun Yat Sen merasa perlu
mengobar-ngobarkan perasaan Tionghoa
di Tiongkok.
Akan tetapi buat kita, orang
Tionghoa dan keturunan Tionghoa yang
tinggal di luar negara, keadaan itu sudah
lain lagi, tidak bisa disamakan dengan
keadaan tadi. Dan oleh karena itu, juga
pendirian kita harus lain, ialah dengan
memegang teguh asas yang sudah dipuja
beribu tahun oleh pujangga dan rakyat
Tionghoa di Tiongkok, yaitu bangsa
Tionghoa tidak mengenal badan bangsa.
Buat kita yang menjadikan turunan
Tionghoa di luar negara, hal itu menjadi
gampang. Kita bekerja guna negara, di
mana kita dilahirkan dan menjadi besar.”
Liem mengakui bahwa dalam
gerakan Partai Tionghoa Indonesia yang ia
mulai 15 tahun sebelumnya, gagasannya
itu mendapat berbagai perlawanan.
Kepada lawan-lawan politiknya ia lalu
menyatakan bahwa bangsa Tionghoa sudah
tidak ada lagi. Bangsa Tionghoa, menurut
dia, adalah sekumpulan manusia yang ada
pada permulaan sejarah Tiongkok. Namun,
ribuan tahun kemudian mereka bercampur
darah dengan bangsa lain di dunia sehingga
tidak bisa dikatakan lagi bahwa masih ada
raszuiverheid (kemurnian) dalam bangsa
Tionghoa.
Selanjutnya, Liem mengatakan
bahwa saat itu keberadaan bangsa
Tionghoa hanya sebatas pada pengertian
kultural. Selengkapnya ia menyatakan:
“Ilmu pengetahuan belum bisa
menentukan sifat darah yang menentukan
bangsa Tionghoa atau bangsa Indonesia
atau bangsa Nippon. Sebanyak-banyaknya
hanya dalam arti kulturil bisa ada bangsa
Tionghoa. Tetapi kalau kita memakai
arti kulturil dari pada bangsa Tionghoa,
kita harus kembali juga kepada arti yang
sudah saya uraikan dahulu. Apakah yang
dinamakan bangsa Tionghoa dalam arti
kulturil, yaitu bangsa yang tidak kenal
perbedaan bangsa, bangsa yang tujuan
hidupnya untuk mempersatukan sekalian
manusia di dalam dunia. Dalam arti
kulturil saya masih menamakan diri saya
orang Tionghoa dan dalam arti kulturil
ini bisa jadi ada bangsa Tionghoa, tetapi
buat peranakan Tionghoa di Tanah Jawa

ini, juga arti kulturil ini tidak bisa dipakai
lagi.”
Bagi
Liem,
kewarganegaraan
adalah stempel yang diberikan kepada
manusia. Dalam pidatonya, ia sendiri
menganggap dirinya manusia tanpa
stempel. Petikannya:
“Buat kita orang peranakan
Tionghoa di Indonesia umumnya dan
di Jawa khususnya, timbul-lah sekarang
pertanyaan, apakah kebangsaan kita.
Dalam arti kulturil kita sudah bangsa
Tionghoa lagi, dalam arti politik juga
bukan. Di zaman Belanda dahulu
kita diberi etiket “rakyat Belanda”.
Maka dulu saya katakan, bahwa saya
seorang bangsa manusia dan waktu
diminta ketegasan oleh kawan anggota
terhormat, oleh Ketua yang terhormat,
saya menyebut begitu juga, oleh karena
sampai jauh saya belum bisa mengambil
etiket. Bukankah primer tiap orang
bangsa manusia, sekunder baru ada
etiketnya yang membeda-bedakan,
sehingga ada manusia cap Nippon, ada
manusia cap Tiongkok, dan cap lainlain.
Sampai jauh kita, peranakan
Tiongkok, belum bisa mengambil etiket
itu, sebab belum ada etiket resmi bangsa
Indonesia. Akan tetapi dengan lahirnya
bangsa Indonesia, dengan lahirnya
aturan pasal kewarganegaraan, kita
bisa mengambil etiket itu. Barulah kita
bisa mengatakan adanya manusia cap
Indonesia.”
Gagasan Liem tersebut akhirnya
diakomodasi dalam Pasal 26 ayat (1)
UUD 1945, yang berbunyi: “Yang
menjadi Warga Negara ialah orangorang Indonesia aseli dan orang-orang
bansa lain yang disahkan dengan
Undang-undang sebagai Warga Negara.”
Namun, harapannya agar konstitusi
mengatur bahwa semua warga keturunan
Tionghoa serta merta menjadi WNI
kecuali yang bersangkutan menyatakan
sebaliknya, dinilai terlalu teknis,
sehingga diakomodasi dalam ayat (2),
yang mengamanatkan agar dibentuk
undang-undang yang mengatur syaratsyarat warga negara.
**
Sayang, Liem harus mengakhiri
sejarah hidupnya dengan ironi. Pasca

kemerdekaan Indonesia, ia diangkat
menjadi anggota Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP). Bahkan, ia
menjadi anggota perwakilan Republik
Indonesia dalam Perundingan Renville
pada tahun 1947. Namun, kemudian
ia meninggalkan panggung politik dan
mendirikan apotik di Tanah Abang,
Jakarta.
Pada 1951, di bawah pemerintahan
Perdana Menteri Soekiman, Liem
ditangkap dan ditahan dengan tuduhan
menjadi agen Republik Rakyat China
(RRC). Karena kecewa, ia melepaskan
kewarganegaraan Indonesianya segera
setelah dibebaskan. Setahun kemudian,
Liem meninggal dalam perjalanan
ke Medan akibat serangan jantung
sebagai seorang pengusaha dengan
kewarganegaraan RRC. (R. Triana)
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AKSI

“Membangun Demokrasi Substantif
Meneguhkan Integritas Institusi”,
Refleksi 2010 dan Proyeksi 2011 Kinerja MK

Humas MK/Ganie

Ketua MK Moh. Mahfud MD menyampaikan Laporan Akhir Tahun MK pada acara Konferensi Pers Refleksi 2010
dan Proyeksi 2011 Kinerja MK bertema “Membangun Demokrasi Substantif - Meneguhkan Integritas Institusi”,
Senin (3/1), di Aula lantai dasar gedung MKRI.

S

etiap
akhir
tahun
MK
menyampaikan segala hal
yang terkait dengan tugastugas MK selama setahun
serta melakukan proyeksi untuk tahun
berikutnya. Demikian dikatakan Ketua
MK Moh. Mahfud saat konferensi pers
“Konferensi Pers Refleksi 2010 dan
Proyeksi 2011 Kinerja MK” pada Senin
(3/1).
Mahfud menjelaskan sepanjang
2010 MK lebih banyak berkonsentrasi
pada penangananan perselisihan hasil
Pemilukada. Hal ini disebabkan karena
perkara Pemilukada harus putus dalam
waktu 14 hari. Sebanyak 230 perkara
PHPU kepala daerah dan wakil kepala
daerah diregistrasi MK. Dari jumlah
tersebut, sejumlah 6 perkara yang belum
diputus dan 26 perkara dikabulkan.
Dengan demikian, jumlah perkara yang
dikabulkan sejumlah 11 persen dari
keseluruhan perkara yang masuk ke
MK.
Di hadapan hadirin yang terdiri
para hakim konstitusi, segenap pejabat
dan pegawai MK serta para jurnalis,
50
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Mahfud mengungkapkan pula, MK
tidak pernah memutuskan pembatalan
Pemilukada karena faktor praktik
politik uang. Menurut Mahfud, money
politics dalam Pemilukada tidak bisa
dibuktikan pengaruhnya terhadap hasil
suara. Namun demikian, Pemilukada
bisa dibatalkan jika money politics
terjadi secara sistematis, terstruktur dan
masif. Sedangkan money politics yang
bersifat sporadis tidak bisa membatalkan
Pemilukada.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan,
dari 26 perkara Pemilukada yang
dikabulkan pada 2010, putusan MK
mengungkap
adanya
pelanggaran
dan kecurangan dalam Pemilukada
yang mencederai demokrasi. Kasus
tersebut ditemukan dalam Pemilukada
di beberapa kabupaten, yaitu Bangli,
Konawe Selatan, Lamongan, Kab.
Sintang, Kabupaten Gresik, dan
beberapa kota, yaitu Surabaya, Manado,
Tanjungbalai, dan Kota Tomohon.
MK juga mendiskualifikasi calon
yang tidak memenuhi syarat Pemilukada.
Misalnya, dalam Pemilukada Tebing

Tinggi, calon walikota terpilih ternyata
sedang menjalani masa hukuman
percobaan sesuai putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap. Selain
itu, MK memutuskan pemenang
Pemilukada
Kotawaringin
Barat
dengan mendiskualifikasi Sugianto
dan Eko Soemarno sebagai pemenang
Pemilukada karena terjadi pelanggaran
sangat serius, membahayakan demokrasi
dan mencederai prinsip-prinsip hukum
dan prinsip-prinsip Pemilukada yang
langsung, umum, bebas dan jurdil.
Di samping itu, MK memerintahkan
pemungutan suara ulang karena
kelemahan sistem penyelenggaraan
demokrasi, misalnya terjadi di Kab.
Mandailing, Natal. Kemudian, MK
menyatakan batal demi hukum terhadap
Pemilukada Kab. Bengkulu Selatan. Hal
lainnya, MK memerintahkan Pemilukada
ulang dengan mengikutsertakan calon
yang tidak lolos verifikasi KPU.
Sepanjang 2010, ungkap Mahfud,
sejumlah putusan penting telah diputus
MK. Misalnya, MK berwenang menguji
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
UU (Perpu), juga menyatakan UU
Badan Hukum Pendidikan (BHP)
inkonstitusional. UU BHP dinilai
mengalihkan tanggung jawab utama
penyelenggaraan pendidikan dari negara
dan justru membebani masyarakat.
Putusan
lainnya,
anggota
Panwaslu
ditetapkan
Bawaslu/
Panwaslu. Juga kemudian putusan MK
mengenai Pemilukada dengan E-Voting,
pembatasan masa jabatan Jaksa Agung,
serta pelarangan buku harus melalui
pemgadilan.
Pada penghujung 2010, MK
membentuk
Majelis
Kehormatan
Mahkamah Konstitusi atau Majelis
Kehormatan
Hakim
(MKH).
Pembentukan
MKH
merupakan
terobosan hukum karena tidak dibentuk
berdasarkan
laporan
masyarakat,
melainkan berdasarkan surat Hakim
Konstitusi Akil Mochtar (13/12/2010)
dan surat Hakim Konstitusi Arsyad
Sanusi (17/12/2010) yang meminta

pembentukan MKH untuk memeriksa
keduanya terkait hasil laporan tim
investigasi.
Selanjutnya,
dalam
rangka
penegakan disiplin pegawai, MK
membentuk Tim Pemeriksaan Internal.
MK juga memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk sistem,
aplikasi, dan isi situs MK. MK juga
menerapkan sistem administrasi umum
berbasis teknologi.
Tak kalah penting, untuk keempat
kalinya, pada 2010 MK meraih predikat
opini “Wajar Tanpa Pengecualian”
(WTP) atas laporan keuangan MK 2009
oleh BPK. Selain itu, dalam rangka
peningkatan kesadaran berkonstitusi dan

berbudaya, selama 2010 MK melakukan
Temu Wicara di berbagai daerah, Lomba
Debat Konstitusi, Lomba Cerdas Cermat
bagi siswa-siswi tunanetra tingkat SLTP,
acara Anugerah Konstitusi, Obrolan
Konstitusi, maupun Debat Konstitusi.
Proyeksi MK 2011

Pada 2011 diperkirakan akan
digelar sekitar 67 Pemilukada di seluruh
Indonesia. MK memprediksi 80% di
antaranya berpotensi diperkarakan ke
MK. MK juga memprediksi, setidaknya
ada 6 perkara pengujian undang-undang
(PUU) setiap bulan. Sedangkan sengketa
kewenangan lembaga diperkirakan ada
dua.

Kemudian, pada 2011 MK
memerlukan sistem pengawasan dan
pengendalian yang handal bagi hakim
untuk
meningkatkan
kepercayaan
masyarakat dan menghindari potensi
mafia peradilan. Pada 2011, antara
lain MK akan menindaklanjuti Nota
Kesepahaman tentang Penegakan Hukum
terhadap Tindak Pidana Pemilukada.
Sedangkan untuk melanjutkan
kerjasama luar negeri secara bilateral
dan multilateral, MK bekerjasama
dengan Venice Comission dengan
mengirimkan putusan untuk dimuat di
data base CODIDES Venice Comission,
Italia. (Nano Tresna A.)

Mahfud MD Bicara Modal Dalam Penegakan Hukum

Humas MK

Ketua MK, Mahfud MD saat memberikan
keterangan kepada para jurnalis dari Esquire
Magazine di ruang kerjanya, Selasa (4/1).

M

odal pertama yang harus
dimiliki dalam upaya
penegakan hukum di
Indonesia adalah niat dan
tekad. Selain itu, punya modal keyakinan
bersih dari cacat-cacat hukum. Kalau
tidak punya niat dan tekad yang baik,

tidak mungkin mampu melakukan
penegakan hukum. “Punya tekad, tapi
kalau tidak bersih, tidak bakal berani,”
ungkap Ketua MK Moh. Mahfud MD
di ruang kerjanya, Selasa (4/1), kepada
para jurnalis dari Esquire Magazine.  
Mahfud menjelaskan, ia bersedia
hadir ke panggung penegakan hukum
karena sejak awal ingin membantu
atau mengabdi kepada negara untuk
menegakkan hukum dengan benar dan
memberi contoh bahwa ada pejabat
yang berani mempertaruhkan apa pun
untuk menegakkan hukum. Bahkan
Mahfud siap mempertaruhkan reputasi
dan jabatan jika terbukti ada hakim MK
yang korupsi.
Upaya penegakan hukum itu, ujar
Mahfud, bukan hanya dilakukan oleh
internal MK sendiri. Ia bahkan meminta
orang luar yang menilai MK, agar
senantiasa menjadi lembaga peradilan
yang terpercaya.
“Sekarang ada kecenderungan
orang menilai diri sendiri, meskipun
sudah benar lalu tidak dipercaya.
Silahkan orang luar yang menilai.
Kenyataannya sampai sekarang tidak
ada suap di MK, itu semua baru klaim
sepihak,” tegas Mahfud.
Dalam kesempatan itu, ia
menuturkan dugaan suap di MK yang
dilontarkan oleh Refly Harun. Menurut

Mahfud, Refly hanya menyatakan
bertemu orang yang katanya mau
menyerahkan uang ke hakim, tetapi
tidak pernah ada lanjutannya, benar
sampai ke hakim atau tidak.
“Kalau cuma temuan seperti itu,
saya sudah berkali-kali menemukan, ada
orang yang mengaku diminta uang oleh
saya dan mengirim uang bahkan kepada
orang yang mengaku saya. Sesudah
ketemu orangnya, ternyata bukan. Yang
ditemukan Refly hanya seperti itu, dari
kegusaran orang yang kalah, orang yang
kecewa dengan MK,” papar Mahfud.
Dikatakan Mahfud lagi, ada
ratusan tulisan lain baik dalam bentuk
berita maupun artikel yang bersifat
mengkritik MK. Namun berbeda
dengan tulisan Refly di media, bahwa
ia mengaku melihat sendiri, mendengar
sendiri ada pihak yang memberi uang
dan katanya yang menerima uang
adalah hakim MK. Oleh karena itu, ke
depan, lanjut Mahfud, kalau ada pihak
yang memang memiliki fakta dan bukti
dugaan suap di MK, diungkap saja.
“Tapi kalau hanya karena
kecewa kalah berperkara, jangan dong.
Jangan terlalu nekat mengaku melihat,
mendengar ternyata tidak ada. Sama
dengan yang saya temukan selama ini,
hanya katanya dan katanya,” tandas
Mahfud. (Nano Tresna A./mh)
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AKSI

Mahasiswa Langlang Buana Kunjungi MK

Humas MK/Prana Patrayoga

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menerima dan memberi materi kepada mahasiswa dan dosen FH Universitas
Langlang Buana, Bandung, Kamis (6/1), di Ruang konferensi MK.

S

ejumlah
mahasiswa
dan
dosen Fakultas Hukum (FH)
Universitas Langlang Buana,
Bandung, mengunjungi MK
pada Kamis (6/1). Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva menerima langsung
kunjungan para mahasiswa tersebut,
sekaligus memberikan kuliah singkat
seputar latar belakang berdirinya MK,
wewenang dan kewajiban MK, maupun
berbagai hal lainnya terkait dengan
MK.
Mengawali acara itu, Hamdan
Zoelva menjelaskan bahwa hingga
sekitar tahun 1998, UUD 1945 dianggap
sakral, sebagai sesuatu yang harus
dipertahankan hidup dan mati. Oleh
sebab itu pada 1999 dibuat terobosan
untuk mengubah UUD 1945.
“Itulah
sebabnya,
walaupun
namanya perubahan pertama, kedua,
ketiga sampai keempat, namun
perubahan UUD 1945 tetap satu
kesatuan
yang
merupakan
satu
rangkaian perubahan. Maka lahirlah apa
yang orang istilahkan dengan perubahan
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UUD 1945 tahun 2002,” kata Hamdan
yang didampingi moderator Lahmudin
dari FH Universitas Langlang Buana.
Salah satu topik menarik dari
perubahan UUD 1945, lanjut Hamdan,
adalah tentang judicial review atau
pengujian undang-undang (UU), yang
tidak berlaku pada masa pemerintahan
orde baru. Artinya, kala itu apa pun
yang diputuskan oleh DPR dan Presiden
tentang sebuah undang-undang, maka itu
berlaku tanpa bisa diawasi oleh institusi
mana pun.
“Saat itu undang-undang tidak
bisa diuji. Mahkamah Agung hanya
menguji segala peraturan perundangundangan di bawah UU. Problemnya
adalah, ketika negara kita melakukan
evaluasi pada 1999, banyak UU yang
lahir karena kepentingan politik untuk
melanggengkan kekuasaan,” papar
Hamdan.
Hal itulah, kata Hamdan, yang
menjadi latar belakang pokok bahwa
bangsa Indonesia membutuhkan sebuah
Mahkamah untuk menguji UU terhadap

UUD. Prinsip yang dibangun bangsa
Indonesia pada saat itu, pertama adalah
prinsip kedaulatan konstitusi.
“Itulah yang secara implementatif
dalam bentuk prinsip konstitusionalisme.
Hukum negara, yang paling tinggi adalah
konstitusi atau UUD,” imbuh Hamdan.
Oleh karena itu, sambung Hamdan,
untuk mengawal UUD agar berjalan
sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam
UUD 1945, maka harus ada sebuah
Mahkamah untuk mengawal UUD itu
dilaksanakan secara benar. Hingga
dibentuklah Mahkamah Konstitusi.
“Walaupun dulu ada perdebatan,
apakah Mahkamah yang menguji UU
terhadap UUD itu diserahkan ke MA
atau ke Mahkamah tersendiri? Hal itu
menimbulkan perdebatan yang panjang.
Tetapi, setelah melakukan berbagai studi
banding mengenai konstitusi terhadap
lebih dari 70 negara, maka kita pada
kesimpulan bahwa diperlukan sebuah
Mahkamah tersendiri,” ujar Hamdan
panjang lebar.
Lebih lanjut Hamdan menerang
kan, ada negara yang menganut prinsip
konstitusionalisme tetapi tidak mengenal
Mahkamah Konstitusi. Amerika Serikat
ada Mahkamah Agung, yang sebenarnya
juga merupakan Mahkamah Konstitusi.
Karena perkara-perkara yang diajukan
di Mahkamah Agung adalah perkaraperkara konstitusional. Inggris dan
Belanda juga demikian, tidak mengenal
Mahkamah Konstitusi, karena menganut
supremasi parlemen, apa pun putusan
parlemen tidak bisa di-judicial review
kecuali terkait implementasi suatu
kasus.
“Di Perancis, Mahkamah atau
pengadilan tidak bisa menguji UU,
karena menganut supremasi parlemen.
Oleh karena itu di Perancis terdapat
Dewan Negara yang mirip dengan
Mahkamah Konstitusi. Bedanya, di
Perancis tidak ada pengujian setelah
menjadi UU, yang ada berupa judicial
preview yakni pengujian sebelum
menjadi UU,” tandas Hamdan. (Nano
Tresna A./mh)

Mahfud MD: Umat Islam Harus Siap
Memimpin Negara
Ketua MK, Moh. Mahfud MD bercakap-cakap
dengan Seniman Rhoma Irama, saat acara
peresmian Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur’an
Al-Hikam di Depok, Minggu (9/1).

