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LAPORAN UTAMA
10 | Penyadapan Harus
Melalui Undang-Undang
Penyadapan merupakan tindakan yang melanggar
hak privasi seseorang, dan karenanya melanggar hak
asasi manusia (HAM). Namun kepentingan hukum
membutuhkan dan perkembangannya kemudian
dilegalkan. Penyadapan dan pengaturannya yang
membatasi hak seseorang tersebut yang dipersoalkan
para Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam
permohonan uji materi UU No.11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana
pertimbangan dan putusan MK mengenai ini?
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M

ajalah KONSTITUSI Edisi Februari 2011 menampilkan
sejumlah liputan menarik dan informatif. Rubrik
‘Laporan Utama’ misalnya, menghadirkan berita
“Pengaturan Penyadapan dengan Peraturan Pemerintah,
Inkonstitusional”. Penyadapan (interception) merupakan
bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang
bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights).
Namun, pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan
dengan undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.
Demikian pendapat Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan uji materi UU
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dibacakan pada Kamis (24/2). Dalam
amar putusannya, Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan.
Selain itu dalam rubrik ‘Ruang Sidang’ terdapat berita “MK Perintahkan
Pemungutan Suara Ulang di 4 Kecamatan Cianjur”. Dalam sidang putusan yang
berlangsung Rabu (16/2), Majelis Hakim memerintahkan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Cianjur untuk melakukan pemungutan suara ulang
dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur 2011 di empat kecamatan, yaitu Kecamatan
Cianjur, Kecamatan Cipanas,
Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pacet.
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Badan
Pengawas Pemilu, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur untuk mengawasi
pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. Melaporkan kepada
Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya
60 hari setelah putusan ini dibacakan, ujar Sodiki selaku Ketua Pleno.
Berita menarik lainnya, antara lain “MK Sidangkan Hasil Pemungutan Suara
Ulang Konawe Utara”, “Putusan PHPU Grobogan: Dua Perkara Ditolak, Satu
Dinyatakan Gugur”, “Raja Mohonkan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Kutai
Barat”, “Pemerintah Berhak Mengatur Izin Penyelenggaraan Hutan”, “Uji Materi
UU Kesehatan: Tembakau Bukan Zat Adiktif”, “Diberhentikan Tidak Hormat,
Persoalkan Hak Pensiun”.
Sedangkan rubrik ‘Aksi’ yang memuat beragam berita non-sidang, antara
lain “MK Lantik Kasianur Sidauruk Menjadi Panitera”, “Pakta Integritas, Wujud
Komitmen Profesionalisme MK”, “Dubes Amerika Serikat Berkunjung ke MK”,
“Mahfud MD Terima Penghargaan Man of The Year 2010”, “Majelis Kehormatan
Hakim MK Gelar Konferensi Pers Terkait Temuan Tim Investigasi MK”, “Polemik
Penolakan Bibit-Chandra, MK Hanya Berpendapat Melalui Putusan”.
Tak ketinggalan, rubrik-rubrik khas seperti ‘Konstitusi Maya’, ‘Cakrawala’,
‘Konstitusiana’, ‘Ragam Tokoh’ maupun ‘Pustaka’ dan ‘Pustaka Klasik’ tetap tampil
dengan informasi menarik bagi para pembaca. Itulah sekilas pengantar redaksi.
Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

EDITORIAL

Penyadapan versus Hak Privasi

M

a h k a m a h
Konstitusi (MK)
kembali tampil

m e m p e r l i h a t k a n
keberpihakannya terhadap hak
asasi manusia. MK menyatakan
bahwa
penyadapan
atau
intersepsi merupakan bentuk
pelanggaran terhadap hak
privasi yang bertentangan
dengan
Undang-undang
Dasar (UUD) 1945. Sekalipun
demikian, menurut MK, hak
privasi merupakan hak asasi
manusia yang dapat dibatasi
(derogable rights). Tetapi, pembatasan hak privasi tersebut hanya
dapat dilakukan dengan UU, sebagaimana ketentuan Pasal 28J
ayat (2) UUD 1945.
Pendapat Mahkamah tersebut merupakan jantung dari
Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang dibacakan majelis
hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Mahfud MD, 24
Februari lalu. Putusan atas permohonan uji materi Pasal 31 ayat
(4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut, diajukan oleh tiga
pemohon. Mereka adalah Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono,
dan Wahyudi.
Pemohon meminta agar MK mencabut Pasal 31 ayat (4)
UU ITE, yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.” Pemohon berdalil, ketentuan tersebut
bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945.
Sebenarnya sudah tiga kali MK memutus perkara soal
penyadapan. Pada akhir 2003, pasal penyadapan pernah pula
dipersoalkan di MK. Ketika itu, sebagai pemohon, sebenarnya
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)
mengajukan permohonan uji formil atas pembentukan Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Namun, di dalam petitumnya terselip permintaan
agar MK membatalkan sejumlah kewenangan KPK.
Salah satu kewenangan yang dimaksud adalah Pasal 12 Ayat
(1) huruf a UU KPK, yang menyatakan, “Dalam melaksanakan
tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi
berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembiacaraan.”
Ketika itu pemohon mendalilkan bahwa penyadapan dan merekam
pembicaraan bertentangan dengan hak asasi manusia karena
melanggar hak privasi.
Pada 30 Maret 2004, MK menolak permohonan tersebut.
Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 006/PUUI/2003
tersebut MK menyatakan, penyadapan dan perekaman
pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi
manusia. Pembatasan demikian, menurut MK, hanya dapat
dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum tersebut MK
menggariskan pokok-pokok yang harus termuat dalam undangundang itu kelak. Undang-undang itu, menurut MK, harus
merumuskan, antara lain, pihak yang berwenang mengeluarkan
perintah penyadapan dan perekaman setelah diperoleh bukti
permulaan yang cukup. Artinya, penyadapan dan perekaman
pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, atau justru
untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sedangkan untuk
menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak
asasi, sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua
itu harus diatur dengan undang-undang.
Pertimbangan hukum tersebut kembali dikutip oleh MK
dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada 19
Desember 2006. Ketika itu, Mulyana W. Kusuma, mengajukan
permohonan uji materil Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK karena
ia merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat pemberlakuan
pasal tersebut.
Dalam putusan terbaru yang membatalkan Pasal 31 ayat
(4) UU ITE tersebut, MK sengaja mengingatkan kembali akan
kedua putusan tadi. Jadi, jauh sebelum UU ITE berlaku pada
2008, sebenarnya MK sudah menggariskan bahwa penyadapan
merupakan pelanggaran hak privasi dan oleh sebab itu harus
diatur dengan undang-undang. Namun kemudian, pada 2008,
justru muncul ketentuan undang-undang yang memerintahkan
tata cara penyadapan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bahkan, ketika permohonan pengujian UU ITE diajukan pada
awal 2010, pemerintah sudah menyiapkan Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Intersepsi. Lahirnya RPP
tersebut mengundang kontroversi dan dianggap akan melemahkan
upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Apalagi pada saat itu,
MK baru saja memerintahkan KPK untuk membuka rekaman
percakapan Anggodo Widjojo yang mengungkap praktek mafia
hukum di Indonesia.
Karena itu, kali ini MK menegaskan, Peraturan Pemerintah
(PP) tidak dapat mengatur pembatasan hak asasi manusia. Bentuk
PP hanya pengaturan administratif dan tidak memiliki kewenangan
untuk menampung pembatasan hak asasi manusia.
Saat ini penyadapan diatur dalam lima undang-undang
dan satu peraturan menteri. Akibatnya, tidak ada pengaturan
yang baku sehingga rentan terhadap penyimpangan. Karena itu,
menurut MK, diperlukan sinkronisasi yang hanya dapat dilakukan
oleh peraturan setingkat undang-undang.
Untuk memastikan keterbukaan dan legalitas penyadapan,
tata cara penyadapan tersebut harus diatur dengan undangundang. Di dalamnya harus memuat syarat-syarat penyadapan,
antara lain, ada otoritas resmi yang ditunjuk undang-undang
untuk memberikan izin penyadapan. Kemudian ada jaminan
jangka waktu penyadapan. Lalu, ada pembatasan penanganan
materi hasil penyadapan. Terakhir, ada pembatasan orang yang
dapat mengakses penyadapan.
Rambu-rambu tersebut diharapkan dapat menjadi
pedoman bagi pembentuk undang-undang. Dengan demikian,
tindakan penyadapan memenuhi syarat untuk dikecualikan
dari tuntutan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia.**

Februari 2011 KONSTITUSI

5

SUARA PEMBACA

Perkara Pemilukada Tetap Ditangani MK
Sebagai mahasiswa fakultas hukum di salah satu
universitas negeri di Jakarta, saya selalu memperhatikan
perkembangan terkini seputar dunia hukum. Dan Mahkamah
Konstitusi (MK) menjadi salah satu pusat perhatian saya.
Terlebih, track record MK selama ini membuat saya semakin
tertarik mengamati MK sebagai lembaga peradilan yang dapat
diandalkan.
Terakhir, perhatian saya tertuju tentang wacana
memindahkan pengadilan perkara Pemilukada ke Pengadilan
Tinggi. Terhadap rencana tersebut, saya merasa khawatir.
Kekhawatiran terbesar saya adalah semakin mudahnya
memanipulasi perkara Pemilukada. Saya khawatir keputusankeputusan yang dihasilkan nantinya tidak benar-benar adil. Dan
ujungnya, siapa yang kuat, siapa yang memiliki “modal” besar
akan memenangi perkara tersebut.
Saya berharap, penanganan perkara Pemilukada tetap
digelar di MK. Sebab saya melihat selama ini putusan-putusan
MK terhadap perkara-perkara Pemilukada cukup adil. Dan saya
yakin sekali, untuk memanipulasi perkara di MK sangatlah
tidak mungkin. Para hakim konstitusi tidak akan dengan mudah
dihasut untuk memenangi salah satu pihak bila tidak didukung
bukti-bukti yang kuat.

Karena itu semualah, saya mohon agar perkara-perkara
Pemilikada tetap digelar di MK demi terwujudnya keadilan
untuk semua.
Rahmat Ramadhan
Mahasiswa

Majalah Konstitusi Memberikan Informasi dan
Tranformasi Keilmuan
Majalah Konstitusi selalu memberikan informasi dan
transformasi keilmuan khususnya tentang ketatanegaraan,
terlebih saya mahasiswa hukum akan tetapi disiplin ilmu yang
saya ambil bukan hukum ketatanegaraan, sehingga keberadaan
Majalah Konstitusi sangat membantu saya untuk selalu
meng-update informasi keilmuan ketatanegaraan yang selalu
memberikan pencerahan tanpa harus kuliah menempuh disiplin
ilmu ketatanegaraan.
Semoga terus dapat menstransformasikan informasi untuk
mencerdaskan bangsa
Murfiatul Maulida
Mahasiswi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

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
Menjelang Pemilu 1999, LP3ES bekerjasama dengan UNDP (United
Nations Development Programme), telah menyalurkan bantuan untuk
mendukung 37 NGO dalam melaksanakan pendidikan pemilih dan
pemantauan pemilu.
Program yang saat ini sedang dikembangkan adalah Program Studi
dan Pengembangan Demokrasi. Tujuan program ini adalah meningkatkan
efektivitas LP3ES dalam memfasilitasi dan mendorong keberlanjutan
demokratisasi di Indonesia. Serangkaian kegiatan yang terdiri dari survai
pengumpulan pendapat umum; pendidikan kewarganegaraan; studi
transisi ke demokrasi; pengembangan manajemen konflik, local grantmaking; serta penerbitan buku-buku tentang demokrasi, civil society dan
persoalan good governance.

http://www.kpmm.or.id
http://www.lp3es.or.id

LSM Tua Penggagas Pemikiran Alternatif
Jika anda pegiat LSM, pastilah mengenal LP3ES yang dikenal
sebagai dedengkot LSM di Jakarta. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan
Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) adalah sebuah LSM nirlaba
dan otonom. Lembaga ini didirikan oleh sekelompok cendekiawan dan
aktivis mahasiswa pada tanggal 19 Agustus 1971. Pembentukannya
dilatarbelakangi gagasan tentang perlunya pemikiran alternatif dalam
membangun bangsa.
Visi LP3ES ke depan adalah terwujudnya tatanan sosial, ekonomi
dan politik masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Dengan
mendasar prinsip-prinsip kesetaraan hak bagi semua manusia.
Misi yang diemban LP3ES adalah meningkatkan kesadaran politik
rakyat melalui pendidikan dan penguatan ekonomi rakyat; memperkuat
kemampuan organisasi masyarakat sipil dan kelompok strategis dalam
memperjuangkan demokrasi HAM; melakukan kajian/penelitian dan
publikasi di bidang sosial dan ekonomi dalam kerangka mengembangkan
ilmu pengetahuan; dan mengembangkan jaringan internasional dalam
rangka penyebaran informasi tentang Indonesia.
LP3ES terlibat dalam program-program pengembangan sosial,
ekonomi dan politik serta sumberdaya alam melalui kegiatan pendidikan,
penelitian, bantuan teknis, dan penerbitan. Di bidang pendidikan, LP3ES
menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pemberdayaan, misalnya
dalam bidang hak asasi manusia, pers daerah, metodologi penelitian dan
pendampingan masyarakat. Di bidang riset, LP3ES mengembangkan
kemampuan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta studistudi kebijakan. LP3ES juga menerbitkan buku teks universitas dan buku
akademik di bidang sosial dan ekonomi.
Sejak awal dasawarsa 1990-an, tepatnya 1992, LP3ES mendirikan
CESDA (Center for the Study of Democracy and Development), yang
secara khusus melaksanakan program pengembangan demokrasi dan
hak-hak asasi manusia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan CESDA
mencakup antara lain serangkaian survei pengumpulan pendapat
umum, diskusi dan seminar yang berhubungan dengan isu-isu strategis
demokratisasi dan perlindungan HAM, pemberdayaan kelembagaan
demokrasi seperti pers dan polling media,   mendirikan perpustakaan
yang berisikan buku-buku tentang demokrasi dan hak asasi manusia,
dan lain-lain.  
Dalam rangka mendorong proses transisi ke demokrasi, yang
gejalanya sudah muncul sejak awal dasawarsa 90-an, dengan bantuan
USAID dan OTI/USAID dalam suatu block grant programme sejak tahun
1996 LP3ES berperan menjadi pelaksana penyaluran bantuan untuk
sekitar 35 NGO kecil/lokal yang bergerak dalam advokasi HAM dan
demokrasi.
Bantuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung berbagai
kegiatan NGO lokal seperti pendidikan kewarganegaraan (civic
education), advokasi dan kampanye hak-hak sipil dan politik, hakhak kaum perempuan dan kesetaraan gender, lingkungan hidup,
termasuk pendidikan pemilih (voter education) dan pemantauan pemilu.

Bersinergi Menghimpun Kekuatan Civil
Society
Beberapa LSM/Ornop di Sumatera Barat menyadari perlunya
memprakarsai upaya-upaya untuk memperbaiki dan mengatur diri
sendiri (self regulation) guna mencegah   kerusakan yang lebin
sistematis terhadap eksistensi   LSM.   Kesadaran dan komitmen
bersama ini kemudian diwujudkan dengan mendeklarasikan Konsorsium
Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) di Sumatera Barat.
Dalam mencapai visinya mewujudkan masyarakat madani,
KPMM telah merumuskan issu dan strategi bersama  yakni mendorong
transparansi dan akuntabilitas LSM/Ornop. Pembenahan governance,
transparansi dan akuntabilitas,   legitimasi LSM./Ornop dinilai sebagai
landasan awal dalam memulihkan kepercayaan dan dukungan publik
terhadap LSM/Ornop.
Visi KPMM adalah mewujudkan nilai-nilai Masyarakat Madani di
kalangan LSM/Ornop dan masyarakat. Sementara misinya mendorong
penerapan nilai-nilai Masyarakat Madani (civil society), mendorong
penerapan nilai-nilai Masyarakat Madani di kalangan LSM/Ornop   lain
dan masyarakat, memengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan
nilai-nilai masyarakat madani, dan mendorong terjadinya transformasi
sosial pada multipihak.
Organisasi ini berbentuk perkumpulan dan berasaskan nonpartisan,
profesional, independen, transparan, akuntabilitas, kesetaraan dan
keadilan jender, antidiskriminatif, kerelawanan, dan demokratis.
Lembaga dan anggota yang hingga saat ini masuk KPMM adalah
Garda Era Sumbar, Kabisat Indonesia, Yayasan Pusaka, LP2M Padang,
P3SD Padang, PAHAM Sumbar, PKBI Sumbar, SCEDEI, Totalitas, dan
Yayasan Citra Mandiri.
Untuk memberikan ketentuan tentang tata kerja di konsorsium ini,
KPMM merumuskan Pedoman Perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap
anggotanya sebagai garis batas terhadap segenap aktivitas mereka.
Pedoman Perilaku ini setidaknya tercermin dalam asas organisasi.
Misalnya, salah satu Pedoman Perilaku mengatur aktivis KPMM tidak
dibenarkan duduk di kepengurusan partai politik, atau menjadi pengurus
dalam sebuah badan bentukan partai politik.
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OPINI

Salah ‘‘Baju’ Aturan Penyadapan
Oleh:
Yance Arizona
Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Universitas Indonesia

P

enyadapan merupakan ‘penjajahan atas
kepribadian’. Oleh sebab itu, penyadapan
dilarang karena melanggar privasi orang
lain sekaligus melanggar hak asasi manusia.
Tetapi dalam perkembangannya penyadapan sering
dilegalkan karena dapat digunakan untuk membantu
proses hukum tertentu, seperti penyelidikan kasuskasus kriminal dalam mengungkap aksi teror, korupsi,
dan tindak pidana narkoba.
Kontradiksi itu menempatkan penyadapan berada
dalam tarik-menarik antara kepentingan privat dengan
kepentingan publik. Pada satu sisi, setiap orang harus
dilindungi dari campur tangan yang secara sewenangwenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi,
keluarga, rumah atau korespondensinya (kepentingan
privat). Pada sisi lain ada upaya penuntasan kasuskasus hukum tertentu yang efektif dibongkar dengan
melakukan penyadapan (kepentingan publik).
Hukumlah yang kemudian dijadikan sebagai
arena menegosiasikan kepentingan privat dengan
kepentingan publik tersebut. Bagaimana hukum di
Indonesia mengatur penyadapan agar penyadapan
menjadi sah dan sekaligus tidak secara sewenangwenang menggempur privasi warganya?
Penyadapan dalam UU ITE
Sebenarnya sudah terdapat sejumlah peraturan
yang mengatur tentang penyadapan yang sah (lawful
interception), salah satunya di dalam UU No 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE). Dalam UU ITE, yang dimaksud dengan
penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk
mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah,
menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan
kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti
pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
Selanjutnya di dalam UU ITE, khususnya
Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (3), mengatur bahwa
penyadapan adalah suatu kejahatan apabila dilakukan
oleh seseorang dengan sengaja dan melawan hukum.
Namun penyadapan dapat dilakukan dalam rangka
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penegakan hukum atas permintaan kepolisian,
kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya
yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Rumusan pengaturan dalam Pasal 31 ayat
(1) sampai ayat (3) sejalan dengan banyak rumusan
tentang penyadapan. Persoalan baru muncul ketika
membaca Pasal 31 ayat (4) yang menyebutkan:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah”. Apakah boleh pengaturan
lebih lanjut mengenai penyadapan dibungkus dalam
bentuk hukum (regulation form) sebuah peraturan
pemerintah? Hal inilah yang menjadi dasar bagi 3
orang warga (Anggara, Supriyadi Widodo Edyono dan
Wahyudi) mengajukan pengujian Pasal 31 ayat (4) UU
ITE ke hadapan Mahkamah Konstitusi (Perkara No.
5/PUU-VIII/2010). Perkara tersebut dikabulkan oleh
MK, sehinggap Pasal 31 ayat (4) UU ITE dinyatakan
inkonstitusional.
Konstitusionalitas penyadapan
Sebelumnya
MK
pernah
menguji
konstitusionalitas penyadapan dalam UU Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perkara
No. 006/PUU-I/2003), dan No. 012-016-019/PUUIV/2006). Pertimbangan yang disampaikan oleh majelis
hakim dalam dua perkara tersebut digunakan kembali
dalam memutus pengujian tentang penyadapan dalam
UU ITE.
Dua aspek yang perlu dibedakan untuk
memahami putusan MK berkaitan dengan penyadapan.
Pertama, aspek substansial. Secara substansial MK
berpendapat meskipun penyadapan mengurangi hak
privasi seseorang, ia dapat dilakukan dengan sejumlah
rambu-rambu. Pembatasan demikian ini sejalan dengan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,
“Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak kebebasan orang lain”.
Kedua, aspek formal. Karena penyadapan
adalah pengurangan atau pembatasan hak asasi, maka
ia hanya boleh diatur dalam bentuk hukum (regulation

form) undang-undang, tidak boleh dalam bentuk
peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang
lebih rendah dari undang-undang.
Peraturan Pemerintah yang didelegasilan oleh
Pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak konstitusional karena
peraturan pemerintah tidak boleh berisi ketentuan
pidana, termasuk juga ketentuan penyidikan.
Peraturan Pemerintah juga tidak mampu melindungi
hak konstitusional warga negara karena terbatasnya
mandat, delegasi dan substansi yang dapat diatur di
dalamnya.
Selain bentuk hukum, MK dalam putusannya
juga menghendaki agar para pembuat hukum
merumuskan secara jelas siapa yang berwenang
mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman
pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan
perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan
setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang
berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan
itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru
penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah
dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang
cukup.
Regulasi penyadapan
Saat ini pengaturan mengenai penyadapan
menyebar (fragment) dalam sejumlah peraturan.
Setidaknya terdapat duabelas peraturan yang
memberikan kewenangan penyadapan kepada instansi
penegak hukum dengan cara pengaturan tentang
hukum acara dan/atau tata cara penyadapan yang
berbeda-beda, antara lain dalam (1) Bab XXVII WvS
Tentang Kejahatan Jabatan, Pasal 430 sampai dengan
Pasal 434, (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika, (3) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi, (5) Perpu Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
(6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan
(9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika; (10) Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, (11) Peraturan Pemerintah
Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Telekomunikasi, dan (12) Peraturan Menteri Informasi

dan komunikasi Nomor 11 Tahun 2006
tentang Teknis Penyadapan Terhadap
Informasi;
Pengaturan mengenai penyadapan
yang menyebar dalam berbagai peraturan
ini menurut MK perlu disatukan ke
dalam satu undang-undang khusus.
Dalam pertimbangan hukumnya MK menyebutkan:
“[3.23] Menimbang bahwa Mahkamah menilai perlu
adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur
penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan
untuk masing-masing lembaga yang berwenang.
Undang-undang ini amat dibutuhkan karena hingga
saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron
mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan
hak konstitutional warga negara pada umumnya”.
Selain membuat undang-undang khusus tentang
penyadapan, cara lain yang dapat ditempuh adalah
dengan mengintegrasikan penyadapan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dilakukan
di Amerika Serikat, Belanda, dan Kanada.
Selanjutnya juga ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam regulasi tentang penyadapan
dikemudian hari. Pertama, regulasi yang limitatif
dengan menentukan secara jelas bahwa penyadapan
hanya dapat dilakukan untuk pengungkapan tindak
pidana tertentu, terutama yang termasuk kualifikasi
extra ordinary crime seperti terorisme, korupsi, dan
narkoba. Kedua, menyediakan mekanisme komplain
(complaint mechanism) bagi warga negara yang
dirugikan atas tindakan penyadapan yang sewenangwenang atau tidak sah. Ketiga, pihak yang jelas
yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan,
misalkan oleh pemerintah (executive authorisation)
maupun izin oleh pengadilan (judicial authorisation).
Kita melihat bahwa regulasi tentang penyadapan
saat ini dilakukan secara ‘serampangan’ tanpa jelas
tujuan, mekanisme koordinasi dan bentuk hukum
yang cocok (appropriate) bagi pengurangan hak yang
dilakukan karena penyadapan. Tanpa regulasi yang
mumpuni, tesis pertama dalam tulisan ini menjadi
ancaman yang mengkhawatirkan: Suatu ‘penjajahan
atas kepribadian’.
Selanjutnya putusan MK yang mengabulkan
permohonan Anggara, Supriyadi Widodo Edyono dan
Wahyudi (Perkara No. 5/PUU-VIII/2010) hendaknya
menjadi ‘tamparan’ bagi pemerintah untuk lebih cermat
merumuskan regulasi sebagaimana disindir keras
dalam tajuk sebuah harian nasional (Koran Tempo, 26
Februari 2011).
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Penyadapan Harus Melalui
Undang-Undang

Majelis Hakim MK
membacakan putusan
terkait pengujian
UU ITE, Kamis
(24/2). Pengaturan
penyadapan
dengan Peraturan
Pemerintah dinyatakan
inkonstitusional.
Humas MK/Fitri Yuliana

S

ejatinya,
penyadapan
(interception)
adalah perbuatan melawan hukum. Sebab,
penyadapan merupakan tindakan melanggar
privasi seseorang dan karenanya melanggar
hak asasi manusia (HAM). Dan, seperti kita tahu,
pelanggaran terhadap HAM linier dengan pelanggaran
terhadap konstitusi. Namun dalam perkembanganya,
pada proses hukum tertentu penyadapan malah
dilegalkan atau lawful interception (penyadapan yang
legal/sah di mata hukum).
Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), dalam
putusannya No. 5/PUU-VIII/2010 menyatakan,
penyadapan hanya boleh diatur dalam bentuk
Undang-Undang (UU), bukan Peraturan Pemerintah
(PP). “Bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan
merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu
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sisi merupakan pembatasan HAM namun di sisi lain
memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu,
pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan
harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai
dengan UUD 1945,” ungkap Mahkamah dalam sidang
pembacaan putusan, Kamis (24/2) di ruang sidang
pleno MK.
Mahkamah menilai, rights of privacy merupakan
bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi
(derogable rights). Namun, pembatasan atas rights
of privacy hanya dapat dilakukan dengan UndangUndang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945.
Kesimpulan tersebut diungkapkan Mahkamah
setelah melakukan uji materi terhadap Pasal 31 ayat

(4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam
hal ini, Mahkamah telah mengabulkan permohonan
para Pemohon yang terdiri dari dua orang advokat dan
satu orang peneliti. Mereka adalah Anggara, Supriyadi
Widodo Eddyono, dan Wahyudi Dja’far.
Dalam
prmohonannya,
para
Pemohon
mengungkapkan bahwa pasal tersebut bertentangan
dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945. Alasannya, pengaturan penyadapan dalam
bentuk PP tidak cukup mampu menampung artikulasi
pengaturan mengenai penyadapan. Dan, pada dasarnya,
PP tidak boleh mengatur mengenai ketentuan pidana,
termasuk juga ketentuan penyidikan. Dengan demikian,
menurut para Pemohon, pengaturan penyadapan yang
diatur dengan PP malah tidak melindungi tetapi justru
melanggar hak konstitusional warga negara.
Selain itu, dalam permohonanya, Pemohon
juga mengungkapkan bahwa pengaturan terkait
penyadapan di Indonesia masih belum seragam karena
diatur dengan cara yang berbeda-beda. Di antaranya,
ada dalam bentuk UU, PP, bahkan Peraturan Menteri.
Sehingga, Pemohon berkesimpulan, dengan begitu
beragamnya pengaturan tentang penyadapan, maka
sangat dimungkinkan adanya aturan yang tidak sejalan
dengan peraturan yang lainnya. Oleh karenanya,
peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh
aparat yang berwenang sangat mungkin terjadi.
Adapun bunyi pasal yang diuji tersebut
selengkapnya adalah, “Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sedangkan dalam Pasal 31 UU ITE, mendefinisikan
intersepsi atau penyadapan adalah sebagai kegiatan
untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,
mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan
kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti
pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
Menurut Ifdhal Kasim, salah satu ahli yang
memberi keterangan secara ad informandum terkait
perkara ini, menjelaskan, penyadapan atau interception
oleh aparat hukum atau institusi resmi negara tetap
menjadi kontroversi. Karena, di satu sisi penyadapan
dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga
negaranya yang mencakup privasi atas kehidupan
pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi.
Namun di sisi lain, penyadapan sangat berguna
sebagai salah satu metode penyidikan. “Penyadapan
merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal
terhadap perkembangan modus kejahatan maupun
kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan
merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan,”
ujarnya.
Namun, ia mengingatkan, penyadapan sebagai
alat pencegah dan pendeteksi kejahatan juga memiliki
kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia,
bila berada pada hukum yang tidak tepat (karena
lemahnya pengaturan) dan tangan yang salah (karena
tiada kontrol). “Penyadapan rentan disalahgunakan,
lebih-lebih bila aturan hukum yang melandasinya
tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan semrawut,”
ingatnya.

Humas MK/Prana Patrayoga

Para Pemohon (KiKa) Supriyadi Widodo
Eddyono, Wahyudi, dan
Anggara sedang berdiri
memberi hormat Majelis
Hakim pada sidang
mendengarkan keterangan
Pemerintah, Kamis (8/4) di
gedung MK.
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Para wakil dari
Pemerintah tampak
berdiri tersenyum
setelah MK
membacakan putusan.
Humas MK/Prana Patrayoga

Tren ketentuan pembatas penyadapan bagi
aparatus negara di berbagai dunia juga telah
berkembang. Menurut Ifdhal, Penyadapan hanya
dapat digunakan dalam kondisi dan prasyarat yang
khusus, misalnya: (1) adanya otoritas resmi yang jelas
berdasarkan Undang-Undang yang memberikan izin
penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan objektif),
(2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam
melakukan penyadapan, (3) pembatasan penanganan
materi hasil penyadapan, dan (4) pembatasan
mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan
dan pembatasan-pembatasan lainnya.
“Hal yang terpenting adalah disediakannya
mekanisme komplain bagi warga Negara yang
merasa bahwa dirinya telah disadap secara ilegal
yang dilakukan oleh otoritas resmi, yang diduga
dilakukan tanpa prosedur yang benar dan dengan
menyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan,” tegas
Ifdhal.
Sedangkan ahli lainnya, Mohammad Fajrul
Falaakh, mencoba mengaitkan argumentasinya
dengan Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Ia menganggap,
Pasal 31 ayat (3) membolehkan aparat penegak
hukum (Kepolisian, Kejaksaan dll) untuk melakukan
penyadapan. Namun, menurutnya, ketentuan seperti
ini berbahaya. Karena, tidak ditentukan batasan
dalam hal apakah penegak hukum dibolehkan UU
untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta
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penyadapan. “Pemberian kewenangan semacam
ini terlalu umum, tanpa batas, dan rawan akan
penyalahgunaan,” ungkapnya. Dengan demikian,
menurutnya, pemberian wewenang penyadapan harus
disertai penjelasan tentang kemungkinan tercapainya
tujuan.
Ia pun berkesimpulan, Pasal 31 ayat (3) dan (4)
UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, terutama
Pasal 28D. Sebab, tidak memberikan kejelasan
dan kepastian aturan tentang penyadapan. “Juga
bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 yang
mengharuskan pembentukan Undang-Undang untuk
mengikuti tata cara berdasarkan Undang-Undang
No. 10/2004, di antaranya tentang kejelasan rumusan
norma dalam Undang-Undang,” katanya.
Teknis Administratif
Sedangkan pihak Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) berpendapat bahwa
pengaturan penyadapan sebagaimana dimohonkan
oleh para Pemohon telah sesuai dengan UUD 1945.
Pengaturan dalam UU ITE tersebut juga telah sesuai
dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pemerintah,
ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) UU 11/2008
telah jelas mengatur larangan dan pembatasan
melakukan intersepsi yang merupakan implementasi
dari perwujudan perlindungan hak asasi manusia,

sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal
28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
“Ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 tidak
dapat dipahami secara berdiri sendiri, melainkan harus
dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh (komprehensif)
dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) UU 11/2008,” ungkap Pemerintah. Dengan
demikian, lanjut Pemerintah, ketentuan Pasal 31 ayat
(4) UU 11/2008 merupakan perwujudan implementasi
perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Senada, pihak DPR juga menyatakan, PP
yang diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UU ITE
itu hanya mengatur tata cara intersepsi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 31 ayat (3), yaitu intersepsi
yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum oleh
kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak
hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undangundang. Ketentuan ini, lanjut DPR, tidak dimaksudkan
untuk membatasi hak dan kebebasan setiap orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD
1945. “Akan tetapi semata-mata sebagai pedoman
pelaksanaan intersepsi bagi aparat/institusi penegak
hukum, agar tidak sewenang-wenang,” tegas DPR.
Dengan kata lain, pihak Pemerintah dan DPR
berpendapat, Pasal 31 ayat (4) UU ITE tersebut hanya
mengamanatkan pengaturan yang sifatnya teknis
administratif, karena proses intersepsi memerlukan
pengaturan yang sifatnya teknis implementatif dalam
bentuk PP. Dan, kalaupun nanti ada muatan PP yang
bertentangan dengan UU, maka yang berwenang
mengujinya adalah Mahkamah Agung (MA).
Berpotensi Merugikan
Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah pun
berpendapat, hingga saat ini belum ada pengaturan
secara komprehensif mengenai penyadapan. Tidak
adanya pengaturan yang baku mengenai penyadapan,
lanjut Mahkamah, memungkinkan terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya,
dalam hal penyadapan oleh aparat berwenang, sudah

semestinya memiliki batasan-batasan yang jelas.
“Bahwa dalam penyadapan terdapat prinsip
velox et exactus yang artinya bahwa informasi yang
disadap haruslah mengandung informasi terkini dan
akurat. Dalam hal ini penyadapan harus mengandung
kepentingan khusus yang dilakukan dengan cepat dan
akurat. Dalam kondisi inilah, di dalam penyadapan
terdapat kepentingan yang mendesak, namun tetap
harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan, sehingga tidak sewenang-wenang melanggar
rights of privacy orang lain,” tegas Mahkamah.
Mahkamah berpendapat, dalam konteks ini,
sangat dibutuhkan regulasi yang komprehensif dan
tepat untuk mengendalikan sejumlah kewenangan
yang tersebar di beberapa UU. Menurut Mahkamah,
sinkronisasi hanya dapat dilakukan oleh peraturan
setingkat UU dan bukan dengan PP.
Oleh karena itu, Mahkamah menilai, perlu
adanya sebuah Undang-Undang khusus yang
mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata
cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang
berwenang. Undang-Undang ini, kata Mahkamah,
amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum
ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan
sehingga berpotensi merugikan hak konstitutional
warga negara pada umumnya.
Selain itu, dalam pertimbangannya, Mahkamah
juga merujuk pada putusannya No. 006/PUU-I/2003
dan putusan No, 012-016-019/PUU-VI/2006. Dalam
putusannya, Mahkamah menyatakan hak privasi
bukanlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun. Namun, ditegaskan bahwa pengurangan hak
melalui penyadapan haruslah melalui UU, dengan
alasan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang
yang melanggar hak asasi.
Akhirnya, Mahkamah pun menyatakan, dalil
Pemohon adalah tepat dan beralasan menurut hukum.
“Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk
seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD. (Dodi)

Amar Putusan
Mengadili,
•
Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
•
Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
•
Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
•
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
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RUANG SIDANG

Pengujian UU KUHP

Syamsudin Daeng Rani
Perbaiki Permohonan

Kuasa hukum Pemohon,
Syamsudin Daeng Rani
sedang menyampaikan
dalil-dalil permohonan uji UU
KUHP, pada Senin (7/2).
Humas MK/Annisa Lestari

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pengujian Kitab UndangUndang Hukum Pidana
(KUHP) Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2)
dengan agenda pemeriksaan perbaikan
permohonan kedua, Senin (7/2). Kuasa
hukum Pemohon, Syamsudin Daeng Rani
menyatakan pada perbaikan permohonan
bahwa batu uji yang digunakan Pemohon
menjadi dua pasal saja, yaitu Pasal 28 dan
Pasal 28F UUD 1945.
Sebelumnya, Pemohon mendalilkan
Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) 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.
“Kemudian yang semula ada
beberapa pasal yang dicantumkan sebagai
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batu uji, sekarang tinggal 2 pasal dari
UUD 1945 yaitu Pasal 28 dan Pasal 28F
KUHP,” ujar kuasa hukum Pemohon,
Syamsudin Daeng Rani.
Lebih lanjut, Syamsudin menjelaskan
bahwa sesuai saran Panel Hakim pada
persidangan sebelumnya, pihak Pemohon
mempertegas
hak
konstitusional
Pemohon sebagai perorangan. Pasalnya,
saat
Pemohon
dirugikan
dengan
diberlakukannya Pasal 310 Ayat (1)
KUHP, Pemohon, Alias Wello, tengah
menjabat sebagai Ketua DPRD Linggah
periode 2004-2009.
Sidang
yang
berlangsung
singkat itu diketuai Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar yang didampingi
dua anggotanya, Hakim Konstitusi
Muhammad Alim dan Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva. Dalam persidangan

tersebut Akil juga mengesahkan bukti
yang diajukan Pemohon, yaitu bukti P-1
bahwa Pemohon merupakan Ketua DPRD
Lingga 2004-2009 dan sampai bukti P-12,
yaitu kontra memori kasasi JPU Yayasan
Negeri Tanjung Pinang. Di akhir sidang,
Akil mengingatkan Pemohon untuk
mempertimbangkan dalam mengajukan
saksi ahli atau tidak.
“Jadi nanti Saudara menunggu
panggilan, kira-kira Saudara akan me
ngajukan ahli atau apa? Saudara
pertimbangkan dulu karena ahli itu mahal
kan? Jadi, Saudara mesti konsultasikan
sambil menunggu waktu panggilan dari
Mahkamah,
karena
persidangannya
biasanya diberitahu secepat mungkin
setidak-tidaknya tiga hari sebelum
pelaksanaan hari sidang,” tutup Akil.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU Pemberantasan Korupsi

Tak Ada Perbaikan Permohonan
Pemohon dalam sidang perbaikan permohonan uji
UU Pemberantasan Korupsi, Senin (7/2).

S

idang uji materi Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU No.
31/1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU
Pemberantasan Korupsi), kembali digelar
di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (7/2)
siang. Sidang dengan agenda pemeriksaan
perbaikan permohonan ini dilakukan oleh
M. Akil Mochtar sebagai ketua panel,
didampingi dua anggota, Achmad Sodiki,
dan Maria Farida Indrati.
Pada persidangan kali ini, Pemohon,
R. Hamdani C.H. yang hadir tanpa
didampingi kuasa hukum, menyampaikan
beberapa perbaikan sesuai dengan arahan
dan nasehat panel hakim pada persidangan
sebelumnya, (17/1).“Pertama, mengenai
kedudukan kami sebagai badan hukum,”
kata Hamdani menerangkan kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon sebagai
badan hukum yaitu Ketua Umum Pengurus
Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat
(PKB-KKR).
Dalam AD/ART PKB-KKR Pasal
6 Ayat (2) disebutkan: “Turut serta
menjadi kontrol sosial manakala terjadi
penyimpangan penyalahgunaan wewenang
penyelenggaraan Negara …” Berdasarkan
hal ini, lanjut Hamdani, PKB-KKR berhak

Humas MK/Yogi DJ

menyampaikan permohonan. PKB-KKR,
jelas Hamdani, merupakan badan hukum
yang terdaftar di Depdagri. “Kedudukan
saya di komite adalah sebagai ketua
umum,” kata Hamdani menerangkan
jabatannya di PKB-KKR
Saat M. Akil Mochtar menanyakan
mengenai pasal yang diujikan, Hamdani
menjawab pasal yang diujikan tidak
ada perubahan, sebagaimana dalam
permohonan. Sedangkan Pasal 45, menurut
penafsiran Pemohon, terjadi diskriminasi
karena para koruptor tidak bisa dijerat
dengan UU 31/1999, jika perbuatan
korupsi dilakukan sebelum lahirnya UU
ini. “Jadi Saudara minta supaya Pasal 45
ini berlaku pada tanggal diundangkan dan
pelaksanaannya berlaku surut,” tanya Akil.
“Ya,” jawab Hamdani singkat.
Sebagaimana dalam persidangan
pendahuluan (17/1), Hamdani yang
menjabat Ketua Umum Pengurus Keluarga
Besar Komite Kedaulatan Rakyat (PKBKKR) ini mengujikan Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU No. 31/1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Menurut Hamdani, 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 dan
paling banyak Rp.1.000.000.000.”
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.
Di samping itu, dalam penerapannya
terdapat diskriminasi antara tindak pidana
yang dilakukan rakyat kecil dengan tindak
pidana koruptor. Hal ini menurut Hamdani
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1)
UUD 1945. “Pencuri kakau, pencuri
piring, mendapatkan hukuman hampir
sama dengan yang dijatuhkan oleh UU
Nomor 31 Tahun 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. (Nur
Rosihin Ana/mh)
Februari 2011 KONSTITUSI
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Pengujian UU Kesehatan

Tembakau Bukan Zat Adiktif

Pemohon prinsipal Bambang
Sukarno (perkara Nomor 19/
PUU-VIII/2010) menghadirkan
saksi fakta, Dr. Subagyo dalam
persidangan uji materi Pasal 113
ayat (2) UU 36/2009 tentang
Kesehatan, Selasa (8/2).
Humas MK/Ganie

M

asuknya frasa ”....tembakau,
produk yang mengandung
tembakau,....”, dalam Pasal
113 Ayat (2) UU 36/ 2009
tentang Kesehatan, secara struktural tidak
tepat. Sebab, pelembagaan Pasal 113 Ayat
(2) mengkategorisasi bentuk zat adiktif
yang diatur dalam Ayat (1). Sehingga
pembacaan
sesungguhnya
adalah
kategorisasi yang menunjukkan zat dalam
bentuk padat, cair maupun gas. Demikian
presentasi Zaenal Arifin Muchtar sebagai
Ahli Pemohon dalam persidangan di
Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (8/2).
Sidang pleno dengan agenda
mendengar keterangan ahli ini dihadiri
Pemohon prinsipal Bambang Sukarno
(perkara No.19/PUU-VIII/2010), Pe
mohon prinsipal Nurtanto Wisnu Brata
(perkara No. 34/PUU-VIII/2010) dan
kuasanya, A.H. Wakil Kamal dan Iqbal
Tawakkal Pasaribu. Pemohon perkara No.
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34/PUU-VIII/2010 menghadirkan 5 orang
pakar, yaitu Prof. Dr. Muzdakkir, SH, MH,
Ir. Purwono, MS, Dr. Revrisond Baswir,
SE, Zaenal Arifin Muchtar, SH. L.LM,
dan Prof. Dr. Saldi Isra, SH.
Sedangkan Pemohon perkara No.
19/PUU-VIII/2010 menghadirkan dua
orang Saksi Fakta, Ala Sulistiono, dan dr.
Subagyo. Hadir pula pihak Terkait dan
kuasanya yaitu Tulus Abadi dari YLKI,
Muhammad Joni, Kuasa Pihak Terkait
Komnas Perlindungan Anak, Sudaryatmo
Kuasa Pihak Terkait dari Yayasan Kanker
Indonesia, Tubagus Haryo Karbianto,
kuasa Pihak Terkait dari Yayasan Jantung
Indonesia, serta Ari Subagio Wibowo dari
forum warga kota Jakarta. Sedangkan
dari Kemenkum dan HAM (Pemerintah)
tampak hadir antara lain, Heni Susila
Wardoyo, Budi Sampurna.
Sebagaimana dalam permohonan,
Pemohon perkara No. 19/PUU-VIII/2010

mengujikan Pasal 113 ayat (2). Sedangkan
Pemohon perkara 34/PUU-VIII/2010
mengujikan norma Pasal 113 Ayat (2)
sepanjang frasa ”....tembakau, produk
yang mengandung tembakau,....”, Pasal
114, dan Pasal 199 Ayat (1) UU 36/ 2009
tentang Kesehatan.
Ahli Pemohon Mudzakkir dalam
presentasinya mengatakan, perumusan
norma hukum pada Pasal 113 Ayat (2)
mengandung unsur ketidakjelasan atau
kesalahan dalam perumusan norma. Hal
ini, lanjutnya, akan tampak jelas jika
dihubungkan dengan norma hukum Pasal
113 Ayat (1). Menurutnya, norma hukum
Pasal 113 Ayat (1) sudah tepat yaitu memuat
norma hukum yang bersifat umum, yang
dapat mendasari pengaturan lebih lanjut
dalam UU pelaksanaannya. “Pengertian
zat adiktif bermakna umum, genus, tidak
merujuk pada benda atau objek tertentu,
tidak hanya berlaku pada satu objek saja.

Namun rumusan Pasal 113 Ayat (2)
ternyata secara eksplisit menyebutkan
kata-kata ‘tembakau, produk yang
mengandung tembakau’. Jelas ini susunan
norma yang tidak tepat. Tembakau dan
produk yang mengandung tembakau
bukan zat adiktif. Karena zat adiktif
adalah kandungan yang terdapat dalam
tembakau,” paparnya.
Seharusnya, lanjut Mudzakkir,
semua tanaman yang mengandung unsur
zat adiktif disebutkan dalam Pasal 113 Ayat
(2). “Ini susunan yang kacau, karena satu
sisi menyebutkan tembakau, sementara
tanaman-tanaman lain yang mengandung
unsur zat adiktif tidak dimasukkan di
dalamnya,” lanjutnya.
Ahli selanjutnya, Purwono me
maparkan konversi tanaman tembakau
ke tanaman lainnya. Menurutnya, secara
biofisik, konversi lahan tembakau ke
tanaman lain bisa dilakukan jika ditemukan
jenis tanaman yang mampu berkembang
di areal tembakau. Tetapi, secara sosialekonomi, hal ini memerlukan upayaupaya terkait bagaimana merubah perilaku
dan budaya petani. “Petani harus dibina

tentang teknik penguasaan tanaman yang
baru. Kemudian harus ada jaminan pasar,
kalau memang harus pindah ke komoditi
yang lain,” papar pakar agronomi ini.
Sementara dari sisi ekonomi dan
bisnis Revrisond Baswir menyoroti
tiga aspek pertarungan bisnis. Pertama,
pertarungan antar sesama pengusaha
rokok nasional. “Pertarungan terjadi antara
produsen rokok putih dengan rokok kretek,”
jelasnya. Kedua, antara pengusaha rokok
domestik dan multinasional. “Perusahaan
rokok multinasional ingin masuk ke
Indonesia dan mendominasi pasar di tanah
air. Pada tahap tertentu, pertarungan itu
berakhir dengan diambilalihnya pabrik
rokok nasional oleh sebuah pabrikan dari
mancanegara,” lanjutnya.
Ketiga, antara perusahaan rokok
dengan perusahaan farmasi. “Perusahaanperusahaan farmasi inilah yang besar
kemungkinan secara terus menerus
berkampanye bukan anti nikotin, tapi
anti cara mengonsumsi nikotin dari cara
konvensional ke cara baru yang lebih
menguntungkan secara bisnis,” tandas
Revrisond.
Selanjutnya
Revrisond

menyerahkan buku karya Wanda
Hamilton, “Nicotine War” sebagai alat
bukti pertarungan bisnis dalam industri
rokok.
Pakar hukum tata negara Saldi
Isra sebagai ahli Pemohon, menjelaskan
adanya rumusan pasal-pasal dalam
UU
Kesehatan
yang
menurutnya
diskriminatif. “Perumusan Pasal Pasal 113
Ayat (2) itu terkategori sebagai indirect
discrimination,” kata Saldi. “Gagasan nilai
mulia yang ada di dalam konsideran nilai
“Menimbang”, tercederai oleh rumusan
Pasal 113 Ayat (2),” lanjutnya.
Pesan yang ingin disampaikan dalam
UU Kesehatan bertujuan memelihara
HAM, terutama untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Namun, pemeliharaan HAM yang
diinginkan oleh pembentuk UU ternyata
dalam perumusan norma, terutama dalam
Pasal 113 Ayat (2), mencederai HAM
lain pula. “Setidak-tidaknya, hak untuk
hidup dan mempertahankan kehidupan
serta hak untuk tidak mendapat perlakuan
diskriminatif,” papar Saldi. (Nur Rosihin
Ana/mh)
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Pengujian UU Pramuka

Hakim Ingatkan Permasalahan Pemohon
Bentuk Implementasi

Pemohon, Muhammad Sholihin Ikhwanun
Fakhrudin yang berprofesi sebagai pedagang
aksesoris Pramuka di bilangan Cililitan, Jakarta
Timur menguji implementasi Pasal 43, Pasal 44,
Pasal 45, dan Pasal 46 UU tentang Pramuka,
Selasa (8/2).
Humas MK/Annisa Lestari

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang
pengujian
UU
Nomor
12 Tahun 2010 tentang
Gerakan Pramuka, Selasa (8/2). Pemohon,
Muhammad Sholihin Ikhwanun Fakhrudin
yang berprofesi sebagai pedagang
aksesoris Pramuka di bilangan Cililitan,
Jakarta Timur, menegaskan dalam
perbaikan permohonannya bahwa yang
dipermasalahkan adalah implementasi
Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46
UU tentang Pramuka.
Sholihin
dalam persidangan
sebelumnya, (19/1), mengatakan kwartil
gerakan Pramuka, Kwarcab atau Kwarda
selama ini belum pernah menerima bantuan
dari pihak asing, apalagi memberikan
bantuan kepada pihak asing. Kwartil
gerakan Pramuka hanya menerima dana
dari APBD yang besarnya tergantung dari
daerahnya masing-masing tiap tahunnya.
Pengiriman dana-dana tersebut biasanya
ditransfer ke rekening bank pengurus
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Pramuka. Sholihin menganggap para
oknum pengurus Pramuka kemudian
menyelewengkan dana-dana tersebut.
Hal tersebut kembali ditegaskannya
di hadapan Panel Hakim yang diketuai
Ahmad Fadlil Sumadi dan beranggotakan
Muhammad Alim serta Achmad Sodiki.
Ketika ditanya Panel Hakim, Achmad
Sodiki mengenai benar atau tidaknya
redaksi kalimat pada pasal-pasal yang
diajukan untuk diuji, Pemohon menganggap
kalimat di dalam pasal-pasal tersebut
benar. Dan sekali lagi ketika ditegaskan
oleh Sodiki mengenai permasalahan
yang dikemukakan Pemohon merupakan
bentuk implementasi, Pemohon pun
membenarkannya.
Menanggapi pernyataan Pemohon
tersebut, Sodiki menjelaskan dengan tegas
bahwa Mahkamah tidak dapat menguji
implementasi, melainkan hanya menguji
tentang pasal itu. “Kalau pasalnya sudah
betul, ya sudah betul. Tidak ada yang bisa
diuji lagi. Implementasi yang nyeleweng

itu bukan wewenangnya Mahkamah, tapi
wewenangnya Kepolisian, Kejaksaan,
maupun KPK. Jadi bukan salah pasalnya
tapi salah orang yang menjalankan,
menggunakan dana itu,” papar Sodiki
tegas.
Lebih lanjut Sodiki mengingatkan
agar Pemohon mempertimbangkan ulang
untuk menguji pasal-pasal tersebut. Kalau
sampai pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh
Mahkamah, maka Pramuka dan Pemohon
sendiri yang rugi. Nantinya, pemerintah
tidak akan menganggarkan keperluan
Pramuka dalam APBD ataupun APBN.
Meski sudah diberi gambaran
seperti itu, Pemohon tetap memutuskan
untuk memikirkan kembali apakah masih
diteruskan atau tidak permohonannya.
Mahkamah
menyediakan
waktu
sepuluh hari saja untuk Pemohon
mempertimbangkan dan selanjutnya
memutuskan hendak dilanjutkan atau
dicabut permohonannya. (Yusti Nurul
Agustin)

Pengujian UU Perkawinan

Pemerintah dan DPR Anggap Permohonan
Machica Mochtar Tidak Berdasar

Humas MK/Ganie

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) kembali menggelar
sidang perkara No. 46/
PUU-VIII/2010,
Rabu
(9/2). Pengujian UU No. 1/1974
tentang Perkawinan (UU Perkawinan),
beragendakan mendengarkan keterangan
Pemerintah, DPR, dan Ahli dari
Pemohon dan Pemerintah Sebagaimana
dalam permohonannya, negara dianggap
mendiskriminasikan anak yang lahir di
luar nikah dengan diberlakukannya Pasal
2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU
Perkawinan.
Hal itu ditegaskan Aisyah Mochtar
atau yang lebih dikenal dengan Machica
Mochtar selaku Pemohon pengujian
UU ini. Machica yang didampingi
kuasa hukumnya, Rusdianto, Miftachul

Ikhwan Al-Annur, dan Ferdinand Robot
menganggap persyaratan pencatatan
perkawinan merupakan pengekangan
terhadap
kebebasan
berkehendak,
sekaligus bentuk diskriminasi. Anak
yang dilahirkan dari sebuah perkawinan
yang tidak dicatatkan, dengan UU
tersebut akan dianggap sebagai anak di
luar nikah.
Pasal-pasal tersebut membuat
Machica mengalami kerugian kons
titusional berupa tidak dicantumkannya
nama ayah di akte kelahiran anaknya.
Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan
dianggap bertentangan dengan Pasal
28B Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945.
Atas permohonan Machica ter
sebut, kemudian pihak Pemerintah,

Machica Mochtar didampingi
kuasa hukumnya. Rabu
(9/2), di gedung MK. Dalam
permohonannya negara
dianggap mendeskriminasikan
anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah menurut
UU perkawinan.