P

Humas MK/Ilham

engelola-pengelola negara kita,
dalam kenyataannya, memang
belum banyak didominasi
lulusan pendidikan Islam.
Oleh sebab itu, ke depan, kalau Islam
ingin maju dan menjadi tuan rumah di
negara sendiri, maka lembaga-lembaga
pendidikan Islam harus dipupuk dengan
baik.
“Sehingga di masa depan tidak
dikatakan orang Islam terbelakang dan
tidak mampu mengelola negara. Di masa
lalu kan kalau dianggap tokoh, misalnya
tokoh negara, biasanya kalau orang Islam,
kemampuannya dianggap minim dalam
mengelola negara,” kata Ketua MK Moh.

Mahfud MD kepada para wartawan, usai
acara peresmian Sekolah Tinggi Kulliyatul
Qur’an (STKQ) Al-Hikam di Depok,
Minggu (9/1).
Lebih lanjut Mahfud mengatakan,
dengan adanya lembaga seperti Sekolah
Tinggi Kulliyatul Qur’an Al-Hikam
yang mempertemukan antara ketentuanketentuan tekstual dengan kenyataankenyataan aktual di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, maka umat
Islam harus siap menyelenggarakan dan
memimpin negara ini di masa depan.
“Jangan
dikira
kalau
orang
lulusan pesantren lalu dianggap tidak
mampu. Kenyataannya, begitu diberikan

kesempatan banyak juga yang mampu,”
ucap Mahfud.
Sementara itu pengasuh Sekolah
Tinggi Kulliyatul Qur’an Al-Hikam, KH. A.
Hasyim Muzadi mengatakan bahwa umat
Islam memang harus dapat menganalisis
setiap fenomena sosial yang secara langsung
bersinggungan dengan kehidupan umat.
“Untuk menghadapi tantangan tersebut
diperlukan upaya sadar mencetak kaderkader muslim potensial yang memahami
ajaran Islam,” tambah Muzadi.
Acara peresmian Sekolah Tinggi
Kulliyatul Qur’an Al-Hikam, Depok, ini
dihadiri sejumlah tokoh penting, antara
lain Menteri Agama Suryadharma Ali,
pakar tafsir Qur’an M. Quraish Shihab
serta pakar tafsir Qur’an lainnya yang saat
itu menyampaikan kuliah perdana pada
Sekolah Tinggi tersebut.
Didirikannya sekolah tinggi ini
sebagai media untuk membina para
kader penghafal al-Qur’an. Mereka telah
merampungkan hafalan al-Qur’an 30
juz dan memiliki ijazah setingkat SMU.
Selain itu juga bertujuan agar dapat
mengembangkan potensi keilmuannya.
(Nano Tresna A.)

Inna lillahi Wainna Ilaihi Roojiun
Telah berpulang ke Rahmatullah
Ibunda dari Bapak Syahruddin
(Kepala Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan)

Hj. Rawana
Lahir : 1 Juli 1936;
Wafat : 31 Januari 2011.
Bertempat : di RSUD Langsa, Aceh.
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Peringatan Satu Tahun Wafatnya Gus Dur
Ketua MK, Moh. Mahfud MD
membuka secara simbolik peringatan
satu tahun wafatnya Gus Dur
dengan tema “Melestarikan Spirit
Gus Dur dalam Kebangsaan dan
Multikulturalisme”, Senin (10/1) di
Ballroom Flores, Hotel Borobudur,
Jakarta, yang diselenggarakan oleh
Panitia Lintas Agama Indonesia,

Humas MK/Ilham

B

anyak cara untuk mengenang
seorang tokoh. Salah satunya,
dengan mengadakan seminar
atau diskusi. Hal inilah
yang dilakukan oleh Panitia Lintas
Agama Indonesia pada Senin (10/1)
di Ballroom Flores, Hotel Borobudur,
Jakarta. Seminar sehari yang digelar
dalam rangka memperingati satu tahun
wafatnya KH. Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) ini mengangkat tema Melestarikan
Spirit Gus Dur dalam Kebangsaan dan
Multikulturalisme.
Ketua Panitia, M. Nur Kholis
Setiawan,
dalam
sambutannya
mengatakan, seminar ini bukan hanya
untuk mengenang dan meneladani kiprah
Gus Dur semasa hidup, melainkan juga
untuk mengembangkan pola kerukunan
dan keharmonisan berbangsa dan bernegara
di tengah-tengah keragaman etnik, budaya
maupun agama.
Pada kesempatan itu, hadir beberapa
tokoh nasional dan pemuka-pemuka dari
berbagai agama. Di antaranya: Ketua MK
Moh. Mahfud MD, Master Chin Kung,
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Franz Magnis Suseno, dan A.M Fatwa.
Dalam
sambutannya,
Mahfud
menggambarkan bagaimana sosok dan
pemikiran Gus Dur tentang pluralisme,
multikulturalisme dan konstitusionalisme.
Menurut Mahfud, dalam konteks ini,
Gus Dur merupakan salah satu tokoh
yang patut dicontoh dan diteladani. Di
mana, Gus Dur menunjukkannya tidak
hanya melalui gagasan-gagasan abstrak,
melainkan dalam praktik kesehariannya.
Penilaian ini, menurutnya, berdasarkan
pada pegalamannya saat menjadi Menteri
Pertahanan di bawah kepemimpinan Gus
Dur, serta sebagai kerabat dekat saat
menjadi pengurus partai.
Manurut Mahfud, orang Islam
tidak boleh sewenang-wenang meskipun
mayoritas. Karena Indonesia merupakan
negara kebangsaan, bukan negara agama
dan bukan pula negara sekuler. “Indonesia
bukanlah negara yang berdasarkan pada
satu agama resmi. Dan, bukan juga negara
sekuler yang hampa dari urusan-urusan
agama,” tegasnya. Indonesia adalah negara
yang mengakui dan melindungi agama-

agama serta keyakinan yang ada dalam
masyarakatnya.
Idealitas tersebut, sambung Mahfud,
selaras dengan prinsip kalimatun sawa
dalam ajaran Islam. “Visi yang sama
untuk hidup bermasyarakat,” katanya.
Menurutnya, seluruh agama, pada dasarnya,
mengajarkan dan memerintahkan untuk
berbuat baik dan menjauhi sikap tercela.
“(Sehingga) jangan menggali titik-titik
perbedaan,” tukasnya.
Ia manambahkan, jika sikap kita
masih sama dengan perilaku ‘menyimpang’
masa lalu yang memperlakukan seseorang
secara diskriminatif dan menindas
minoritas maka kita telah gagal dalam
membangun dan mengisi reformasi.
“Reformasi untuk menciptakan realitas
baru. Tidak terbelenggu oleh realitasrealitas lama,” ujarnya dengan menyitir
salah satu ungkapan Gus Dur.
Pada kesempatan yang sama juga
dilakukan launching buku “Jejak Langkah
Guru Bangsa”. Selain itu, hadir pula
memberikan sambutan, Istri mendiang Gus
Dur, Shinta Nuriah Wahid. (Dodi/mh)

MK, MA, dan Polri Sepakati Larangan Menggugat Putusan
(Ki-Ka) Kabareskrim Polri
Komjen (Pol) Ito Sumardi,
Ketua MA Harifin A. Tumpa,
dan Ketua MK, Moh.
Mahfud MD sesaat setelah
pertemuan koordinasi antara
MK, MA, dan Polri, Senin
(10/1), di Gedung MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK),
Mahkamah Agung (MA),
dan
Polri
bersepakat
untuk
menegaskan
kepada masyarakat mengenai putusan
MK tidak bisa diadili oleh pengadilan
lain. Kesepakatan ini dilakukan dalam
pertemuan koordinasi antara MK, MA, dan
Polri, Senin (10/1), di Gedung MK. Pada
kesempatan itu, hadir Ketua MK Moh.
Mahfud MD beserta hakim konstitusi
dengan didampingi oleh Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar, Ketua MA Harifin A.
Tumpa, serta Kabareskrim Polri Komjen
(Pol) Ito Sumardi.
Kesepakatan ini, menurut Mahfud,
terbentuk karena mulai banyaknya

Humas MK/Prana Patrayoga

tindakan yang menyesatkan masyarakat
dengan menggugat Putusan MK ke
pengadilan, baik pengadilan perdata
maupun Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). “Ada putusan MK yang diajukan
ke pengadilan perdata di Gresik dan juga
PTUN di Gresik. Lalu, di PTUN Kabupaten
Supiori. Adapula putusan MK yang
dilaporkan ke Bareskrim sebagai tindak
pidana. Itu menyesatkan masyarakat,
karena asas umum peradilan di seluruh
dunia dan di dalam konstitusi kita serta
UU Pokok kekuasaan kehakiman, putusan
pengadilan tidak bisa diadili,”
urai
Mahfud.
Mahfud juga menjelaskan langkah
selanjutnya dari kesepakatan ini, yakni MA

akan segera mengeluarkan surat edaran
sebagai penegasan dari surat edaran MA
yang sudah ada No 9/1976. “Surat edaran
nomor 9/1976 itu masih berlaku sebagai
asas peradilan yang universal. Jadi,
kalau yang menyangkut tindak pidana,
saya minta kepada Kabareskrim untuk
mempercepat penanganannya. Rencana
jangka panjang akan membentuk tim kerja
bersama antara MK, MA, Kejaksaan dan
Polri untuk menyusun langkah-langkah
teknis yang bisa dipedomani bersama
mengenai kasus-kasus Pemilukada,”
tandas Mahfud.
(Lulu Anjarsari/mh)

MK dan KY Bertujuan Sama untuk Peradilan Bersih
Ketua MK, Moh. Mahfud MD berbincang dengan
ketua KY, Eman Suparman saat pertemuan KY
dengan MK pada Senin (10/1), di Ruang Delegasi,
Gedung MK, Lantai 15.

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) pada Senin (10/1),
menerima
kunjungan
komisioner Komisi Yudisial
(KY) di Ruang Delegasi Gedung MK,
Lantai 15. Rombongan komisioner KY
dipimpin oleh ketuanya Eman Suparman
dan wakilnya, Imam Anshari Saleh. Hadir
juga lima komisioner KY lainnya, yakni
Humas MK/Yogi Dj
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Kordinator Bidang (Korbid) Pengawasan
Hakim Suparman Marzuki, Korbid
Seleksi Hakim Taufiqurrahman Syahuri,
Korbid Pengaduan dan Investigasi Abbas
Said, Korbid Hubungan Antar Lembaga
Ibrahim, dan Korbid SDM dan Litbang
Jaja Ahmad Jayus.
Sedangkan dari MK hadir Ketua
MK Moh. Mahfud MD, Wakil Ketua
MK Ahmad Sodiki dan beberapa hakim
konstitusi di antaranya Hakim Konstitusi
Arsyad Sanusi dan juga Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar. Pertemuan ini
merupakan wujud dari komitmen kuat
dari kedua lembaga negara dalam rangka
mewujudkan dan mengawal peradilan
yang bersih dan bebas KKN.

Seusai pertemuan yang berlangsung
satu jam tersebut diadakan konferensi pers
bersama oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD dan Ketua KY Eman Suparman.
”Kunjungan kehormatan atau semacam
perkenalan, tidak ada hal-hal penting yang
disepakati, hanya tukar pikiran seputar
penegakan hukum dan pengawasan
hakim-hakim dalam koridor konstitusi
dan peraturan perundang-undangan. Kami
mempunyai pandangan yang sama bahwa
peradilan di Indonesia harus kita kawal
bersama-sama,” jelas Mahfud MD.
Senada dengan itu, Ketua KY
membenarkan keterangan dari Ketua MK
terkait pertemuan tersebut. ”Apa yang
dikemukakan Bapak Ketua MK betul, kami

bersilaturahmi sambil memperkenalkan
diri dengan Mahkamah Konstitusi. Tidak
ada hal khusus, kecuali yang bapak Ketua
MK kemukakan,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan mengenai
pengawasan hakim konstitusi, Ketua
MK menegaskan bahwa MK tidak dapat
membuka peluang sendiri, yang membuka
adalah konstitusi dan perundangundangan. Pada prinsipnya ujar Mahfud,
MK dan KY bersepakat dan bertujuan
yang sama untuk peradilan yang bersih.
Sedangkan mengenai pengawasan hakim
dalam pembahasan RUU KY, Mahfud
menyerahkan pada pemerintah dan DPR.
(Dwi Nugroho/mh)

MK: Penyelamatan Arsip dan Luncurkan e-Perisalah
dan e-Procurement
MK melakukan penandatanganan kesepahaman
bersama ANRI tentang pengelolaan penyelamatan
dan pelestarian arsip/dokumen negara dan
kesepahaman bersama tentang e-Perisalah dengan
PT. INTI serta peluncuran layanan e-procurement
pada Kamis (13/1) di aula lantai dasar gedung MK.

Humas MK/Ganie

D

alam rangka mewujudkan
peradilan modern berbasis
teknologi informasi yang
transparan dan akuntabel serta
terpercaya, MK telah menjalin kerja sama
dengan beberapa lembaga dan instansi
pemerintah. Untuk mewujudkannya, MK
melakukan penandatanganan kesepahaman
bersama tentang pengelolaan penyelamatan
dan pelestarian arsip/dokumen negara dan
kesepahaman bersama tentang e-Perisalah
(court recording system) serta peluncuran
layanan pengadaan barang dan jasa secara
elektronik (e-procurement) pada Kamis.
(13/1) di aula lantai dasar gedung MK.
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Dalam hal pengelolaan arsip dan
dokumen, MK bekerjasama dengan Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI),
sedangkan untuk pengadaan e-perisalah,
MK melakukan kerja sama dengan PT.
INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia).
Penandatanganan kesepahaman dilakukan
oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar dengan Kepala ANRI M. Asichin
dan Direktur Utama PT INTI Irfan
Setiaputra.
Dengan adanya kerja sama tersebut,
MK berharap, nantinya, seluruh arsip dan
dokumen perkara serta segala hal terkait
pelaksanaan kewenangan MK, akan

dikelola dengan baik dan dapat diakses
dan dimanfaatkan oleh seluruh kalangan
masyarakat. “Maksud kerja sama ini tak
lain adalah wujud pertanggungjawaban
pengelolaan dokumen dan arsip serta
berkas persidangan MK kepada negara
dan masyarakat,” ungkap Ketua MK Moh.
Mahfud MD.
Sementara
itu,
Sekjen
MK
Janedjri MK mengatakan, bagi MK,
pengelolaan,
penyelamatan
dan
pelestarian arsip dan dokumen negara
secara baik merupakan komitmen
untuk
mempertanggungjawabkan
aktivitas MK kepada publik dalam
melaksanakan kewenangan dan kewajiban
konstitusionalnya. “(Ini) merupakan
ikhtiar Mahkamah Konstitusi demi
mewujudkan sistem kearsipan negara
yang sejalan dengan tujuan kearsipan
nasional, yakni menjamin keselamatan
bahan pertanggungjawaban nasional
tentang
perencanaan,
pelaksanaan
dan pertanggungjawaban kehidupan
berbangsa.”
Bahkan tidak hanya itu, tambah
Janedjri. kerja sama pun akan dilakukan
dalam bentuk konversi arsip kedalam
bentuk digital (digitalisasi arsip dan

dokumen yang dikelola MK). “Selain
menambah usia arsip, dgitilalisasi juga
akan meningkatkan efisiensi dalam
pengelolaan dan pemanfaatan bagi para
pemangku kepentingan arsip Mahkamah
Konstitusi,” paparnya.
Selain itu, rencananya pada tahun
ini MK juga akan membentuk pusat
dokumentasi sejarah konstitusi dan MK.
Di dalamnya, akan mendokumentasikan
sejarah perjalanan konstitusi Indonesia
sejak pra kemerdekaan hingga sekarang.
“Kalau bisa nanti dibuat dioramanya,” ujar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi E. E Mangindaan
dengan antusias disela-sela sambutannya.
Peluncuran
e-Procurement
dan
e-Perisalah
Pada kesempatan yang sama,
dilakukan pula peluncuran secara simbolis
e-Procurement (biasa disebut e-proc) dan
e-Perisalah oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD beserta E.E Mangindaan.

Adapun
e-procurement
sendiri
adalah
sistem
pengadaan
barang/
jasa pemerintah yang pelaksanaannya
dilakukan secara elektronik berbasis
web/internet
dengan
memanfaatkan
fasilitas teknologi komunikasi dan
informasi. Mahfud mengharapkan, dengan
adanya sistem ini, akan mencegah atau
setidaknya meminimalisir penyalahgunaan
kewenangan dan perilaku koruptif lainnya
terkait pengadaan barang dan jasa di
lembaga negara, khususnya MK. Aplikasi
e-proc dapat diakses melalui www.
mahkamahkonstitusi.go.id atau http://lpse.
mahkamahkonstitusi.go.id
Sedangkan e-Perisalah, merupakan
sistem transkripsi yang dapat mengkonversi
lisan kedalam bentuk tulisan. Sistem ini,
khususnya, akan digunakan dalam proses
persidangan di MK. Dengan adanya
aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat
hasil transkripsi percakapan persidangan,
misal: berupa risalah persidangan.
Perangkat
tersebut
semakin

‘menyempurnakan’ MK sebagai peradilan
modern berbasis teknologi dan informasi.
Sebelumnya, menurut Mahfud, MK
telah memiliki sistem perekaman sidang
berupa video dan suara serta sarana
video conference yang digunakan untuk
mendukung tugas-tugas yustisial MK.
Semua ini, lanjut Mahfud, dilakukan
untuk meningkatkan access to justice bagi
masyarakat, serta disatu sisi meningkatkan
pengawasan persidangan di MK. “Sehingga
tidak bisa dibelok-belokkan persidangan
itu,” tegasnya.
Meskipun begitu, Mahfud tidak
memungkiri bahwa masih terdapat
kekurangan pada sistem tersebut. Namun,
dia tetap yakin, ke depannya, sistem
tersebut akan semakin disempurnakan
lagi, sehingga tingkat kesalahan dapat
diminimalisir.
“Potensi
kesalahan
20 persen. (Tapi) itu nanti akan ada
korektornya, (yang bertugas) mencocokkan
dan membenarkan (hasil transkripsi itu),”
ungkapnya. (Dodi/mh)

Ketua MK Hadiri Konferensi Hakim Konstitusi se-Dunia
Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi oleh
Hakim Konstitusi Harjono dan Duta Besar
RI untuk Brasilia Sudaryomo pada Kongres
Kedua Konferensi Hakim Konstitusi se-Dunia
(2nd Congress of the World Conference on
Constitutional Justice), Brazil (16/1/11).