DPR, dan Saksi Ahli dari Pemohon
dan Pemerintah pada persidangan
kali ini, Rabu (9/2) memberikan
keterangannya. Staf Ahli Kementerian
Agama, Tulus, menjelaskan Pasal 2 Ayat
(1) UU Perkawinan yang menyatakan
suatu perkawinan adalah sah bilamana
dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
Selanjutnya, Pasal 2 Ayat (2), dinyatakan
bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
“Artinya menurut undang-undang
a quo, sahnya perkawinan disandarkan
kepada hukum agama masing-masing.
Namun, suatu perkawinan belum
dapat diakui keabsahannya apabila
tidak dicatat sesuai dengan ketentuan
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Saksi Ahli tampak sedang
memberikan keterangan dalam
persidangan perkara No. 46/
PUU-VIII/2010, Rabu (9/2).
Humas MK/Ganie

peraturan perundang-undangan,” demi
kian jelas Tulus.
Lebih lanjut, ia mengatakan
pencatatan perkawinan sebagaimana
dimaksud Pasal 2 Ayat (2) bertujuan
menertibkan administrasi perkawinan,
memberikan kepastian dan per
lindungan terhadap status hukum
suami, istri maupun anak, dan
memberikan jaminan dan perlindungan
terhadap hak-hak tertentu yang timbul
karena perkawinan, seperti hak waris,
hak untuk memperoleh akta kelahiran
dan lain-lain.
“Pemerintah tidak sependapat
dengan Pemohon yang menyatakan Pasal
2 Ayat (2) bertentangan dengan Pasal
28D Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal
28D UUD 1945. Karena pencatatan
perkawinan bukan dimaksudkan untuk
membatasi hak asasi warga negara,
melainkan sebaliknya yakni melindungi
warga negara dalam membangun
keluarga dan melanjutkan keturunan
serta memberikan kepastian hukum
terhadap hak suami, istri, dan anakanaknya,” ujar Tulus.
Tulus juga mengatakan, Pemohon
tidak memiliki legal standing. Pasalnya,
kasus yang dihadapi oleh Pemohon
20
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bukanlah kasus konstitusionalitas ke
berlakuan materi muatan norma yang
dimohonkan pengujian oleh Pemohon.
Tulus mengatakan kasus tersebut terjadi
karena Pemohon dalam melakukan
perkawinan dengan seorang laki-laki
yang telah beristri tidak memenuhi
prosedur, tata cara, dan persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat
(2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal
12 UU a quo serta Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975.
Pieter C. Zulkifli Simabuea,
Anggota Komisi III DPR RI
dalam kesempatan yang sama juga
menyampaikan keterangan terkait UU
Perkawinan. Bahwa perlu dipahami oleh
Pemohon bahwa untuk memahami UU
perkawinan terkait dengan ketentuan
pasal UU a quo, Pemohon harus
memahami dahulu pengertian dari
perkawinan. Menurut Pieter, pernikahan
merupakan ikatan lahir dan batin seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami
istri, bertujuan membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
“Ketentuan ini bermakna per
kawinan sebagai ikatan antara seorang

pria dan seorang wanita, berhubungan
erat dengan agama. Dilihat dari
pengertiannya, setiap perkawinan yang
dilakukan berdasarkan agama adalah
sah, namun jika dikaitkan dengan
tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan sejahtera,
serta keturunan, maka akibat dari
perkawinan memunculkan hak dan
kewajiban keperdataan,” ungkap
Pieter lagi.
Pieter melanjutkan, untuk men
jamin hak-hak keperdataan dan
kewajibannya yang telah timbul dari
akibat perkawinan yang sah, maka setiap
perkawinan perlu dilakukan pencatatan.
Pencatatan
tiap-tiap
perkawinan
menjadi suatu kebutuhan formal untuk
legalitas atas suatu peristiwa yang dapat
mengakibatkan suatu konsekuensi
yuridis dalam hak-hak keperdataan
dan kewajibannya, seperti kewajiban
memberi nafkah dan hak waris. Di
akhir keterangannya, Pieter mengatakan
DPR berpendapat dalil Pemohon yang
menyatakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2)
UU Perkawinan telah menimbulkan
ketidakpastian hukum, merupakan ang
gapan yang keliru dan tidak berdasar.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

RUANG SIDANG

Pengujian UU Pemda

MK Kabulkan Penarikan Kembali
Uji UU Pemda

Humas MK/yogi DJ

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pembacaan
Ketetapan No. 80/PUUVIII/2010, Jumat (11/2).
Dalam persidangan kali itu Mahkamah
menetapkan untuk mengabulkan penarikan
kembali permohonan yang diajukan
Fahuwusa Laia, calon yang dianulir
penetapannya oleh KPU Nias Selatan
sebagai pasangan calon kepala daerah dalam
Pemilukada 2010.
Selain itu, Mahkamah juga me
netapkan perkara No. 80/PUU-VIII/2010,
perihal permohonan pengujian Pasal 61
Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik
kembali.
Karena permohonan Pemohon sudah
ditarik, maka Mahkamah menetapkan
Pemohon tidak dapat mengajukan
kembali permohonan pengujian pasal
tersebut. Penarikan kembali permohonan
Pemohon tersebut juga ditetapkan
untuk dicatat oleh Panitera Pengganti
MK dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi. “Memerintahkan kepada
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mencatat penarikan kembali Perkara
No. 80/PUU-VIII/2010 dalam Buku

Pemohon dalam sidang
pembacaan Ketetapan
nomor 80/PUUVIII/2010, Jumat (11/2).
Dalam ketetapannya
MK mengabulkan
permohonan uji UU
Pemda yang diajukan
oleh Fahuwusa Laia

Registrasi Perkara Konstitusi,” demikian
diungkapkan Mahfud MD dalam pem
bacaan Ketetapan.
Ketetapan
itu
diambil
oleh
Mahkamah setelah Pemohon mengajukan
permohonan pencabutan perkara No. 80/
PUU-VIII/2010 dengan Surat No. 190/
DIN-KH/I/2011 pada 27 Januari 2011
dan diterima oleh Kepaniteraan MK pada
tanggal 28 Januari 201. Mahkamah melalui
rapat pleno tanggal 1 Februari kemudian
berpendapat pencabutan permohonan
atau penarikan kembali permohonan
tersebut beralasan dan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang. Oleh karena
itu, pencabutan atau penarikan kembali
permohonan tersebut dapat dikabulkan.
(Yusti Nurul Agustin/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Kehutanan

Pemerintah Berhak Mengatur Izin
Penyelenggaraan Hutan

Humas MK/Ganie

Saksi dari Pemerintah Bambang Soepijanto MM dalam persidangan pengujian UU No. 19/2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41/1999 tentang
Kehutanan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (16/2).

S

idang
lanjutan
terhadap
pengujian
Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan kembali digelar
oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu
(16/2), di Ruang Sidang Pleno MK.
Perkara yang diregistrasi Kepaniteraan
MK dengan Nomor 72/PUU-VIII/2010
dimohonkan oleh Bupati Penajam Paser
Utara Andi Harahap.
Dalam
sidang
mendengarkan
keterangan Pemerintah dan Saksi
pemohon, Pemerintah yang diwakili
oleh Bambang Soepijanto meminta agar
Pemohon membuktikan bahwa Pemohon
sebagai pihak yang hak konstitusionalnya
dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal
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38 Ayat (3) dan Pasal 50 Ayat (3) huruf g.
Menurut Bambang, sesuai Pasal 33 UUD
1945, penyelenggaraan kehutanan sesuai
dengan adil, lestari, semangat kerakyatan,
keadilan dan berkelanjutan.
“Maka dengan penyelenggaraan
hutan seperti itu, maka negara berhak
menguasai hutan demi kemakmuran
rakyat dan mengatur hubungan hukum
atas tanah. Atas dasar hak itulah, maka
Pemerintah berwenang untuk memberikan
izin kepada pihak lain untuk kegiatan
kehutanan maupun kegiatan lain yang
harus menggunakan hutan. Untuk itu
setiap kegiatan yang memanfaatkan hutan
diberikan secara selektif dan terencana,”
jelasnya.
Bambang pun menuturkan ketentuan
Pasal 38 Ayat (3) UU kehutanan sesuai
dengan Pasal 1 butir 15. Selain itu, larangan
untuk mengeksplorasi hutan tanpa izin

menteri kehutanan berlaku untuk semua
pihak. “Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat
(3) UUD 1945. Dengan demikian, Pasal
38 Ayat (3) dan Pasal 50 Ayat (3) tidak
bertentangan dengan UUD 1945,” ujar
Bambang.
Selain itu, Bambang juga menuturkan
jika permohonan Pemohon dikabulkan
oleh MK, maka akan menimbulkan
dampak negatif, yakni pengrusakan
hutan dalam suatu wilayah tertentu
akan berakibat buruk pada daerah lain,
pemberian kebijakan tertentu dalam suatu
daerah dikhawatirkan akan mengacaukan
pemberian izin dalam suatu daerah yang
akan mengancam kelangsungan hidup
manusia.
“Ketiga, akan menimbulkan ke
tidakpastian hukum terhadap izin yang
diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan
seperti yang diatur dalam Pasal 38
Ayat (3) UU Kehutanan. Akan sulit
mengendalikan ekosistem karena masingmasing kabupaten atau kota hanya akan
mempertimbangkan faktor ekonomi,”
paparnya.
Dalam
persidangan
tersebut,
Pemohon
menghadirkan
beberapa
orang saksi, di antaranya Sugino yang
mengungkapkan lamanya perizinan untuk
melakukan eksplorasi. “Kami selalu
kesulitan dalam mengurus perizinan.
Banyak yang mengeluh jika ingin
mengurus
pinjam–pakai.
Mengurus
perizinan terlalu lama, kadang sampai
bertahun-tahun karena dari bupati harus
merekomendasikan kepada gubernur
sebelum tembusan kepada kementerian
kehutanan,” ujarnya.
Sementara itu, saksi Pemohon
lainnnya Eddy mengungkapkan bahwa
dirinya mengajukan izin eksplorasi sejak
akhir tahun 2008, tapi belum selesai
hingga sekarang. “Kerancuan ada di
peraturan kementerian kehutanan, mau
mengajukan izin harus diselidiki dulu.
Selain itu, harus izin ke bupati juga harus
izin ke menteri kehutanan,” jelasnya.
(Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menyoal Distribusi Kewenangan
Penyidik PNS dan Polri

Humas MK/Prana Patrayoga

Drs. Suroyo Alimoeso (Dirjen Perhubungan Darat) dan Dr. Mualimin Abdi, S.H.,M.H (Direktur Litigasi
Kemenkumham) perwakilan dari Pemerintah pada Sidang Pengujian UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Pasal 7, Pasal 96, Pasal 262 ayat (1) huruf f, dan Pasal 263 ayat (3) – di ruang Sidang Pleno
MK, Kamis (17/2).

P

engujian UU No. 22/2009
tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan - Pasal 7, Pasal
96, Pasal 262 ayat (1) huruf
f, dan Pasal 263 ayat (3) - digelar MK,
Kamis (17/2) pukul 10.00 WIB di Ruang
Pleno Gedung MK. Sidang dipimpin
Achmad Sodiki dan didampingi enam
hakim lainnya, minus Ketua MK Mahfud
MD dan M. Arsyad Sanusi.
Sidang Pleno ini diagendakan
mendengarkan keterangan pemerintah,
DPR, dan saksi/ahli dari Pemohon
dan Pemerintah. Perkara No. 43/PUUVIII/2010 ini dimohonkan oleh M.
Husain Umajohar. Pihak Pemerintah
yang hadir adalah Irjen Pol. Joko Susilo,
Kombes Indrajid, Kombes Agung Budi,
Kombes Dr. Krisnanda, Kombes Giri
Purwanto, Kombes Yahya, Kombes Budi
Setiadi, Drs. Suroyo Alimoeso (Dirjen
Perhubungan Darat), Umar Aris (Kepala

Biro Hukum KSLN), Sudirman Lambali
(Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan),
Mualimin Abdi (Direktur Litigasi), Heni
Susila Wardaya (Kasubdit Litigasi), Liana
Sari (Kasi Litigasi), Radita Aji, Toni
Prayoga, Titis Aditya, Rini Octriyani,
Yulanto Araya, Martanto (Korlantas), dan
Sri Utomo (Perindustrian). Sementara dari
DPR, tidak satupun yang terlihat hadir.
Pemohon dalam sidang ini menyoal
ketentuan Pasal 263 Ayat (3) “Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) wajib menyerahkan berkas
perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang
bukti kepada pengadilan melalui Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pasal
ini oleh Pemohon dianggap tidak memberikan
distribusi kewenangan yang jelas.
Suroyo Alimoeso yang memberikan
keterangan selaku pihak pemerintah,
menyatakan permohonan Pemohon tidak

jelas, tidak tegas, dan kabur. “Pemerintah
memohon MK dapat memberikan
putusan menolak permohonan, menerima
ketentuan pemerintah, dan menyatakan
UU tidak bertentangan dengan ketentuan
UUD 1945,” pinta Suroyo.
Sementara itu, Syaidina Ali (Ahli
Pemohon) yang diberi kesempatan
menyampaikan pendapatnya, menyatakan
bahwa UU ini dianggap kebijakannya
justru dominatif. Pasal 7 Ayat (1) UU
a quo berbunyi “Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam
kegiatan pelayanan langsung kepada
masyarakat dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/
atau masyarakat.”
Pasal 7 Ayat (2) bunyinya
“Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan
Jalan
oleh
Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi instansi masing-masing
meliputi: a. urusan pemerintahan di bidang
Jalan, oleh kementerian negara yang
bertanggung jawab di bidang Jalan; b.
urusan pemerintahan di bidang sarana dan
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
oleh kementerian negara yang bertanggung
jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan; c. urusan
pemerintahan di bidang pengembangan
industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
oleh kementerian negara yang bertanggung
jawab di bidang industri; d. urusan
pemerintahan di bidang pengembangan
teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
oleh kementerian negara yang bertanggung
jawab di bidang pengembangan teknologi;
dan e. urusan pemerintahan di bidang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor dan Pengemudi, Penegakan
Hukum, Operasional Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan
berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia”.
Pasal lainnya yang dimohonkan
adalah Pasal 262 Ayat (1) huruf f, berbunyi
“melakukan penyitaan surat tanda lulus uji
dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan
umum atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf
c dengan membuat dan menandatangani
berita acara pemeriksaan”. Pasal ini menurut
Syaidina Ali di samping menunjukkan
tidak adanya pembagian kewenangan yang
jelas di kalangan pemerintah, juga terlalu
sewenang-wenang terhadap proses hukum
penyelenggaraan angkutan umum. (Yazid/
mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Advokat

Kisruh Antar Advokat dengan Wadah
Tunggal Profesi Advokat
Hakim Konstitusi Moh. Alim (Ketua Panel)
didampingi Achmad Sodiki dan M. Akil Mochtar
(masing-masing sebagai anggota) memeriksa
permohonan pengujian UU No.18/2003 tentang
Advokat, Kamis (17/2).

Humas MK/Annisa Lestari

R

icuh terkait wadah tunggal
profesi advokat berujung
ke Mahkamah Konstitusi
(MK).
Untuk
kesekian
kalinya Undang-Undang No.18 Tahun
2003 tentang Advokat diuji ke MK. Para
Pemohon, melalui kuasanya menegaskan,
permohonan mereka berbeda dengan
permohonan-permohonan sebelumnya.
Setidaknya, menurut Pemohon perkara
No. 79/PUU-VIII/2010 ini, terdapat
perbedaan dalam hal legal standing dan
batu uji. Demikian dinyatakan oleh salah
satu kuasa hukum Pemohon, Taufik Basari,
dalam persidangan perbaikan permohonan,
Kamis (17/2) di ruang sidang pleno MK.
Taufik
menuturkan,
pihaknya
telah melakukan perbaikan-perbaikan
sesuai dengan saran Majelis Hakim
pada persidangan beberapa waktu lalu
(29/12/2010). “Kami telah uraikan
perbedaan-perbedaan permohonan kami
dengan permohonan-permohonan lainnya.
Kami telah berikan tabelnya juga,”
ungkap Taufik. Hal-hal yang ditambahkan
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tersebut, kata Taufik, dapat menjadi
pertimbangan Majelis Hakim sebagai
alasan penguat untuk melanjutkan dan
mengadili permohonan Pemohon.
Ia pun menegaskan, pengujian ini
tidak dapat dikategorikan sebagai nebis in
idem (mengadili perkara yang sama untuk
kedua kalinya). Karena, para Pemohon
prinsipal adalah para calon advokat yang
telah lulus ujian advokat namun tak
kunjung dilantik. Objek permohonan dalam
hal ini tidak menguji Pasal 28 Ayat (1) UU
Advokat secara keseluruhan. “Kami hanya
menguji frasanya saja,” tegas Taufik.
Frasa yang dimaksud adalah frasa
“satu-satunya” dalam pasal tersebut.
Adapun Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat itu
berbunyi, “Organisasi Advokat merupakan
satu-satunya wadah profesi Advokat
yang bebas dan mandiri yang dibentuk
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini dengan maksud dan tujuan untuk
meningkatkan kualitas profesi Advokat.”
“Batu ujinya juga belum pernah
digunakan untuk menguji UU Advokat.

Serta dalam perkara sebelumnya (yang
menguji) adalah para advokat, bukan
calon advokat,” papar Taufik. Setidaknya,
menurut dia, frasa itu telah bertentangan
dengan Pasal 27 Ayat (2); Pasal 28; Pasal
28C Ayat (1) dan (2); Pasal 28D Ayat (1)
dan (2); serta Pasal 28I Ayat (1) dan (2)
UUD 1945.
Sebelumnya, Mahkamah telah
memutuskan uji materil terhadap UU
Advokat dalam perkara nomor 14/PUUIV/2006. Dalam putusannya, MK menolak
seluruh permohonan Pemohon. “Saat
itu yang dipersoalkan adalah dalam hal
kebebasan berserikatnya,” jelas Taufik.
Alasan utama pengajuan uji materi
ini, tutur Taufik, karena, dengan adanya
frasa tersebut, menyebabkan kekisruhan
antar advokat, khususnya organisasi yang
membawahi profesi advokat. Lebih parah
lagi, kekisruhan tersebut berimplikasi pada
ketidakjelasan serta ketidakpastian nasib
dan masa depan para calon advokat. “Telah
memunculkan kemudharatan,” ujarnya.
Selain itu, ia beralasan, frasa tersebut
juga telah mengakibatkan para Pemohon
terlanggar hak-hak konstitusionalnya.
Di antaranya: hak untuk bekerja, hak
untuk diperlakukan sama, dan hak
untuk berkumpul serta berserikat.
“Pewadahtunggalan advokat itu belum
disepakati oleh advokat di Indonesia,”
salah satu kuasa Pemohon lainnya,
Ronggur Hutagalung, menambahkan.
(Dodi/mh)

Pengujian UU Otsus Papua

Pemohon Perbaiki Kedudukan Perorangan
WNI dan Norma Pengujian
Kuasa Pemohon, Bambang Widjojanto dan
Iskandar Sonhaji yang juga dihadiri Pemohon
Prinsipal Ketua DPR Papua, Jhon Ibo (Ketua
DPR Papua) dan jajaran Pimpinan DPR pada
sidang uji materi UU No. 35/2008 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan
agenda pemeriksaan perbaikan permohonan di
MK, Kamis (17/2).

Humas MK/Yogi DJ

S

idang uji materi UU No.35/2008
tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi
Papua
memasuki
tahapan pemeriksaan perbaikan
permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK),
Kamis (17/2). Sidang dipimpin oleh Hakim
Konstitusi Achmad Sodiki beranggotakan
Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva. Persidangan
dihadiri pihak Pemohon dari Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua),
yaitu Jhon Ibo (Ketua DPR Papua) dan
jajaran Pimpinan DPR Papua dan Papua
Barat, Yunus Wonda, Yoseph Yohan Auri,
Jimmy Demianus Ijie, Ruben Magai, serta
diampingi kuasa Pemohon, Bambang
Widjojanto dan Iskandar Sonhaji.
Sebagaimana dalam permohonan
nya,
para
Pemohon
menganggap
ketentuan UU tersebut bertentangan
dengan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945
karena mendelegitimasi kekhasan dan
kekhususan yang tersebut di dalam UU
Otonomi Khusus, terutama Pasal 7 Ayat
(1) huruf (a) UU 21/2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi serta melanggar
aturan yang secara khusus mengatur tata
cara perubahan yang diatur di dalam
UU Otonomi Khusus yang melibatkan
masyarakat luas dengan disertai kajian
yang komprehensif.
Di depan Majelis Hakim Konstitusi,
Bambang Widjojanto menyampaikan
perbaikan
permohonan.
Perbaikan

menyangkut kedudukan hukum (legal
standing) para Pemohon. Sebelumnya,
legal standing para Pemohon perorangan
warga negara Indonesia dan lembaga
negara (DPR Papua). Setelah perubahan,
para Pemohon mengambil kedudukan
hukum sebagai lembaga, yaitu DPR
Papua dan DPR Papua Barat. “Setelah
mempelajari masukan, kami memutuskan,
yang maju adalah lembaga DPRP yang
diwakili oleh pimpinan yang mendapatkan
justifikasi dari rapat paripurna DPR Papua
dan DPR Papua Barat,” kata Bambang.
Selanjutnya,
mengenai
pasal
dalam UUD 1945 yang dijadikan batu
uji untuk menguji UU Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua. “Sebelumnya kami
menggunakan pasal-pasal yang ada dalam
bab hak asasi manusia, sekarang kami
memberikan konsentrasi pada Pasal 18B
UUD 1945,” tambah Bambang.
Selain itu, pada bagian kesimpulan,
merupakan justifikasi terhadap alasanalasan permohonan mengenai makna
substantif
dari
Otonomi
Khusus.
Kemudian, mengenai penghapusan tugas
wewenang yang berkaitan dengan Pasal
7 Ayat (1) huruf (a) UU 21/2001, pada
permohonan sebelumnya, kata Bambang,
Pemohon tidak menggunakan UU 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Pada perbaikan, Pemohon meng
gunakan Pasal 226 Ayat (1) UU 32/2004
yang menyatakan “Ketentuan dalam

Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi
Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara
khusus dalam Undang Undang tersendiri.”
“Menurut hemat kami, sudah ada undangundang tersendiri yang mengatur itu,
sehingga kemudian, pasal ini memperkuat
argumen kami,” jelas Bambang. Terakhir,
pada bagian petitum, Pemohon melakukan
rekonstruksi ulang mengenai formulasi
dalam pokok perkara pada poin 2 dan 3.
“Semula langsung Pasal 7 ayat (1) huruf
(a), sekarang direformulasi melalui UU
35/2008,” tegasnya.
Saat menambahkan keterangan di
depan persidangan, Jimmy Demianus
Ijie menerangkan kondisi aktual di
Provinsi Papua Barat. “Sejak mengajukan
permohonan ini, muncul pertanyaan di
masyarakat Papua khususnya Papua Barat.
Bahkan muncul SMS seolah-olah (MK)
sudah memutuskan,” terang Jimmy.
Jimmy berharap ada kepastian hukum
pelaksanaan Pemilukada di Papua Barat.
Jimmy juga menuturkan adanya beberapa
kali pertemuan yang dilakukan antara KPU
Provinsi, DPR Papua Barat, Pemerintah
Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah
Pusat yang diwakili Kementerian dalam
Negeri. “Intinya sepakat sampai adanya
putusan dari Mahkamah Konstitusi,”
jelasnya.
Senada dengan kondisi di Provinsi
Papua Barat, di Provinsi Papua, kata
Bambang Widjojanto, KPU Provinsi
Papua juga sepakat menunda proses
Pemilukada hingga ada putusan dari MK.
Sebelum menutup persidangan, Panel
Hakim mengesahkan bukti Pemohon yaitu
bukti P-1 sampai P-11. Tahap persidangan
berikutnya adalah sidang pleno. (Nur
Rosihin Ana/mh)
Februari 2011 KONSTITUSI
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Serikat Pekerja

Pelaporan Dugaan Korupsi
Berbuah PHK

Humas MK/Prana Patrayoga

Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (Ketua Panel) sedang memeriksa permohonan uji materi UU No.21/2000
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Selasa (22/2).

B

erbagai upaya hukum telah
ditempuh Idrus Nawawi dan
Haimingsi Hapsari untuk
mencari keadilan,
namun
belum memenuhi hasil. Keduanya
mengalami pemutusan hubungan kerja
(PHK) oleh Direksi PT Semen Baturaja,
sebuah BUMN tempat di mana mereka
bekerja. Idrus dan Hamingsi menilai
tindakan Direksi PT Semen Baturaja
yang mem-PHPK bertentangan dengan
UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Demikian paparan Pemohon dalam
sidang pendahuluan uji materi UU
21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
buruh yang digelar di Mahkamah
Konstitusi (MK), Selasa (22/2).
Idrus Nawawi dan Hamingsi
Hapari adalah mantan Ketua dan mantan
Sektretaris PUK SP KEP SPSI PT
Semen Baturaja Site Baturaja. Keduanya
memohonkan uji materil Pasal 1 Ayat
(8) UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/
Serikat buruh. Dalam paparannya
di depan sidang panel MK, Idrus
menyatakan, sewaktu menjabat Ketua
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dan Sekretaris SPSI PT Semen Baturaja,
Idrus dan Haimingsi melaporkan dugaan
korupsi di tubuh PT Semen Baturaja.
Pelaporan ini mengakibatkan keduanya
di-PHK. Merasa diperlakukan tidak adil,
keduanya pun melakukan upaya hukum
yaitu melaporkan Direksi PT Semen
Baturaja ke Polda Sumatera Selatan
(Sumsel) dengan tuduhan menghalanghalangi kegiatan Serikat Pekerja dengan
cara mem-PHK.
Namun, Polda Sumsel meng
hentikan penyidikan dengan alasan
tindakan Direksi PT Semen Baturaja bukan
ranah pidana. “Kami tidak menerima
penghentian penyidikan atas laporan
kami,” imbuh Idrus menyampaikan
keberatan. Selanjutnya, Idrus menempuh
jalur
hukum
mempraperadilankan
SP3 Polda Sumsel ke PN Palembang.
Namun putusan PN Palembang No.01/
Pra-Per/Akte-Pid/2006
tanggal
10
Februari 2006 antara lain menyatakan,
SP3 yang dikeluarkan Polda Sumsel
adalah sah menurut hukum. Tidak
terima dengan putusan PN Palembang,

Idrus mengajukan kasasi ke MA, namun
permohonannya juga ditolak. Akhirnya,
Idrus mengajukan PK ke MA. Lagi-lagi
permohonannya ditolak.
“Karena itu kami melakukan upaya
hukum yang terakhir untuk menentukan
apakah benar kapasitas kami di dalam
menjalankan kegiatan ini dilindungi oleh
UU, khususnya UU Nomor 21 Tahun
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh,” lanjut Idrus.
Berdasarkan keterangan saksi ahli
dari Dinas Tenaga Kerja Kab. OKU Prov.
Sumsel, terang Idrus, bahwa PT Semen
Baturaja yang merupakan perusahaan
BUMN, tidak tunduk pada UU 21/2000.
Pasal 1 Ayat (8) UU 21/2000 menyatakan:
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha
yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum, baik milik swasta maupun
milik negara yang memperkerjakan
pekerja/buruh dengan memberi upah
atau imbalan dalam bentuk lain”.
Dalam tuntutannya, Idrus dan
Haimingsi memohonkan agar Pasal 1
Ayat (8) dinyatakan tidak bertentangan
dengan UUD 1945. Selain itu, Pemohon
meminta tindakan Direksi PT. Semen
Baturaja yang mem-PHPK Pemohon,
tunduk pada UU Serikat Pekerja
tersebut.
Pemohon juga meminta MK
menyatakan Ketetapan tentang penghentian
penyidikan yang dikeluarkan oleh
Termohon dengan No. Pol: S.Tap/89.b/
XI/2005/Um/Dit. Reskrim SS, tgl 18
November 2005 tidak sah menurut hukum
dan memerintahkan Kepolisian Negara RI
melanjutkan penyidikan terhadap laporan
para Pemohon kepada Polda Sumsel No.
Pol: LP/159-K/III/2002 Yanmas Polda
Sumsel Tanggal 28 Maret 2002. “Kami
mengharapkan kepada Majelis Hakim
kiranya berkenan memberikan putusan
yang seadil-adilnya,” pinta Idrus di akhir
paparannya.
Salah Kamar
Sidang pemeriksaan pendahuluan
perkara Nomor 13/PUU-IX/2011 ini
dilaksanakan oleh Panel Hakim Achmad
Sodiki sebagai Ketua Panel, didampingi
Anggota Panel Ahmad Fadlil Sumadi
dan M. Akil Mochtar. Achmad Sodiki

menyarankan Pemohon menghubungi
Panitera MK untuk mendapatkan
arahan mengenai format permohonan
yang benar. Sodiki juga menjelaskan
mengenai pengujian UU di MK.
“Yang menjadi wewenang Mahkamah
adalah pengujian UU yang dianggap
bertentangan dengan UUD 1945,” jelas
Sodiki. Selain itu, Sodiki menyarankan

Pemohon menguraikan tentang kerugian
konstitusional yang dideritanya.
M. Akil Mochtar menyatakan per
mohonan belum memenuhi syarat untuk
diajukan ke MK. Sebab, kata Akil,
yang diuji di MK adalah pasal atau ayat
dalam UU yang dianggap bertentangan
dengan UUD 1945. “Sementara petitum
Saudara malah menyatakan bahwa Pasal

1 angka 8 itu tidak bertentangan dengan
UUD 1945. Ini salah kamar” kata
Akil. Sedangkan Ahmad Fadlil Sumadi
menilai hak yang dimaksudkan Pemohon
bukanlah termasuk hak konstitusional.
Senada dengan Akil, Fadlil juga menilai
permohonan “salah kamar”. (Nur
Rosihin Ana)

Pengujian UU KPK

Panel Hakim MK Sarankan Perbaikan
Permohonan Uji UU KPK
Para Pemohon dalam sidang perbaikan
permohonan UU KPK, Senin (21/2).

P

erkara dengan No. 5/PUUIX/2011 untuk Pengujian
UU 30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan
Tindak
Pidana Korupsi (Pasal 33 dan Pasal 34)
disidangkan kembali dengan agenda
pemeriksaan perbaikan permohonan,
Senin (21/2) pukul 10.00 WIB.
Bertindak sebagai Ketua Panel
Hakim adalah Hakim Konstitusi Akil
Mochtar. “Apakah saran-saran yang
disampaikan majelis hakim kemarin
sudah ditindaklanjuti?” tanyanya pada
kuasa hukum Pemohon. “Sudah Majelis,
permohonan sebelumnya sudah perbaiki,
terutama pada argumentasi penafsiran
Pasal 33 dan 34 UU a quo,“ jawab
Pemohon.

Humas MK/Fitri Yuliana

Pemohon membacakan pointerpointer yang telah diperbaiki. Ia
tidak mengubah kewenangan, tapi
mengubah kedudukan hukum yang
dimilikinya (legal standing). Ia
menyebutkan perbaikan, di antaranya
pada halaman 7 dan 8. “Kita mengacu
Putusan
MK
No.
006-3/2005.
Pemohon 1 dan Pemohon 2 berbeda.
Secara kelembagaan, berdasarkan
visi-misi ICW yang memang concern
pada bidang pemberantasan korupsi.
Setelah itu, alasan Pemohon atas
tafsir Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal
34 melanggar asas kemanfaatan dan
ketidakpastian hukum tentang masa
jabatan pimpinan KPK,” terang

Pemohon. Dalam tambahan bukti,
Pemohon menambahkan bukti dari
P8 - P11.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati yang mendampingi
Akil Mochtar dalam persidangan,
memberikan masukan bahwa masih ada
inkonsistensi antara posita dan petitum.
“Anda memohonkan adanya suatu tafsir,
tapi tidak mengatakan kalau sudah
bertentangan, Mahkamah tidak boleh
membuat norma baru. Lebih aneh
lagi, petitum nomor 4 dan nomor 5.
Anda memerintahkan pemerintah dan
DPR untuk melaksanakan tafsir yang
diberikan MK. Perlu anda tahu, tanpa
diperintah pun, tafsir MK tetaplah
menjadi rujukan pemerintah dan DPR,”
kata Maria.
Hamdan
Zoelva
juga
me
nyampaikan belum ada uraian mendalam,
tapi hanya lebih pada metode penafsiran,
yang oleh Pemohon dianggap salah.
“Saudara belum diuraikan secara tajam,
secara tertulis Pasal 28C UUD. Pasal ini
adalah hak untuk mengembangkan diri
dan memajukan diri secara kolektif untuk
kebutuhan dasar umat manusia. Apa
itu yang terkait dengan pimpinan KPK
menurut tafsiran Saudara? Coba Saudara
pikirkan matang-matang kaitannya,”
pintanya. (Yazid/mh)
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Pengujian UU Perkebunan

Persoalan Uji UU Perkebunan Menyangkut
Sengketa Lahan dan Tanah

Humas MK/Fitri Yuliana

Eddy Hiariej, Ahli yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan pengujian UU Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan terhadap UUD 1945, Selasa (22/2).

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pengujian UU No. 18/2004
tentang Perkebunan, Selasa
(22/2). Agenda sidang, mendengarkan
keterangan Pemerintah, DPR, dan
Saksi/Ahli dari Pemohon. Perkara
yang digelar MK kali ini merupakan
pengujian terhadap Pasal 21 jo Pasal
47 ayat (1) dan (2) UU Perkebunan.
Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang
dilarang melakukan tindakan berakibat
pada kerusakan kebun dan/atau aset
lainnya, penggunaan tanah perkebunan
tanpa izin dan/atau tindakan lainnya
yang mengakibatkan terganggunya
usaha perkebunan.”
Sidang Pleno tersebut dipimpin
oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.
Sedangkan keenam anggota yang hadir
yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar,
Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati,
Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, maupun
Muhammad Alim.
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Sedangkan dari Pihak Pemohon
diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu
Wahyu Wagiman, dkk. Pemohon dalam
persidangan kali itu juga menghadirkan
Saksi/Ahli, yakni Nurhasan Ismail
(Guru Besar Hukum Perdata UGM)
dan Eddy Hiariej (Guru Besar Hukum
Pidana UGM). Hadir dalam persidangan
tersebut, sebagai wakil dari Pemerintah
antara lain Mualimin Abdi sebagai
Direktur Litigasi Kementerian Hukum
dan HAM), Gamal Nasir selaku Direktur
Jenderal
Perkebunan),
Suharyanto
sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian
Pertanian.
Mewakili Pemerintah, Gamal Nasir
membacakan opening statement terkait
permohonan Pemohon. Ia mengatakan
pembentukan UU Perkebunan dilandasi
peranan penting dan strategis subsektor perkebunan dalam pembangunan
nasional, terutama untuk meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,
penerimaan devisa negara, penyediaan

lapangan kerja, perolehan nilai tambah
dan daya saing, pemenuhan kebutuhan
konsumsi dalam negeri, bahan baku
industri dalam negeri, optimalisasi
pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan.
Nasir mengatakan penyelenggaran
pembangunan perkebunan tersebut
sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal
33 ayat (3) UUD, yaitu bahwa bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Terkait permohonan
Pemohon, Nasir menyampaikan bahwa
permohonan yang didalilkan oleh para
Pemohon pada dasarnya merupakan
permasalahan hukum yang semula terjadi
karena adanya sengketa kepemilikan
lahan atau tanah.
Kemudian atas kejadian tersebut
para Pemohon telah dijatuhi pidana
berdasarkan ketentuan pasal dalam UU
a quo karena telah melakukan perusakan
kebun. “Menurut hemat Pemerintah bahwa
jelas hal ini merupakan kewenangan
peradilan umum berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009,” tutur Nasir membacakan
pendapat resmi pemerintah.
Sementara itu Nurhasan Ismail
mengatakan, berkenaan dengan Pasal 21
UU Perkebunan tersebut, ia melihatnya
melalui dua perspektif, yaitu perspektif
orthodox jurisprudence dan perspektif
sociological
jurisprudence.
Dalam
perspektif
orthodox
jurisprudence
sahnya suatu kegiatan oleh warga negara
baik perseorangan maupun badan hukum,

seperti halnya dalam kegiatan usaha
perkebunan, sepenuhnya ditentukan
oleh adanya pengakuan dari pemerintah
melalui pemberian-pemberian izin.
“Oleh karena itu, dengan mendasarkan
pandangan orthodox jurisprudence ini,
Pasal 21 UU Perkebunan mengandung
larangan
melakukan
pengrusakan
terhadap tanaman-tanaman perkebunan,
larangan untuk melakukan penggunaan,
penguasaan, dan penggunaan tanah
tanpa izin, ataupun tindakan-tindakan
yang
menyebabkan
tidak
dapat
berlangsungnya usaha-usaha perkebunan
itu,” ujarnya.
Sedangkan dengan menggunakan
perspektif sociological jurisprudence,
Pasal 21 UU Perkebunan itu tidak
mengandung
pertentangan
dengan

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 maupun
pasal-pasal yang lain. “Seharusnya
diberi dengan catatan begitu ya, dengan
catatan di dalam Pasal 21 itu mungkin
di dalam penjelasannya harus ada
penegasan bahwa larangan itu berlaku
juga terhadap kegiatan-kegiatan usaha
perkebunan, baik yang sah menurut
pandangan pemerintah maupun yang
sah menurut masyarakat hukum adat,
menurut hak ulayat itu,” sarannya.
Pasal 21 UU Perkebunan terbuka hanya
untuk ditafsirkan larangan itu ditujukan
kepada orang perseorangan, bukan badan
hukum lainnya yang melanggar hak-hak
konstitusional masyarakat hukum adat.
Eddy Hiariej dalam kesempatan
yang sama menjelaskan perkara ini dari
sisi hukum pidana. Eddy mengatakan

berkaitan dengan prinsip lex certa,
ketentuan yang terdapat dalam Pasal
21 juncto Pasal 47 (UU Perkebunan)
terdapat ketidakjelasan dan membuat
kabur. “Tegasnya, Ahli ingin mengatakan
bahwa sebetulnya pembentuk undangundang
gagal
memformulasikan
rumusan delik,” tegas Eddy. Unsurunsur Pasal 21 tersebut tidak memiliki
unsur schuldvorm atau bentuk kesalahan.
Padahal, unsur tersebut harus ada dalam
semua tindak pidana. Lebih jelasnya,
Eddy mengatakan Pasal 21 tidak jelas
menentukan
bentuk kesalahan dari
tindak pidananya. (Yusti Nurul Agustin/
mh)

Pengujian UU Sisdiknas

Menyoal Konstitusionalitas Definisi Ijazah Sekolah

U

ndang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas)
kembali
dimohonkan
pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi
(MK), Rabu (23/2), di Gedung MK.
Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan
MK dengan nomor 14/PUU-IX/2011
dimohonkan oleh Andi Maddusilla.
Andi Maddusilla tercatat pernah
mencalonkan diri sebagai calon bupati
dan calon wakil bupati di kabupaten
Gowa Sulawesi Selatan. Melalui kuasa
hukumnya, Kriya Amansyah, Pemohon
mendalilkan hak konstitusionalnya
terlanggar akibat berlakunya Pasal 61
Ayat (1) UU Sisdiknas. Dalam Pasal 61
disebutkan bahwa “ Sertifikat berbentuk
ijazah dan sertifikat kompetensi”.
“Kami memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memberikan tafsiran
konstitusi dalam hal pengertian surat
keterangan sebagai pengganti ijazah.
Jadi secara intinya kami hanya ingin
minta kejelasan kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memperjelas bentuk
dari ijazah. Apakah surat keterangan
pernah sekolah sebagai pengganti ijazah

Humas MK/Andhini SF

Kuasa hukum dari Pemohon, Kriya Amansyah mendengarkan nasehat dari Hakim Konstitusi Harjono dalam
persidangan perdana pengujian UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Rabu
(23/2).
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dapat dikatakan sebagai bentuk dari
ijazah?” ujar Kriya mewakili Pemohon.
Menanggapi pernyataan Pemohon,
Ketua Panel Hakim Konstitusi Harjono
mempertanyakan hak konstitusional
Pemohon yang terlanggar dengan adanya
surat keterangan sekolah. Harjono
menjelaskan hak konstitusional adalah
hak yang dijamin oleh UUD 1945.
“Umpamanya saja bertentangan
Pasal 1 Ayat (3) adalah negara
hukum bagaimana ketentuan tersebut
bertentangan dengan negara hukum,
negara hukum mana yang kemudian
dilanggar oleh ketentuan bahwa seorang
yang tidak bisa menyerahkan ijazah,
fotokopi ijazah bisa diganti dengan
surat keterangan dari sekolah itu.
Lalu juga Pasal 27 Ayat (1), pasal
tentang apa? Anda tidak menjelaskan
di sini, hanya merujuk pasalnya saja.
Ini secara substansi itu yang menjadi
fokus dari permohonan Anda, agar
paling tidak itu bisa mendorong
Hakim Konstitusi bahwa perkara
Anda adalah perkara yang berkaitan

dengan konstitusionalitas undangundang terhadap Undang-Undang
Dasar. Kerugiannya adalah kerugian
konstitusional,” urainya.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva menjelaskan Pemohon
belum terfokus memperlihatkan kerugian
konstitusionalnya. “Saya belum lihat
suatu uraian yang benar-benar fokus
dari Saudara. Sertifikat berbentuk ijazah
dan sertifikat kompetensi ini. Dimana
bertentangannya dengan Undang Undang
Dasar? Jadi, coba Saudara pertajam
kembali,” ujarnya.
Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan surat keterangan pernah
sekolah sebagai pengganti ijazah
digunakan pada tahapan pencalonan
Pemilukada yang diselenggarakan oleh
KPU Kabupaten Gowa. Akan tetapi,
KPU Kabupaten Gowa meloloskan salah
satu pasangan calon yang menggunakan
surat keterangan tersebut pada tahapan
pencalonan tanpa melakukan verifikasi
kepada lembaga pendidikan yang
mengeluarkan surat keterangan tersebut.

Menurut Pemohon, hal tersebut
telah mencoreng dunia pendidikan
karena tidak mengacu pada Pasal 61
Ayat (1) UU Sisdiknas. Pemohon juga
menilai jika ada alumni peserta didik
yang menggunakan surat keterangan
pernah sekolah sebagai pengganti ijazah
telah melanggar norma yang ada pada
undang-undang. Ketentuan Pasal 61
Ayat (1) merupakan pasal yang potensial
dikualifikasikan merugikan alumni
peserta didik yang telah menempuh
jenjang pendidikan dasar, menengah,
dan tinggi serta telah menempuh ujian
akhir termasuk Pemohon.
Ketentuan a quo juga menguntung
kan alumni peserta didik yang hanya
pernah menempuh jenjang pendidikan
dasar, menengah, dan tinggi tanpa pernah
mengikuti evaluasi ujian akhir dan diberikan
surat keterangan sebagai pengganti ijazah.
Oleh karena itu, Pemohon menganggap
pasal a quo tidak proporsional dan dengan
sendirinya melanggar Pasal 31 Ayat (1)
UUD 1945. (Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU Pengadilan Anak

12 Tahun, Batas Usia Pidana Anak

M

Ahli Pemohon mantan Hakim Agung Bismar Siregar sedang memberikan keterangan dalam sidang
pembuktian uji Undang-Undang Pengadilan Anak (Perkara No.1/PUU-VIII/2010) .
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ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan, batas usia
anak yang bisa dimintai
pertanggungjawaban pidana
adalah 12 tahun. Batas umur minimal 12
tahun lebih menjamin hak anak untuk
tumbuh
berkembang,
mendapatkan
perlindungan sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Batas umur
8 tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke
persidangan dan belum mencapai umur 8
tahun untuk dapat dilakukan pemeriksaan
oleh penyidik, secara faktual relatif
rendah. Penjelasan UU Pengadilan Anak
menentukan batas umur 8 tahun secara
sosiologis, psikologis, pedagogis anak
dapat dianggap sudah mempunyai rasa
tanggung jawab. Mahkamah berpendapat
fakta hukum menunjukkan adanya

beberapa permasalahan dalam proses
penyidikan, penahanan, dan persidangan,
sehingga mencederai hak konstitusional
anak.
Demikian antara lain pendapat
Mahkamah dalam sidang pengucapan
putusan, Kamis (24/2). Dalam amar
putusannya, Mahkamah mengabulkan
sebagian permohonan. Perkara No.
1/PUU-VIII/2010 mengenai uji UU
Pengadilan Anak ini dimohonkan oleh
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI), dan Yayasan Pusat Kajian dan
Perlindungan Anak Medan (YPKPAM).
KPAI
dan
YPKPAM
menguji
konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 huruf
b, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1),
Pasal 22, Pasal 23 Ayat (2) huruf a, Pasal
31 Ayat (1) UU No. 3 T/1997 tentang
Pengadilan Anak terhadap Pasal 28B
Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal
28I Ayat (1) UUD 1945.
Mahkamah
berpendapat,
ke
beradaan UU Pengadilan Anak ini
seharusnya ditujukan untuk memberikan
perlindungan terbaik pada anak untuk
dapat menjamin hak hidup (right to
life), hak kelangsungan hidup (right to
survival), dan hak tumbuh kembang anak
(right to develop). Setelah mencermati
seluruh ketentuan tentang Pengadilan
Anak, Mahkamah memandang terdapat
substansi atau materi UU Pengadilan
Anak yang perlu diperbaiki, seperti Pasal
23 Ayat (2) huruf a UU yang menyatakan,
“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan
kepada Anak Nakal ialah: a. Pidana
penjara; b. Pidana kurungan; c. Pidana
denda; atau d. Pidana pengawasan”.
Sistematika rumusan tersebut seharusnya
mendahulukan pidana pengawasan dan
yang terakhir barulah pidana penjara.
Berdasarkan pandangan hukum
dari ahli Pemerintah, Dr. Mudzakkir,
S.H., M.H., ahli Pemohon, Dr. Surastini,
S.H., M.H., Fentiny Nugroho, M.A.,
Ph.D, Prof. Bismar Siregar, Hj. Aisyah
Amini, dan Adi Fahrudin, Mahkamah
memandang
batasan
umur
telah
menimbulkan pelbagai penafsiran dan
kontroversi pemikiran sehingga perlu
ada batasan usia yang serasi dan selaras
dalam pertanggungjawaban hukum bagi

anak yang terdapat dalam UU Pengadilan
Anak dengan mendasarkan pada
pertimbangan hak-hak konstitusional
anak. Mahkamah menemukan adanya
perbedaan antara batas usia minimal
bagi anak yang dapat diajukan dalam
proses penyidikan, proses persidangan,
dan pemidanaan.
Pasal 4 Ayat (1) UU Pengadilan
Anak menyatakan batas umur anak nakal
yang dapat diajukan ke sidang anak
adalah sekurang-kurangnya 8 tahun.
Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (1) menyatakan
dalam hal anak belum mencapai umur
8 tahun dapat dilakukan penyidikan.
Sedangkan Pasal 26 Ayat (3) dan Ayat
(4) UU Pengadilan Anak menyatakan
apabila anak nakal belum mencukupi umur
12 tahun melakukan tindak pidana yang
diancam hukuman mati atau seumur hidup
maka terhadap anak nakal hanya dapat
dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur
dalam Pasal 24 Ayat (1) UU Pengadilan
Anak tidak dapat dilakukan apabila belum
mencapai umur 12 tahun.
Penetapan umur minimal 12
tahun sebagai ambang batas umur
pertanggungjawaban hukum bagi anak
telah diterima dalam praktik sebagian
negara-negara
sebagaimana
juga
direkomendasikan oleh Komite Hak Anak
PBB dalam General Comment, 10 Februari
2007. Batasan umur 12 tahun sesuai
dengan ketentuan tentang pidana yang
dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal
26 Ayat (3) dan Ayat (4). Penetapan batas
umur tersebut juga mempertimbangkan
bahwa anak secara relatif sudah memiliki
kecerdasan emosional, mental, dan
intelektual yang stabil serta sesuai dengan
psikologi anak dan budaya bangsa
Indonesia, sehingga dapat bertanggung
jawab secara hukum karena telah
mengetahui hak dan kewajibannya.
Meskipun
yang
dimohonkan
pengujian hanya Pasal 4 Ayat (1)
sepanjang frasa, “...sekurang-kurangnya
8 (delapan) tahun...” dan Pasal 5
Ayat (1) sepanjang frasa, “...belum
mencapai umur 8 (delapan) tahun...”,
namun Mahkamah sesuai dengan
kewenangan konstitusionalnya, tidak
akan membiarkan adanya norma dalam

UU yang tidak konsisten dan tidak
sesuai dengan amanat perlindungan
konstitutional yang dikonstruksikan oleh
Mahkamah. Oleh karena itu, norma-norma
pasal yang lain dalam Undang-Undang
ini, Pasal 1 angka 1 dan penjelasan UU
Pengadilan Anak sepanjang mengandung
frasa sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1)
UU Pengadilan Anak harus dinyatakan
inkonstitusional bersyarat.
Mahkamah
menilai
dalildalil Pemohon terbukti menurut
hukum untuk sebagian. Dalam amar
putusan,
Mahkamah
mengabulkan
permohonan para Pemohon untuk
sebagian.
Mahkamah
menyatakan
frasa,”... 8 (delapan) tahun...,” dalam
Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan
Pasal 5 Ayat (1) UU 3/1997 tentang
Pengadilan Anak beserta penjelasannya
khususnya terkait dengan frasa “...8
(delapan)
tahun...”
bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat
(conditionally unconstitutional), artinya
inkonstitusional,
kecuali
dimaknai
“...12 (dua belas) tahun...”. Selanjutnya,
menyatakan frasa dalam pasal-pasal
beserta penjelasannya dalam UU
tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally unconstitutional), arti
nya inkonstitusional, kecuali dimaknai
“...12 (dua belas) tahun...”. Terakhir,
menyatakan menolak perm ohonan
para Pemohon untuk selain dan
selebihnya.
Putusan ini tidak diambil secara
bulat oleh sembilan hakim konstitusi
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
(RPH). Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar mengambil dissenting opinion
terhadap Pasal 1 angka 2 huruf b UU
3/1997 sepanjang frasa ” ...maupun
menurut peraturan hukum lain yang
hidup dan berlaku dalam masyarakat
yang bersangkutan”. Menurut Akil,
seharusnya Mahkamah menyatakan
Pasal 1 angka 2 huruf b UU 3/1997
tentang Pengadilan Anak sepanjang
frasa tersebut, bertentangan dengan
UUD 1945. (Nur Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Pensiun Pegawai

Batas Minimum Usia Pensiun dan
Masa Kerja PNS Konstitusional

Humas MK/Prana Patrayoga

Kuasa Pemohon, Edy Pramudiarso, S.H. menerima salinan Putusan nomor perkara 47/PUU-VIII/2010
Pengujian UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dari Panitera
Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk usai persidangan, Senin (28/2)

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menolak seluruh
permohonan
yang
diajukan oleh mantan PNS
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Dominikus Dagang. Demikian
putusan yang dibacakan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD dengan didampingi
tujuh hakim konstitusi lainnya, Senin
(28/2), di Ruang Sidang Pleno MK.
“Dalam eksepsi, menolak eksepsi
Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat. Dalam Pokok Perkara, menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
ujar Mahfud membacakan amar putusan
Nomor 47/PUU-VIII/2010 tersebut.
Dalam
pertimbangan
yang
dibacakan oleh salah satu hakim
konstitusi, Mahkamah berpendapat
harus ada batas minimum usia pensiun
dan batas minimum masa kerja seorang
pegawai negeri. Jika batas itu dihilangkan
atau tidak jelas maka hal itu justru akan
menimbulkan ketidakpastian hukum
yang dapat menimbulkan ketidakadilan
baik bagi negara maupun kalangan
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pegawai negeri sipil. Batas usia pensiun
minimal 50 tahun dengan masa kerja
minimal 20 tahun telah memenuhi asas
proporsionalitas, jika pertimbangannya
produktivitas kerja seseorang dan masa
pengabdiannya terhadap negara.
“Oleh sebab itu, Mahkamah
sependapat dengan Pemerintah bahwa
persyaratan tersebut bersifat kumulatif.
Apabila seseorang berhenti sebagai
pegawai negeri sebelum berusia 50
tahun dan sudah melampaui masa
kerja minimal 20 tahun, sekalipun
yang bersangkutan tidak mendapatkan
hak pensiun, tetapi menurut Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun
2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai
Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil
yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun,
yang bersangkutan masih berhak
mendapatkan pengembalian 4,75% dari
10% iuran yang dipotong setiap bulan
selama ia menjadi pegawai negeri sipil,”
ujar hakim konstitusi.
Selain itu, Mahkamah berpendapat
pasal tersebut diperuntukkan bagi siapa

saja yang menjadi pegawai negeri sipil
dan pengaturan persyaratan tersebut
tidaklah bersifat diskriminatif karena
tidak dibeda-bedakan antara pegawai
negeri yang satu dengan yang lain
sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal
28A, Pasal 28D Ayat (2), Pasal 34 UUD
1945. Oleh karena itu, Pasal 9 Ayat (1)
huruf a UU 11/1969 tidak bertentangan
dengan pasal-pasal dalam UUD 1945
tersebut di atas, karena Pasal 9 Ayat (1)
huruf a UU 11/1969 tidak mengurangi
atau menghalangi hak Pemohon dalam
menerima bagian yang diambil dari
gaji yang dipotong setiap bulan bagi
setiap pejabat negara dan PNS sebanyak
4,75%, sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 71 Tahun 2008 tentang
Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun
Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan
Tanpa Hak Pensiun.
“Lagi pula, pasal-pasal dalam
UUD 1945 tersebut tidak bersangkut
paut secara spesifik dengan hak pensiun
Pemohon, tetapi terkait dengan, antara
lain, hak orang untuk bekerja, kewajiban
negara memelihara fakir miskin dan
anak terlantar, sistem jaminan sosial,
pemberdayaan masyarakat yang kurang
mampu, dan penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan. Dengan demikian
maka dalil-dalil Pemohon tidak beralasan
menurut hukum,” urai Mahkamah.
Masih Peroleh Hak
Sementara untuk permohonan
pengujian undang-undang yang sama oleh
Widodo Edy Budianto, MK memutuskan
tidak dapat menerima. “Permohonan
Pemohon sepanjang pengujian Pasal 9
Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1969 terhadap Pasal 27 Ayat
(2), Pasal 28A; Pasal 28D Ayat (2), dan
Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 tidak dapat
diterima dan menolak permohonan
Pemohon untuk selain dan selebihnya,”
ujar Mahfud membacakan putusan
Nomor 7/PUU-IX/2011.
Dalam pertimbangannya terkait
dengan masalah pemberhentian tidak
dengan hormat terhadap Pemohon,
Mahkamah berpendapat Pasal 9 Ayat (1)
uruf a UU 11/1969, menurut Mahkamah,
sama sekali tidak bertentangan dengan
prinsip persamaan kedudukan hukum

warga negara dan tidak bertentangan
dengan
hak-hak
asasi
manusia.
Sepanjang Pemohon dapat memenuhi
persyaratan batas usia minimum 50
tahun, masa kerja minimum 20 tahun
dan diberhentikan dengan hormat, maka
Pemohon dapat memperoleh hak-haknya
secara wajar sesuai dengan ketentuan
Pasal 9 Ayat (1) huruf a UU 11/1969.