K

etua MK Moh. Mahfud MD
menghadiri Kongres Kedua
Konferensi Hakim Konstitusi
se-Dunia (2nd Congress of
the World Conference on Constitutional
Justice). Kongres yang diselenggarakan
oleh Venice Commission bekerjasama
dengan Mahkamah Agung Federal
Brazil ini berlangsung 16-18 Januari

Humas MK/Rafi

2011 di hotel Sofitel, Rio de Janeiro,
Brazil. Dalam kongres yang dihadiri oleh
perwakilan 91 negara di dunia ini, Mahfud
MD didampingi oleh Hakim Konstitusi
Harjono dan Duta Besar RI untuk Brasilia
Sudaryomo.
Pada hari pertama, kegiatan kongres
hanya diisi dengan registrasi peserta
dan pertemuan kelompok-kelompok

berdasarkan bahasa dan kawasan. Menurut
Mahfud, pembukaan kongres secara resmi
baru akan dilaksanakan pada Senin, 17
Januari 2011. “Kegiatan hari ini baru
menyamakan persepsi dan menghimpun
agenda untuk masing-masing kawasan.
Pembukaan kongres secara resmi akan
dilakukan besok (hari ini) oleh Presiden
Brazil,” jelasnya.
Dalam
pertemuan
kelompok
berdasarkan bahasa dan kawasan, delegasi
Indonesia tergabung dalam kelompok
ASEAN. Kelompok ini dihadiri oleh
perwakilan MK RI, MK Republik Korea,
MK Thailand, dan MK Mongolia. Ketua
MK Republik Korea Kang Kook Lee
yang memimpin pertemuan menawarkan
kepada peserta untuk membahas beberapa
agenda penting sebagai tindak lanjut dari
Jakarta Declaration 12 Juli 2011.
Salah
satu
agenda
penting
yang dibicarakan adalah persiapan
menyongsong
berdirinya
Asosiasi
Januari 2011 KONSTITUSI
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Mahkamah Konstitusi dan Lembaga
Sejenis se-Asia (Association of Asian
Constitutional Court and Equivalent
Institutions). Untuk itu draf statutanya
harus disempurnakan dengan membentuk
drafting committee yang keanggotaannya
diambil dari masing-masing negara
yang akan terlibat dalam asosiasi. Selain
itu, perlu juga diselenggarakan suatu
pertemuan persiapan dan finalisasi sebelum
kongres perdana Asosiasi Mahkamah

Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia
dilaksanakan.
Setelah
melalui
pembicaraan
yang serius dalam kelompok kawasan,
para peserta setuju dengan usulan MK
Republik Korea untuk menjadi tuan
rumah pertemuan persiapan kongres
asosiasi pada Mei 2011 dan kongres
perdana Asosiasi Mahkamah Konstitusi
dan Lembaga Sejenis se-Asia pada Mei
2012. Tak hanya itu, dengan alasan

Rembuk Akbar Hakim Konstitusi

Humas MK/Rafi

Foto bersama Hakim Konstitusi dari 86 negara serta perwakilan tiga pengadilan internasional dan empat
lembaga internasional saat Kongres Kedua Konferensi Hakim Konstitusi se-Dunia (2nd Congress of the World
Conference on Constitutional Justice), pada 16 sampai 18 Januari 2011, di kawasan pantai Copacabana, Rio
de Janeiro, Brazil.

R

atusan hakim konstitusi dari
86 negara serta perwakilan tiga
pengadilan internasional dan
empat lembaga internasional
berkumpul di kawasan pantai Copacabana,
Rio de Janeiro, Brazil. Selama tiga hari,
terhitung sejak tanggal 16 sampai 18
Januari 2011, mereka melaksanakan
Kongres Kedua Konferensi Hakim
Konstitusi se-Dunia (2nd Congress of
the World Conference on Constitutional
Justice). Kongres yang difasilitasi oleh
Venice Commission dan Mahkamah
Agung Federal Brazil ini merupakan
kelanjutan dari kongres pertama yang
diselenggarakan di Captown, Afrika
Selatan. Inilah rembuk akbar para hakim
konstitusi yang direncanakan bakal digelar
secara rutin setiap dua tahun sekali.
Sebagaimana pada kongres pertama,
MK RI juga turut ambil bagian dalam
kongres kedua ini. Delegasi Indonesia
terdiri atas Ketua MK Moh Mahfud MD,
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Hakim Konstitusi Harjono, dan Duta
Besar RI untuk Brasilia Sudaryomo.
Menurut Mahfud, materi pembicaraan
pada kongres kedua ini tidak jauh berbeda
dengan kongres pertama.
Di antara tema penting yang menjadi
bahan perbincangan dalam kongres adalah
mengenai independensi MK sebagai
peradilan konstitusi. Dalam curah pendapat
para peserta tampak persoalan bahwa
masih banyak MK di berbagai belahan
dunia yang belum mampu berdiri sejajar
dengan lembaga-lembaga negara lain,
terutama lembaga eksekutif. Persoalan
ini terjadi karena banyak faktor yang
tentu saja tidak seragam, seperti kecilnya
kewenangan,
minimnya
anggaran,
posisi kelembagaan yang subordinatif,
rendahnya kualitas sumber daya manusia,
dan kuatnya tekanan politik.
Persoalan lain yang mengemuka
adalah bagaimana mempertegas karakter
MK sebagai lembaga peradilan konstitusi.

persiapan yang sudah lama, para peserta
juga setuju mengusung MK Republik
Korea untuk diusulkan menjadi tuan
rumah Kongres Ketiga Konferensi Hakim
Konstitusi se-Dunia pada 2013 atau 2014.
Sebelum Kongres Kedua Konferensi
Hakim Konstitusi se-Dunia 2011 yang
diselenggarakan di Brazil ini, kegiatan
serupa pernah dilaksanakan di Captown,
Afrika Selatan pada 2009. (Rafi)

Sebagian peserta beranggapan bahwa
beragamnya peran dan fungsi MK antara
negara satu dengan negara lain dapat
mengaburkan konsep MK. Sementara
sebagian lainnya menganggap hal itu tidak
perlu dipersoalkan karena masing-masing
negara memiliki kebutuhan dan idealitas
sendiri tentang MK. Dalam perbincangan
ini, batas-batas kewenangan MK sebagai
lembaga yudikatif pun diperdebatkan,
misalnya, apakah MK boleh membuat
atau mengganti norma hukum melalui
penafsiran atau tidak. Demikian pula
mengenai putusan ultrapetita, sebagian
peserta menganggap bukan masalah
sementara sebagian lainnya menolak
keras.
Selain
menemukan
berbagai
persoalan seputar posisi dan kewenangan
MK, kongres kedua ini juga menampung
gagasan-gagasan yang muncul dari
para peserta. Salah satunya adalah
gagasan untuk meningkatkan kerja sama
internasional. Melalui komunikasi yang
intens, baik dalam hubungan bilateral
maupun multilateral, berbagai persoalan
akan dapat dipecahkan. Untuk itu, jaringan
kerja sama MK pada tingkat internasional
perlu didorong untuk memperhatikan
beberapa MK yang belum mampu mandiri.
Demikian pula komunikasi dalam jaringan
internasional diyakini akan mampu
menciptakan standarisasi kewenangan
MK.
Gagasan lain yang juga cukup
menarik adalah bagaimana menempatkan
MK berada pada posisi paling tinggi di
antara lembaga-lemabaga negara yang
ada. Gagasan ini tidak hanya melihat MK
sebagai lembaga yudikatif, melainkan
lebih dari itu, sebagai lembaga pengontrol
bagi lemabaga-lemabaga negara lainnya.
Gagasan ini didasari oleh fungsi MK
sebagai pengawal konstitusi di mana
konstitusi merupakan hukum tertinggi
dalam
penyelenggaraan
kehidupan
bernegara. (Rafi)

“Oleh-Oleh” Mahfud MD untuk WNI di Brasilia

K

etua MK Moh. Mahfud MD
bersama Hakim Konstitusi
Harjono
mengunjungi
Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) untuk Brazil di Brasilia
pada Rabu, 19/1/2011. Kunjungan ini
dilakukan setelah keduanya selesai
mengikuti kegiatan Kongres Kedua
Konferensi Hakim Konstitusi se-Dunia
(2nd Congress of the World Conference on
Constitutional Justice) yang berlangsung
tanggal 16-18 Januari 2011 di Rio de
Janeiro.
Kehadiran Mahfud di Brasilia
disambut hangat oleh Duta Besar RI untuk
Brazil Sudaryomo dan para pegawai
kedutaan. Tak kurang dari 30 warga
negara Indonesia yang tinggal di Brasilia
pun dikumpulkan di pendopo wisma duta
untuk bertatap muka secara langsung
dengan Ketua MK. “Mereka adalah WNI
dengan berbagai profesi berkumpul di
sini untuk meminta “oleh-oleh” dari Pak
Mahfud,” kelakar Sudaryomo.
Diminta
“oleh-oleh”,
Mahfud
menyatakan bahwa pada saat ini tak ada
“oleh-oleh” dari Indonesia yang tidak
ditemukan di internet. Meski demikian,
apa yang disampaikan Mahfud tetap
menjadi informasi yang menarik bagi
WNI di Brasilia. Hal ini diungkapkan
oleh beberapa WNI yang mengaku sangat
sering mengikuti pemberitaan media
tentang Mahfud.
Di
hadapan
para
pegawai
kedutaan dan WNI di Brasilia, Mahfud
menjelaskan
sistem
ketatanegaraan
Indonesia pascareformasi. Berbagai hal
yang membedakan antara sistem pada
masa orde baru dan sistem yang dianut
saat ini diterangkan secara gamblang. Di
antaranya adalah kedudukan lembagalembaga negara yang tidak lagi mengenal
lembaga tinggi dan tertinggi, melainkan
berdiri sejajar. Menurut Mahfud, dari
sekian lembaga negara yang ada, terdapat
tiga lembaga baru, yaitu Mahkamah
Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Komisi Yudisial.
Khusus mengenai MK, Mahfud
menjelaskan beberapa kewenangannya,

Humas MK/Rafi

Ketua MK Moh. Mahfud MD bersama Hakim Konstitusi Harjono saat mengunjungi Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) untuk Brazil di Brasilia, Rabu (19/11).

seperti mengadili perkara impeachment
presiden, uji UU, dan pengadilan pemilu
atau pemilukada. Menurut Mahfud,
kehadiran MK sebagai salah satu lembaga
penegak hukum memiliki nilai penting
bagi bangsa Indonesia yang ingin berubah.
“Jika dulu seorang presiden dapat
dijatuhkan secara sepihak oleh MPR,
sekarang harus melalui proses hukum di
MK. Jika dulu Presiden bersama DPR bisa
membuat undang-undang yang melanggar
hak konstitusional warga negara tanpa ada
pihak lain yang boleh meluruskannya,
sekarang sudah ada MK tempat menguji
undang-undang. Jika dulu hasil pemilu
dapat berubah-ubah tanpa ada yang
berani protes, sekarang hasil pemilu dapat
diperkarakan di MK,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, MK juga memiliki
nilai penting terutama jika dikaitkan
dengan kondisi penegakan hukum di
tanah air yang masih tak kunjung baik.
Ia mengibaratkan penegakan hukum di
Indonesia sedang berada dalam kegelapan.
“Dalam kegelapan itu MK ingin menjadi
lilin yang dapat memberi harapan kepada
seluruh masyarakat bahwa suatu saat lilin

itu akan menjadi petromaks dan pada
gilirannya akan menjadi lampu listrik.
Oleh karena itu cahaya lilin ini tidak
boleh dimatikan supaya masyarakat tidak
semakin frustrasi,” jelasnya.
Sementara itu Hakim Konstitusi
Harjono juga menyampaikan bahwa
perkembangan politik dan hukum yang
terjadi di Indonesia sebenarnya sudah
menuju arah yang benar. Jika sekarang
terkesan sangat banyak persoalan hukum,
hal itu karena di dalam sistem politik yang
demokratis, semua kasus boleh diungkap
oleh pers. “Bukan berarti pada masa orde
baru persoalan hukum tidak ada, melainkan
karena tidak boleh diungkap. Pelanggaran
hukum dan HAM pada masa orde baru
justru sangat marak. Ini menjadi beban
diplomasi kita. Saat ini para Dubes di
Eropa menyampaikan kepada saya bahwa
mereka tidak lagi minder di hadapan
negara-negara lain dan lembaga-lembaga
internasional karena di Indonesia sudah
ada MK yang mengadili pelanggaran hakhak konstitusional warga negara yang
dilakukan oleh pembuat undang-undang,”
jelasnya. (Rafi).
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Perayaan Natal 2010 di MK
Segenap umat Kristiani di lingkungan MK
mengadakan perayaan Natal bersama 2010, Jumat
(14/1).

S

egenap umat Kristiani di ling
kungan Mahkamah Konstitusi
(MK) mengadakan perayaan
Natal bersama 2010 pada Jumat
(14/1/2011), di lantai 4 Gedung MK. Hadir
dalam kesempatan itu, Hakim Konstitusi

Humas MK/Ganie

Maria Farida Indrati, sejumlah pejabat
maupun pegawai MK lainnya.
Acara Perayaan Natal 2010 itu
diisi dengan khotbah dari Pendeta Togar
Simanjuntak
yang
menyampaikan
ceramahnya kepada mereka yang hadir

dalam acara itu. Pesan Natal yang
disampaikan Togar Simanjuntak memang
cukup relevan dan menyentuh untuk
keadaan saat ini.
“Kepada semua pegawai harus
bersyukur kepada Tuhan, apapun kondisi
dan permasalahan yang dihadapi.
Bagaimanapun, Tuhan selalu menyertai
umat-Nya,” kata Togar Simanjuntak.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan
pembacaan Mazmur, pembacaan Firman
Tuhan dan renungan Firman Tuhan.
Kemudian diadakan acara berdoa dan
dilanjutkan dengan melantunkan beberapa
lagu rohani. Selanjutnya, beberapa
pegawai MK mempersembahkan lagu
berjudul “Bersyukurlah”. Tak ketinggalan,
hadir Romo Bosco yang memberikan
sambutan bermakna dan menarik melalui
pesan Natal-nya. (Nano Tresna A./mh)

Sidang Sengketa Informasi ‘“Rekening Gendut” di MK

D
Humas MK/Andhini SF

Suasana persidangan sengketa informasi antara masyarakat dengan badan hukum publik dalam kasus
‘rekening gendut’ perwira Polri yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan memanfaatkan
video conference yang dimiliki MK, Selasa (18/1), di ruang sidang panel MK.
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engan
memanfaatkan
teknologi video conference
yang
disediakan
oleh
Mahkamah Konstitusi, Komisi
Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang
lanjutan ajudikasi sengketa informasi antara
masyarakat dengan badan hukum publik
dalam kasus ‘rekening gendut’ perwira
Polri, Selasa (18/1), di ruang sidang panel
MK, lantai 4. Sidang disiarkan langsung
ke 12 perguruan tinggi melalui fasilitas
video conference yang dimiliki MK. Dua
belas kampus tersebut adalah Universitas
Sumatera Utara Medan, Universitas
Sriwijaya Palembang, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa Banten, Universitas
Diponegoro Semarang, Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta, Universitas Padjadjaran
Bandung, Universitas Airlangga Surabaya,
Universitas Palangkaraya, Universitas

Hasanuddin
Makassar,
Universitas
Gorontalo, Universitas Mataram dan
Universitas Nusa Cendana Kupang.
Pelaksanaan sidang di MK ini,
menurut Abdul Rahman Ma’mun,
komisioner
KIP
bidang
Edukasi,
Sosialisasi dan Advokasi adalah bertujuan
agar jalannya persidangan bisa diikuti
oleh para civitas akademika, khususnya
di 12 kampus di Indonesia tersebut. Ketua
Sidang A. Ahmad Saragih menjelaskan

bahwa sidang ajudikasi sengketa informasi
itu bisa dilakukan di beberapa tempat.
“Apabila kita juga memikirkan akses bagi
banyak orang, kita akan memindahkannya
pada satu tempat lain. Di antaranya pernah
di Kementerian Kominfo. Kemudian kami
mencari tempat sidang yang lebih memadai,
kami memilih di MK. Namun, bersidang
di MK, tidak ada keterkaitan sama sekali
dengan aspek-aspek substansi,” ungkap
Ahmad Saragih.

Sidang ajudikasi sengketa informasi
ini merupakan sidang ketiga untuk kasus
sengketa informasi data 17 pemilik dan
besaran rekening perwira Polri yang
diminta oleh pihak Indonesia Corruption
Watch (ICW). ICW menganggap informasi
mengenai rekening gendut adalah
informasi publik yang dapat diakses.
Agenda sidang dalam kesempatan kali ini
adalah pemeriksaan saksi-saksi dari pihak
yang berperkara. (Nano Tresna A./mh/fy)

Mahasiswa Fakultas Hukum UII Kunjungi MK
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
memberikan materi kepada Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia yang
berkunjung ke MK pada Selasa (18/1). Salah satu
mahasisawa, Ahmad Bangun Sujiwo menjadi
moderator.

Humas MK/Ganie

S

ekitar 100 mahasiswa Fakultas
Hukum
Universitas
Islam
Indonesia mengunjungi MK
dan diterima Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi di Ruang Konpres
Gedung MK, Selasa (18/1). Maksud
kedatangan mereka ingin mengetahui
secara langsung mengenai MK, baik
secara teori, konsep maupun prakteknya.
Mereka juga ingin mengetahui peran
dan fungsi MK, sejarah perkembangan
ketatanegaraan Indonesia terutama setelah
amandemen sebanyak empat kali.
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi membawakan makalah berjudul
”Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan
Ketatanegaraan:
Kewenangan
dan
Mekanisme Pelaksanaan”. Dalam paparan
ceramahnya, Fadlil mengatakan, sistem
ketatatanegaraan berdasarkan UUD 1945

terdiri atas kekuasaan legislatif yakni
MPR, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Daerah. Di wilayah
kekuasaan eksekutif terdapat Presiden,
sedangkan dalam kekuasaan yudikatif
terdapat Mahkamah Agung dan pengadilan
di bawahnya, serta adanya Mahkamah
Konstitusi (MK). Menyangkut kekuasaan
kehakiman, Ahmad Fadlil menegaskan
berdasarkan
ketentuan
konstitusi
sebagi kekuasaan yang merdeka untuk
menjalankan peradilan demi tegaknnya
hukum dan keadilan.
”Mahkamah Konstitusi mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final dan mengikat
terhadap perkara menguji undang-undang,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara, memutus pembubaran partai
politik, memutus perselisihan hasil pemilu,

dan memutus pendapat DPR terkait
dengan usul pemberhentian Presiden dan/
atau Wakil Presiden dalam masa jabatan,”
urai Ahmad Fadlil menegaskan ketentuan
dalam UUD 1945.
Menyangkut susunan MK, Ahmad
Fadlil menjelaskan bahwa MK mempunyai
pimpinan, pelaksana dan pendukung yang
terdiri atas ketua dan wakil ketua MK
serta hakim konstitusi yang seluruhnya
berjumlah 9 orang. Selain itu MK juga
didukung satuan pendukung administrasi
substantif yakni kepaniteraan serta
administrasi fasilitatif yakni sekretariat
jenderal. Peranan MK yakni menjaga
pemerintahan stabil berdasarkan konstitusi
(the guardian of the constitution),
melakukan penafsiran terhadap konstitusi
(the judicial interpreter of the constitution),
pelaksana checks and balances serta
menjamin hak konstitusional.
Acara yang berlangsung kurang dari
sejam itu, juga diwarnai pertanyaan peserta
mengenai peranan MK dalam tindak lanjut
kasus Century untuk membuka pintu
impeachment. Menjawab hal itu Ahmad
Fadlil menegaskan bahwa MK memutus
impeachment dengan mekanisme yang
telah diatur dalam konstitusi, peraturan
perundang-undangan serta Peraturan MK.
(Dwi Nugroho)
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BEM FH UNSRI Belajar Konstitusi di MK

B

adan Eksekutif Mahasiswa
(BEM)
Fakultas
Hukum
Universitas Sriwijaya (UNSRI)
mengunjungi MK pada Rabu
(19/1) dan diterima Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar. Rombongan mahasiswa
berjaket kuning yang berjumlah sekitar
100 orang tersebut bermaksud mempelajari
ketatanegaraan, konstitusi dan peranan
MK.
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
dalam pemaparannya menyampaikan
makalah
berjudul
”Demokrasi
Konstitusional dan Mahkamah Konstitusi
RI.” Akil menegaskan konstitusi sebagai
hukum yang dianggap paling tinggi
tingkatannya. Sedangkan tujuan konstitusi
sebagai hukum tertinggi yaitu untuk
mencapai dan mewujudkan tujuan yang
tertinggi.
Menurutnya, tujuan yang dianggap
tertinggi itu adalah keadilan (justice),
ketertiban (order), dan perwujudan nilainilai ideal seperti kemerdekaan dan
kebebasan (fredoom) dan kemakmuran
atau kesejahteraan (prosperity and welfare)
bersama atau sebagaimana diwujudkan
sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri
Negara (The Founding Leaders) atau
para perumus Undang-ndang Dasar (the
farmers of the constitution).

Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar saat
menerima Badan
Eksekutif Mahasiswa
(BEM) Fakultas
Hukum Universitas
Sriwijaya (UNSRI)
mengunjungi MK,
Rabu (19/1).
Humas MK/Ika

Mengenai perkembangan pemikiran
tentang demokrasi dan hukum, seraya
mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie,
Akil mengatakan: “berkembang konsepsi
mengenai demokrasi yang berdasarkan
atas hukum (constitutional democracy),
yang lazim dipakai dalam perbincangan
mengenai konsep modern tentang
constititutional state yang dianggap ideal
masa sekarang,” urainya.
Namun demikian juga berkembang
pemikiran bahwa negara hukum harus

didasarkan pada prosedur demokrasi
atau democratische rechtstaat,. “Kedua
konsep constitutional democracy dan
democratische rechtstaat pada pokoknya
mengidealkan mekanisme yang serupa,
dan karena itu sebenarnya keduanya
hanyalah dua sisi dari mata uang yang
sama. Di satu pihak, negara hukum itu
haruslah demokratis, dan lain pihak
negara demokrasi haruslah didasarkan atas
hukum,” jelasnya. (Dwi Nugroho/mh)

Mahasiswa Udayana Berkunjung ke MK
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, memberikan
kuliah singkat kepada rombongan mahasiswa
Universitas Udayana, Bali, yang berkunjung ke MK.
Senin (24/1).

T
Humas MK/Ganie

62

KONSTITUSI Januari 2011

erbentuknya
Mahkamah
Konstitusi (MK) adalah sebagai
wujud keseimbangan dan saling
kontrol antar lembaga negara,
serta menegaskan pelaksanaan prinsip
negara hukum dan hak asasi manusia.
Demikian dinyatakan oleh Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar, Senin (24/1)
di lantai 4 gedung MK. Pada kesempatan
itu, Akil memberikan kuliah singkat
kepada rombongan mahasiswa Universitas
Udayana, Bali, yang berkunjung ke MK.
Akil menyampaikan materi berjudul
“Mahkamah Konstitusi dalam Sistem

Ketatanegaraan RI.” “Kunjungan ini
diselenggarakan dalam rangka studi
ekskursi tahun 2011,” ungkap Dede Ketua
Panitia kunjungan. Menurut Akil, ide
pendirian MK bukanlah hal yang baru
dalam wacana ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, perdebatan tentang adanya
lembaga yang dapat menguji UU sudah
muncul sejak awal-awal kemerdekaan.
“Saat itu ada perdebatan antara Yamin
dengan Soepomo. Yamin mengusulkan
untuk dibentuk Balai Agung yang tugasnya
menguji undang-undang,” katanya.
Namun ketika itu, lanjut Akil,
usulan tersebut ditentang oleh Soepomo
dengan beberapa alasan. Salah satunya
adalah paham yang dianut konstitusi saat
itu adalah pembagian kekuasaan, bukan
pemisahan kekuasaan. Sedangkan dalam
konteks dunia, keberadaan MK juga

sudah lama muncul. Faktanya, Indonesia
merupakan negara ke-77 yang memiliki
MK dalam struktur ketatanegaraannya.
Selanjutnya, Akil menyatakan,
setidaknya ada empat alasan kenapa
ada MK dalam struktur ketatanegaraan
sebuah negara. Pertama, keberadaan
MK merupakan implikasi dari dianutnya
paham konstitusionalisme. “Ada dua
esensi terkait hal ini, yakni sebagai
konsep negara hukum dan kedua adalah
dijaminnya hak-hak sipil oleh konstitusi,”
ujarnya.
Alasan
kedua,
diterapkannya
prinsip check and balances. Yakni prinsip
saling mengimbangi dan saling kontrol
antar cabang-cabang kekuasaan negara,
dalam hal ini antara eksekutif, legislatif
dan yudikatif. Sedangkan alasan ketiga
dan keempat adalah dijunjungnya nilai-

nilai demokrasi serta dalam konteks
perlindungan terhadap hak asasi manusia
(HAM). “Pentingnya check and balances
adalah agar tidak terjadi over lapping
(antar) kekuasaan negara,” ungkapnya.
Oleh karena dalam praktiknya sering, atau
setidaknya dimungkinkan terjadi benturan
atau gesekan dalam penyelenggaraan
masing-masing
kekuasaan,
maka
diperlukan
sebuah
lembaga
yang
berwenang untuk menyelesaikan sengketa
kewenangan antar lembaga negara. Dalam
ranah inilah muncul MK sebagai lembaga
yudisial yang berwenang menyelesaikan
sengketa kewenangan antar lembaga
negara. “Karena ini negara hukum, maka
sistem kontrolnya adalah kontrol yudisial,
bukan kontrol politik,” tegasnya. (Dodi/
mh)

Ketua MK: Masa Kerja Majelis Kehormatan Hakim
Tidak Dibatasi
Ketua MK Moh. Mahfud MD saat diwawancarai
oleh wartawan, Selasa (25/1).

K

etua MK Moh. Mahfud
MD mengatakan, MK tidak
membatasi masa kerja Majelis
Kehormatan Hakim (MKH).
“Saya memperkirakan sebulan dari mulai
kerja Majelis Kehormatan Hakim. Kalau
sebulan, berarti minggu pertama Februari
2010 sudah selesai,” kata Mahfud kepada
para wartawan di ruang kerjanya, lantai 15
Gedung MK, Selasa (25/1).
Menurut Mahfud, kalau masa kerja
MKH lebih dari sebulan, dianggap sebagai
hal yang mengada-ada. Dikatakan Mahfud
lagi, hasil kerja MKH tersebut nantinya
akan diumumkan secara terbuka.

Humas MK/Ganie

“Majelis
Kehormatan
Hakim
merupakan pemeriksaan etika, sedangkan
aspek hukumnya ditangani oleh KPK. Kita
lihat saja, pidananya ada atau tidak, masalah
etikanya ada atau tidak. Prinsipnya, kita
bukalah, tidak akan ada yang ditutuptutupi. Saya akan terus mengawal KPK
agar masalah itu diungkap,” ujar Mahfud.
Pada bagian lain Mahfud menuturkan
pengalaman setelah ia mengikuti Kongres
Kedua Konferensi Hakim Konstitusi
se-Dunia (2nd Congress of the World
Conference on Constitutional Justice) di
Rio de Janeiro, Brasil, 16-18 Januari 2011
lalu.

“Konferensi tersebut secara umum
menimbulkan beberapa kesan. Pertama,
diplomasi antarnegara perlu menekankan
pada diplomasi konstitusi. Artinya, semua
negara melakukan diplomasi dengan
menekankan
pentingnya
penegakan
konstitusi sebagai sumber pengaturan
negara, berbangsa dan bernegara secara
baik bagi masing-masing negara,” papar
Mahfud.
Sedangkan kesan kedua dari
Konferensi Hakim Konstitusi se-Dunia itu,
lanjut Mahfud, menyangkut independensi
MK dan hakim konstitusi setiap negara.
Mahfud bersyukur, MKRI termasuk MK
yang baik.
“Saya mendengar presentasi dari
hakim konstitusi berbagai negara, banyak
yang mengeluh karena tidak independen.
Mereka dipilih oleh parlemen, namun
juga disandera oleh parlemen. Gaji dan
anggarannya ditentukan oleh parlemen,
setiap mau berbuat sesuatu, diancam.
Bahkan MK Thailand pernah dibubarkan,”
jelas Mahfud.
Mahfud menjelaskan kepada para
hakim konstitusi negara lain, hakim
konstitusi di Indonesia diangkat dari unsur
Januari 2011 KONSTITUSI
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Pemerintah, DPR dan MA. Bagaimanapun,
kata Mahfud, hakim konstitusi di Indonesia
jauh lebih independen, meskipun misalnya
hakim di Indonesia diangkat oleh DPR,
tapi tidak bisa didikte oleh DPR.
Selain itu, sambung Mahfud,
Kongres Kedua Konferensi Hakim
Konstitusi se-Dunia di Brasil ternyata

meningkatkan martabat para pegawai
Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) di Brasil. Dengan adanya MKRI,
mereka merasa memiliki martabat sebagai
bangsa Indonesia.
“Sebelum
MKRI
dibentuk,
dalam pertemuan internasional, mereka
seringkali diejek bahwa bangsa Indonesia

merupakan negara pelanggar HAM.
Misalnya kasus Timor Timur, Lampung,
Aceh dan sebagainya. Namun setelah
MKRI dibentuk, mereka lebih dihormati
oleh bangsa-bangsa lain karena punya
MK yang melindungi HAM,” pungkas
Mahfud.(Nano Tresna A./mh)

Mahfud MD Tegaskan MK Masih Bersih
Ketua MK Moh.
Mahfud, MD, menjadi
narasumber dalam
acara “Silang
Pendapat” di QTV,
Kamis (27/1).

Humas MK/GANIE

K

etua MK Moh. Mahfud, MD,
menjadi narasumber dalam
acara “Silang Pendapat” di
QTV, Kamis (27/1). Dalam
acara tersebut Mahfud menegaskan bahwa
MK sampai saat ini bersih dari praktek suap.
 	
Moh. Mahfud, MD menegaskan
bahwa MK sebagai institusi dan dirinya
sebagai Ketua MK telah melakukan upaya
yang maksimal untuk menjaga kredibilitas
MK sebagai lembaga yang bersih hingga
detik terakhir. Hal itu terlihat dari upaya
MK membuktikan tuduhan Refly Harun
beberapa bulan lalu. Bahkan, Mahfud telah
menyerahkan masalah tersebut ke KPK,
sebagai bentuk penanggulangan tertinggi.
Mahfud juga menegaskan bahwa
cara yang diambilnya untuk membuktikan
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ucapan Refly kala itu sudah benar. Ia
mengatakan, Refly mengucapkan tuduhan
tersebut secara terbuka, maka dirinya pun
menyelesaikan masalah tersebut dengan
cara yang sama. “Saya selesaikan secara
terbuka. Dan setelah difasilitasi, ternyata
tidak ditemukan apa-apa,” ujar Mahfud.
 	
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan
MK telah melakukan upaya-upaya
maksimal
agar
bentuk-bentuk
penyalahgunaan tidak terjadi di MK.
Salah satu upaya tersebut, yaitu semua
persidangan MK yang terbuka untuk
umum. Bahkan, setelah persidangan
digelar, siapa pun dapat mendapatkan
risalah persidangan di situs resmi MK.
 	
Kredibilitas putusan MK juga dapat
dipercaya sampai detik ini. Pasalnya,

hakim
konstitusi
yang
berjumlah
sembilann tidak dapat dipengaruhi dalam
membuat putusannya. Kalau pun ada
satu yang terpengaruh, maka delapan
lainnya tetap tidak akan terpengaruh.
 	
Mahfud juga menegaskan bahwa
MK sebagai institusi peradilan yang
dipercaya masyarakat, telah bertindak tegas
terhadap penyelewengan-penyelewengan
yang terjadi di internal MK maupun di luar
MK. “Di luar Makhfud (Mantan Panitera
Pengganti MK) kami sudah pernah
memecat karyawan yang melanggar
peraturan,” tegas Mahfud. (Yusti Nurul
Agustin/mh).

Maria Farida: Putusan MK, Gambaran Pendapat MK

Humas MK/Yogi Dj

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berfoto bersama usai menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Rabu (26/1), di Gedung MK.

P

utusan MK adalah putusan
dalam vonis yang diambil
oleh minimal tujuh hakim
konstitusi. Hal ini disampaikan
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
ketika menerima kunjungan mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Jambi,
Rabu (26/1), di Gedung MK.
“Putusan MK bukanlah putusan
hakim secara perseorangan. Pendapat

MK dapat dilihat dari putusan MK,
bukan dari pendapat pribadi hakim
konstitusi. Jadi, jika ada hakim konstitusi
yang berpendapat di luar berbeda
dengan apa yang diputuskan MK, hal itu
karena putusan MK bukanlah putusan
perseorangan,” jelas Maria.
Dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim (RPH), lanjut Maria, setiap
hakim konstitusi dipersilakan untuk

memberikan argumentasi masing-masing
tentang perkara yang akan diputus. Maria
juga menjelaskan bahwa suara sembilan
hakim konstitusi tidaklah selalu bulat
dalam putusan MK. “Jika seandainya
tidak terjadi suara bulat, maka dipilihlah
pendapat terbanyak. Kemudian dibuat
tulisan (legal opinion) untuk melihat
mana pertimbangan hukum yang lebih
kuat sebagai putusan. Jika terjadi
kedudukan seimbang antara hakim yang
menerima dengan hakim yang menolak,
maka keputusan ada di tangan ketua
majelis hakim. Perbedaan pendapat
di antara hakim konstitusi (dissenting
opinion) menujukkan independensi
hakim konstitusi,” urainya.
Disinggung mengenai banyaknya
permohonan yang meminta MK untuk
merumuskan pasal, Maria menjelaskan
bahwa MK hanya memiliki kewenangan
sebagai negative legislator (pembatal UU
yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah
jika bertentangan dengan UUD 1945,
red.). “MK bukanlah legislatif positif
seperti DPR, maka MK hanya bisa
mengabulkan
permohonan
untuk
menafsirkan pasal-pasal dalam UUD
1945,” jelas Maria. (Lulu Anjarsari/mh)

Delegasi Afghanistan Berkunjung ke MK

P

erkembangan
ketatanegaraan
Indonesia tidak terlepas dari
kehadiran Mahkamah Konstitusi
(MK). Salah satunya, terkait
kewenangan MK untuk menyelesaikan
sengketa perselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU). Meski keberadaan MK
relatif baru, diakui maupun tidak, MK
telah memberikan kontribusi besar dalam
dinamika politik Indonesia. Karenannya,
banyak institusi dan lembaga dari berbagai
negara ingin belajar dari Indonesia,
khususnya MK.
Berkaitan dengan hal itu, Ketua
MK Moh. Mahfud MD didampingi Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki, Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dan
Kepala Biro Humas dan Protokol MK
Noor Sidharta, Rabu (26/1), menerima

Humas MK/Andhini SF

Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar saat menerima kunjungan delegasi dari Afghanistan, Rabu (26/1).
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kunjungandelegasi dari Afghanistan.
Rombongan delegasi terdiri dari Abdul
Ghafoor (The Asian Foundation), Nasrullah
S. (Kabul University), Shinkai Zahine
Karokhail (Afghanistan Parliament),
Jandan Spinghahr (Free and Fair Election
Afghanistan/FEFA) dan Mawlawi Abdul
Bari (Ulama Council).
“Kami ingin belajar kepada
Indonesia terkait beberapa hal, terutama
pemilihan umum,” kata Abdul Ghafoor
menjelaskan tujuan kedatanganya. “Kami
memprioritaskan
Indonesia
karena
Indonesia merupakan negara Islam, negara
yang memiliki sejarah panjang dalam
demokrasi dan memiliki kekayaan budaya
yang sangat besar.”
Menanggapi pernyataan tersebut,
Mahfud menegaskan, Indonesia bukanlah
negara Islam. Karena, menurutnya,
penyebutan negara Islam untuk Indonesia
adalah kurang tepat. “Indonesia adalah
negeri islami tapi bukan negara Islam.
Keduanya berbeda, karena kalau negeri
Islam adalah menjadikan hukum Islam

sebagai hukum resmi negara. Sedangkan
di Indonesia, hukum Islam itu bukanlah
hukum resmi negara, tapi ikut memberi
corak dalam hukum negara,” paparnya.
Pada kesempatan itu, dibicarakan
berbagai
hal
terkait
pelaksanaan
kewenangan MK dan Pemilu. Mahfud
menjelaskan, sejak 2003, Indonesia
telah memiliki pengadilan yang khusus
menyelesaikan sengketa pemilu, yakni
melalui MK. Dan, sejak 2008, kewenangan
mengadili sengketa hasil Pemilu Kepala
Daerah (Pemilukada) telah dialihkan
ke MK dari Mahkamah Agung (MA).
“Sampai saat ini tidak kurang 270 kasus
(Pemilukada, red) telah ditangani,” ujar
Mahfud memberikan gambaran.
“Ini merupakan suatu kemajuan
bagi sistem politik dan ketatanegaraan
Indonesia,” tegasnya. “Karena, sebelum
tahun 2004 tidak pernah ada sengketa hasil
Pemilu yang bisa diadili,” lanjutnya.
Selain itu, Sodiki menambahkan,
meskipun secara normatif MK hanya
berwenang mengadili sengketa hasil

Pemilu saja, namun dalam praktiknya,
MK tidak hanya berpatokan pada hasil
penghitungan suara saja. MK juga, lanjut
Sodiki, mempertimbangkan proses yang
mempengaruhi hasil perolehan suara
masing-masing calon. “Oleh karena hasil
itu ditentukan oleh suatu proses, maka MK
memeriksa prosesnya hingga menghasilkan
suatu angka. Proses inilah yang sangat
menentukan. Karena, jika prosesnya baik
maka hasil dapat dipercaya, dan jika tidak
baik maka akan dibatalkan,” ungkapnya.
Selanjutnya, dalam acara yang
diprakarsai oleh Sekretaris Nasional
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
(JPPR) dan Asia Network for Free Election
(ANFREL) ini, diisi pula dengan tanya
jawab. Dalam tanya jawab tersebut, para
delegasi mempertanyakan, salah satunya,
tentang hubungan MK dengan unsur
penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan,
MA dan bahkan dengan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu). Selain itu, mereka juga
menanyakan mekanisme penyelesaian
sengketa Pemilu di Indonesia. (Dodi/mh)

Tindak Lanjuti Kerja Sama, HSF dan MK
Selenggarakan Expert Meeting

K

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, saat menerima kunjungan
Direktur Hanns Siedel Foundation (HSF) Indonesia Dr. Ulrich Klingshim, Kamis (27/1) di ruang kerja Ketua MK.