“Bahkan jika Pemohon tak dapat
memenuhi syarat batas usia minimum
atau masa kerja minimum, Pemohon
masih dapat memperoleh hak-haknya
sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pengembalian Nilai
Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri
Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak
Pensiun. PNS yang berhenti dengan tidak

mendapat pensiun, akan memperoleh
pengembalian 4,75% dari iuran yang
dipotong dari gajinya sebesar 10%
setiap bulan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun
2008 tersebut di atas. Dengan demikian,
dalil-dalil Pemohon tidak beralasan
menurut hukum,” ujar hakim konstitusi.
(LuluAnjarsari)

Pengujian UU Agraria

Penerapan UU Terhadap Kasus Kongkrit Bukan
Kewenangan MK

Datang Frans, Kuasa Hukum dari Fince Sondakh
(ahli waris Pieter Sondakh) menerima salinan
putusan dari Panitera Mahkamah Konstitusi,
Kasianur Sidauruk usai persidangan pembacaan
putusan, Senin (28/2).
Humas MK/Prana Patrayoga

P

ermohonan Fince Sondakh
(ahli waris Pieter Sondakh)
ditetapkan bukan menjadi
kewenangan Mahkamah Kons
titusi (MK) untuk memeriksa lebih lanjut.
Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 20/
PUU-IX/2011 tersebut dibacakan Senin
(28/2) pukul 16.00 WIB di Gedung
MK.
Pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan Putusan Penga dilan
Negeri Tangerang No. 338/Pdt.G/2010/
PN.TNG, tanggal 22 Desember 2010
yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 Ayat
(2) huruf c UU No. 5/1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
juncto Pasal 24 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 24/1997.
Setelah MK membahas per
mohonan Pemohon dengan seksama
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
(RPH) pada Rabu, 23 Pebruari 2011,
ternyata permohonan a quo merupakan
penerapan UU terhadap kasus kongkrit,
sehingga tidak termasuk kewenangan
MK untuk memeriksa, mengadili, dan
memutusnya sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2)
UUD 1945 junctis Pasal 10 Ayat (1) dan
Ayat (2) UU No. 24/2003 tentang MK
(Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4316) dan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
“Menetapkan, menyatakan Mah
kamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan Pemohon,” kata Ketua MK
Moh. Mahfud MD. Ketetapan ini diputuskan delapan hakim konstitusi pada 23
Februari 2011 dan dibacakan oleh tujuh
hakim konstitusi dengan panitera pengganti Cholidin Nasir. (Yazid/mh).
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RUANG SIDANG

Pengujian UU MK dan Ekstradisi

WNA Tidak Punya “Legal Standing”
Permohonan Tidak Diterima
Kuasa Hukum dari Popa Nicolae, Santi Dewi, dkk
memperkenalkan diri sebelum sidang pembacaan
putusan dimulai, Senin (28/2).

Humas MK/Prana Patrayoga

P

opa Nicolae, warga kelahiran
Rumania yang tinggal di
Kerobokan,
Bali,
dinilai
Mahkamah Konstitusi (MK)
tidak punya legal standing untuk
mengujikan UU MK dan UU Ekstradisi.
Karena itu, dalam putusannya yang
dibacakan Senin (28/2), permohonannya
dinyatakan tidak dapat diterima.
Pemohon adalah warga negara
Rumania yang telah menetap di
Indonesia sejak tanggal 11 Juni 2000
sampai dengan sekarang, dengan Kartu
Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor
Imigrasi Ngurah Rai dengan Nomor
2D1E1.005-E yang berlaku sampai
dengan 18 Januari 2011. Dengan
demikian, Pemohon telah sepuluh
tahun menetap dan bertempat tinggal di
Indonesia.
Pada tanggal 19 Oktober 2009,
Pemerintah Indonesia menerima Surat
Interpol Bucharest dengan Nomor
9122/BCF/OMD. Perihal permohonan
pencarian, penangkapan, dan ekstradisi
atas nama Pemohon. Tanggal 2 Desember
2009 bertempat di Hotel Grand Hyatt
Jakarta, Pemohon ditangkap oleh
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penyidik Direktorat II/ Eksus Bareskrim
Polri berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan Nomor Pol SP.Kap/65/
XlI/2009/Dit II Eksus tertanggal 1
Desember 2009 (vide Bukti P4).
Berdasarkan
Surat
Perintah
Penahanan Nomor Pol: SP.Han/37/
XII/2009/Dit II Eksus (vide Bukti
P-4), bertanggal 2 Desember 2009,
Pemohon telah ditetapkan sebagai
tersangka dan ditahan dalam rumah
tahanan negara di Mabes Polri selama
20 hari terhitung sejak tanggal 3
Desember 2009, sampai tanggal 22
Desember 2009, karena Pemohon
diduga telah melakukan tindak pidana
penipuan berdasarkan
Red Notice
dari pihak Interpol dengan Nomor
Surat 2009/29089 dan/atau penyalah
gunaan keimigrasian sesuai dengan UU
No. 9/1992 tentang Keimigrasian. Ini
tanpa adanya permintaan penahanan
sementara dari Pemerintah Rumania.
Karena itu, Popa ingin mengujikan
Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, Pasal
34 huruf b, Pasal 35 Ayat (1), dan Pasal
39 Ayat (4) UU No. 1/1979 tentang
Ekstradisi. Perpanjangan penahanan

terhadap Pemohon yang didasarkan pada
Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 Ayat (1)
UU Ekstradisi dianggap merugikan hak
konstitusional Pemohon.
Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU
MK menyatakan, “Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam UU; c.
badan hukum publik atau privat; atau d.
lembaga negara”.
Pasal 34 UU Ekstradisi berbunyi
“Penahanan
yang
diperintahkan
berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika: b.
sudah berjalan selama 30 (tiga puluh)
hari kecuali jika diperpanjang oleh
Pengadilan atas permintaan Jaksa.
Kemudian Pasal 35 Ayat (1) “Jangka
waktu penahanan yang dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b setiap kali dapat
diperpanjang dengan 30 (tiga puluh)
hari”.
Dalam pertimbangan hukumnya,
MK tetap mengacu pada Pasal 51 Ayat
(1) UU MK beserta penjelasannya yang
sangat tegas dan jelas (expressis verbis)
yang menyatakan bahwa perorangan
yang berhak mengajukan permohonan
pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945 (yang berarti mempunyai hak
konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945) hanya Warga Negara Indonesia
(WNI) sedangkan Warga Negara Asing
(WNA) tidak berhak.
“Konklusi, pokok permohonan
tidak dipertimbangkan, amar putusan
menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima,” ujar Mahfud MD.
(Yazid/mh)

Pengujian UU BPHTB

Objek Perkara Tidak Berlaku Lagi
Pengujian UU BPHTB Tidak Diterima

Pemohon Prinsipal untuk nomor perkara 68/
PUU-VIII/2010 Harry Mulyono Machsus
menerima salinan putusan dari Panitera
Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk usai
persidangan, Senin (28/2).
Humas MK/Prana Patrayoga

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan permohonan
Pemohon dalam perkara
No.
68/PUU-VIII/2010
tidak dapat diterima. Alasannya, objek
permohonan tidak berlaku dan tidak
mempunyai daya ikat lagi.
“Objek permohonan Pemohon
menjadi tidak ada karena berlakunya
undang-undang yang baru,” ucap Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD dalam sidang pembacaan putusan,
Senin (28/2) di ruang sidang Pleno
MK. Sehingga, menurut Mahkamah,
kedudukan hukum (legal standing)
dan pokok permohonan Pemohon tidak
dipertimbangkan lebih lanjut.
Dalam pertimbangan hukumnya
Mahkamah menegaskan, objek per

mohonan Pemohon sudah dinyatakan
tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai
daya ikat sejak 1 Januari 2011. Pendapat
Mahkamah ini didasari oleh Pasal
180 dan Pasal 185 UU No. 28/2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Pada intinya, kedua pasal ini
menyatakan, UU yang diuji tersebut
berlaku
selambat-lambatnya
satu
tahun sejak diberlakukannya. Dalam
Pasal 185 UU yang diuji tersebut
menyatakan, UU dimaksud berlaku
sejak 1 Januari 2010.
Perkara ini dimohonkan oleh
Harry Mulyono. Dalam permohonannya,
Harry, yang sehari-harinya sebagai
Konsultan Hukum Pasar Modal dan
sekaligus Kurator ini mengungkapkan,  
Pasal 2 Ayat (2) huruf a dan Pasal 6 Ayat

(2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2000
tentang perubahan atas UU No. 21/1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan telah merugikan hak
konstitusionalnya, terutama bertentangan
dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2)
UUD 1945.
“Sangat diskriminatif dan me
nunjukkan tidak ada kesetaraan di muka
hukum, sebab persyaratan umum dalam
pengalihan hak dan pengenaan nilai
perolehan objek pajak adalah sangat
terbatas dalam hal melakukan pengalihan
hak,” papar Harry dalam permohonannya.
Selain itu, ia menambahkan, dalam
kondisi hukum tertentu ketentuan
tersebut tidak mengakomodasi hal-hal
khusus sebagaimana yang timbul dalam
kepailitan. (Dodi/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU KK, UU MA, dan KUHAP

Permohonan Uji Materi Tentang
Peninjauan Kembali Ne Bis In Idem
Kuasa Pemohon, Agus Nurudin (kedua dari kiri)
usai sidang putusan terkait peninjauan kembali UU
Kekuasaan Kehakiman, Senin (28/2)

Humas MK/Prana Patrayoga

P

ermohonan Pemohon perkara
No. 64/PUU-VIII/2010 ada
lah ne bis in idem (pengajuan
perkara yang sama untuk
kedua kalinya padahal telah diputus).
Demikian dinyatakan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD, pada sidang pembacaan putusan,
Senin (28/2), di ruang sidang Pleno
MK. Pemohon dalam perkara ini
adalah Direktur CV. Kurnia Abadai,
Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang.
“Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima,” ucap Mahfud.
Sebelumnya, Pemohon menguji konstitusionalitas pengaturan Pe
ninjaua n Kembali (PK). Dalam hal
ini, Pemohon menguji Pasal 24 Ayat
(2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 Ayat (1) UU
No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung,
dan Pasal 268 Ayat (3) UU No. 8/1981
tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Pemohon, aturan yang menyatakan
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bahwa PK hanya dapat diajukan hanya
satu kali telah merugikan hak konstitusionalnya.
Mahkamah berpendapat, penguji
an terhadap ketentuan-ketentuan tersebut telah diputuskan dalam putusan
No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam putusan bertanggal 15 Desember 2010
itu, Mahkamah menyatakan pasalpasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan
Pemohon ditolak. Alasan Mahkamah
saat itu, jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum
luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian
hukum sampai berapa kali peninjauan
kembali dapat dilakukan.
“Keadaan demikian akan me
nimbulkan ketidakpastian hukum yang
adil kapan suatu perkara akan berakhir
yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlind-

ungan, dan kepastian hukum yang adil
terhadap setiap orang. Dalam kasus a
quo, tidak ada pelanggaran terhadap
prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
terhadap Pemohon, karena Pemohon
tidak diperlakukan berbeda dengan semua warga negara lainnya,” papar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.
Selain itu, Maria juga men egaskan
bahwa Mahkamah tidak menemukan
alasan-alasan hukum yang berbeda
atas pengujian pasal-pasal yang diajukan Pemohon. “Dengan demikian, pertimbangan dalam Putusan Nomor 16/
PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember
2010 mutatis mutandis, berlaku juga
bagi permohonan a quo, sehingga, permohonan Pemohon harus dinyatakan
tidak dapat diterima. Oleh karena itu
pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” lanjut Maria. (Dodi/mh)

Pengujian UU APBN

Objek Permohonan Sudah Tidak Berlaku
Uji Materi UU APBN 2010 Tidak Diterima

Humas MK/Prana Patrayoga

Kuasa dari Pemohon, Ecoline Situmorang, S.H., dkk memperkenalkan diri di hadapan Majelis Hakim Konstitusi
sebelum sidang dengan agenda pembacaan putusan dimulai, Senin (28/2).

M

ahkamah
Konstitusi
menyatakan
berwenang
memeriksa,
menga dili,
dan memutus permohonan
uji konst itusionalitas UU No. 2/2010.
Namun, objek permohonan para
Pemohon menjadi tidak ada karena
berlakunya undang-undang yang baru.
Sehingga kedudukan hukum (legal
standing) para Pemohon dan pokok
permohonan tidak dipertimbangkan
oleh Mahkamah. Demikian konklusi
Mahkamah dalam sidang pengucapan
putusan uji UU 2/2010, Senin (28/2/),
yang berlangsung di ruang sidang pleno
lt. 2 Gedung Mahkamah Konstitusi
(MK). Dalam amar putusan, Majelis
Hakim akhirnya menyatakan bahwa

permohonan Pemohon tidak dapat
diterima.
Permohonan
dengan
nomor
No. 57/PUU-VIII/2010 ini diajukan
oleh Indonesian Human Rights
Committee for Social Justice (IHCS),
Prakarsa Masyarakat Untuk Negara
Kesejahteraan
dan
Pembangunan
Alternatif
(PRAKARSA),
Forum
Indonesia Untuk Transparansi Ang
garan (FITRA), Perkumpulan Inisiatif,
Perhimpunan Pengembangan Pesantren
dan Masyarakat (P3M), dan Asosiasi
Pendamping Perempuan Usaha Kecil
(ASPPUK). Para Pemohon menguji
konstitusionalitas UU 2/2010 tentang
Perubahan Atas UU No. 47/2009
tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

terhadap Pasal 18A Ayat (2), Pasal 23
Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H
Ayat (1), Pasal 34 Ayat (2) dan Ayat (3)
UUD 1945.
Menindaklanjuti
permohonan,
pada 13 Oktober 2010 Mahkamah
menggelar persidangan dengan agenda
pemeriksaan
pendahuluan
untuk
mendengar penjelasan permohonan
para
Pemohon.
Selanjutnya,
Mahkamah
melaksanakan
sidang
pada 11 November 2010 dengan
agenda mendengarkan penjelasan
perbaikan permohonan. Namun, pada
19 November 2010, atau lima hari
kerja setelah Mahkamah melaksanakan
sidang kedua, telah disahkan UU
10/2010 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2011. Dalam Pasal 40 UU 10/2010
tersebut dinyatakan, “Undang-Undang
ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2011”.
Dengan demikian, berdasarkan
hal-hal tersebut di atas, Mahkamah
dalam
pertimbangan
hukumnya
menyatakan, UU 2/2010 tentang
Perubahan Atas UU 47/2009 tentang
APBN 2010 yang menjadi objek
permohonan sudah tidak berlaku lagi
dan tidak mempunyai daya ikat sejak
1 Januari 2011. Sehingga menurut
Mahkamah, kedudukan hukum (legal
standing) dan pokok permohonan para
Pemohon tidak dipertimbangkan lebih
lanjut. Alhasil, dalam amar putusan,
Mahkamah menyatakan permohonan
para Pemohon tidak dapat diterima.
Sidang
Pleno
Mahkamah
Konstitusi yang terbuka untuk umum,
dengan agenda pengucapan putusan
ini dilaksanakan oleh Moh. Mahfud
MD selaku Ketua merangkap Anggota,
Achmad Sodiki, Muhammad Alim,
Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil
Sumadi, Hamdan Zoelva, dan M.
Akil Mochtar, masing-masing sebagai
Anggota. (Nur Rosihin Ana/mh)
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PHPU Kab. Nias Selatan

Permohonan PHPU Kab. Nias Selatan
Tidak Diterima dan Ditolak

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Humas MK/GANIE

Pemohon Prinsipal 4 Rahmat Alyakin Dakhi S.KM. M.Kes dan Kuasa Pemohon Irwanta Rasmadan
mendengarkan dengan seksama pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Kab. Nias
Selatan di ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Rabu (2/2).

P

erselisihan Hasil Pemilukada
Kab. Nias Selatan (Nisel)
memasuki tahap akhir di
Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu
(2/2), Mahkamah menyatakan permohonan
pasangan Fahuwusa Laia-Rahmat Alyakin
Dakhi dan pasangan Hadirat ManaoDenisman Bu’ololo, tidak dapat diterima.
Di samping itu, Mahkamah menyatakan
menolak seluruh permohonan yang
diajukan pasangan Fauduasa Hulu-Alfred
Laia dan pasangan Temazisokhi HalawaFoluaha Bidaya.
Sidang Pleno terbuka untuk umum
ini dilaksanakan oleh tujuh hakim
konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku
ketua merangkap anggota, Achmad
Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad
Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida
Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi,
masing-masing sebagai anggota. Setelah
membuka persidangan, Moh. Mahfud
MD memberikan pernyataan sehubungan
adanya rumor yang menyatakan adanya
pertemuan pihak berperkara Hakim MK.
“Itu bohong belaka,” tegas Mahfud.
Pasangan Fahuwusa Laia-Rahmat
Alyakin Dakhi (perkara No. 4/PHPU.DIX/2011) dan pasangan Hadirat Manao-
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Denisman Bu’ololo (perkara No. 6/
PHPU.D-IX/2011) merupakan pasangan
bakal cabup/cawabup Nisel. Pencalonan
keduanya dicoret/dibatalkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kab. Nias
Selatan.
Berdasarkan keterangan dan faktafakta yang terungkap di persidangan, KPU
Nisel telah melakukan verifikasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hasil verifikasi, Fahuwusa
Laia tidak memenuhi syarat pendidikan
sebagai calon karena terbukti secara
faktual nama Fahuwusa Laia tidak terdapat
di dalam Buku Induk Siswa SMA BNKP
tersebut.
Sedangkan pembatalan KPU Nisel
terhadap Hadirat Manao, terungkap di
persidangan, Hadirat pernah dipidana
karena menggunakan ijazah dan gelar
akademik yang diperoleh dari satuan
pendidikan yang tidak memenuhi
persyaratan. Menurut Mahkamah, tindak
pidana yang dilakukan oleh Hadirat tidak
termasuk dalam kategori tindak pidana
kealpaan ringan (culpa levis) sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Nomor 14-17/
PUU-V/2007, tanggal 7 Desember 2007,
melainkan tindak pidana penggunaan gelar
akademik dari satuan pendidikan yang

tidak memenuhi persyaratan yang ancaman
hukumannya adalah pidana penjara paling
lama lima tahun, sebagaimana Pasal 68
Ayat (2) UU 20/2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Menurut
Mahkamah,
kasus
Fahuwusa Laia dan Hadirat Manao tidak
dapat diterapkan dan diberlakukan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/
PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November
2010 (Pemilukada Kota Jayapura) dan
Putusan
Nomor
218-219-220-221/
PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember
2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan
Yapen), karena tidak terbukti KPU Nisel
sewenang-wenang menghalang-halangi
Hadirat Manao dan Fahuwusa Laia. Justru
sebaliknya, KPU Nisel telah bertindak
dengan tepat meneliti dan menilai syaratsyarat pencalonan keduanya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Oleh karena itu, Mahkamah
berpendapat, kedua Pemohon tidak
memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
standing) sebagaimana ditentukan dalam
PMK 15/2008. Dengan demikian, eksepsi
KPU Nisel terbukti dan beralasan menurut
hukum, sehingga pokok permohonan tidak
perlu dipertimbangkan.
Tidak Terbukti
Selanjutnya, untuk pasangan calon
Fauduasa Hulu-Alfred Laia (perkara
No. 5/PHPU.D-IX/2011) dan pasangan
Temazisokhi Halawa-Foluaha Bidaya
(perkara No. 7/PHPU.D-IX/2011). Dalildalil yang diusung keduanya yaitu mengenai
terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
sehingga secara signifikan mempengaruhi
perolehan suara.
Sejumlah
pelanggaran
yang
didalilkan antara lain, tidak beredarnya
formulir C-6 KWK, para saksi dan anggota
KPPS tidak disumpah, perampasan kotak
suara secara paksa, pencoblosan tembus
simetris, kotak suara tidak bersegel,
politik uang (money politic), pencoblosan
berkali-kali, pemilih gelap, pemilih yang
sudah meninggal diganti oleh pemilih
lain, rekapitulasi tidak bersegel, pemilih
di bawah umur, TPS tanpa bilik suara,
adanya intimidasi, dan Termohon tidak
melakukan sosialisasi.
Mahkamah berpendapat, apa yang
didalilkan kedua pasangan calon tersebut
tidak didukung oleh bukti yang cukup
meyakinkan. Dalil kedua pasangan ini
tidak terbukti dan tidak beralasan menurut
hukum. (Nur Rosihin Ana)

PHPU Kab. Karimun

Tidak Punya "Legal Standing"
Permohonan Tidak Diterima

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan
perkara
perselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU) kepala
daerah Kabupaten Karimun, Kepulauan
Riau, tidak dapat diterima. “Eksepsi
Termohon beralasan hukum,” demikian
dinyatakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD, Jumat (11/2) di ruang sidang pleno
MK. Pemohon dalam perkara ini adalah
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah,
Doli Boniara - Muhammad Dali.
Sebelumnya,
Pemohon
mem
persoalkan tentang penetapan pasangan
calon oleh Termohon, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Karimun.
Menurut Pemohon, Termohon telah
menghalang-halangi dirinya untuk menjadi
pasangan calon dalam Pemilukada. Alasan
Pemohon, pihaknya telah memenuhi
persyaratan yakni 15,2 persen, namun
karena ada kecurangan, maka ada
dua partai politik yang membatalkan
dukungannya. Sehingga, Pemohon hanya
mendapat dukungan sebesar 11,7 persen.
“Bahwa KPU dalam memverifikasi
Calon Bupati dan Wakil Bupati terindikasi

money politics sehingga 2 buah Partai
Politik menarik dukungan terhadap
Pemohon,” ungkap Pemohon dalam
permohonannya.
Namun menurut Mahkamah, alasan
tersebut tidak benar dan tidak terbukti.
Karena, tindakan Termohon untuk tidak
meloloskan Pemohon adalah berdasarkan
pada pertimbangan yang benar. “Setelah
dilakukan verifikasi terhadap partai
politik pendukung Pemohon ternyata ada
dua partai politik yang tidak mendukung
Pemohon yaitu Partai Republikan dan
Partai Merdeka sehingga mengakibatkan
pemenuhan minimal syarat calon 15%
tidak terpenuhi walaupun telah diberi
kesempatan kepada Pemohon untuk
memperbaiki
dan/atau
melengkapi
persyaratan dimaksud selama masa
pendaftaran,” papar Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva.
Begitu pula, setelah kesempatan
untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
persyaratan tersebut diberikan, Pemohon
juga tidak menggunakannya. Oleh
karenanya, pada tanggal 15 November
2010, Termohon melakukan rapat pleno

penetapan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Kab. Karimun yang
memenuhi persyaratan Pemilukada Tahun
2011 berdasarkan Berita Acara Nomor XII/
BA/XI/2010 tanggal 20 November 2010,
tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai
Pasangan Calon. Setelah Keputusan
diterbitkan oleh Termohon, Pemohon
juga tidak menggugat ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN).
“Bahwa berdasarkan fakta hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah
tindakan Termohon yang menetapkan
tidak mengikutkan Pemohon sebagai
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Karimun dalam Pemilukada
Kabupaten karimun Tahun 2011 sudah
tepat dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,” tutur
Hamdan. “Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, eksepsi
Termohon mengenai kedudukan hukum
(legal standing) beralasan menurut hukum,
sehingga eksepsi yang lainnya dan pokok
permohonan tidak dipertimbangkan.”
(Dodi/mh)

Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur
Sidauruk menyerahkan salinan putusan
kepada para Pihak usai sidang pembacaan
putusan Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala daerah Kabupaten
Karimun, Kepulauan Riau, Jumat (11/2).
Humas MK/Yogi Dj
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PHPU Kab. Cianjur

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang
di Empat Kecamatan

Kuasa Pemohon tampak bersuka cita ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan
pemungutan suara ulang di empat kecamatan di Kabupaten Cianjur, Rabu (16/2).

S

etelah melalui proses persidangan,
mulai
dari
pemeriksaan
pendahuluan, pembuktian para
saksi dan sebagainya, akhirnya
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan
sebagian permohonan Pemohon dalam
PHPU Kabupaten Cianjur – Perkara No.
10, 11 dan 12//PHPU.D-IX/2011.
“Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian, membatalkan
berlakunya Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur
bertanggal 14 Januari 2011,” demikian
dibacakan amar putusan oleh Hakim
Konstitusi Achmad Sodiki (Ketua Pleno)
didampingi enam hakim konstitusi lainnya,
Rabu (16/2) sore, dalam sidang putusan.
MK juga memerintahkan kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cianjur untuk melakukan pemungutan
suara ulang dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Cianjur di empat
kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur,
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Kecamatan Cipanas, Kecamatan Mande,
dan Kecamatan Pacet. “Memerintahkan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Barat, Badan Pengawas Pemilu, dan
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten
Cianjur untuk mengawasi pemungutan
suara ulang tersebut sesuai dengan
kewenangannya. Melaporkan kepada
Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan
suara ulang tersebut selambat-lambatnya
60 hari setelah putusan ini dibacakan,”
ujar Sodiki.
Berdasarkan fakta hukum yang
terungkap dalam persidangan, Mahkamah
menilai
dalil Pemohon mengenai
kurangnya
sosialisasi
pelaksanaan
Pemilukada Cianjur 2011 tidak terbukti
karena Termohon telah menyosialisasikan
Pemilukada Kabupaten Cianjur melalui,
antara lain, iklan televisi, iklan radio,
iklan luar ruang seperti baliho, spanduk,
dan poster, dan beberapa media lainnya.
Mengenai
kegagalan
debat
kandidat, Mahkamah menilai bukti yang
diajukan Pemohon berupa kliping surat
kabar tidak memberikan informasi yang
cukup mengenai sebab kegagalan debat

kandidat. Justru saksi Affan Sulaeman
yang dihadirkan Termohon menyatakan
debat kandidat sudah siap dilaksanakan
di TVRI Bandung tetapi kemudian
dibatalkan. Debat kandidat merupakan
media sosialisasi yang cukup baik, tetapi
menurut Mahkamah, debat kandidat
bukan hal yang krusial selama sosialisasi
Pemilukada juga dilakukan melalui media
lain dan menjangkau masyarakat luas.
Mengenai tekanan dari PPK
Naringgul, Sindang Barang, dan Cidaun,
terhadap saksi rekapitulasi Pemohon
I agar menandatangani Berita Acara
Hasil Rekapitulasi, Pemohon tidak
membuktikan lebih lanjut dalilnya. Lewat
berbagai bukti yang diajukan Termohon,
Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi
Pemohon tidak menandatangani Berita
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPK Naringgul, PPK Sindang
Barang, dan PPK Cidaun. Berdasarkan
pertimbangan Mahkamah, dalil Pemohon
di atas dinyatakan tidak terbukti.
Penyalahgunaan dan Pembagian Batik
Mahkamah membenarkan dalil
Pemohon bahwa terdapat beberapa
kegiatan pelantikan dan deklarasi pengurus
anak cabang ARWT dengan menggunakan
baju batik hasil pembagian, yang dihadiri
Bupati Cianjur. Dalam kegiatan yang
dihadiri pengurus anak cabang ARWT,
Mahkamah menemukan fakta hukum
bahwa Bupati Cianjur in casu Pihak
Terkait, baik secara langsung maupun tidak
langsung telah kembali menyosialisasikan
dan memberikan penekanan terhadap salah
satu program kampanyenya mengenai
program Rp 10 juta per RT di hadapan
para Ketua RW dan RT di masing-masing
kecamatan.
Mahkamah juga menemukan fakta
hukum saat berlangsungnya acara tersebut,
telah dibagikan pihak Terkait berupa
leaflet atau brosur kepada seluruh peserta
yang salah satu isinya mengenai program

Rp 10 juta per RT. Walaupun Panwaslu
Kabupaten Cianjur tidak menemukan
bukti terjadi pelanggaran dalam kegiatan
tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta
hukum di atas disertai dengan penjelasan
anggota Panwaslu Kecamatan Pacet di
dalam rekaman video, Mahkamah menilai
telah terdapat bukti yang sempurna atas
terjadinya pelanggaran Pemilukada yang
dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana
terekam jelas di dalam dokumentasi
rekaman video tersebut.