66

KONSTITUSI Januari 2011

etua MK Moh. Mahfud
MD didampingi Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar, menerima kunjungan
Direktur Hanns Siedel Foundation (HSF)
Indonesia Dr. Ulrich Klingshim, Kamis
(27/1), di ruang kerja Ketua MK. Pada
kesempatan itu, Ulrich didampingi Nila
Puspita dari HSF Indonesia.
Maksud kedatangan mereka adalah
untuk membicarakan beberapa tindak
lanjut dari kerja sama yang telah terbangun
antara MKRI dengan HSF. Sebelumnya,
MKRI dan HSF telah menjalin kerja sama
untuk beberapa kegiatan, khususnya terkait
pengembangan demokrasi dan pendidikan
berkesadaran konstitusi di Indonesia.
Wujud dari program tersebut antara lain:
seminar, workshop, expert meeting dan
focus group discussion (FGD).
Dalam waktu dekat ini rencanannya
akan dilaksanakan expert meeting dengan
melibatkan beberapa lembaga dan institusi
negara serta Asosiasi Pengajar Hukum

Acara MK (APHAMK). APHAMK
adalah asosiasi yang difasilitasi MK
dalam rangka mendukung beberapa misi
MK untuk lebih memasifkan budaya sadar
konstitusi di masyarakat umum, khususnya
kalangan akademisi. Adapun materi-materi
yang akan dibahas dalam expert meeting

nantinya tidak akan jauh dari pelaksanaan
kewenangan MK dan penegakan hukum di
Indonesia.
“Kita akan mengundang APHAMK,
MK, DPR, Komisi Yudisial, Kementerian
Hukum dan HAM, Bawaslu, Panwaslu,
dan KPU serta dosen-dosen,” ujar Ulrich

menyebutkan pihak mana saja yang akan
diundang dalam acara tersebut. Selain
itu, Ulrich melanjutkan, kedatangannya
kali ini sekaligus dalam rangka rencana
kunjungan mantan Hakim Konstitusi
Jerman Siegfried Bross ke Indonesia.
(Dodi/mh)

Mahfud MD Terima Penghargaan
“Man of The Year 2010”

K

etua MK Moh. Mahfud MD
menerima penghargaan “Man
of The Year 2010” pada Kamis
(27/1) di Gedung Dewan Pers,
Jakarta. Penghargaan ini diberikan oleh
Rakyat Merdeka Online (RM Online)
terhadap sejumlah sosok yang dianggap
menjadi inspirasi dan memiliki kinerja
tinggi pada bidangnya masing-masing
selama 2010.
Penghargaan yang diterima Mahfud
itu adalah kategori “The Guard of Rights”
karena sosoknya yang konsisten dan
peduli dalam upaya penegakan hak-hak
asasi manusia (HAM) di Indonesia.
“Ternyata masih banyak pekerjaan
kami untuk menegakkan hak asasi manusia.
Sebenarnya yang menjadi sumber segala
persoalan di antara kita adalah banyak
pelanggaran hak asasi manusia yang tidak

Humas MK/Ganie

bisa dikawal dengan penegakan hukum
secara baik,” kata Mahfud.
Oleh sebab itu, lanjut Mahfud,
ke depan perlu gerakan besar-besaran
dari masyarakat, media massa dan LSM
untuk mengkampanyekan bahwa salah
satu inti terpenting untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan bangsa kita saat ini,
dengan meletakkan agenda utama untuk
memberikan perlindungan terhadap hakhak asasi manusia melalui penegakan
konstitusi.
“Penegakan konstitusi itu sendiri
mencakup banyak hal, yang seluruhnya
bisa diletakkan di bawah payung konstitusi,
sehingga semua persoalan bisa dicarikan
cara penyelesaiannya,” tegas Mahfud.
Selain Mahfud, sejumlah tokoh
nasional yang menerima penghargaan
“Man of The Year 2010” adalah Anas

Ketua MK Moh.
Mahfud MD menerima
penghargaan “Man
of The Year 2010”
pada Kamis (27/1) di
Gedung Dewan Pers,
Jakarta.

Urbaningrum selaku Ketua Umum
Partai Demokrat (kategori “The Guard
of Integrity”), Hotbonar Sinaga sebagai
Direktur Utama PT. Jamsostek (kategori
“The Guard of The Hopeless”), Drs.
Akbar Faizal, M.Si selaku Anggota DPR
RI Fraksi Partai Hanura (kategori “The
Guard of Promise”).
Kemudian ada juga Laksamana
Madya TNI Y. Didik Heru Purnomo
(kategori “The Guard of Unity), Firman
Utina pesepakbola nasional (kategori
“The Guard of Nationalism), DR. Surono
sebagai Kepala Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi Kementerian
ESDM (kategori “The Guard of Nature”),
DR. Syarif Hasan Setgab Koalisi Partai
Pendukung SBY-Boediono (kategori
“News Maker 2010”). (Nano Tresna A./
mh)
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Dubes Amerika Serikat Berkunjung ke MK

Humas MK/Andhini SF

Ketua MK, Moh. Mahfud MD didampingi Sekjen MK, Janedjri M Gaffar ketika menerima kunjungan Duta Besar
Amerika Scot Alan Marlein bersama rombongan, Kamis (27/1), di Ruang Delegasi Gedung MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
sejajar dengan MA untuk
menjamin tegaknya hukum
dan demokrasi sebagai
dampak dari Reformasi tahun 1998. Hal
ini disampaikan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD ketika menerima kunjungan
Duta Besar Amerika Scot Alan Marlein,
Kamis (27/1), di Gedung MK.
“Sampai sejauh ini, seperti Anda
ketahui, kami sudah berusaha menegakkan
konstitusi sebatas pemahaman dan
keyakinan kami dengan apa yang dimaksud
dalam konstitusi. Secara umum, kami
tidak menyangka masyarakat menyambut
baik atas putusan-putusan kami di MK,”
jelas Mahfud.

Scot menjelaskan bahwa sebagian
besar masyarakat Amerika kagum terhadap
prestasi Indonesia dalam menegakkan
demokrasi. “Untuk masyarakat Amerika,
keberhasilan Indonesia terlihat dalam
sistem
peradilan
Indonesia
serta
kemampuan lembaga peradilan seperti
MK untuk mendapatkan kepercayaan
masyarakat. Terutama ketika MK harus
memproses sengketa pemilukada,” papar
Scot.
Kemudian, Mahfud memaparkan
MK berhasil memutus sekitar 170 perkara
pemilukada pada tahun 2010 lalu. “Hampir
semua perkara di tahun 2010 didominasi
oleh Pemilukada. Kami sudah memutus
tidak kurang dari 170 perkara Pemilukada

dan dapat dikatakan tidak ada yang
bermasalah di lapangan. Secara umum,
itu berarti putusan MK dianggap sebagai
cara penyelesaian terakhir yang tidak bisa
ditolak,” jelas Mahfud.
Menyambung pernyataan Mahfud,
Scot juga menanyakan mengenai proses
bersidang di MK. Mahfud menjelaskan
bahwa persidangan MK dibuka untuk
umum. “Di sini pihak berperkara hadir
secara fisik dan mereka didampingi oleh
pengacara profesional. Dan kami membuka
sidang terbuka, jadi perdebatan antara
pengacara dengan pengacara maupun
pengacara dengan hakim dapat disaksikan
dan diliput oleh media. Itupula sebabnya
setiap putusan MK dapat diterima karena
kami melaksanakannya secara terbuka
dan fakta-fakta persidangan tertulis jelas
dalam putusan kami,” urai Mahfud.
Menanggapi
pertanyaan
Scot
mengenai
pengambilan
keputusan
MK, Mahfud memaparkan bahwa pada
umumnya putusan sengketa Pemilukada
dilakukan secara aklamasi. “Tapi
adakalanya putusan kami, misalnya
kasus Tebing Tinggi yang tujuh orang
membatalkan Pemilukada, tetapi dua
orang menyatakan Pemilukada sah. Tapi
itu hanya terjadi dalam kasus Pemilukada
Tebing Tinggi,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Mahfud
dan Scot bersepakat untuk menjlain kerja
sama terutama di bidang penegakan
hukum. (Lulu Anjarsari)

Pakta Integritas, Wujud Komitmen Profesionalisme MK

P

egawai Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi menandatangani Pak
ta Integritas dan Kontrak Kinerja
Tahun 2011. Penandatanganan secara
simbolis dilakukan oleh Kepala Sub Bagian
Arsip dan Dokumentasi Johan Yustisianto,
Kepala Bagian Tata Usaha Mulyono serta
salah satu Panitera Pengganti Mardian
Wibowo dengan disaksikan oleh Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki, Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar serta
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Panitera MK Kasianur Sidauruk, Minggu
(30/1) di Jakarta.
Penandatanganan tersebut merupa
kan salah satu rangkaian dari Rapat Kerja
Sekretariat dan Kepaniteraan MK Tahun
Anggaran 2011. Acara yang berlangsung
selama tiga hari ini, Jumat-Minggu
(28-30/1), mengangkat tema “Evaluasi
Kinerja 2010 dan Konsolidasi Program
Kerja 2011”. Acara diikuti oleh seluruh
pegawai MK, baik struktural maupun
fungsional. Acara dibuka langsung oleh

Ketua MK Moh. Mahfud MD.
Menurut Janedjri, penandatanganan
Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja
dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran
kolektif pegawai bahwa pelaksanaan seluruh
program kerja dan kegiatan adalah merupakan
tanggungjawab
bersama.
“Kebijakan
tersebut diharapkan akan lebih memudahkan
penilaian prestasi kerja dan evaluasi kinerja
terhadap seluruh pimpinan termasuk
pelaksanan kegiatan secara lebih obyektif,”
ungkapnya. Hal ini, lanjutnya, sangat sejalan

Humas MK/Ganie

Kepala Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi Johan Yustisianto menandatangai Pakta Integritas dan Kontrak
Kinerja Tahun 2011, bergantian dengan Kepala Bagian Tata Usaha Mulyono disaksikan oleh Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, Minggu (30/1) di Ballroom Hotel Gran Melia, Jakarta.

dengan implementasi reformasi birokrasi di
tubuh MK. Harapannya ke depan, dengan
adanya hal ini, dapat mewujudkan prinsipprinsip kinerja yang baik, kompetensi
yang tinggi dan keinginan yang kuat untuk
beprestasi di MK.
“Kebijakan tersebut menjadi pilhan
yang paling fair untuk mencegah dan
meniadakan berbagai tumpang tindih serta
kemungkinan untuk saling menyalahkan
dan lempar tanggung jawab,”tegas
Janedjri.
Bahkan,
menurutnya,
penandatanganan tersebut merupakan
komitmen MK untuk mewujudkan kinerja
yang lebih efektif, efisien, terkoordinasi,
transparan, akuntabel, profesional dan
dapat
dipertanggungjawbkan
secara
optimal berdasarkan prinsip tata-kelola
peradilan yang baik.
Adapun Raker TA 2011 kali ini, lanjut
Janedjri, dimkasudkan untuk membahas
dan merumuskan langkah strategis dan
kebijakan Sekretariat dan Kepaniteraan MK
yang sejalan dengan garis-garis kebijakan
MK. “Salah satunya adalah terkait
kejelasan dan ketepatan pendistribusian
tanggungjawab pelaksnaan program kerja,
kegiatan dan anggaran hingga sampai
unit kerja terendah yakni eselon empat,”
jelasnya. Selain itu, ia menambhakan,
Raker kali ini bertujuan untuk

mensosialisasikan, menginternalisasikan
dan mengkonsolidasikan program-program
kerja MK kepada seluruh pegawai.
Selain itu, ia juga mengungkapkan,
evaluasi dan proyeksi sangat penting untuk
dilakukan sebagai sarana untuk membenahi
kinerja MK, terutama dalam konteks
mengoptimalkan dan memaksimalkan
dukungan kepada Hakim Konstitusi dalam
rangka pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal
ini tidak terlepas dari kewenangan MK
sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi
di Indonesia.
“Untuk itulah Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi
tidak akan berhenti melakukan evaluasi,
terus berbenah diri dan memperbaiki
kinerja menuju organisasi yang benar-benar
profesional,” katanya. Menurut Janedjri,
sesuai dengan tahapan pembangunan dan
pengembangan organisasi, tahun 2011
adalah tahun ke dua tahap profesionalisme
di MK. Oleh karenanya, ke depannya,
MK berencana untuk memperkuat
sistem dan mekanisme kerja yang sesuai
dengan kebutuhan MK sebagai lembaga
peradilan.
Sementara itu, Ketua MK Moh.
Mahfud MD dalam sambutannya
menyinggung beberapa prestasi yang
pernah dicapai oleh MK pada tahun-

tahun sebelumnya, khususnya pada 2009.
Menurutnya, pada saat itu MK mendapat
apresiasi yang sangat baik dan tinggi
dari masyarakat. “Tidak kurang dari 14
penghargaan yang diterima oleh MK,”
ungkapnya.
Namun pada 2010 yang lalu,
menurutnya, tingkat apresiasi dan
penilaian positif masyarakat terhadap
MK sedikit menurun. “Ada sedikit
noda,” imbuhnya. Hal ini terkait adanya
pegawai MK yang (terbukti) menerima
sejumlah uang dari pihak yang berperkara.
Dalam perkembangannya, MK telah
memberhentikan pegawai tersebut.
Mahfud menegaskan, dengan adanya
peristiwa itu, harus dijadikan sebagai
pembelajaran berharga bagi MK, khususnya
bagi pegawai. Hal itu, menurutnya,
bukan untuk disesali dan menghalangi
langkah kedepan, melainkan dijadikan
sebagai titik tolak dalam membangun
kesadaran bersama untuk semakin
menjaga integritas dan meningkatkan
profesionalitas dalam bekerja. “Inegritas
itu adalah kejujuran. Sikap konsisten.
Atau dalam Islam itu istiqomah,”
tuturnya. “Di mana disitu ada kesatuan
antara perkataan dengan perbuataan, yang
kemudian dipadu dengan kualitas dan
kapasitas diri. Inilah profesionalitas itu.”
Oleh karenanya, Mahfud berpesan,
agar dalam Raker kali ini dapat dirumuskan
sistem kerja yang dapat menanamkan
etos kerja yang baik di tataran pegawai
MK. “Harus dilaksanakan dengan penuh
disiplin,” ujarnya. Selain itu, ia pun
berharap, di tahun ini, MK dapat kembali
menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai
lembaga peradilan yang modern dan
terpercaya; sehingga dapat memenuhi rasa
keadilan masyarakat, terutama bagi para
justiciabellen (pencari keadilan).
Acara ini ditutup oleh Wakil Ketua
MK Achmad Sodiki. Dalam sambutannya,
ia
mengharapkan
rumusan-rumusan
yang dihasilkan pada raker setidaknya
menitikberatkan pada dua hal, yakni
peningkatan dukungan kesekjenan dan
Kepaniteraan MK serta pembenahan dan
pengetatan sistem pengawasan internal.
“Baik yang terkait administrasi yustisial
maupun administrasi umum,” katanya.
(Dodi)
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MGMP Pendidikan Kewarganegaraan Bantul
Kunjungi MK

H

akim
Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi menerima
kunjungan
Musyawarah
Guru
Mata
Pelajaran
(MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan
Bantul, DIY Yogyakarta, Kamis (27/1).
Fadlil dalam kesempatan tersebut
menyampaikan materi terkait peran politik
dan hukum dalam pelaksanaan konstitusi.
Ahmad Fadlil Sumadi di hadapan
para guru anggota MGPM Bantul
mengatakan
hukum
ibarat
pisau.
Maksudnya, hukum layaknya pisau
dapat digunakan untuk menghasilkan
kebaikan. Sebaliknya, hukum juga
dapat digunakan untuk membunuh atau
merusak seperti yang dapat dilakukan

dengan pisau. Karena itulah, hukum
harus dikendalikan menggunakan politik.
Hal serupa juga terjadi pada praktek
politik. Politik yang tanpa kendali dapat
digunakan untuk mencapai tujuan apa
pun, termasuk tujuan menggulingkan
kekuasaan
seseorang.
Kemampuan
politik seperti itu didapat dengan cara
menghimpun suara orang banyak. Tidak
peduli benar atau salah, kalau orang
banyak menyatakan bersalah, maka
seseorang tersebut langsung dihakimi.
Karena itulah, politik juga memerlukan
hukum
sebagai
alat
pengendali.
 	
Lebih
lanjut,
Fadlil
mengungkapkan,
di
tengah-tengah
politik dan hukum itulah Mahkamah

Hakim Konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi saat memberikan materi kepada rombongan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan Bantul, DIY
Yogyakarta, Kamis (27/1) di ruang konferensi pers MK.
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Konstitusi hadir. “Mahkamah Konstitusi
adalah pengadilan yang menegakkan
hukum konstitusi, Dulu, Konstitusi
tidak pernah ditegakkan melalui hukum,
melainkan melalui politik,” jelas Fadlil.
 	
Karena itulah, saat ini bila presiden
diduga melakukan pelanggaran hukum,
maka presiden tersebut tidak bisa
digulingkan begitu saja secara politik.
Namun, unsur politik tersebut masih
berperan dengan melaporkan pelanggaran
tersebut ke MK. Terakhir, dalam
pengadilan MK, akan diputuskan apakah
presiden benar sudah melanggar konstitusi
atau tidak. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Humas MK/Fitri Yuliana

Siswa MA Al Muthohhar Purwakarta
Studi Lapangan ke MK

Humas MK/Prana Patrayoga

Kepala Sub Registrasi Perkara, Wiryanto saat menerima rombongan dari Madrasah Aliyah (MA) Al Muthohhar yang
dipimpin oleh Adrian Lamato (wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sekaligus pengajar Pendidikan Kewarganegaraan),
Rabu (26/1).