Menurut Mahkamah, pihak Terkait
dengan sengaja menggunakan momentum
dalam berbagai forum pertemuan resmi
aparatur Pemerintah Daerah, yaitu
para pengurus RT/RW, untuk secara
tidak langsung meminta dukungan
pencalonannya selaku calon Bupati
Kabupaten Cianjur agar rencana program
pemerintah daerah yang juga menjadi
program kampanyenya dapat dilaksanakan
jika yang bersangkutan terpilih. Bahwa
terhadap permasalahan hukum di atas,

Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan
oleh para Pemohon mengenai penyalahgunaan
struktur organisasi yang disertai dengan
pembagian baju batik oleh Pihak Terkait
kepada PGRI dan ARWT adalah terbukti
secara hukum dengan sempurna. “Pelanggaran
yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam hal ini
merupakan pelanggaran yang oleh Mahkamah
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,”
tegas Majelis Hakim. (Nano Tresna A./mh)

PHPU Kab. Tasikmalaya

Seluruh Dalil Tidak Terbukti,
MK Tolak Permohonan

Para pengunjung menyaksikan persidangan pembacaan putusan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui sign age (salah
satu alat teknologi informasi yang dimiliki MK) dari lobi lantai dasar Gedung MK, Rabu (16/2).

M

ahkamah Kontitusi (MK)
memutuskan
menolak
seluruh
permohonan
Pemohon dalam perkara
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)
kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya,
Rabu (16/2). Demikian dinyatakan oleh
Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dalam
sidang pembacaan putusan di ruang sidang
pleno MK. “Pokok Permohonan tidak
terbukti dan tidak beralasan hukum,” ucap
Sodiki.

Humas MK/GANIE

Pemohon dalam perkara ini terdiri
dari tiga pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Tasikmalaya. Mereka adalah
Pasangan Calon Nomor Urut 8 E. HidayatAsep A. Djaelani (Pemohon I), Pasangan
Calon Nomor Urut 5 R. Harmaen Muchyi
Wiratanuningrat-Tachman Iding Husein
(Pemohon II) dan Pasangan Calon Nomor
Urut 2, Subarna – Dede T. Widarsih
(Pemohon III). Sedangkan Pihak Terkait
dalam perkara bernomor 15/PHPU.DIX/2011 ini adalah Pasangan Calon

Nomor urut 6, UU. Ruzhanul Ulum-Ade
Sugianto.
Sebelumnya,
para
Pemohon
mendalilkan telah terjadi beberapa
pelanggaran dan kecurangan selama
penyelenggaraan
Pemilukada
di
Tasikmalaya yang lalu. Beberapa
pelanggaran tersebut diantaranya adalah
pemilih mencoblos dua kali, pencoblosan
yang dilakukan oleh pemilih dibawah
umur, penambahan dan pengurangan
Daftar Pemilih Tetap (DPT), keberpihakan
Bupati Tasikmalaya kepada salah satu
calon (dalam hal ini Pihak Terkait), money
politics serta keterlibatan dan mobilisasi
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun
dalam
putusannya,
Mahkamah menegaskan, seluruh dalil
Pemohon tersebut tidak terbukti dalam
persidangan.
“Menimbang
bahwa
berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
di
atas
Mahkamah
berpendapat
permohonan para Pemohon tidak terbukti
dan tidak beralasan menurut hukum,”
tulis Mahkamah yang dibacakan hakim
konstitusi dalam putusan setebal 140
halaman tersebut.
Selain itu, Mahkamah beralasan,
dalil para Pemohon juga tidak didukung
oleh bukti yang cukup meyakinkan
bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara
terstruktur, sistematis, dan masif yang
secara signifikan mempengaruhi perolehan
suara para Pemohon sehingga melampaui
perolehan suara Pihak Terkait. (Dodi/mh)
Februari 2011 KONSTITUSI

41

RUANG SIDANG

PHPU Kab. Toraja Utara

Dua Perkara PHPU Toraja Utara
Ditolak dan Tidak Diterima

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan permohonan
PHPU Toraja Utara
Perkara No.14/PHPU.DIX/2011 - tidak dapat diterima. Dua
pertimbangan hukum utama, yakni syarat
dukungan parpol dan Putusan PTUN
menjadi dasar MK menilai tindakan
Termohon yang menetapkan tidak
mengikutkan Pemohon sebagai pasangan
calon, sudah tepat dan sesuai perundangundangan yang berlaku.
Sementara itu, Perkara 13/PHPU.DIX/2011 ditolak MK karena menilai
Pemohon tidak dapat membuktikan
secara sah dan meyakinkan bahwa
telah terjadi pelanggaran di TPS-TPS
yang mengakibatkan penyelenggaraan
Pemilukada tidak berlangsung secara luber
dan jurdil. Oleh karena itu, dalil Pemohon
tidak terbukti menurut hukum.
Putusan dibacakan Rabu (16/2) pukul
16.00 WIB. Dua perkara yang diputus,
yakni Perkara No. 13/PHPU.D-IX/2011
dimohonkan oleh Y.S. Dalipang-Simon
Liling. Pasangan ini didampingi kuasa
hukum Jamaluddin Rustam, Rakhmad
Sujono, Syahrir Cakkari, dan Danial.
Sementara Perkara 14/PHPU.D-IX/2011
dimohonkan pasangan Agustinus La’alangBenyamin Patondok. Kuasa hukumnya
adalah Irwan Muin, Agsu Melas, Albertus,
Justinus Tampubolo, Anwar, Satu Pali, dan
Brodus. Termohon perkara ini adalah KPU
Kab. Toraja Utara.
Ketujuh pasangan yang ditetapkan
KPU untuk dipilih adalah pasangan
Deka Paranoan- Mathius Lobo, pasangan
YS Dalipang- Simon Liling, pasangan
Frederik Batti Sorring-Frederik Buntang
Rombe Layuk, pasangan Daniel RendengJohanis Palimbong, pasangan Bride S
Allorante-Johanis OS Bari, pasangan
AP Popang-Sarah Lallo, dan pasangan
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Kala’tiku Paembonan- Alfrita Pasande
Danduru.
Sedangkan Perkara No. 13, setelah
mencermati bukti tertulis Pemohon dan
bukti tertulis Termohon, berpendapat
Termohon telah secara sah dan
meyakinkan membantah dalil Pemohon,
sebagai
penyelenggara
Pemilukada
telah melakukan himbauan, ajakan dan
ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat
edaran agar pemilih meningkatkan peran
sertanya dalam pemungutan suara pada
Pemilukada Kab. Toraja Utara. Oleh
karena itu dalil Pemohon tidak terbukti.
Sementara itu, untuk Perkara 14,
permohonan tidak dapat diterima karena
syarat dukungan parpol. Pemohon
tidak memenuhi syarat dukungan bakal
pasangan calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2010. Mahkamah tidak
dapat memperoleh kepastian mengenai
legalitasnya tersebut karena Pemohon
tidak dapat membuktikannya secara sah
dan menyakinan di persidangan MK.
Sementara untuk putusan PTUN,
Putusan
Nomor
51/G.TUN/2010/
PTUN-MKS tanggal 28 Oktober 2010
yang memenangkan Pemohon, belum
berkekuatan hukum tetap karena Termohon
(KPU Kab. Toraja Utara) mengajukan
banding yang hingga kini masih dalam
proses banding di PT. TUN Makassar
(vide Bukti T-3).
“Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing), tenggang waktu
dan pokok permohonan Pemohon tidak
dipertimbangkan,” kata Mahfud MD
selaku pimpinan Majelis Hakim MK.
(Yazid/mh)

Humas MK/GANIE

Kuasa Hukum Pemohon Jamaluddin Rustam saat mengenalkan diri sebelum
persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kab. Toraja Utara
dengan agenda pembacaan putusan dimulai di ruang Sidang Pleno, Rabu (16/2).

PHPU Kab. Konawe Utara

MK Sidangkan Hasil Pemungutan Suara Ulang
Konawe Utara

Amir Syamsudin, kuasa hukum Pihak Terkait dalam sidang pembuktian
PHPU Konawe Utara, Kamis (10/2).

S

idang
lanjutan
Perselisihan
Hasil Pemilukada Kabupaten
Konawe Utara kembali digelar,
Kamis (10/2), di Gedung MK.
Perkara Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010
ini mengagendakan pembacaan hasil
pemungutan suara ulang di Kabupaten
Konawe Utara. Enam pasangan calon
peserta Pemilukada Kabupaten Konawe
Utara, yakni Abdul Hamid Basir dan
Tamrin Pawani, Mustari dan Muh. Nur
Sinapoy, Apoda dan Kahar, Herry Asiku
dan Andhy Beddu D, Herry Hermansyah
Silondae dan Andi Syamsul Bahri, serta
Slamet Riadi dan Rudin Lahadi.
“Sidang
hari
ini
ingin
mendapatkan laporan dari KPU yang
telah menyelenggarakan pemungutan
suara ulang. Juga kepada Pengawas
KPU Konawe Utara, maupun Provinsi,
maupun Pengawas tentang pelaksanaan
pemungutan suara ulang tersebut,” jelas
Ketua Panel Hakim Achmad Sodiki.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi
Tenggara Bosman menjelaskan rincian
perolehan suara pada pemungutan suara
ulang 15 TPS pada 11 desa di Kabupaten
Konawe Utara. “Pada Pemungutan Suara
Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil
Bupati Konawe Utara tahun 2011 adalah
sebagai berikut: Pasangan Nomor Urut
1 memperoleh sebanyak 2.327 suara;
Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 2 suara;
Pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara;
Pasangan Nomor Urut 4 sebanyak 1 suara;
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Pasangan Nomor Urut 5 sebanyak 1.814
suara; Pasangan Nomor Urut 6 sebanyak
1 suara; Pasangan Nomor Urut 7 sebanyak
3 suara; Pasangan Nomor Urut 8 sebanyak
1 suara. Sedangkan, jumlah suara sah
sebanyak 4.150 suara,” paparnya.
Dalam laporannya, KPU Kabupaten
Konawe Utara sebagai Termohon yang
diwakili oleh Indra Supriyadi selaku
Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara
telah melaksanakan pemungutan suara
ulang di 15 TPS pada 10 kelurahan dan
11 desa di Kabupaten Konawe Utara.
“Selanjutnya yang ketiga, kami juga
melaksanakan sosialisasi, yaitu berupa
penyebaran spanduk maupun stiker
kepada masyarakat di wilayah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara ulang.
Kemudian yang keempat, kami juga telah
melaksanakan Bimtek kepada PPK, PPS,
dan KPPS tentang Tata Cara Pemungutan
dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslukada
Kabupaten Konawe Utara HasranAbubakar
menyampaikan laporan pengawasan
terhadap proses pemilukada Kabupaten
Konawe Utara. Menurut Hasran, tidak ada
pelanggaran administrasi dan pelanggaran
tindak pidana pemilu dalam proses
pemungutan suara ulang untuk 11 desa di
Kabupaten Konawe Utara.
“Akan tetapi, setelah proses
pemungutan suara ulang baru ada laporan
dari masyarakat. Laporan dari masyarakat

pelanggaran pidana dari masyarakat yang
kesemuanya adalah money politics yaitu
yang diterima sebanyak 22 pelanggaran
pidana terkait dengan money politics dan
oleh Panwaslukada Kabupaten Konawe
Utara segera menindaklanjuti dengan
melakukan klarifikasi, dan meneruskan
laporan tersebut ke Sentra Gakkumdu
sebanyak 22 laporan, bukti terlampir.
Pelanggaran pidana tersebut, sebanyak
20 pelanggaran dikembalikan Gakkumdu
meminta untuk melengkapi bukti-bukti dan
keterangan saksi-saksi dan apabila barang
bukti sudah lengkap disarankan untuk
dikirim kembali kepada Gakkumdu dan
bila bukti-bukti tidak lengkap atau tidak
ditemukan kesesuaian, maka disarankan
kepada Panwaslukada Kabupaten Konawe
Utara untuk menghentikan laporan
tersebut,” urainya.
Menanggapi
laporan-laporan
tersebut, Pemohon terutama pasangan
calon nomor urut 3, 6, serta 8, melalui
kuasa
hukumnya
Arteria
Dahlan
menyatakan
keberatan.
Pemohon
beralasan telah terjadi praktik atau
penyimpangan atau pelanggaran yang
sangat luar biasa dan jauh lebih dahsyat
itu dibandingkan pada saat Pemilu yang
kemarin.
“Pelanggaran-pelanggaran,
penyimpangan-penyimpangan
yang
sangat serius, kemarin itu yang melakukan
itu adalah pasangan langsung, sekarang
tidak pasangan langsung tetapi banyak
melibatkan ‘Adik’ pasangan langsung,”
ujarnya.
Ketua Panel Hakim Achmad Sodiki
menjelaskan akan meneruskan perkara
ini ke Pleno Hakim untuk memutuskan
perkara ini diteruskan atau tidak. “Jadi,
tentunya ada kewajiban dari hakim untuk
memerhatikan, tapi semuanya nanti saya
bawa ke Panel dulu, ya, ke Pleno. Ya,
ke Pleno dari Rapat Permusyawaratan
Hakim, ya. Karena biasanya memang
setelah diadakan pemungutan suara ulang,
dan didengar sama pihak, kami sekedar
memberi kesempatan secara luas pada
semua pihak tindakan apa selajutnya,
apakah menerima Saudara, atau tidak,
atau cukup ini saja itu ada pada Pleno
Permusyawaratan Hakim, ya,” tandasnya.
(Lulu Anjarsari/mh)
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PHPU Kab. Yahukimo

Bantah Ancaman, Intimidasi dan Pemberian
Fasilitas oleh Pasangan Pemenang

Kuasa hukum Taufik Basari sedang memeriksa permohonan dalam sidang Perselisihan Hasil
Pemilukada Kab.Yahukimo di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Rabu (16/2).

H

asil Pemilukada Kabupaten
Yahukimo, Papua, yang
dimenangkan incumbent Ones
Pahabol, belumlah tuntas.
Sebab, masih ada pasangan calon lain yang
mengadukan hasilnya ke MK. Tuduhannya,
telah terjadi berbagai kecurangan oleh
kandidat incumbent maupun KPU dalam
Pemilukada di Yahukimo. Pemohon adalah
dua orang. Pertama, pasangan Abock
Busup dan Isak Salak (No. Urut 1). Kedua,
pasangan Didimus Yahuli dan Welhelmus
Lokon (No. Urut 2) dengan Kuasa Hukum
Taufik Basari dkk. Pihak Termohon adalah
KPU Kab. Yahukimo.
Perkara yang teregistrasi dengan
No. 19/PHPU.D-IX/2011 ini disidangkan
Rabu (16/2) mulai pukul 13:00 WIB
sampai selesai. Sidang pertama ini
mengagendakan pemeriksaan perkara
dengan dipimpin Hakim Konstitusi Akil
Mochtar. Pemilukada Yahukimo digelar
18 Januari 2011 di 51 Distrik dan 517
kampung, serta satu kelurahan. Dana
yang dikucurkan untuk Pemilukada ini
mencapai 40 miliiar.
Dalam persidangan, para pihak
yang hadir selain para Pemohon, juga
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Termohon (KPU), dan Pihak Terkait
(prinsipal langsung). Pemohon dalam
sidang pendahuluan ini telah memperbaiki
permohonan, tidak seperti materi
permohonan pada saat registrasi. “Sebelum
dilanjutkan, lihat halaman empat, yang di
tabel, masing-masing perolehan suara.
Pasangan nomor urut satu perolehannya
84.328 suara atau 84.238 suara. Coba lihat
bukti dari KPU, mana yang benar?” kata
Akil saat melakukan kroscek bukti.
Pemohon menjawab, yang benar
adalah sesuai dengan bukti, yakni 84.328
suara. Saat berkesempatan menyampaikan
pokok-pokok
dalil
permohonannya,
Pemohon mengatakan ada pengerahan
fasilitas pemerintahan untuk memenangkan
pasangan nomor urut 3 dan memengaruhi
netralitas Termohon. “Selain itu ada
praktek politik uang, manipulasi DPT,
intimidasi untuk memilih pasangan nomor
tiga, serta rekapitulasi suara yang cacat
hukum dan penuh manipulasi,” kata kuasa
hukum Pemohon.
Bantahan Para Saksi
Pemeriksaan para saksi dalam
perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)

Kepala Daerah Kab. Yahukimo masih
berlanjut. MK menggelar sidang untuk
kali ketiga, Senin (21/2) dengan agenda
memeriksa saksi Pemohon, Termohon, dan
Pihak Terkait. Sam Heluka yang diperiksa
pertama menerangkan bahwa ia diundang
cabup nomor urut 3, yakni Ones Pahabol,
pada November 2010.
“Saat itu hadir ketua dan anggota
dari 13 distrik dari dapil 1, sekitar 20-an
orang,” tuturnya. Dalam persidangan ia
mengaku mengetahui cabup nomor urut
3 meminta diamankan suaranya di 13
distrik, kemudian memberikan uang Rp
300 juta, masing-masing dapat Rp 15 juta
per orang.
Saksi
Yekonia
Iksomon,
menerangkan di Desa Werene, Kepala
Distrik Walma tidak mau menerima hasil
suara karena tidak semua suara untuk
pasangan calon nomor urut 3. Yekonia
menjelaskan, Kepala Distrik sempat baku
pukul dengan kepala kampung dan warga.
Selain itu, ia mengaku mengetahui adanya
perbedaan jumlah penduduk dengan DPT
dari Termohon setelah mengecek data
jumlah penduduk yang dimiliki gereja.
Sementara itu, berbeda dari apa yang
disampaikan para saksi Pemohon - baik
pada sidang saat ini maupun pada sidang
pembuktian sebelumnya - Osoret Sobolim
(Ketua PPD Kwikma) memberikan
kesaksian tentang proses rekapitulasi di
Distrik Kwikma. Osoret mengatakan tidak
benar jika ada ancaman dalam pelaksanaan
pemilukada di Distrik Kwikma.
Yundi Kobag (Ketua PPD Lolat),
juga memiliki kesaksian senada. Selain
menjelaskan proses rekapitulasi di tingkat
PPD Distrik Lolat, ia membantah jika ada
intimidasi yang dilakukan oleh kepala
desa untuk memilih nomor urut 3 di
Distrik Lolat. Saksi KPU lainnya adalah
Petrus Bahabol (sekretaris PPD Soloikma)
dan Alpius Asso (sekretaris PPD Mugi).
Petrus membantah pencoblosan di Distrik

Soloikma pada 15 Januari 2011. Ia
menegaskan sama sekali tidak ada fasilitas
yang diberikan pasangan calon kepada
PPD. Alpius juga memberikan keterangan
senada untuk Distrik Mugi. Keterangan
bantahan atas tuduhan-tuduhan Pemohon
juga disampaikan saksi dari Pihak Terkait,

yakni Andru Bahibol dan Yulianus
Heluka.
Perkara yang registrasi dengan
No. 19/PHPU.D-IX/2011 ini diajukan
pasangan Abock Busup dan Isak Salak
(No.Urut 1) dan pasangan Didimus
Yahuli dan Welhelmus Lokon (No.Urut

2) dengan kauasa Taufik Basari dkk. Hasil
Pemilukada Kab. Yahukimo, Papua, yang
dimenangkan incumbent Ones Pahabol
dipersoalkan para Pemohon karena
dianggap terjadi berbagai kecurangan oleh
kandidat incumbent maupun KPU. (Yazid/
mh)

PHPU Kab. Kubar

Ahli: Dalil Klise Pelanggaran Terstruktur, Sistematis,
dan Masif Pemilukada Kutai Barat

P

asangan cabup/cawabup Kutai
Barat (Kubar) Rama Alexander
Asia-H. Abdul Azizs (Raja)
meminta
Mahkamah
agar
memerintahkan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kab. Kubar untuk melakukan
pemungutan suara ulang Pemilukada
Kubar Tahun 2011 di seluruh TPS dengan
mendiskualifikasi
pasangan
Ismail
Thomas-H. Didik Effendi (THD).
Demikian permohonan pasangan
Raja dalam sidang PHPU Kepala Daerah
yang digelar pada Rabu (16/2) bertempat
di ruang panel lantai 4 gedung Mahkamah

Konstitusi (MK). Sidang dengan agenda
pemeriksaan pendahuluan ini dilaksanakan
oleh Panel Hakim Achmad Sodiki sebagai
ketua, didampingi Hakim Harjono dan
Hakim Ahmad Fadlil Sumadi. Sidang
dihadiri Pemohon Rama Alexander
didampingi kuasanya, Robikin Emhas dkk.
Pihak Termohon hadir Ketua KPU Kubar
Kalvinus Rafael Sumual didampingi
kuasanya, Laurensius. Sedangkan dari
Pihak Terkait, hadir pasangan Ismail
Thomas-H. Didik Effendi (THD) beserta
tim kuasanya dari Divisi Advokasi Bantuan
Hukum Partai Demokrat, Partai Gerindra,
dan PDIP.

Humas MK/Andhini SF

“Dalil-dalil mengenai terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif hampir menjadi dalil klise yang
diusung dalam permohonan sengketa Pemilukada di MK” ujar Ahli Maruarar Siahaan di hadapan Panel Hakim
Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Barat, Rabu (23/2).

Melalui kuasanya, pasangan Raja
mendalilkan
terjadinya
pelanggaran
yang bersifat sistematis, terstruktur, dan
masif dalam Pemilukada Kubar 2011.
“Pelanggaran yang bersifat sistematis
adalah jenis pelanggaran yang dirancang
jauh sebelumnya,” kata kuasa pasangan
Raja, Robikin. Pelanggaran sistematis
ini, lanjut Robikin, tertuang dalam buku
Panduan Kerja THD yang di dalamnya
berisi strategi, taktik dan siasat meraih
kemenangan dalam Pemilukada Kubar
2011. “Di dalam buku dimaksud, tertuang
berbagai rencana untuk melakukan
pelanggaran-pelanggaran,” lanjut Robikin
mendalilkan.
Kemudian, mengenai pelanggaran
yang bersifat struktural. Pasangan no.
urut 2 Ismail Thomas-H. Didik Effendi
(THD), keduanya adalah incumbent
Bupati/Wakil Bupati Kubar. Kemenangan
yang diraih pasangan THD, kata Robikin,
menggunakan birokrasi sebagai alat politik
untuk mencapai kemenangan. Di samping
itu, adanya pelibatan aparatur Pemda
Kubar “Baik dari unsur Dinas, sampai
camat, bahkan petinggi kampung,” kata
Robikin melanjutkan dalilnya.
Terakhir, pelanggaran bersifat masif.
Pelanggaran ini, kata Robikin, terjadi di
seluruh wilayah Kab. Kubar. “Pelanggaran
ini meluas sedemikian rupa karena pelibatan
struktur birokrasi, termasuk aparatus
dan unsur penyelenggara pemilukada,”
jelasnya. Termasuk di dalamnya, lanjut
Robikin, adalah penggunaan anggaran.
Proses pencairan anggaran dijadikan
sarana untuk membangun deal-deal.
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RUANG SIDANG
Penjelasan Ahli
Dalil-dalil mengenai terjadinya
pelanggaran yang terstruktur, sistematis
dan masif hampir menjadi dalil klise yang
diusung dalam permohonan sengketa
Pemilukada di MK. Demikian dikatakan
Ahli Maruarar Siahaan di hadapan Panel
Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang
Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten
Kutai Barat (Kubar), Rabu (23/2).
Ahli Maruarar Siahaan dalam
paparannya mengambil judul “Menguji
Pemilukada Kabupaten Kutai Barat dari
Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan
Masif dengan Bobot Bukti Berdasarkan
Standar Beyond Reasonable doubt”.
Menurut Mantan Hakim Konstitusi yang
akrab dipanggil Maru, munculnya istilah
pelanggaran terstruktur, sistematis, dan
masif dalam persidangan di MK bermula
dari sengketa Pemilukada Provinsi Jawa
Timur. “Semua polanya menggunakan
ini untuk memohon agar keputusan KPU
dibatalkan” kata Maru.

KLIK

Oleh karena itu, lanjut Maru,
sebagai suatu bentuk yurisprudensi dari
Mahkamah Konstitusi, terdapat kebutuhan
untuk membuat rumusan mengenai definisi
dari ketiga bentuk pelanggaran tersebut.
“Apa sih, pelanggaran terstruktur, masif,
dan sistematis?” saran Maru. Menurutnya
sesuatu dikatakan masif jika jika dilakukan
secara meluas dan komprehensif di seluruh
wilayah. Sistematis berarti dilakukan
dengan perencanaan yang matang.
Sedangkan terstruktur, secara signifikan
melibatkan pejabat pemerintahan serta
penyelenggara Pemilukada. “Dalil-dalil
seperti ini telah menjadi suatu yang hampir
klise,” jelasnya.
Pelanggaran terstruktur, sistematif,
dan masif berpedoman pada alat bukti
dengan bobot beyond reasonable doubt
untuk membatalkan keputusan KPU.
Sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan
kearifan untuk menguji dalil dan bukti
dengan menggali pengetahuan informasi,
motif memberikan kesaksian, hubungan-

hubungan dengan pihak berperkara dan
cara-cara bersaksi yang menentukan
bobot kesaksian, terutama cara perolehan
bukti surat, akan mengantar hakim sampai
pada putusan yang adil. Jika pemilukada
dinyatakan
mengalami
pelanggaran
terstruktur, masif, dan sistematis dan
dibatalkan tanpa suatu pembuktian yang
meyakinkan, berakibat kesalahpahaman
di
masyarakat.
“Akan
timbul
kesalahpahaman bahwa akhirnya MK-lah
yang sesungguhnya menetapkan bupatiwakil bupati, bukan rakyat pemilih,” tegas
Maru.
Sedangkan Ahli Irman Putra
Sidin dalam presentasinya menyatakan,
pemenangan sistematis adalah hal
yang wajar-wajar saja selama tidak
mengandung pelanggaran yang sistematis
pula. Jika terjadi pelanggaran terstruktur
dan berimplikasi masif serta signifikan
mempengaruhi perolehan suara, maka MK
harus tegas membatalkan kemenangan
yang telah diraih oleh pasangan calon.
(Nur Rosihin Ana/mh)

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Manfaatkan
permohonan
perkara
di MK melalui
Permohonan
Online
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PHPU Kab. Grobogan

Dua Perkara Ditolak
Satu Dinyatakan Gugur

Pihak Termohon dalam sidang putusan Pemilukada Kabupaten Grobogan, Senin (21/2). MK dalam putusannya menyatakan menolak
permohonan karena dalilnya tidak termasuk pelanggaran terstruktur sistematis dan masif. Selain itu dalil Pemohon tidak terbukti.