P

ara siswa Madrasah Aliyah
(MA) Al Muthohhar, Plered,
Purwarkarta,
Jawa
Barat,
berkesempatan
mengunjungi
MK, Rabu (26/01/2011). Rombongan
pelajar sebanyak 175 siswa tersebut
diterima oleh Kepala Sub Registrasi
Perkara, Wiryanto.
Adrian (wakil kepala sekolah bidang
kesiswaan, sekaligus pengajar Pendidikan
Kewarganegaraan) mengatakan tujuan
kunjungan ke lembaga-lembaga negara

di bidang hukum ini adalah untuk
mempraktekkan pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn). “Siswa perlu
tahu tugas pokok dan fungsi MK secara
langsung, tidak hanya teori yang ada di
buku. Karena itu studi lapangan ini penting
bagi mereka,” kata Adrian.
Setelah dijelaskan tentang banyak
informasi mengenai keberadaan MK
sebagai lembaga negara yang bertugas
mengawal konstitusi, ratusan pelajar ini
berkesempatan menyaksikan langsung

suasana persidangan yang sedang
berlangsung di lantai dua, Gedung MK.
“Saya sangat senang bisa datang ke
MK dan mengetahui langsung proses
persidangan,” kata Laila, siswi kelas tiga
MA Al Muthohhar.
Sementara itu, Ika, siswi lainnya,
mengaku baru kali pertama datang dan
mengetahui tentang MK. “Gedungnya
bagus dan megah sekali. Studi Lapangan
ini sangat bermanfaat bagi kami,”
tambahnya. (Yazid/mh)
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Conseil
Constitutionnel
France

Berwenang Memberi Pendapat
Presiden dan Pemerintah
Ruang Pleno dalam Gedung Dewan Konstitusi
Republik Perancis.

P

erancis, secara resmi Republik
Perancis
(bahasa
Perancis: République française,
merupakan sebuah negara yang
teritori metropolitannya terletak di Eropa
Barat dan juga memiliki berbagai pulau
dan teritori seberang laut yang terletak
di benua lain.
Negara Perancis memiliki batas
negara dengan Belgia, Luksemburg,
Jerman, Swiss, Italia, Monako, Andorra,
dan Spanyol. Karena memiliki departemen
seberang laut, Perancis juga berbagi
perbatasan tanah dengan Brazil dan
Suriname (berbatasan dengan Guyana
Perancis), dan Antillen Belanda (berbatasan
dengan Saint-Martin). Perancis juga
terhubung dengan Britania Raya oleh
Terowongan Channel, yang berada di
bawah Selat Inggris.
Conseil Constitutionnel
Conseil Constitutionnel (Dewan
Konstitusi atau lembaga sejenis Mahkamah
Konstitusi [equivalent institution]) dibentuk
oleh Konstitusi Republik Kelima, tanggal 4
Oktober 1958. Saat pembentukan, Dewan
Konstitusi tidak memiliki hubungan secara
langsung dengan lembaga kepresidenan
Perancis.
Posisi Conseil Constitutionnel
diletakkan dalam struktur paling atas
dalam konteks pengadilan atau hukum atau
administratif. Dewan Konstitusi terdiri dari
sembilan anggota. Setiap tiga tahun ada
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Pintu Utama Gedung Dewan Konstitusi (Conseil
Constitutionnel) Republik Perancis.

pembaharuan anggota. Anggota diangkat
oleh Presiden dalam pertemuan Ketua
Parlemen (Senat dan Majelis Nasional).
Ketua Dewan Konstitusi ditunjuk
oleh Presiden. Anggota Dewan Konstitusi
menjabat selama sembilan tahun dan
setelahnya tidak dapat menjadi anggota
kembali. Namun, jika ditunjuk untuk
menggantikan anggota yang tidak dapat
menyelesaikan mandatnya, mandat penerus
dapat diperpanjang selama jangka waktu
penuh jika pada saat berakhirnya mandat
diganti, penggantian tersebut tidak lebih
dari tiga tahun.
Anggota Dewan Konstitusi
mengucapkan sumpah di hadapan Presiden.
Tidak ada kualifikasi usia atau profesi
yang diperlukan untuk menjadi anggota

Dewan Konstitusi. Sembilan anggotanya
harus tunduk seperti halnya ketundukan
yang ditunjukkan oleh lembaga-lembaga
professional lainnya.
Selama masa jabatannya, anggota
Dewan Konstitusi dapat ditunjuk untuk
jabatan publik atau menerima pilihan
promosi jika mereka pejabat. Anggota
Dewan Konstitusi dapat memilih untuk
menghentikan fungsi mereka. Mereka juga
dapat dinyatakan telah mengundurkan diri
dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau
cacat fisik permanent yang ditemukan oleh
Dewan Konstitusi.
Prosedur
Dewan Konstitusi adalah lembaga
permanent. Anggotanya bekerja sebagai

hakim dalam sidang paripurna. Diskusi
dan rapat yang berlangsung di antara para
anggota juga menyaratkan adanya kuorum,
yakni kehadiran paling sedikit tujuh hakim
untuk dapat memutuskan perkara. Ketua
memiliki hak suara sama seperti anggota
lainnya dalam setiap pembahasan perkara
dip leno.
Dalam perselisihan pemilihan umum,
pengujian perkaranya dipercayakan kepada
salah seorang anggota Dewan yang terdiri
dari tiga anggota yang ditunjuk (Dewan
Panel). Masing-masing dari mereka dipilih
dengan pertimbangan berangkat dari
latar belakang yang berbeda. Jadi, dalam
satu panel, tiga anggota yang terlibat
penanganan perkara harus berasal dari latar
belakang institusi yang berbeda-beda, tidak
boleh sama; satu dari usulan Presiden, satu
dari lembaga yudikatif, dan seorang lagi
dari legislatif.
Organisasi
Conseil Constitutionnel dipimpin
oleh seorang jenderal sekretaris (sekjen).
Sekjen diangkat berdasarkan Keputusan
Presiden Republik dan memiliki fungsi
untuk mengarahkan staf administrasi dan
hukum para hakim dari direksi yudisial
atau administratif majelis parlemen, atau
akademisi. Tugas kesekjenan adalah
melayani secara administratif dan yudisial
terhadap apa saja yang dibutuhkan oleh
anggota Dewan Konstitusi.
Dewan Konstitusi juga ditunjang
dengan adanya dokumentasi yang lengkap
serta karya-karya tentang penelitian
hukum. Selain itu, sekretariat jenderal
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Sembilan Anggota Dewan Konstitusi Republik
Perancis dalam Ruang Rapat Utama.

juga bertanggungjawab terhadap layanan
keuangan, hubungan eksternal, hingga
bertanggung jawab untuk hal-hal teknis
seperti catering, transportasi, dan lainnya.
Karena itu, tugas sekjen adalah membentuk
tim kerja yang mampu mengorganisir
semua kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Yurisdiksi
Kekuasaan Dewan Konstitusi
terbagi dalam dua kategori. Pertama,
otoritas yudisial. Otoritas yudisial ini
mencakup perselisihan normatif yang
bersifat opsional dalam konteks hukum
ordiner. Kemudian, mencakup perselisihan
mengenai pemilihan umum dan persoalan
referendum.
Kedua, kekuasaan konsultatif. Dewan
Konstitusi dapat memberikan pendapat
secara resmi karena diminta oleh Kepala
Negara kapan saja (Pasal 16 Konstitusi
Perancis). Bahkan lebih jauh, pemerintah
pun dapat berkonsultasi dengan Dewan
Konstitusi terkait dengan pemilihan
presiden maupun referendum, serta
mekanisme voting atau pemungutan suara
yang harus dilakukan.
Dewan Konstitusi wajib memberikan
pendapat ketika berkonsultasi secara resmi
yang diminta oleh Kepala Negara pada
pelaksanaan Pasal 16 dari Konstitusi.
Dewan Konstitusi akan memeriksa materi
konsultasi yang dimohonkan. Selain itu,
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Pemerintah Perancis sendiri memang
berkewajiban harus berkonsultasi
dengan Dewan mengenai aturan tentang
pemungutan suara untuk pemilihan
Presiden dan referendum. (Yazid)
Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://www.conseil-constitutionnel.fr

Ragam Tokoh

Lukman Hakim Saifuddin
Tolak Pembatalan Undang-Undang Penodaan Agama

L

ukman Hakim Saifuddin, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP-PPP meminta
Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak mengabulkan pengajuan pembatalan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama.
Lukman menilai Undang-Undang Penodaan Agama tersebut masih
diperlukan untuk mencegah konflik agama di masyarakat. “Kalau undang-undang tersebut
dicabut, bisa-bisa terjadi konfilk horizontal di masyarakat karena masing-masing pihak bisa
saling menodai dan menistai agama,” ungkapnya, Kamis (28/1).
Lebih lanjut, Lukman mengatakan PPP tetap beranggapan bahwa agama masih perlu
diatur oleh negara. PPP menganggap agama seringkali dapat disalahgunakan
untuk kepentingan tertentu yang justru bertentangan dengan agama itu sendiri.
“Bisa saja seseorang mengaku sebagai nabi kemudian orang yang
percaya disuruh untuk menyetorkan uang atau disuruh bersetubuh. Itu
kan masuk ke dalam penodaan dan penyalahgunaan agama,” ujarnya
mencontohkan.
Senada dengan partainya, PPP, Lukman mengatakan jika
undang-undang itu dianggap tidak lagi sesuai dengan
perkembangan terkini, seharusnya cukup disarankan untuk
direvisi saja. (Tempointeraktif/Yusti Nurul Agustin)

Presiden Kazakhstan
Ubah Konstitusi Demi Lanjutkan Kekuasaan

S

epertinya seorang presiden atau pemimpin negara bersikeras
untuk tidak turun dari jabatannya sedang tren saat ini. Selain
Ahmad Mubarok dari Mesir, Presiden Kazakhstan, Nursultan
Nazarbayev juga berlaku sama. Sampai-sampai ia hendak
mengubah kontitusi demi dapat melanjutkan kekuasaannya.
Nazarbayev sudah menjabat sebagai Preziden Kazakhstan selama
20 tahun sejak negara itu berpisah dari Uni Soviet pada 1991. Sampai
usianya menginjak 70 tahun, Nazarbayev tetap ingin melanjutkan
kekuasannya dengan membuat undang-undang yang melegalkan
rencananya tersebut. Bahkan, untuk memuluskan rencananya,
Nazarbayev menggandeng pihak parlemen yang notabene berasal dari
partai pendukung Nazarbayev. Parlemen Kazakhstan tersebut bahkan
sudah mengubah konstitusi negara yang berada di perbatasan Rusia dan
China itu demi terwujudnya keinginan Nazarbayev.
Usaha Nazarbayef akhirnya kandas Mahkamah Konstitusi
Kazakhstan menolak dengan tegas undang-undang yang mampu
membuat Nazarbayev bisa berkuasa lagi hingga 2020. itu. Mahkamah
Konstitusi Kazakhstan mengatakan upaya tersebut tidak sah.
“Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang itu
melanggar konstitusi,” tegas Ketua Dewan Konstitusi Kazakhstan, Igor
Rogov. (Kompas.com/AP/Yusti Nurul Agustin)
Januari 2011 KONSTITUSI
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Keseleo Lidah

S

idang PHPU di MK yang berlangsung serius,
sempat juga diwarnai gelak tawa sesaat. Hal itu
terjadi saat Anggota KPU Endang Sulastri salah
menyebut nama tempat. Dalam sidang PHPU di
MK hari pada Agustus 2009, Tim JK-Wiranto menghadirkan
saksi, Umi Sari Dewi, warga Palmerah Barat, Jakarta Barat,
yang dalam Pemilu Legislatif lalu terdaftar di DPT.
Namun, dalam Pilpres kemarin, perempuan yang
KTP-nya beralamat di Kebon Kacang, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, ini tidak terdaftar. Karena tidak terdaftar di
tempat tinggalnya, Umi mengurus penggunaan KTP agar
bisa mencontreng di Kebon Kacang. Oleh sebab itu, Umi
bercerita dia pun harus menjalani proses yang cukup
berbelit-belit. “Saya tanya Pak RT katanya nggak bisa,
malah disuruh tanya Ketua KPPS. Tapi saya tanya Pak RW
langsung bilang bisa,” kata Umi.
	Menanggapi kesaksian Umi, Anggota KPU
Endang pun melakukan klarifikasi dengan menanyakan
di mana Umi tinggal dan di mana KTP-nya tercatat.
“Jadi KTP Anda di Kebon Kosong,” kata Endang.
Umi kemudian menyela dan mengoreksi ucapan
Endang Sulastri, “Kebon Kacang, Bu,” sela Umi
dengan nada yang meyakinkan kepada Majelis Hakim.
“Oh Kebon Kocong, eh Kebon Kacang,” kata Endang
keseleo lidah. Kontan hadir tertawa, termasuk Ketua
Bawaslu Nur Hidayat Sardini ikut tertawa, malah sampai
terbatuk-batuk. Ketua Majelis Hakim, Mahfud MD pun
tergelitik untuk turut berkomentar. “Kebanyakan makan
Kebon Kocong,” timpal Mahfud mengomentari batuk-batuk
Ketua Bawaslu. Demikian seperti dilansir dari www.bawaslu.
go.id.
(Nano Tresna A.)
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Beda MK Korea
Selatan dengan MK
Thailand

M

ahkamah Konstitusi (MK) di setiap negara
memang memiliki ciri khas masing-masing.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan misalnya,
ternyata diketahui tidak memiliki kewenangan
untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Sengketa
Pemilu Presiden dan Pemilu DPR malah justeru diproses dan
dilaksanakan oleh pihak Mahkamah Agung Korea Selatan.
“Sengketa yang terjadi di Pemilu Presiden atau Pemilu
DPR di Korea Selatan adalah sengketa terkait keabsahan
proses pemilu dan keabsahan hasil pemilu. Dua hal itu bisa
diproses di Mahkamah Agung Korea Selatan,” ujar Ketua
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Dong Heub Lee.
Berbeda dengan MK di Thailand, terkait penanganan
kasus sengketa pemilihan umum. Komisi Penyelenggara
Pemilu (KPU) di Thailand dapat melakukan investigasi
untuk kemudian meminta keterangan dari semua pihak
terkait keberatan terhadap pemilu yang dianggap
tidak adil, tidak jujur dan juga disinyalir banyaknya
terjadi pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan.
“Jika Komisi Penyelenggara Pemilu Thailand
memutuskan untuk melakukan pemilu ulang atau
mencabut hak pilih sebelum hasil pemilu diumumkan, maka
keputusan pemilu ulang atau pencabutan hak pilih tersebut
memang sudah final dan tidak bisa diganggu gugat.
Namun, apabila keputusan KPU Thailand muncul
setelah hasil akhir pemilu diumumkan, maka berbagai
keberatan terhadap pelaksanaan pemilu akan diproses ke
Mahkamah Agung Thailand. Selain itu pula, KPU Thailand
juga tidak bisa menangani kasus-kasus kriminal dari
pelaksanaan pemilu. Bagaimanapun, kasus-kasus kriminal
yang terjadi pada saat pemilu, tetap diserahkan pada
pengadilan. Demikian seperti dilansir dari tribunnews.com.
(Nano Tresna A.)

PUSTAKA Klasik

Antara Hasrat Melindungi Manusia dan
Pembatasan Kekuasaan
Oleh: Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

D

i tengah berbagai kejahatan
yang terus menerus terjadi
dengan segala polanya, baik
berskala nasional maupun
internasional, penggunakan hukum pidana
sejak lama disangsikan keandalannya.
Kesangsian terletak pada kemampun
hukum pidana menanggulangi kejahatan
yang terjadi. Kondisi ini sayup-sayup
terdengar sejak lama dan terus mengiringi
agar keberadaan sanksi hukum pidana
lebih humanis dan hukum pidana memiliki
kemampuan menanggulangi kejahatan
yang terjadi.
Memang hukum pidana sendiri
memiliki usia sangat panjang, seumur
peradaban manusia itu sendiri. Misalkan
saja, ketidaksetujuan atas sanksi pidana,
beberapa pandangan menganggap sanksi
ini merupakan peninggalan dari kebiadaban
kita di masa lalu (a vestige of our savage
past) yang harus dihindari.
Namun, pada dasarnya umumnya
tiap negara memandang hukum pidana
masih diperlukan keberadaannya, termasuk
kebijakan kriminal di Indonesia. Bahkan,
dalam perkembangan hukum pidana
selanjutnya mengalami kemajuan pesat
dengan pengaturan dalam penormaannya,
pembentukan lembaga-lembaga baru nonkonvensional seperti KPK dan Pengadilan
Tipikor untuk mengatasi kejahatan korupsi
sebagai kejahatan luar biasa.
Namun, pada dasarnya keberadaan
hukum pidana hampir selalu menjadi
perhatian penuh negara. Karena memang,
bidang hukum ini berada di wilayah hukum
publik yang menyangkut kepentingan
rakyat banyak untuk melindungi umat
manausia dari kejahatan yang semakin

Judul

: Ringkasan Tentang Hukum
Pidana
Pengarang : Mr. Karni
Penerbit : Penerbitan dan Balai Buku
Indonesia
Tahun
: 1950
Jumlah
: 163 halaman

meningkat model dan sebarannya, terutama
kejahatan yang merugikan keuangan
negara, lintas negara, dan kejahatan atas
kelompok-kelompok khusus dan kondisikondisi khusus.
Buku yang ditulis oleh Mr. Karni
yang berjudul “Ringkasan tentang Hukum
Pidana” ini merupakan salah satu bagian
usaha para ahli generasi awal yang
berusaha menyajikan hukum pidana
di Indonesia, yang pada masa-masa

awal kemerdekaan RI, referensi tentu
sangat terbatas dan mayoritas berbahasa
Belanda. Sedangkan keberadaan hukum
pidana adat sendiri masih belum diteliti
keberaaannya di masing-masing daerah,
karena minimnya penelitian saat ini. Karya
ini disusun pada saat penulis berada di
Leiden, Belanda pada 1950.
Di dalam buku ini pada dasarnya
substansinya sudah banyak ditulis ahli
hukum, misalkan Prof. Moeljatno, Mr.
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Tresna, Mr. Wirjono Prodjodikoro,
Mr. Achmad Soema di Pradja, Andi
Zainal Abidin dan lain sebagainya.
Penulis belakangan, pada dasarnya
b a n y a k b e r s u m b er d ar i r ef er en s i
lama dengan menyesuaikan dengan
konteks perkembangan hukum yang
terjadi baik pengaturannya maupun
praktik pengadilannya, misalkan semakin
berkembangnya pengaturan hukum pidana
di luar KUHP.
Yang manarik sebagaimana dalam
buku hukum pidana pada umumnya,
pembedaan hukum pidana dengan lainnya.
Hukum pidana menurut Karni dengan
singkat adalah, “aturan-aturan yang
mengandung larangan yang membawa
hukuman bila dilanggar.” Beranjak
mengenai apa itu “hukuman”, ia membahas
dalam bab mengenai “pemandangan
tentang hukuman” yang didalamnya berisi
pergulatan pemikiran mengenai batasan
hukuman, tujuan hukuman (pemidanaan)
dan dasar atau sebab menjatuhkan hukuman
terhadap seseorang.
Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar
apakah hak negara menghukum seseorang,
bahkan di negara tertentu termasuk
Indonesia, dengan menghukum mati
seseorang, karena juga terdapat pandangan
anarchisme yang menolak campur tangan
paksaan di luar masyarakat. Perkembangan
teori-teori inilah yang ditulis Karni
di bukunya. Pada dasarnya hal ini
seputar pertentangan antara melindungi
kepentingan individu dari kesewenangwenangan aparat hukum (hakim) dalam
menjatuhkan hukuman, dan selain itu juga
melindungi manusia agar tidak melakukan
kejahatan.
Mengenai yang terakhir, pada
dasarnya tujuan hukuman, agar menakutnakuti seluruh masyarakat agar tidak
melakukan kejahatan (generale preventie),
juga mencegah pelaku kejahatan tidak
mengulangi kembali perbuatannya
(speciale preventie). Selain itu, dalam
perkembangannya sebuah hukuman
agar pelaku kejahatan dapat kembali ke
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masyarakat sebagai orang baik.
Jika Van Apeldoorn, setuju hukuman
karena orang melakukan kejahatan (quia
peccatum est), juga supaya orang tidak
melakukan kejahatan (ne peccetur),
Agaknya, Karni juga senafas dengan
itu. Dalam memaparannya yang cukup
rinci tentang segala teori, ia menyatakan
hukuman digunakan agar pelaku
tidak melakukan kejahatan lagi, juga
memperbaiki pelaku agar tidak melakukan
kembali. Memperbaiki pelaku itu harus
tercapai dengan hukuman yang diberikan
dan mempunyai pengaruh atas masyarakat
umum tersebut.
Keberadaan hukum pidana juga
pada dasarnya membatasi kekuasaan
negara agar tidak sewenang-wenang
menghukum manusia yang memiliki
kebebasan dan hak yang tidak dapat
direnggut siapapun. Pengaturan apakah
perbuatan yang patut dihukum harus
jelas, terang dan tegas agar masyarakat
tau batas-batas. Apa yang boleh dan
tidak dilakukan, juga agar terjapai agar
dengan pengaturan tersebut, sesuatu
yang dilarang tidak dilakukan. Dasar
kelahiran “Nullum delictum sine praevia
lege poenali” cukup jelas terurai disini,
yakni delik tak aka ada jika aturan-aturan
hukum tidak mengatur sebelumnya, dan
bagaimana Karni menempatkan delik
adat dengan pengaturan tersebut dan jika
terjadi perubahan aturan ketika perbuatan
yang dilarang dilakukan.
Dalam bagian-bagian selanjutnya
buku ini mengulas bagaimana hakim
menafsirkan Undang-Undang, apa
itu delik (perbuatan yang membawa
hukuman) dan perbuatan lain, Perbuatan
dan Akibat, Salah-Dosa dalam pidana yang
berbeda pengertian dengan di masyarakat,
Sengaja dan Salah, Salah (culpa, alpa,
lalai), perbuatan melawan hukum,
alasan yang mengecualikan hukuman,
hak perlawanan untuk melindungi
kepentingan hukum, menjalankan
undang-undang dan perintah jabatan,
alasan-alasan lain yang mengecualikan

hukuman, percobaan, turut berbuat delik
dan lain sebagainya.
Yang menarik soal melawan hukum,
dimana Karni menggunakan istilah
“Perlawananan hukum dan perlawanan
hak”, ia menganggap melawan hukum
harus dianggap ada dalam semua delik,
meskipun dalam delik tidak dicantumkan.
Penegasan melawan hukum dalam delik,
hanya mewajibkan dalam surat tuduhan
hal tersebut dibuktikan. Selain itu, ia
juga memberikan trik-trik permusan
apakah dalam perumusan setiap pasal
diterangkan dengan tegas bahwa jika
tidak terdapat salah-dosa, maka hukuman
juga dijatuhkan. Hal ini penting bagi hak
seseorang yang tidak bersalah dijatuhi
hukuman kepadanya.
Buku ini cukup lengkap memberikan
gambaran hukum pidana di Indonesia,
meskipun disana-sini banyak istilah-istilah
hukum yang sudah banyak dikenal dan
tidak asing, akan tetapi dalam buku ini
masih jarang dikenal di kalangan hukum.
Misalkan saja, “alasan penghapus pidana”
yang kita kenal saat ini, Karni dalam
buku ini menggunakan istilah “alasanalasan yang mengecualikan hukuman”,
“pembelaan terpaksa (noodweer)” dengan
“hak perlawanan melindungi kepentingan
hukum” dan lain sebagainya.
Namun, sebagai sebuah “Ringkasan
tentang Hukum Pidana” sebagaimana judul
buku ini, karya yang cukup sistematis
dan renyah dalam cara bertutur ini sangat
bermanfaat menggambarkan bagaimana
hukum pidana di Indonesia. Keandalan
hukum pidana sangat penting di tengah
hukum mudah ditafsirkan seenaknya.
Selain itu, hal yang perlu dipikirkan
adalah apakah tujuan hukum pidana
sebagaimana disinggung buku ini sudah
benar dirumuskan sesuai tujuan negara
dan apakah benar-benar masyarakat
benar-benar merasakan manfaatnya atau
justru menjadi hukum pidana alat pihak
yang kuat menindas yang lemah. Semua
ini menjadi pekerjaan bersama untuk
diselesaikan.
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Meramu Sendi dan Fundamen Negara
Oleh: Abdullah Yazid Reporter Majalah Konstitusi

N

askah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Edisi Revisi telah
diluncurkan beberapa bulan lalu oleh
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD
beserta Ketua MPR Taufiq Kiemas serta
jajaran mantan Panitia Ad Hoc (PAH)
yang tergabung dalam Forum Konstitusi
di Gedung MK.
Dari beberapa judul buku yang
revisi, Buku II Sendi-Sendi/Fundamen
Negara cukup banyak revisi. Buku semula
yang diterbitkan tahun 2008 hanya berjumlah 450 halaman, sekarang bertambah dua
kali lipatnya. Sebab, banyak penambahanpenambahan dari risalah yang diterbitkan
oleh Majelis Permuswaratan Rakyat
(MPR). Banyak pembahasan mengenai
dasar negara, bentuk negara, kedaulatan
rakyat, negara hukum, wilayah negara,
hingga mengenai bendera, bahasa, dan
lambang negara, serta lagu kebangsaan.
Beberapa pembahasan penting dalam perubahan pertama, kedua, dan ketiga,
belum termaktub dalam buku sebelumnya.
Misalnya, diskusi dan perdebatan tentang
Pancasila sebagai Dasar Negara pada era
reformasi. Jika melihat rentetan dialog
yang terjadi antara Tubagus Haryo, Taufiequrrahman Ruki, Hamdan Zoelva (sekarang hakim konstitusi), Aberson Marle
Sihaloho (FPDIP), dan lainnya, nampak
bahwa berbagai interpretasi dan pendekatan terhadap Pancasila sebagai Dasar
Negara dibicarakan secara hati-hati.
Salah satu persoalan yang sempat
muncul di masyarakat adalah mengenai
posisi Pancasila sebagai Dasar Negara.
Mereka mempertanyakan apakah silasila yang ada di dalam Pembukaan UUD
1945 dapat juga disebut secara tepat
sebagai Pancasila, karena di dalam seluruh kerangka UUD 1945 tersebut tidak
terdapat kata Pancasila.
Yang menarik adalah penekanan
Asnawi Latief dari Fraksi Partai Daulat

Ummah (FPDU) yang menekankan bahwa
bagaimanapun Pembukaan UUD 1945
sudah mengandung ideologi negara. “Di
sini banyak hal-hal yang semantik yang
salah kaprah antara dasar, asas, seluruhnya dicampur-aduk...mana yang kita
pakai Pancasila sebagai Dasar Negara
atau sebagai Ideologi negara atau asas
negara, sebab asas dalam Bahasa Arab
itu lebih dalam atau prinsipil..”.
Pendapat Asnawi Latief tersebut ingin menegaskan tidak perlunya memasukkan ideologi dalam pasal-pasal karena
sudah tergambarkan dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945. Dalam rumusan
amandemen sendiri, setelah dibahas pada
perubahan ketiga, hasilnya memang MPR
tidak mengubah posisi Pancasila sebagai

Judul Buku : Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Latar
Belakang, Proses dan Hasil
Perubahan 1999-2002, Buku
II Sendi-Sendi/Fundamen
Negara, Edisi Revisi
Penulis
: Tim Penyusun Naskah
Komprehensif Perubahan
UUD 1945
Penerbit : Setjen dan Kepaniteraan
		 MK RI
Tahun
: 2010
Jumlah
: xxx + 692
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Dasar Negara, dan tidak juga mencantumkannya dalam Batang Tubuh, meskipun
sempat diusulkan untuk masuk dalam
Batang Tubuh dengan rumusan “Dasar
Negara adalah Pancasila”. Pancasila sebagai Dasar Negara tetap hanya berada di
dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945.
Fundamen dan Sendi-Sendi Negara
(grondbegripen dan grondbeginzelen) yang
dibincang PAH I dan PAH III ini harus
diakui berhasil membawa perubahan pada
Bab I Pasal 1 dengan menambah satu
ayat baru, yaitu Ayat (3) yang berbunyi
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Pada UUD sebelum amandemen, sama
sekali tidak ada kata-kata ini dalam pasalpasalnya, kecuali hanya disebut dalam
penjelasan.
Perubahan ini kiranya konsisten
dan konsekuen dengan sistem kedaulatan
yang dianut, yakni Kedaulatan Rakyat
(kedaulatan berada di tangan rakyat). Se-
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bagai konsekuensi logisnya, diterimanya
Bentuk Negara (staatsvorm) republik atau
demokrasi.
Agar demokrasi dengan segala
risikonya tidak terdegradasi menjadi
monarki, maka pembatasan melalui paham negara hukum menjadi fundamen
yang amat penting. Fundamen ini pula
yang sedikit banyak ikut menginspirasi
lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK)
pada tahun 2003 sebagai lembaga negara
yudikatif.
Buku II ini menjadi saksi sejarah
betapa perubahan itu tidak mudah; harus
melalui perdebatan panjang, meyakinkan
banyak pihak, bahkan terkadang banyak
muncul pula kesan kontroversial. Jatuhnya
mantan Presiden Gus Dur menjadi bukti
bahwa negara Indonesia saat itu belum
mengejawantahkan dirinya sebagai negara
hukum, tapi lebih pada negara politik. Kejatuhan itu sendiri lebih didominasi aspek
politis daripada aspek hukumnya.

Buku ini memang komprehensif,
sesuai namanya. Meski sepertinya terlalu
tebal dan membutuhkan waktu lama untuk
dapat mengikuti alur perdebatan tematema di dalamnya, tapi cukup membantu
karena sequence yang disusun berurutan
sesuai dengan tahap perubahan dan rapatrapat yang terjadi di dalamnya. Itu pasti
butuh ketelatenan tinggi dan menjenuhkan.
Namun sekarang hasilnya bisa kita baca
bersama.
Alangkah baiknya para negarawan,
dan terutama anggota MPR yang berwenang mengamandemen UUD, menelaah
perdebatan di dalamnya, untuk kemudian
memikirkan lagi bagaimana asas kemanfaatan dalam menyusun konstitusi Indonesia, jika memang suatu hari diperlukan
lagi waktu untuk melakukan amandemen
berikutnya.[]

Korupsi Para Pemimpin
Abdul Ghoffar : Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pangkajian (Puslitka) Mahkamah Konstitusi.

B

eberapa hari yang lalu, dalam
sebuah talk show yang diadakan
oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) dan disiarkan secara
langsung oleh MetroTV dari Gedung MK
(26/1), Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Gamawan Fauzi (GF) mengeluhkan
besarnya biaya Pemilihan Umum Kepala
Daerah (Pemilukada).
Menurutnya ada Gubernur yang
mengaku habis Rp 60 miliar untuk
memenangkan pemilihan tersebut, bahkan
ada yang mengaku habis sampai Rp 100
miliar. GF menduga maraknya perilaku
koruptif yang dilakukan oleh oknum
kepala daerah karena besarnya ongkos
politik yang dikeluarkan saat Pemilukada
(Kompas, 18/1).
Dalam kesempatan lain, kepada
pers GF mengatakan bahwa mayoritas
kepala daerah di Indonesia bermasalah
secara hukum. Bahkan ia mengaku setiap
minggu ada kepala daerah yang ditetapkan
sebagai tersangka. Saat ini ada 155 kepala
daerah yang tersangkut masalah hukum,
17 diantaranya adalah Gubernur (Kompas
(17/1).
Data yang disampaikan oleh GF
tersebut dikuatkan oleh Kompas (24/1).
Menurut catatan Kompas, hingga Minggu
(23/1), hanya lima dari 33 provinsi di
Indonesia yang kepala daerahnya tidak
terjerat perkara hukum. Umumnya mereka
terjerat kasus dana proyek, APBD,
pemadam kebakaran, dana bantuan, dan
aliran dana.
Model Perilaku Korupsi
Fenomena koruptif yang menjangkiti
para oknum kepala daerah sekarang ini
mengingatkan penulis pada Michael
Johnston. Melalui bukunya, Syndromes
of Corruption: Wealth, Power, and
Democracy (2005), ia meyakini bahwa
“corruption is a threat to democracy and
economic development in many societies.
It arises in the ways people pursue, use,
and exchange wealth and power, and in the
strength or weakness of the state, political,

Judul
Penulis
Penerbit
Tahun
Jumlah

and social institutions that sustain and
restrain those processes.”
Berpijak dari hal tersebut, Johnston
meneliti 12 negara, termasuk Indonesia. Ia
membagi korupsi ke dalam empat sindrom
atau model.
Pertama, influence markets yaitu
suatu kondisi dimana pihak swasta
menyewa akses dan pengaruh dalam
proses kebijakan yang dilembagakan,
biasanya melalui tokoh-tokoh politik yang
bertindak sebagai perantara. Model seperti
ini karakteristik korupsi yang terjadi di
negara yang demokrasinya sudah maju.
Kedua, elite cartels yaitu korupsi
yang terjadi di kalangan jaringan politik,
ekonomi, militer, birokrasi, atau elit etnis
dan komunal. Model ini biasanya dilakukan
untuk membantu mempertahankan
hegemoni mereka. Ketiga, oligarchs
and clans atau hegemoni oligarki dan
keluarganya. Dan keempat, official moguls
yaitu korupsi yang dilakukan pejabat
pemerintah yang menjarah perekonomian
dengan kekuasaan yang dimilikinya.
Dari keempat model tersebut,
Cina, Kenya, dan Indonesia masuk
model official moguls. Model korupsi

: Syndromes of Corruption:
Wealth,
Power,
and
Democracy
: Michael Johnston
: Cambridge University Press
(New York)
: 2005
: xiii + 267

official moguls yang dialami Indonesia,
menurut Johnston, adalah warisan lama
jauh sebelum era reformasi, dan semakin
meluas setelah reformasi. Fenomena
menjamurnya pendirian partai politik
pada masa reformasi, sebagai wujud dari
kebebasan berserikat dan berkumpul,
ternyata membawa bangsa ini seperti
yang dialami oleh Kenya. Pemilu yang
sedianya untuk membangun pemerintahan
demokratis, justru terperosok dalam
kubangan money politic.
Korupsi Top Down
Melihat fenomena tersebut, kita
harus melihat bangsa ini lebih ke dalam.
Perilaku koruptif yang terjadi pada saat
ini, harus dikaitkan dengan perilaku pada
era sebelumnya. Pada era orde baru,
sebagaimana hasil jepretan Johnston,
perilaku koruptifnya top down. Perilaku
seperti itu sudah menjadi esensi dari
strategi politik saat itu agar tercipta loyalitas
elit lokal, birokrasi, pemimpin militer,
calon politisi, bahkan para pengusaha.
Mekanisme seperti ini berlangsung sejak
era 1980-an.
Oleh karenanya, logika mengaitkan
antara besarnya biaya kampanye dengan
perilaku koruptif para oknum kepala daerah,
tentu terlalu menyederhanakan persoalan.
Sebab korupsi di negeri ini bukan hanya
dilakukan oleh pejabat yang dipilih dalam
Pemilu (kada), tetapi juga banyak dilakukan
oleh pejabat yang pengisian jabatannya
melalui mekanisme pengangkatan. Gayus
Tambunan, yang hanya seoarang pegawai
pajak Golongan III A Ditjen Pajak, adalah
Januari 2011 KONSTITUSI

81

PUSTAKA

contoh gamblang bagaimana perilaku koruptif
tidak ada hubungan secara langsung dengan
besarnya biaya saat peroses pemilihan.
Pola koruptif yang dilakukan oleh Gayus
sejatinya adalah fakta yang selama ini belum
terungkap. Puluhan miliar ia dapatkan dari
hasil membantu para pengemplang pajak.
Sejatinya perilaku koruptif yang
dilakukan oleh mayoritas kepala daerah,
bukan semata-mata hanya sekadar ingin
mengembalikan uang yang habis saat
pemilukada. Tetapi perilaku ini, bisa jadi
sudah terinternalisasi. Sifat “aji mumpung”
saat menjabat untuk memperkaya diri
sendiri adalah penyakit laten yang harus
dibasmi. Fenomena masyarakat menerima
uang Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu saat
Pemilukada, bisa jadi bagian dari “aji
mumpung” juga. Mumpung suara mereka
dibutuhkan, mereka pasang tarif.
Amputasi atau Kemoterapi
Ibarat penyakit kanker, sedikitnya
ada dua cara untuk memberantas perilaku
koruptif ini. Pertama, amputasi. Seorang
dokter biasanya akan melakukan tindakan
amputasi terhadap bagian tubuh yang

terserang kanker untuk menyelematkan
nyawa pasiennya. Dalam hal pemberantasan
korupsi, tindakan ini seharusnya dilakukan
oleh Presiden. Sebagai seorang kepala
pemerintahan dan kepala negara, Presiden
mempunyai power untuk melakukan hal
tersebut. Ditangannya ada Jaksa Agung
dan Kapolri. Melalui dua institusi ini
Presiden bisa mengamputasi para pejabat
yang terjangkit kanker korupsi agar tidak
menjalar ke tempat lain.
Kedua, kemoterapi atau pemberian
obat. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh
seorang dokter apabila kanker yang dialami
oleh pasiennya masih ringan. Tapi tindakan
ini juga bisa dilakukan oleh seorang dokter,
manakalah kankernya sudah stadium empat
yang sudah menjalar ke banyak organ
vital. Dalam kaitan pemberantasan korupsi,
kemoterapi juga harus dilakukan terus
menerus. Model kemoterapi yang dilakukan
adalah dengan memberi penyuluhan
secara massif kepada masyarakat. Selain
menyampaikan bahaya korupsi, penyuluhan
ini juga harus menyampaikan hukuman bagi
para koruptor. Upaya ini akan berhasil jika
para pemimpin di negeri ini juga memberi
contoh dengan menghukum berat para

koruptor, tanpa pandang bulu dan tebang
pilih.
Cina bisa jadi cermin penerapan
“teori kanker” ini. Ia mengamputasi para
pejabat tinggi maupun warga negaranya
yang melakukan tindak pidana korupsi,
tanpa pandang bulu. Dari 2001 sampai
2005, Cina menghukum mati sedikitnya
4.000 orang karena korupsi. Bahkan
kurang dari setahun, dari Januari sampai
November 2009, Cina menghukum
lebih dari 106.000 pejabatnya karena
pelanggaran disiplin, termasuk di dalamnya
terkait dengan korupsi.
Kini China “memaksa” Johnston
merevisi bukunya untuk mengeluarkannya
dari model official moguls. Sebab ia bukan
lagi negeri yang berperilaku koruptif
official moguls. China sekarang sangat
berbeda dengan lima tahun yang lalu.
Pada 2010, ekonomi China secara resmi
menyalip Jepang, menduduki peringkat
kedua setelah Amerika Serikat. Dan
kita, setelah melewati lima tahun, makin
terpuruk. Perilaku koruptif para pemimpin
semakin merajalela.