T

iga perkara terkait Pemilukada
Kabupaten Grobogan, Jawa
Tengah, yang diajukan tiga
pasangan
cabup-cawabup,
dalam putusannya menyatakan dua ditolak
Mahkamah Konstitusi (MK) dan satu
perkara lainnya dinyatakan gugur. Putusan
sidang tersebut dibacakan Senin (21/2)
pukul 16.00 WIB di Gedung MK.
Ketiganya
adalah
Pasangan
Sumarni-H. Pirman (no. urut 1) dengan
nomor perkara 16/PHPU.D-IX/2011.
Pasangan kedua, Bambang Budisatyo- Edy
Mulyanto (no. urut 4) untuk Perkara No.
17/PHPU.D-IX/2011. Pasangan ketiga,
Pangkat Djoko Widodo-Muhammad
Nurwibowo (no. urut 2) untuk Perkara
No.18/PHPU.D-IX/2011.
Perkara No. 16 yang mengadukan
adanya mobilisasi massa PNS dan
birokrasi, serta tuduhan Bupati Grobogan
selaku calon incumbent
dengan

sengaja memperlambat respons surat
Panwaslukada Kab. Grobogan Nomor
211/Panwaslukada/GROB/XI/2010,
termentahkan oleh bukti dan saksi-saksi
yang diajukan dari Termohon dan pihak
Terkait. Pihak Termohon melampirkan 46
bukti tertulis (T-1 hingga T-46), sementara
Pihak Terkait melampirkan 20 bukti
tertulis (PT-1 hingga PT-20).
Dalam pendapatnya, MK melihat
semua dalil Pemohon tidak terkategori
upaya yang bersifat terstruktur, sistematis,
dan masif yang mempengaruhi perolehan
suara. Di samping itu, dalil-dalil Pemohon
tidak didukung oleh bukti-bukti yang
cukup sehingga dinilai tidak beralasan
menurut hukum.
Selanjutnya pada perkara No. 17,
setelah menilai fakta yang ada, MK
berpendapat memang benar Bupati
Grobogan telah memberikan ceramah di
beberapa keresidenan pada saat acara apel
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pagi yang merupakan kegiatan yang biasa
dilakukan dalam pelaksanaan tugas seharihari. Namun, ceramah bupati pada saat apel
pagi tersebut tidak cukup dianggap sebagai
pelanggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif yang mempengaruhi
peringkat perolehan suara pasangan calon,
sehingga oleh karenya dalil Pemohon tidak
terbukti.
Kemudian untuk dalil-dalil yang
lain, MK juga melihat Pemohon tidak
dapat membuktikan dalilnya. Termohon
sendiri menyodorkan alat bukti yang
sama dengan Perkara No. 16, begitu juga
Pihak Terkait untuk membantah dalil
Pemohon. Sedangkan pada Perkara No.
18, Pemohon telah dipanggil secara sah
dan patut untuk bersidang, tetapi karena
tidak hadir, maka MK menyatakan gugur.
(Yazid/mh)
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PHPU Kab. Nias Barat

Pemohon Menyoal Penghitungan Suara dan
Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif

S

etelah hasil Pemilukada Nias
Selatan digugat beberapa waktu
lalu, kini hal serupa terjadi pada
Pemilukada Nias Barat, Sumatera
Utara. Pasangan Nomor Urut 1 Faduhusi
Daely-Sinar Abdi Gulö dan Pasangan
Nomor Urut 2 Yupiter Gulö-Raradodo
Daely menggugat hasil penetapan KPU
Kab. Nias Barat atas Pasangan Nomor
Urut 3 Adrianus A Gulö dan Hermit Hia
sebagai pasangan terpilih Bupati-Wakil
Bupati Nias Barat.
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
menggelar sidang pemeriksaan perkaranya
pada Rabu (23/2) pukul 13.00 WIB.
Pemohon Perkara No. 21/PHPU.DIX/2011 didampingi Arteria Dahlan
sebagai kuasa hukum, sementara Perkara
No. 22/PHPU.D-IX/2011 oleh Petrus
Selestinus dkk. Anggota KPU Nias Barat
Hadir sebagai Termohon. Lalu, dari Pihak
Terkait, hadir pula kuasa hukumnya Nazrul
Ihsan Nasution, dkk.
Perolehan suara, khususnya antara
pasangan urut 1 dan 3 sangat tipis, hanya
337 suara. Pasangan urut 1 meraih 12.505
suara. Sedangkan pasangan urut 3 meraih
12.842 suara. Pasangan urut 2 meraih
9.590 suara. Perolehan suara pasangan
urut 3 dan 1 masing-masing mencapai
sekitar 36% sehingga pemilukada hanya
berlangsung satu putaran.
Dalam persidangan panel yang
dipimpin Hakim Konstitusi Akil Mochtar,
Pemohon menjelaskan adanya perbaikan.
“Ada penajaman materi permohonan,”
kata Arteria selaku kuasa Pemohon Perkara
No. 21. Arteria menjelaskan objectum
litis-nya adalah Keputusan KPU juncto
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Berita Acara Rekap, serta Keputusan No.
53 tentang penetapan calon terpilih.
“Yang
menjadi
permasalahan
ada dua, yakni penghitungan suara dan
pelanggaran yang bersifat sistematis,
terstruktur, dan masif. Formulir C6
sekitar 70 persen tidak terdistribusikan.
Pemilih yang datang adalah pemilih
yang dikondisikan. Kemudian, pemilih
yang meninggal, surat suaranya terpakai.
Berikutnya, DPT ganda. Yang bilang ini
adalah petugas PPS,” kata Arteria.

Sementara Pemohon Perkara No. 22
menjelaskan pokok permohonannya secara
prinsip sama dengan Pemohon Perkara
No. 21. “Ditemukan satu TPS sebenarnya
tidak memilih, tapi suaranya dihitung. Ada
lagi menyangkut penggelembungan suara,
pada hakikatnya tidak berbeda jauh dengan
Pemohon Perkara No. 21. Permintaan
kami, membatalkan Keputusan No. 53
Termohon,” pinta kuasa Pemohon Perkara
No. 22. (Yazid/mh)

Humas MK/Prana Patrayoga

Para Kuasa Pemohon Perkara No. 21/PHPU.D-IX/2011 didampingi Arteria Dahlan dan Perkara No. 22/
PHPU.D-IX/2011 oleh Petrus Selestinus dkk dalam persidangan perselisihan pemilukada Kab. Nias Barat,
Rabu (23/2).

PHPU Kab. Nias Utara

Pemohon Menduga KPU Kab. Nias Utara Sengaja
Tidak Cantumkan Tanggal Keputusan

Humas MK/GANIE

Dalam persidangan Pemilukada Kab. Nias Utara, Kuasa Hukum Pemohon Itamari Lase dan
Johanes Makole menyampaikan pokok permohonannya mengungkapkan kecurigaan soal
tanggal keputusan KPU kepada Majelis Hakim Konstitusi, Rabu (23/2).

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pendahuluan
perkara
Perselisihan
Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab.
Nias Utara, Rabu (23/2). Sidang yang
diketuai Hakim Panel Achmad Sodiki
beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan.
Dalam keterangan yang disampikan
oleh Pemohon di hadapan Panel Hakim
terungkap dugaan kesengajaan KPU Kab.
Nias Utara tidak mencamtumkan tanggal
putusan untuk mengelabuhi Pemohon.
Pemohon dalam perkara ini
adalah Pasangan Calon Kepala Daerah
Kabupaten Nias, yaitu Darius BaehaDesman Telaumbanua (No. Urut 3) dan
Edison Hulu-Marselinus Ingati Nazana
(No. Urut 2). Sedangkan Pihak Termohon,
yaitu KPU Kabupaten Nias Utara. Susunan
persidangan diketuai oleh Achmad Sodiki
yang didampingi dua anggota panel

hakim, Ahmad Fadlil Sumadi dan Maria
Farida Indrati. Pihak yang hadir pada
persidangan kali itu, antara lain Kuasa
Hukum Pemohon; Itamari Lase dan
Johanes Makole.
Dari PihakTermohon yang hadir, yaitu
Imanuel Zebua (Ketua KPUD Kab. Nias
Utara), Otorius Harifah (Anggota KPUD
Kab. Nias Utara), Hogulala Gia (Anggota
KPUD Kab. Nias Utara), Agustinus Hulu
(Anggota KPUD Kab. Nias Utara), dan
Tugas Duha (Anggota KPUD Kab. Nias
Utara). Pihak Pemohon juga didampingin
kuasa hukumnya yang juga hadir pada
persidangan tersebut, yaitu Aksioma Lase,
Novilia Sirait, dan Binsar Hanababan.
Pihak Terkait, pasangan calon nomor
Urut 4, diwakili oleh kuasa hukumnya,
yaitu Amalia Lase dan Yosua Lase.
Kuasa Hukum Pemohon, Itamari
Lase
saat
menyampaikan
pokok
permohonannya mengungkapkan adanya

kecurigaan soal tanggal keputusan KPU.
Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara,
Nomor 03/Kpts /KPU-NU/2011 pada
angka 8 diduga dengan sengaja tidak
mencantumkan tanggal keputusan tersebut,
melainkan hanya menyebutkan Keputusan
KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 02/
Kpts/KPU-K.NU/2011 tentang Hasil
Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Nias Utara Tahun 2011.
“Dapatlah diduga bahwa tindakan
tersebut untuk mengelabui para Pemohon
dalam melakukan upaya hukum atas
keputusan KPU Kabupaten Nias Utara
dimaksud. Bahwa ternyata pula Pemohon
barulah mengetahui adanya keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Utara Nomor 02 Tahun 2011 tersebut pada
tanggal 16 Februari 2011,” jelas Itamari.
 	
Anggota Panel Maria Farida Indrati
memberikan masukan kepada Pemohon
agar benar-benar mampu membuktikan
KPU telah sengaja tidak melengkapi
tanggal keputusannya terhadap hasil
perhitungan
suara.
“Anda
perlu
membuktikan kesaksian dari yang Anda
ajukan yang betul-betul bisa membuktikan
bahwa itu terjadi dan itu betul-betul
dilakukan oleh Pihak Termohon. Kalau
memang Anda tidak bisa membuktikan
bahwa kekeliruan itu memang disengaja
oleh KPU kabupaten, maka terlalu lama
dan mahal nanti Anda bersidang di sini
tapi kemudian jangka waktu itu sudah
terlewati. Coba dipikirkan kembali ini,”
saran Maria. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Februari 2011 KONSTITUSI

49

RUANG SIDANG

50

KONSTITUSI Februari 2011

CATATAN PERKARA

Batas Wilayah Kabupaten Sorong
Digugat ke MK
Oleh: Lulu Anjarsari

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
Sengketa
Kewenangan
antar Lembaga Negara,
yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sorong, Papua terhadap Pemerintah
Kota Sorong, Papua. Permohonan yang
teregristrasi dengan Nomor 1/SKLNIX/2011 tersebut diajukan Pihak Pemohon,
yaitu Pemerintah Kabupaten Sorong.
Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, yaitu
Christoffel Tutuarima dan Alexi Sasube
dalam
permohonannya
mengatakan
penataan wilayah Kota Sorong (Termohon)
yang berasal dari batas wilayah Kota
Administrasi Sorong telah mengurangi
wilayah Kabupaten Sorong (Pemohon).
Pemohon
menilai
bahwa,
setelah penataan wilayah Kota Sorong
yang berasal dari batas wilayah Kota
Administrasi Sorong, Termohon telah
menentukan tapal batas wilayah menurut
keinginan Termohon sendiri. Termohon
telah menentukan tapal batas wilayah
pemerintahan
menurut
keinginan
Termohon sendiri tanpa ada koordinasi
dengan Pemohon untuk membangun tanda
tapal batas antara perbatasan Kota Sorong
dan Kabupaten Sorong.
Selain itu, Pemohon menganggap
tapal batas Kota Sorong telah masuk
dalam wilayah Kabupaten Sorong seluas 4
kilometer melewati hutan lindung dan tanah
Dinas Pertanian Kabupaten Sorong yang
merupakan batas terakhir dari Kelurahan
Klasaman. Pemohon juga mengatakan
bahwa Termohon telah melakukan upaya
mengelabui isi Peraturan Pemerintah
RI Nomor 31 Tahun 1996 dan Undangundang Nomor 45 Tahun 1999. Pasalnya,
Termohon dianggap telah melakukan
penggusuran terhadap hutan lindung dan
membangun daerah pemukiman baru serta

melakukan pemekaran dan pembentukan
distrik dan kelurahan baru di wilayah
Kabupaten Sorong. Tidak hanya itu,
Termohon pun membangun dua kantor
kelurahan, yaitu Kelutrahan Klablim dan
Kelurahan Klasuat.
Oleh karena itu, dalam petitumnya,
Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi (MK) untuk menyatakan tapal
batas wilayah pemerintahan Termohon di
sebelah Timur adalah Kelurahan Klasaman
dan hutan lindung serta tanah Dinas
Pertanian Kabupaten Sorong yang adalah

merupakan aset dari Pemohon yang terletak
di dalam wilayah pemerintahan Pemohon.
Pemohon juga meminta kepada Majelis
Hakim Konstitusi untuk memerintahkan
Termohon melakukan pemindahan kantor
Kelurahan Klablim dan Kantor Kelurahan
Klasuat dalam wilayah pemerintahan
Termohon sebagaimana menurut Undangundang Nomo 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kota Sorong jo Peraturan
Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1996
tentang Pembentukan Kota Administrasi
Sorong.[]
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Mantan Pengurus Serikat Pekerja
PT. Semen Baturaja Uji UU Serikat Pekerja
Oleh: Lulu Anjarsari

I

drus Nawawi dan Haimingsi
Hapsari yang merupakan mantan
karyawan PT Semen Baturaja
yang diberhentikan secara sepihak
mengajukan pengujian terhadap Undangundang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.
Kepaniteraan MK meregistrasi perkara
se mantan Ketua dan Sekretaris PUK.
SP.Kep.SPSI PT. Semen Baturaja Site
Baturaja ini dengan Nomor 13/PUUIX/2011.
Para
pemohon
merasa
hak
konstitusionalnya
terlanggar
akibat
berlakunya Pasal 1 ayat (8) UU 21/2000.
Dalam Pasal 1 ayat (8) UU a quo
menyatakan bahwa “Perusahaan adalah
setiap bentuk usaha yang berbadan
hukum atau tidak, milik perseorangan,
persekutuan, atau badan hukum, baik
milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan

memberi upah atau imbalan bentuk lain”.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon beralasan bahwa PT. Semen
Baturaja menghalang-halangi Pemohon
menjalankan kegiatan Serikat Pekerja
dengan mem-PHK Pemohon, sehingga
Pemohon melaporkannya ke kepolisian
(Polda Sumsel). Namun, laporan Pemohon
tidak ditindaklanjuti. Tindakan direksi
dianggap tidak tunduk kepada UU Serikat
Pekerja, karena PT. Semen Baturaja adalah
BUMN. Tindakan penyidikan seharusnya
berdasarkan UU tersebut, namun justru
mendasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP,
sehingga tidak ditemukan adanya tindak
pidana. Penyidikan akhirnya dihentikan
dan upaya praperadilan yang diajukan
Pemohon juga ditolak. Pemohon di PHK
karena melaporkan adanya dugaan KKN
atau korupsi di PT. Semen Batujara dalam
kapasitas Pemohon sebagai Ketua dan
Sekretaris PUK.SP.Kep.SPSI PT. Semen

Baturaja Site Baturaja, sedangkan UU
Serikat Pekerja masih berlaku.
Dalam tuntutan permohonan yang
diajukan ke MK, Pemohon memohonkan
agar pasal tersebut dinyatakan tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Selain
itu, Pemohon meminta tindakan Direksi
PT. Semen Baturaja yang mem-PHPK
Pemohon tunduk pada UU Serikat Pekerja
tersebut.
Selanjutnya, Pemohon juga meminta
MK menyatakan Ketetapan tentang
penghentian penyidikan yang dikeluarkan
oleh Termohon dengan No. Pol: S.Tap/89.b/
XI/2005/Um/Dit. Reskrim SS, tgl 18
November 2005 tidak sah menurut hukum
dan memerintahkan Kepolisian Negara RI
melanjutkan penyidikan terhadap laporan
para Pemohon kepada Polda Sumsel No.
Pol: LP/159-K/III/2002 Yanmas Polda
Sumsel Tanggal 28 Maret 2002.

suaratangerang.com
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Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang Februari 2011)
No
1

2

3

Nomor Registrasi
80/PUU-VIII/2010

1/PUU-VIII/2010

5/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara

Pemohon

Pengujian Undang-Undang
Fahuwusa Laila
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Udnang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah [Pasal 61 Ayat (4)]
Pengujian UU No. 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan
Anak [Pasal 1 angka 2 huruf
b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5
ayat (1), Pasal 22, Pasal 23
ayat (2) huruf a, dan Pasal 31
ayat (1)]

1.
2.

Amar Putusan

11 Februari 2011

Ketetapan Penarikan
Kembali

Komisi Perlindun- 24 Februari 2011
gan Anak Indonesia (KPAI)
Yayasan Pusat Kajian dan perlindungan Anak Medan
(YPKPAM)

Dikabulkan Sebagian

1.
2.

Pengujian UU No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik [Pasal 31
ayat (4)]

Tanggal Putusan

3.

Anggara
Supriyadi
Widodo Eddyon
Wahyudi

24 Februari 2011

Dikabulkan

4

47/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 11 Tahun
Dominikus Dagang
1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai [Pasal 9 ayat (1)
huruf a]

28 Februari 2011

Ditolak

5

57/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 2 Tahun
2010 tentang Perubahan UU
No. 47 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

IHCS;
PRAKARSA;
FITRA;
Perkumpulan INISIATIF;
Perhimpunan
Pengembangan
Pesantren dan
Masyarakat; dan
ASPPUK

28 Februari 2011

Tidak Dapat Diterima

Pengujian UU No. 48 Tahun
Sigit Soegiarto bin Ong
2009 tentang Kekuasaan
Ting Kang
Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)]
Pengujian UU No. 14 Tahun
1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004
jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal
66 ayat (1)] dan Pengujian
UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana [Pasal
268 ayat (3)]

28 Februari 2011

Tidak Dapat Diterima

Pengujian UU No. 20 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas
UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan [Pasal
2 ayat (2) huruf a butir 1 dan
Pasal 6 ayat (2) huruf a]

28 Februari 2011

Tidak Dapat Diterima

28 Februari 2011

Tidak Dapat Diterima

1.
2.
3.
4.
5.

6.
6

7

8

64/PUU-VIII/2010

68/PUU-VIII/2010

73/PUU-VIII/2010

Harry Mulyono Machsus

Pengujian UU No. 24 Tahun
Popa Nicolae
2003 tentang Mahkamah
Konstitusi [Pasal 51 ayat (1)]
dan Pengujian UU No. 1 Tahun
1979 tentang Ekstradisi [Pasal
34 huruf b, Pasal 35 ayat (1),
dan Pasal 39 ayat (4)]
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9

7/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 11 Tahun
Widodo Edy Budianto
1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai [Pasal 9 ayat (1)
huruf a]

28 Februari 2011

Ditolak dan Tidak Dapat
Diterima

10

20/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria [Pasal 19
ayat (1), (2) huruf c, Pasal 23
ayat (2), dan Pasal 40 huruf
e] dan Pengujian Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun
1996 [Pasal 30 huruf b, huruf
c, dan Pasal 35 ayat (1) huruf
e] serta Pengujia Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun
1997 [Pasal 24 ayat (1) huruf
k dan huruf m]

28 Februari 2011

Ketetapan Penarikan
Perkara

A. Fince Sondakh

Daftar Putusan MK tentang Penyelesaian Hasil Pemilukada
(Sepanjang Februari 2011)
No
1

4/PHPU.D-IX/2011

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar Putusan

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2011

Fahuwuza Laila dan
Rahmat Alyakin Dakh

2 Februari 2011

Tidak Dapat Diterima

2

5/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2011

Fauduasa Hulu dan
Alfred Laila

2 Februari 2011

Ditolak

3

6/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2011

Hadirat Manao dan
Denis Bu’ololo

2 Februari 2011

Tidak Dapat Diterima

4

7/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2011

Temazisokhi Halawa
dan Pdt. Foluaha
Bidaya M. Div

2 Februari 2011

Ditolak

5

8/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota
Batam Tahun 2011

Amir Hakim H. Siregar dan dan Syamsul
Bahrum

2 Februari 2011

Ditolak

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

Doli Boniara dan
Muhammad Ali Dai

11 Februari 2011

Tidak Dapat Diterima

6
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7

10/PHPU.D-IX/2011

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

Dadang Sufianto dan
RK. Dadan Suryanegara

16 Februari 2011

Dikabulkan Sebagian

8

11/PHPU.D-IX/2011

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

Mardiyano dan M.
Rusli

16 Februari 2011

Tidak Dapat Diterima

9

12/PHPU.D-IX/2011

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

16 Februari 2011

Dikabulkan Sebagian

10

13/PHPU.D-IX/2011

1.
2.

Hidayat Atori
dan U. Suherlan Djaenudin
Maskana
Sumitra dan
Ade Sanoesi

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

Y. S Dalipang dan
Simon Liling

16 Februari 2011

Ditolak

11

14/PHPU.D-IX/2011

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

Agustinus La’lang dan
Benyamin Patondok

16 Februari 2011

Tidak Dapat Diterima

12

15/PHPU.D-IX/2011

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

1.

16 Februari 2011

Ditolak

2.

3.
4.

E Hidayat dan
Asep A. Djaelani
R. Harmaen
Muchyi Wiratanuningrat dan
Tachman Iding
Husein
Endang Hidayat
dan Akhmad
Juhana
Subarna dan
Dede T. Widarsih

13

16/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun
2011

Sri Sumarni dan
Pirman

21 Februari 2011

Ditolak

14

17/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun
2011

Bambang Budisatyo
dan Edy Mulyanto

21 Februari 2011

Ditolak

15

18/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun
2011

Pangkat Djoko
Widodo dan Muhammad Nurwibowo

21 Februari 2011

Gugur
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AR Baswedan
Nasionalis dari Kampung Arab

P

ada masa kolonial, demi
melanggengkan kekuasaannya,
pemerintah Hindia Belanda
membagi penduduk Indonesia
menjadi tiga golongan. Pertama golongan
Eropa. Kedua, golongan Timur Asing yang
terdiri dari Tionghoa dan bukan Tionghoa,
seperti orang Arab, Pakistan, dan India.
Sedangkan terakhir golongan pribumi.
Bagi setiap golongan berlaku hukumnya
sendiri-sendiri. Dalam kenyataannya,
pluralisme hukum tersebut tak ubahnya
pembagian kasta, meniadakan kesamaan
kedudukan di depan hukum dan bermuara
pada ketidakadilan bagi bangsa pribumi.
Sekalipun demikian, di kalangan
golongan Timur Asing sendiri, terutama
yang lahir dan besar di tanah Nusantara,
pada saat itu timbul kesadaran dan cita-cita
untuk menjadikan Nusantara sebagai tanah
air layaknya seorang pribumi. Pada masa
sebelum Sumpah Pemuda 1928 itu, dari
keturunan Tionghoa muncul tokoh Liem
Koen Hian, sedangkan dari keturunan
Arab muncul Abdurrahman Baswedan,
yang lebih dikenal sebagai AR Baswedan.
Menjelang
kemerdekaan
Indonesia,
keduanya terpilih sebagai anggota Badan
Penyelidik
Usaha-usaha
Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pencetus Sumpah Pemuda
Keturunan Arab
AR Baswedan lahir di sebuah
perkampungan Arab, Kampung Ampel,
Surabaya, pada 9 September 1908. Ayahnya,
Awad Baswedan, adalah seorang saudagara
kaya yang juga lahir di tempat yang sama.
Orang Hadrami, keturunan Hadramaut,
Yaman Selatan, menyebut Baswedan
muwalad, yakni generasi Hadrami yang
dilahirkan di Indonesia. Ia bukan wulaiti,
sebutan bagi orang Hadrami yang lahir di
Hadramaut dan merantau di Nusantara.
Sejak abad ke-18, sebagian masyarakat
Hadrami yang berdatangan ke Indonesia
mulai memperoleh sukses ekonomi sekaligus
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AR Baswedan

wikipedia

sibuk meneguhkan identitas. Diam-diam
mereka masih menyimpan kesetiaan pada
tanah leluhurnya di Hadramaut. Natalie
Mobini Kheseh dalam buku Hadrami
Awakening yang dikutip Majalah Tempo
menulis, pencarian identitas tersebut juga
disebabkan oleh penolakan kalangan
nasionalis di Indonesia pada pertengahan
1910-an terhadap para pendatang beragama
Islam itu.
Kala itu, Sultan Abdulhammid II,
pemimpin Turki Ottoman, menyodorkan
diri sebagai khalifah gerakan internasional
Pan-Islamisme. Di Hindia Belanda,
sentimen itu dikembangkan oleh seorang
konsul Ottoman pertama, dengan
mendorong muslim lokal agar percaya
bahwa Abdulhamid adalah khalifah
pelindung mereka.
Sebagai pembeda identitas dengan
kaum pribumi, keturunan Arab pada saat
itu menolak memakai peci sebagai tutup
kepala. Sebaliknya, mereka mengenakan
penutup kepala mulai dari tarbus hingga
sadarah yang berasal dari jazirah Arab.
Dalam sebuah tulisan, tokoh Islam dan

nasionalis, Hamka menyebut songkok
keturunan Arab di Indonesia itu sebagai
lambang isolasi yang menggelikan.
Baswedan, seperti dikutip situs
kepustakaan-presiden.pnri.go.id, mulai
mendapat pendidikan sejak berumur lima
tahun. Mula-mula ia masuk Madrasah
Al-Khairiyah, yang berdekatan dengan
Mesjid Ampel. Ia lalu memutuskan pindah
ke Jakarta. Di sana ia belajar di Madrasah
Al Irsyad yang dipimpin Syeh Ahmad
Surkatie, pendiri gerakan Al Irsyad.
Karena berjauhan dengan sang ayah,
Baswedan akhirnya kembali ke Surabaya.
Ia kemudian masuk di madrasah Arab
modern, Hadramaut School. Sekolah itu
dikatakan modern karena kala itu muridmuridnya memakai celana dan diajarkan
sastra Arab. Di sekolah ini Baswedan
dapat menyalurkan dan memupuk
kesenangannya berbahasa Arab.
Baswedan
sendiri,
sebagai
keturunan saudagar, dididik untuk menjadi
seorang pengusaha tangguh. Meski tidak
menunjukan sikap penolakan atas harapan
keluarganya itu, namun ia menghabiskan
sebagian besar waktunya untuk membaca
dan menulis. Menjelang dewasa, ia sudah
mulai aktif di pergerakan. Salah satu
perjuangannya adalah mempersatukan
komunitas Hadramaut yang kala itu
terpecah dalam struktur kasta tradisional,
yakni keturunan Sayyid, Gabili, Syekh,
dan rakyat biasa.
Dalam penggolongan tersebut
Sayyid menduduki strata tertinggi,
dengan klaim keturunan Nabi dari
putranya, Husein. Kemudian, Gabili, suku
pemegang senjata, dan Syekh, elit agama
lokal, berada di lapisan tengah. Adapun
Masakin--orang miskin, lemah, dan asal
usulnya tak penting-- berada di strata
paling bawah. Kenyataannya, di Hindia
Belanda, tak sedikit dari kaum Masakin
adalah pedagang yang kaya raya. Karena
itu mereka mulai menolak mengakui
superioritas Sayyid, yang di negeri asalnya