Komisi Pada Era Transisi:
Sebuah Fenomena Ketatanegaraan Indonesia
Oleh: Muhammad Bahrul Ulum
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

A
Judul

: Kedudukan Hukum Komisi
Negara di Indonesia
Penulis : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
Penerbit : PPS UB, Puskasi Univ.
Widyagama Malang dan Setara
Press
Tahun : Juli, 2010
Jumlah : xvi + 335 halaman
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walnya, buku yang ditulis
oleh Lukman Hakim ini
merupakan hasil karya ilmiah
S3 dengan judul “Eksistensi
Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia” untuk meraih
gelar doktor pada PDIH Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Malang. Lukman
memamaparkan dengan jelas mengenai
keberadaan komisi-komisi negara yang
saat ini tengah hangat diperbincangkan
di Indonesia.
Perkembangan lembaga-lembaga
baru selain lembaga-lembaga negara
yang telah eksis menjadi fenomena
menarik dan penting untuk dicermati.
Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan

ajaran trias politica oleh kekuasaan
eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam
perkembangannya berbanding lurus dengan
permasalahan yang muncul dan dihadapi
oleh negara. Keberadaan cabang kekuasaan
tersebut justru dipandang tidak mampu
berjalan efektif dalam menyelesaikan
permasalahan ketatanegaraan. Oleh karena
itu, berkembang dan dibentuk badan
atau lembaga yang bersifat ad hoc dan
mandiri.
Masalah penataan kelembagaan
negara tersebut melalui komisi-komisi
negara sebagai lembaga negara pembantu
(state auxiliary agencies), dapat pula
disebut sebagai self regulatory agencies,
independent supervisory bodies atau
lembaga yang menjalankan fungsi
campuran (mixed function), yaitu sebagai
fungsi kontrol, fungsi regulatif, fungsi
administratif dan fungsi penghukuman.
Namun, pembentukan komisi-komisi
negara tersebut belum didasarkan pada
konsepsi yang utuh untuk sebuah sistem
ketatanegaraan yang ideal sehingga masih
terdapat tumpang tindih kewenangan.
Kehadiran komisi-komisi
negara merupakan bagian dan desain
kelembagaan negara yang bertumpu pada
prinsip pemencaran kekuasaan sebagai
sebuah pilihan yang merupakan reaksi
terhadap politik orde baru. Keberadaan
komisi-komisi negara merupakan
sebuah permasalahan yang krusial
terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan
kewenangannya, yaitu strategis tidaknya
sebuah komisi akan sangat ditentukan
oleh kuat dan lemahnya kedudukan komisi
tersebut dibandingkan lembaga-lembaga
negara yang lain. Di samping itu, apakah
komisi-komisi ini berkedudukan sejajar
dengan lembaga negara lain seperti
Presiden, DPR, MPR, MA, MK dan

lain-lain, atau sebatas subordinasi dari
lembaga-lembaga negara tersebut.
Dalam buku ini, Lukman Hakim
berusaha untuk memaparkan dengan jelas
mengenai apakah keberadaan komisikomisi negara dapat dikualifikasikan
sebagai lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia
serta mengenai bagaimana pelembagaan
komisi-komisi negara berdasarkan
UUD 1945. Sehingga dapat ditemukan
kualifikasi lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai
tolok ukur dari penentuan eksistensi
komisi-komisi negara.
Implikasi hukum atas desain dan
kriteria kelembagaan negara berkaitan
dengan penataan sistem hukum nasional,
termasuk mengenai pola dan mekanisme
penyelesaian sengketa secara hukum.
sedangkan implikasi politik berkait dengan
desain kelembagaan sebagai instrumen
demokrasi dan konflik kekuasaan.
Menurutnya, pembentukan lembagalembaga negara (termasuk komisi negara)
harus mempunyai landasan berpijak yang
kuat dan paradigma yang jelas sehingga
keberadaannya membawa kemanfaatan
bagi kepentingan publik pada umumnya
dan bagi penataan sistem ketatanegaraan
pada khususnya.
Konsolidasi kelembagaan negara
untuk penataan kelembagaan negara
yang sesuai dengan cetak biru UUD
1945 harus segera dilakukan. Lembagalembaga negara sekunder hbersifat ad hoc
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang dibutuhkan karena dorongan
kenyataan fungsi lembaga-lembaga yang
ada sebelumnya dianggap tidak maksimal
atau tidak dapat diharapkan efektif
melakukan pemberantasan korupsi di
Indonesia.

Pada awalnya, pembentukan
komisi-komisi negara tersebut sangat
dibutuhkan oleh Indonesia, namun
dalam perkembangannya tidak nampak
gerakan yang dilakukan bahkan programprogram kerjanya belum dapat diketahui
secara transparan oleh masyarakat. Oleh
karena itu, keberadaan komisi-komisi
negara di Indonesia perlu dikaji ulang,
mengingat keberadaannya justru akan
menambah beban anggaran sehingga
demi tercapainya efisiensi dan efektivitas.
Pengelompokan dilakukan baik dalam
hal substansi pengaturan maupun dalam
pelembagaan yang mengacu pada fungsi
kelembagaannya. Selanjutnya dengan
ukuran-ukuran organisasi negara modern
berupa efektif, efisien dan berkeadilan,
pengelompokan dapat dilanjutkan dengan
pengelompokan berikutnya (regrouping).
Justru saat ini bertebarannya komisikomisi negara menjadi persoalan utama
karena keberadaannya tidak dibentuk
berdasarkan desain konstitusional sebagai
payung hukumnya. Keberadaannya
berdasarkan pada isu parsial dan insidentil
sebagai jawaban khusus terhadap persoalan
yang tengah dihadapi Negara Indonesia.
Terkait banyaknya komisi negara di
Indonesia, maka sangat berpotensi pula
menimbulkan dan terjadinya sengketa
kewenangan komisi negara.
Secara keseluruhan, masalah utama
dalam sistem ketatanegaraan republik
Indonesia terletak pada tidak adanya
acuan makna di dalam penyelenggaraan
kehidupan bernegara sehingga menjadi
tugas utama negara untuk mengawal
makna dalam kehidupan bernegara.
Buku yang berjumlah 335 halaman
ini menawarkan alternatif mengenai
pemaknaan kelembagaan negara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia.
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Kamus Hukum

“Ratio Decidendi”

R

atio decidendi (Jamak:
rationes decidendi ) adalah
sebuah istilah latin yang
sering
diterjemahkan
secara harfiah sebagai “alasan untuk
keputusan itu,” “the reason” atau “the
rationale for the decision.” Black’s Law
Dictionary menyatakan ratio decidendi
sebagai “[t]he point in a case which
determines the judgment” atau menurut
Barron’s Law Dictionary adalah “the
principle which the case establishes.”
Kusumadi Pudjosewojo (1976: 30)
sendiri mendefinisikan sebagai faktorfaktor yang sejati (material fact),
faktor-faktor yang essensiil yang justru
mengakibatkan keputusan begitu itu.
Ratio decidendi tidak hanya
penting dalam sistem dimana hakim
terikat keputusan hakim yang terlebih
dahulu (precedent), akan tetapi juga di
negara bertradisi civil law system seperti
Indonesia. Istilah hukum ini digunakan
dalam masyarakat hukum yang merujuk
prinsip hukum, moral, politik dan sosial
yang digunakan pengadilan sehingga
sampai membuat keputusan demikian.
Jadi setiap kasus memiliki ratio
decidendi, alasan yang menentukan
atau inti-inti yang menentukan putusan.
Kadang ratio decidendi jelas terlihat, akan
tetapi terkadang pula perlu dijelaskan.
Biasanya memang dalam praktek, hal-hal
yang essensiil ini menjadi kepentingan
para pihak dalam perkara untuk
membuktikannya atau membantahnya
atau menurut penulis sebagai “pusat
pertarungan para pengacara untuk
dibuktikan”.
Ketika melihat sebuah keputusan
pengadilan, ratio decidendi berdiri
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sebagai dasar hukum atas dasar putusan
dijatuhkan. Ratio decidendi secara
hukum mengikat pengadilan yang lebih
rendah melalui doktrin stare decisis,
tidak seperti obiter dicta, seperti
komentar yang dibuat sehubungan
dengan kasus yang mungkin relevan
atau menarik, tetapi tidak menarik dari
keputusan hukum. Ratio decidendi dapat
dikatakan mengikat untuk masa depan.
Semua pernyataan lain tentang hukum
dalam pendapat pengadilan - semua
pernyataan yang tidak membentuk
bagian dari putusan pengadilan pada isuisu yang benar-benar memutuskan dalam
kasus tertentu (apakah mereka adalah
pernyataan yang benar dari hukum atau
tidak) – adalah disebut obiter dicta.
Menurut pendapat, dissenting opinion
juga termasuk obiter dicta. Namun,
bisa terjadi dalam perkembangan, yang
semula obiter dicta dalam perkara
lain atau kemudian hari menjadi ratio
decidendi.
Contoh cukup jelas diberikan
oleh Kusumadi Pudjosewojo untuk
menggambarkan
perbedaan
ratio
decidendi dan obiter dicta. Ia mengatakan
jika suatu perkara mengandung faktorfaktor a, b dan c. Dari faktor-faktor ini
yang dianggap essensiil ialah faktor
a dan b, sedangkan c hanya penambah
saja. Berdasarkan hal tersebut, hakim
mengambil putusan x. Maka ratio
decidendi dari perkara itu adalah a dan
b (beserta x). Jika kemudian terjadi
perkara yang mengandung faktor a dan
b (dan c) maka bisa dipastikan bahwa
keputusannya akan x. Jika terjadi perkara
yang mengandung faktor a dan b dan
c dan d, sedangkan d adalah essensiil,

maka dalam perkara ini keputusannya
tidak mungkin x.
Misalkan ada seseorang mengendarai
mobil karena kesalahannya sehingga
menabrak orang yang naik sepeda motor.
Bahwa faktor yang menabrak memakai baju
biru, rambutnya keriting, terjadi pada hari
Selasa Kliwon dan lain sebagainya adalah
bukan faktor yang esaensiil dalam perkara
ini. Akan tetapi bahwa pengemudi mobil
kemudian menjalankan kendaraannya
terlalu kencang, sehingga jauh melebihi
maksimum diperkenankan, atau misalkan
saja mengendarai mobil dengan kondisi
mabuk, maka itulah faktor yang essensiil
yang menyebabkan pengendara diputuskan
bersalah atau tidaknya atau berat
ringannya. Faktor-faktor yang essensiil
inilah yang menyebabkan keputusan
bersalah tidaknya pengemudi, atau dengan
kata lain dapat dikatakan sebagai faktorfaktor yang “yuridis relevant”, sedangkan
faktor selainnya dalam perkara ini adalah
“yuridis irrelevant”.
Dengan demikian, dapat dikatakan,
pertimbangan hukum yang panjang lebar
dari putusan tidak semuanya merupakan
ratio decidendi dari putusan itu. Namun,
membutuhkan ketelitian juga untuk
menemukan ratio decidendi-nya sebagai
dasar dalam masalah dan fakta yang sama
mengambil keputusan yang konsisten di
kemudian hari. (Miftakhul Huda)
Referensi:

Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman
Pelajaran Tata Hukum Indonesia,
Aksara Baru, 1976.
http://en.wikipedia.org/wiki/
Ratio_decidendi
http://www.wisegeek.com/what-isratio-decidendi.htm
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D

i akhir tahun 2010 yang lalu,
salah satu persoalan yang
mengemuka dalam diskusi
publik adalah RUU Daerah
Istimewa Yogyakarta. Sesungguhnya
topik yang diperdebatkan hanyalah salah
satu saja dari substansi RUU itu, yaitu
terkait dengan tata cara pengisian jabatan
gubernur, pemilihan langsung oleh rakyat
atau penetapan Sultan sebagai gubernur.
Tulisan ini secara sengaja dibuat di saat
publik telah mampu menahan diri dan
memiliki jeda untuk memahami persoalan
secara utuh dan proporsional sehingga
pembahasan RUU itu nantinya dapat
dilakukan secara aspiratif dalam koridor
konstitusi.
Sebagai bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
pengaturan pengisian jabatan Gubernur
DI Yogyakarta tentu harus dibuat sesuai
dengan UUD 1945. Pasal 18 Ayat (4) UUD

1945 menyatakan bahwa Gubernur,Bupati,
dan Walikota dipilih secara demokratis.
Khusus terkait dengan status Provinsi
Yogyakarta sebagai daerah istimewa,
ketentuan yang juga harus menjadi dasar
adalah Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945,
bahwa negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa
yang diatur dengan undang-undang.Kedua
ketentuan tersebutlah yang seharusnya
menjadi dasar pijakan pengaturan sekaligus
menyelesaikan polemik pengisian jabatan
Gubernur DI Yogyakarta.
Makna Keistimewaan
Penegasan
pengakuan
negara
terhadap satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus dan istimewa dalam
Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 merupakan
wujud nyata sesanti “Bhinneka Tunggal
Ika”.Pengakuan ini mengandung makna

bahwa negara tidak akan menghapuskan
dan bahkan akan melindungi daerahdaerah yang memiliki sifat khusus dan
istimewa. Bentuk nyata dari pengakuan
ini adalah menjadikan keistimewaan
dan kekhususan daerah tertentu sebagai
materi dari undang- undang yang menjadi
dasar keberadaan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Ruang
lingkup
keistimewaan
suatu daerah tentu berbeda-beda.
Daerah Istimewa Aceh misalnya, ciri
keistimewaan yang menonjol adalah pada
sistem dan norma hukum di mana syariat
Islam mendapatkan tempat yang lebih luas
untuk diterapkan sebagai hukum positif.
Namun dari sisi struktur pemerintahan
dan kemasyarakatan, Daerah Istimewa
Aceh tidak memiliki keistimewaan
yang signifikan dibanding daerah lain.
Sebaliknya, keistimewaan utama untuk
Yogyakarta adalah pada struktur dan
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sistem kemasyarakatan dan pemerintahan
yang memang berbeda dengan daerah
lain sejak sebelum kemerdekaan. Sistem
kemasyarakatan
dan
pemerintahan
kesultanan itulah yang diakui secara sah
sebagai kesatuan pemerintahan daerah
yang bersifat istimewa. Sedangkan dari
sisi hukum, Yogyakarta tidak berbeda dari
daerah-daerah yang lain.
Pertanyaan utama dalam kasus
pengisian jabatan Gubernur DI Yogyakarta
adalah apakah tata cara pengisian
jabatan gubernur menjadi bagian dari
keistimewaan? Dengan kata lain, apakah
jika Sultan Yogyakarta tidak menduduki
jabatan sebagai Gubernur Kepala Daerah
Provinsi DI Yogyakarta, maka ciri
Yogyakarta sebagai daerah istimewa akan
hilang, atau paling tidak berkurang?
Apabila
kedudukan
Sultan
sebagai gubernur adalah bagian dari
sifat keistimewaan Pemerintahan Daerah
Yogyakarta, maka hal itu harus diakui oleh
negara dan guna memastikannya memang
mekanisme penetapan adalah pilihannya.
Sebaliknya,apabila
hal
itu
bukan
merupakan bagian dari keistimewaan,
maka pengisian jabatan kepala daerah
provinsi dapat diatur seperti daerah lain
yang tidak memiliki status sebagai daerah
istimewa.
Pemilihan secara Demokratis
Seandainya
pengisian
jabatan
gubernur merupakan salah satu bentuk
keistimewaan Yogyakarta, dalam arti yang
harus ditetapkan sebagai gubernur adalah
Sultan Yogyakarta, maka pertanyaan
selanjutnya adalah apakah hal itu tidak
melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (4)
UUD 1945 bahwa gubernur dipilih secara
demokratis?
Ketentuan pasal tersebut memberikan
pedoman dasar bahwa gubernur “dipilih
secara demokratis”. Kata “dipilih”
menunjukkan harus ada mekanisme dan
proses pemilihan yang tentunya berbeda
secara mendasar dengan penetapan. Dalam
pemilihan tentu harus ada calon yang akan
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dipilih dan orang yang akan memilih serta
tata cara menentukan calon mana yang
terpilih, sedangkan dalam penetapan hanya
ada satu orang yang harus ditetapkan.
Kata “secara” dalam frasa “dipilih secara
demokratis” mengandung arti adanya tata
cara, prosedur, dan tahapan. Oleh karena
itu kata “secara demokratis” dimaknai
sebagai keharusan adanya pemilihan
dengan tata cara demokratis yang tentu
saja terkait dengan hak memilih dan
dipilih, serta prinsip-prinsip pemilihan
yang jujur dan adil.
Kesepakatan rumusan “secara
demokratis” dalam Perubahan UUD

"Pertanyaan utama
dalam kasus
pengisian jabatan
Gubernur DI
Yogyakarta adalah
apakah tata cara
pengisian jabatan
gubernur menjadi
bagian dari
keistimewaan?"
1945 dicapai dengan maksud agar
bersifat fleksibel. Dalam arti, pembuat
undang-undang
dapat
menentukan
sistem yang sesuai dengan kondisi
daerah tertentu, apakah secara langsung,
melalui
perwakilan,atau
dengan
cara lain sepanjang masih menunjukkan
sifat demokratis. Hal ini sesungguhnya juga
dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan
konstitusi terhadap keragaman adat istiadat

dan budaya masyarakat antar daerah yang
berbeda-beda.
Penetapan Sultan secara otomatis
sebagai gubernur memang “terasa”
tidak memiliki sifat demokratis karena
sama sekali tidak ada unsur pemilihan
di dalamnya, apalagi tata cara yang
demokratis. Di sana hanya ada satu calon
yang mau tidak mau harus ditetapkan
sebagai gubernur dan tidak ada yang
dapat menolak penetapan itu. Hal ini
jelas menunjukkan bahwa penetapan
Sultan sebagai gubernur “terkesan” tidak
sesuai dengan ketentuan “dipilih secara
demokratis”.
Apakah dengan demikian pengisian
jabatan gubernur melalui penetapan itu
secara serta-merta bertentangan dengan
UUD 1945? Untuk mencerna permasalahan
ini perlu dilihat konstruksi ketentuan
UUD 1945 secara komprehensif, terutama
ketentuan terkait dengan pemerintahan
daerah.
Dasar
penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam
Pasal 18,Pasal 18A, dan Pasal 18B.
Pasal 18 dan Pasal 18A mengatur dasardasar penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bersifat umum untuk semua
pemerintahan daerah. Sedangkan Pasal
18B mengatur secara khusus mengenai
pengakuan negara terhadap satuan
pemerintahan yang bersifat khusus dan
istimewa, serta pengakuan negara terhadap
keberadaan dan hak kesatuan masyarakat
hukum adat.
Pengaturan yang bersifat khusus
dalam Pasal 18B tersebut menjadi dasar
pengaturan tentang satuan pemerintahan
daerah tertentu yang berbeda dari daerah
lain yang diatur dengan suatu undangundang
yang dibuat berdasarkan Pasal 18 dan 18A.
Perbedaan pengaturan ini tentu tidak perlu
dimaknai sebagai pertentangan karena
memang sudah ditentukan bersifat khusus
dan istimewa. Sebaliknya, jika perbedaan
tidak dimungkinkan, maka keberadaan
Pasal 18B menjadi tak berarti lagi.(*)
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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