wikipedia

HA Agus Salim, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Mesir, dan AR Baswedan
sedang mendiskusikan isi naskah pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia

harus dicium tangannya sebagai bentuk
penghormatan.
Pada saat itu, sebagaimana dirilis
dalam situs alvani-rizal.blogspot.com,
komunitas Hadrami terbagi pula menjadi
Hadramani murni (wulaiti) yang dianggap
lebih superior ketimbang peranakan
Hadramani (muwallad). Di samping
perbedaan garis keturunan, perpecahan
di kalangan mereka juga dipicu oleh
pandangan agama dan pendidikan.
Kelompok konservatif tergabung dalam
Jami’at Khair, sedangkan kaum progresif
berkubu dengan Jami’at al Irsyad.
Sebagai Arab peranakan, sejak
kecil Baswedan hidup dalam kontradiksi
dan konfrontasi tersebut. Karena itu,
ketika usianya menginjak dewasa, ia
tampil dengan ide-ide persamaan. Ia
mengarahkan persatuan keturunan Arab
untuk mendukung kemerdekaan Indonesia
dari penjajahan Belanda. Dia mendirikan
wadah Persatuan Arab Indonesia, yang
kemudian berubah menjadi Partai Arab
Indonesia. Untuk itu, ia bergaul akrab
dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional
seperti Dr Sutomo.
Dalam pergerakannya Baswedan
tidak segan menyatakan bahwa tanah air

keturunan Arab bukanlah Hadramaut,
melainkan Indonesia. Dia juga menyebut
keturunan Arab sebagai bagian dari bangsa
Indonesia. Tahun 1934 kemudian dikenal
sebagai Sumpah Pemuda Keturunan
Arab. Sebagai alat perjuangan, ia lantas
mendirikan Partai Arab Indonesia.
Keindonesiaan Baswedan tercermin dari
Mars Partai Arab Indonesia yang ia gubah
bersama Umar Baraja. Petikannya:
Indonesia! Semboyan Persatuanku
Indonesia! Tanah Tumpah Darahku
Persatuan! Arab Indonesia
Makin lama makin bercahaya
Kita tetap setia
Di kalangan komunitas Arab
sendiri gerakan yang diusung Baswedan
tersebut memunculkan tentangan karena
mengancam posisi bangsa Arab di
Nusantara. Dengan mempersamakan
kedudukan dengan kaum pribumi berarti
orang Arab telah menurunkan kedudukan
hukum dari golongan Timur Asing dalam
sistem hukum kolonial.
Berjuang Lewat Pers
Kecenderungan Baswedan terhadap
jurnalistik sudah tampak semenjak remaja.
Di sela-sela menjaga toko ayahnya, ia

menghabiskan waktunya untuk membaca
buku. Bagi dia, membaca adalah kegiatan
menyimak, merenung, berpikir dan
melahirkan daya kontemplasi. Pada 1932,
ia bergabung dengan Sin Tit Po, harian
prokemerdekaan Indonesia berbahasa
Melayu.
Surat kabar yang terbit di Surabaya
itu merupakan tandingan dari Sin Po,
media yang mendukung nasionalisme Cina
dan Chiang Kai-Shek. Ia direkrut oleh
Liem Koen Hian, pemimpin redaksi surat
kabar Sin Sit Po, yang dianggap sebagai
guru jurnalistik oleh Baswedan. Ketika itu
Liem Koen Hian mengatakan bahwa Sin
Tit Po adalah surat kabar perjuangan kaum
berwarna. Baswedan tak sampai setahun
berada di sana karena pemilik Sin Sit Po
berbeda pandangan politik dengan Liem
Koen Hian dan Baswedan.
Dengan
menggunakan
media
cetak sebagai alat propaganda, Baswedan
pernah mencengangkan komunitas Arab
karena fotonya tampil di Harian Matahari
mengenakan blankon dan surjan Jawa. Ia
melepaskan tutup kepala dari Arab, lambang
isolasi kaum Hadrami di Nusantara.
Sejumlah karya AR Baswedan telah
dibukukan. Beberapa di antaranya Debat
Februari 2011 KONSTITUSI
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Sekeliling PAI (1939), Sumpah Pemuda
Indonesia Keturunan Arab (1934), Rumah
Tangga Rasulullah (Bulan Bintang,
1940). Buah pikiran dan cita-cita AR
Baswedan juga diterbitkan oleh Sekretaris
Jenderal PAI Salim Maskati, serta Menuju
Masyarakat Baru, sebuah cerita Toneel
dalam 5 Bagian.
Luput dari Hukuman Mati
Pada masa pendudukan Jepang,
Baswedan berjuang di bawah tanah
bersama kelompok pemuda di sekitar Sutan
Sjahrir. Dalam pergerakan itu Baswedan
yang menguasai bahasa Arab, Inggris,
Belanda dan Indonesai itu, mendapat tugas
untuk memantau radio siaran luar negeri.
Pekerjaan itu mengandung resiko yang
tinggi karena semua radio disegel tentara
Jepang.
Suatu ketika, sebagaimana dikutip
Majalah Tempo 15 Desember 2008,
aksi Baswedan menyimak siaran radio
asing tertangkap basah oleh dinas polisi
rahasia Jepang, Kempetai. Ia digelandang
ke markas. Tanpa pengadilan, ia
langsung dijatuhi vonis mati. Baswedan
tinggal menunggu eksekusi, esok siang
harinya. Pagi harinya, sebelum eksekusi
dilaksanakan, bersama sejumlah tawanan
lain ia dijemur di pekarangan markas di
bawah terik matahari.
Beberapa jam sebelum eksekusi
dilaksanakan, datanglah Mr. Singgih,
anggota Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin
Soekarno. Melihat Baswedan, Mr. Singgih
segera menghampiri. Ia meminta polisi
Jepang membebaskannya dengan dalih
Baswedan adalah anak buahnya.
Asas Ius Soli, Sumbangan pada
Konstitusi
Pada 1945, Baswedan diangkat
sebagai anggota BPUPKI. Di sanalah segenap
buah pemikirannya tentang keindonesiaan
mendapatkan tempat secara legal formal.
Dalam Rapat Besar yang digelar pada 11 Juli
1945, ia angkat bicara.
Pada
saat
itu,
sebagaimana
diungkapkan Prof. Muhammad Yamin dalam
buku Naskah Persiapan Undang-undang
Dasar 1945 Jilid I (1971), ia menimpali pidato
Oei Tjong Hauw tentang kewarganegaraan
keturunan Tionghoa. Dalam forum tersebut
Baswedan menegaskan bahwa bangsa Arab
itu sebenarnya tidak ada. Ia juga menjamin
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bahwa tidak ada keluarga komunitas
Hadramaut yang menggunakan bahasa
Arab sebagai bahasa pergaulan. Ia sendiri
mengaku sehari-hari menggunakan bahasa
Jawa Surabaya. “Tetapi untuk mendidik
kebangsaan Indonesia, saya memakai bahasa
kebangsaan Indonesia sekarang,” ujarnya.
Ia lalu membeberkan data statistik
pada masa itu. Intinya, jika diambil dari
garis darah, secara kultural bangsa Arab
di Indonesia sudah tidak ada. Secara
politik pun bangsa Arab yang pertama
kali datang ke Indonesia tidak ada yang
memiliki perlindungan negara lain. “Jadi
sebetulnya sampai sekarang ini benarkalh
kalau mereka dinamakan staatloos, tidak

mempunyai kerajaan, tidak mempunyai
suatu negara,” tutur Baswedan. Hadramaut
sendiri, menurut Baswedan, tidak dikenal
dalam pergaulan internasional. Bagi dia,
Hadramaut lebih berupa tempat feodalistik,
karena negaranya sendiri tidak ada.
Selanjutnya,
ia
mengusulkan
agar sistem kewarganegaraan Indonesia
menggunakan asas ius soli, yakni
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.
Dalam pidatonya ia menyatakan: “…
semangat agama Islam menentukan bahwa
orang yang lahir dan tinggal di suatu
tempat, terutama ia menjadi anak negara
itu dan ia harus berjuang untuk negara itu,
di mana ia hidup dan mendapat rejeki.”
Baswedan juga mengusulkan agar
komunitas Arab yang lahir di jazirah

Arab dimasukkan pula sebagai warga
Negara Indonesia. Ia berargumen, dalam
Islam, kebangsaan tidak berdasarkan pada
keturunan, melainkan tempat di mana ia
tinggal. “Saya sendiri mempunyai pendirian
sebagai seorang nasionalis Indonesia. Apa
sebabnya? Sebab saya seorang Islam, maka
saya seorang nasionalis Indonesia. Itu
disebabkan oleh riwayat Islam dan riwayat
sejarah,” papar Baswedan.
Diplomasi Pengakuan de Jure
Pasca proklamasi kemerdekaan,
17 Agustus 1945, partai yang dipimpin
Baswedan membubarkan diri. Ia lantas
diangkat Perdana Menteri Sjahrir sebagai
Menteri Muda Penerangan. Ia juga pernah
menjadi Anggota Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP),
Anggota Parlemen dan Anggota Dewan
Konstituante.
Pada 1947, Baswedan menjadi
anggota delegasi Menteri Luar Negeri
Agus Salim dalam kunjungan ke Kairo,
Mesir. Perjuangan ini, sebagaimana
dikutip dari situs id.wikipedia.org, berhasil
meraih pengakuan pertama atas eksistensi
Republik Indonesia secara de facto dan de
jure oleh Mesir. Lobi panjang melalui Liga
Arab dan di Mesir itu menjadi tonggak
pertama keberhasilan diplomasi yang
diikuti oleh pengakuan negara-negara lain
terhadap Indonesia, sebuah republik baru
di Asia Tenggara.
Selanjutnya Baswedan bergabung
dengan Partai Masyumi. Setelah partai
itu dibubarkan semasa orde lama, ia me
ninggalkan panggung politik dan memilih
bergerak di jalur budaya. Di Yogyakarta, ia
mendirikan Badan Koordinasi Kebudayaan
Islam Yogyakarta sekaligus menjadi
pelindung Teater Muslim.
Meskipun
berdarah
saudagar,
Baswedan adalah seorang sederhana dan
tidak pernah memikirkan materi. Hingga
akhir hayatnya, ia tidak memiliki rumah.
Di Yogyakara, ia menempati rumah
di dalam kompleks Taman Yuwono di
Yogyakarta, yang dipinjamkan Haji Bilal
untuk para pejuang revolusi saat Ibukota
di RI berada di Yogyakarta. Mobil Volvo
miliknya pun adalah hadiah ulang tahun
ke-72 dari Wakil Presiden Adam Malik,
sahabatnya. Baswedan meninggal pada
usia 77 tahun di Jakarta, 16 Maret 1986,
karena sakit. (R. Triana)

AKSI

MKH Tidak Menemukan Pelanggaran Etik

Humas MK/GANIE

M

ajelis Kehormatan Hakim
(MKH) MK menggelar
konferensi pers untuk
mengumumkan hasil kerja
MKH selama sebulan terkait temuan Tim
Investigasi MK, Jumat (11/2/2011).
Dalam konferensi pers tersebut,
Ketua MKH, Hakim Konstitusi Harjono
mengatakan MKH tidak menemukan
adanya pelanggaran etik yang dilakukan
oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.
Selain itu, MKH juga tidak menemukan
bukti bahwa Hakim Konstitusi M. Arsyad
Sanusi mengetahui dan terlibat dalam
rangkaian pertemuan yang dilakukan
Dirwan Mahmud, Neshawaty, serta Zaimar
di rumahnya.
Lebih lanjut Harjono mengatakan,
meski Arsyad tidak bersalah dan tidak
terlibat dalam pertemuan itu, tetapi Arsyad
tetap harus bertanggung jawab secara etik
atas terjadinya pertemuan di rumahnya
tersebut. Pasalnya, kejadian tersebut
terjadi secara berangkai sedangkan

Neshawaty merupakan putrinya dan
dan Zaimar merupakan adik iparnya.
Sedangkan Mahkfud yang merupakan
mantan Panitera Pengganti MK yang juga
ikut dalam pertemuan-pertemuan dengan
Neshawaty, merupakan bawahan langsung
Arsyad.
“Maka Hakim Arsyad Sanusi
bertanggung jawab secara etik atas
peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, Hakim
Arsyad Sanusi direkomendasikan oleh
MKH untuk diberi teguran sesuai dengan
ketentuan kode etik bagi setiap Hakim
Konstitusi sebagaimana diatur dalam
Prinsip Ketiga ‘Integritas’, Penerapan
Nomor 3 dan Nomor 4, serta Prinsip
Keempat ‘Kepantasan dan Kesopanan’,
Penerapan Nomor 4 dan Nomor 8,” ujar
Harjono membacakan hasil kerja MKH.
Harjono yang juga diamini Ketua
MK, Moh. Mahfud MD mengatakan
di luar masalah pelanggaran kode etik,
dugaan-dugaan tindak pidana yang telah
ditemukan oleh Tim Investigasi MK

Ketua MK, Moh. Mahfud
MD, Sekretaris Jenderal
MK, Janedjri M Gaffar
dan Hakim Konstitusi
Harjono sesaat
sebelum menggelar
konferensi pers untuk
mengumumkan hasil
kerja MKH selama
sebulan terkait temuan
Tim Investigasi MK,
Jumat (11/2/2011).

tetap harus dilanjutkan melalui aparat
yang berwajib. Harjono juga menjanjikan
bahwa MK akan terus membantu KPK
dan aparat penegak hukum lainnya agar
mampu mengungkap kasus tersebut.
Usai
laporan
MKH,
masih
dalam kesempatan yang sama, Arsyad
menyampaikan pernyataan pengunduran
diri dengan hormat atau pensiun dini.
Pengunduran diri tersebut dilakukannya
untuk menjaga keluhuran, kehormatan,
dan martabat jabatan mulia Hakim
Konstitusi serta menjaga kewibawaan dan
kepercayaan kepada institusi MK.
Ketua MK, Moh. Mahfud MD seusai
pengunduran diri Arsyad merasa haru
sekaligus bangga. Pasalnya, Arsyad selama
menjabat Hakim Konstitusi telah bekerja
dengan tepat dan cepat. Sifat satria yang
dilakukan Arsyad dengan mengundurkan
diri meski tidak dinyatakan bersalah
menurut Mahfud sangat membanggakan
dan memang harus dilakukan oleh seorang
negarawan. (Yusti Nurul Agustin)
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Kasianur Sidauruk Dilantik Menjadi Panitera MK

Humas MK/GANIE

Kasianur Sidauruk diambil sumpah saat dilantik menjadi Panitera MK menggantikan Zainal Arifin Hoesein yang memasuki masa purnabakti pada 2010 lalu. Pelantikan
dilakukan oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, Selasa (1/2/2011), di Aula Gedung MK.

K

asianur Sidauruk bukanlah
nama yang asing di jajaran
Mahkamah Konstitusi (MK).
Semenjak Panitera MK Zainal
Arifin Hoesein memasuki masa purnabakti
pada 2010, Kasianur ditunjuk sebagai Plt.
Panitera. Hingga keluarlah Keputusan
Presiden Nomor 19/N/2011 yang secara
resmi mengangkat Kasianur sebagai
Panitera. Syahdan, pada Selasa (1/2/2011)
lalu, Ketua MK Moh. Mahfud MD melantik
Kasianur Sidauruk sebagai Panitera MK.
Acara pelantikan yang dilaksanakan di
Aula gedung MK ini dihadiri oleh Panitera
Mahkamah Agung H. Suhandi, para hakim
konstitusi dan mantan hakim konstitusi,
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
beserta seluruh jajaran MK.
Dalam kesempatan itu, Mahfud
menjelaskan, kepaniteraan merupakan
salah satu tiang MK. “Panitera di sini (MK,
red.) bukanlah jabatan struktural, tetapi
jabatan fungsional. Panitera itu sebagai
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salah satu tiang lembaga peradilan. Kalau
di MK, tiang kita itu, pertama adalah hakim
konstitusi melalui putusan-putusannya
maupun
pemeriksaan-pemeriksaannya
di persidangan. Tiang kedua adalah
kesetjenan dengan memberikan pelayanan
berupa fasilitas-fasilitas teknis maupun
administratif. Kemudian, ketiga adalah
kepaniteraan yang mengadministrasikan
masalah-masalah yustisial,” urai Mahfud.
Mahfud berpesan agar selaku
Panitera MK, Kasianur diharapkan
mampu
mengendalikan
institusi
kepaniteraan
terutama
menyangkut
ketepatan dan kerahasiaan. Panitera harus
mampu mengendalikan ketepatan waktu
persidangan dan ketepatan naskah putusan
seperti yang diputuskan para hakim dalam
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Masalah kerahasiaan yang dimaksud
Mahfud adalah rahasia isi putusan dalam
bentuk apapun, baik rahasia perdebatan
hakim dalam RPH maupun rahasia

tentang isi putusan yang akan diumumkan.
Mahkamah akan mengambil tindakan
tegas dan keras terhadap siapapun yang
melanggar sifat kerahasiaan ini, karena itu
akan menjatuhkan kredibiltas Mahkamah.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan,
putusan MK tidak memuat kebenaran
mutlak. Tidak ada putusan pengadilan
manapun yang mengandung kebenaran
mutlak, tapi kebenaran yang paling banyak
diterima akal sehat sehingga mengandung
keadilan. Kebenaran itu sendiri tidak
pernah mutlak, maka kebenaran itu sendiri
ada saja yang mempersoalkan.
Selain
itu,
Mahfud
juga
mengingatkan agar Kepaniteraan dan
Kesekjenan harus berjalan beriringan.
“Kepaniteraan dan kesekjenan adalah
dua sisi mata uang yang tidak bisa
berdiri sendiri-sendiri,” tandasnya. (Lulu
Anjarsari/mh)

Orasi Ilmiah Hamdan Zoelva di FH Universitas Yarsi

Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva
menyampaikan
orasi ilmiah
“Dimensi Hukum
dan Politik Dalam
Proses Pemakzulan
Presiden” di
Fakultas Hukum
(FH) Universitas
Yarsi, Jakarta, Kamis
(17/2/11)

P

roses pemakzulan Presiden
setelah perubahan UUD 1945
diawali usul anggota DPR
menggunakan hak menyatakan
pendapat mengenai dugaan bahwa
Presiden melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya maupun perbuatan tercela.
“Apabila usul penggunaan hak
menyatakan pendapat diterima rapat
paripurna, DPR membentuk Panitia
Khusus untuk mengkaji masalah ini
dengan
melakukan
penyelidikan,
mencari bukti-bukti, meminta keterangan
saksi dan pihak-pihak terkait termasuk
membicarakan dengan Presiden,” ungkap
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat
menyampaikan orasi ilmiah “Dimensi
Hukum dan Politik Dalam Proses
Pemakzulan Presiden” di Fakultas Hukum
(FH) Universitas Yarsi, Jakarta, Kamis
(17/2) siang.

Humas MK/GANIE

Dikatakan Hamdan lagi, jika
kemudian rapat paripurna DPR—atas hasil
pembahasan Panitia Khusus—menerima
pernyataan pendapat DPR dengan
persetujuan paling kurang 2/3 anggota
DPR yang hadir dalam rapat paripurna
yang dihadiri paling kurang 2/3 anggota,
maka DPR mengajukan permohonan
kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk
memeriksa dan mengadili pendapat DPR.
“Hukum acara perkara pemakzulan
Presiden di MK mengikuti hukum acara
yang berlaku di MK, yang diatur dengan
undang-undang dan peraturan MK. Juga,
MK hanya dapat memeriksa dan mengadili
perkara pemakzulan Presiden apabila ada
permohonan dari DPR yang menguraikan
secara jelas mengenai dugaan bahwa
Presiden melakukan pelanggaran hukum
seperti disebutkan sebelumnya,” papar
Hamdan.
Dalam kurun waktu 62 tahun
setelah Indonesia merdeka, telah dua kali

terjadi pemakzulan Presiden Indonesia.
Pertama, pemakzulan Presiden Presiden
Soekarno pada 1967. Kedua, pemakzulan
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid pada
2001. Soekarno dimakzulkan MPRS
setelah menerima memorandum DPR GR.
Dalam pidato Nawaksara 22 Juni 1966
di hadapan MPRS, Soekarno tidak dapat
mempertanggungjawabkan kebijaksanaan
Presiden mengenai pemberontakan G-30
S/PKI beserta epilognya, kemunduran
ekonomi dan kemerosotan akhlak.
“Sedangkan Gus Dur dimakzulkan
MPR dalam Sidang Istimewa MPR
karena dianggap melanggar UUD 1945
dan GBHN. Penolakan Gus Dur untuk
tidak menghadiri permintaan MPR
memberikan pertanggungjawaban dalam
Sidang Istimewa MPR dan pengumuman
Maklumat Presiden agar membekukan
MPR dan DPR, serta membubarkan
Partai Golkar dianggap oleh MPR sebagai
pelanggaran Presiden atas UUD 1945 dan
GBHN,” imbuh Hamdan.
Dalam kesempatan itu, Hamdan
menyampaikan
kesimpulan
bahwa
sebagai negara hukum, proses pemakzulan
Presiden di Indonesia harus menghormati
dan menjamin tegaknya prinsip-prinsip dan
elemen negara hukum. Aspek hukum atau
konstitusi pemakzulan Presiden menjadi
elemen mendasar dalam pemakzulan.
“Seorang Presiden tidak dapat
dimakzulkan tanpa alasan dan mekanisme
hukum dan konstitusi yang benar.
Pada tataran inilah makna legalitas dan
konstitusionalitas harus dihormati dalam
pemakzulan Presiden,” tegas Hamdan.
Namun, lanjut Hamdan, aspek
legalitas dan konstitusionalitas bukanlah
aspek tunggal dalam pemakzulan Presiden.
Bagaimanapun, pemakzulan Presiden
merupakan tindakan politik, sehingga sulit
dipisahkan dari aspek politik.
“Sebagai sebuah proses politik,
pemakzulan Presiden sangat terkait
dengan perimbangan kekuasaan, konflik
politik, kekuatan-kekuatan politik yang
bermain dalam proses itu serta faktorfaktor lain seperti popularitas Presiden,
media massa, kondisi ekonomi dan
tekanan internasional,” tandas Hamdan.
(Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK Hadiri Pencanangan Gerakan
Kewirausahaan Nasional

Ketua MK Moh Mahfud MD (tengah), Ketua MPR
Taufik Kiemas (kiri), Ketua DPD Irman Gusman,
Menkokesra Agung Laksono (paling kanan), serta
beberapa pimpinan Lembaga Negara dan Menteri
KIB II saat menghadiri Pencanangan Gerakan
Kewirausahaan Nasional, Rabu (2/2/2011) di UKM
Convention Center, SMESCO, Jakarta.

Humas MK/GANIE

K

etua MK Moh Mahfud MD
menghadiri
Pencanangan
Gerakan
Kewirausahaan
Nasional, Rabu (2/2) di UKM
Convention Center, SMESCO, Jakarta
Selatan. Acara ini diresmikan langsung
oleh Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono. Hadir pada kesempatan itu,

Ibu Negara, Ani Yudhoyono, Ketua MPR
Taufik Kiemas, Gubernur DKI Jakarta
Fauzi Bowo, serta beberapa Menteri
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
Pada acara yang dihadiri pula oleh
beberapa duta besar dan perwakilan negara
sahabat tersebut, Presiden berharap dengan
digalakkannya kewirausahaan di Indonesia

dapat mengurangi angka pengangguran
dan kemiskinan. Presiden mengakui,
kemiskinan masih menjadi PR pemerintah.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) pada 2010, pengangguran tercatat
sebanyak 8,32 juta jiwa,” ujarnya.
Oleh
karena
itu,
Presiden
menekankan,
pentingnya
membina
semangat
kewirausahaan,
terutama
di kalangan generasi muda. “Penting
karena, kalau tercipta kewirausahaan,
pengangguran
terserap,
kemiskinan
berkurang,” tuturnya kepada sekitar 2500
tamu undangan yang hadir pada saat itu.
Sebagian besar tamu undangan adalah para
pengusaha UKM. Rencannaya, rangkaian
acara yang diprakarsai oleh Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah ini akan berlanjut hingga 4
Februari 2011. (Dodi/mh)

Ketua MK Hadiri Silaturahmi
Pimpinan Lembaga Negara
Ketua MK Moh. Mahfud MD menghadiri silaturahmi
para Pimpinan Lembaga Negara, Senin (7/2/2011),
di Auditorium BPK. Pada kesempatan itu, seluruh
pimpinan lembaga negara: Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden
Boediono, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR
Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA
Harifin A. Tumpa dan Ketua KY Eman Suparman.

L

embaga negara dibentuk bukan
sekedar
sebagai
aksesoris
demokrasi, namun dilahirkan
untuk mewujudkan tujuan
bernegara yang merupakan amanat
Konstitusi UUD 1945. Demikian dikatakan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Hadi Purnomo kepada para wartawanseusai
acara pertemuan silaturahmi para Pimpinan
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Lembaga Negara, Senin (7/2/2011) di
Auditorium BPK.
Pertemuan itu membahas beberapa
permasalahan fundamental di negeri
ini. Hadir pada kesempatan itu, seluruh
pimpinan lembaga negara: Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono didampingi
Wakil Presiden Boediono, Ketua MK
Moh. Mahfud MD, Ketua Majelis
Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik
Kiemas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Marzuki Alie, Ketua Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman,
Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A.

Tumpa dan Ketua Komisi Yudisial (KY)
Eman Suparman.
Melalui
pertemuan
tersebut,
sambung Purnomo, segala permasalahan
dalam mencapai tujuan perlu ditangani
bersama-sama secara sistematis, sinergis,
dan terorganisir. “Sesuai dengan tugas,
fungsi dan kewenangan masing-masing
dalam UUD 1945 dan UU sebagai
pelaksana dari UUD tersebut,” ujarnya.
Selain itu, menurut Purnomo,
didiskusikan pula upaya-upaya untuk
meningkatkan optimalisasi pengelolaan
keuangan negara. Dan, salah satu hasilnya

adalah pembangunan pusat data BPK
berbasis elektronik yang digunakan dalam
rangka mendukung tugas BPK, khususnya
dalam rangka pemeriksaan keuangan.
“Dengan demikian sejak dini sudah bisa
dicek, dan ditelusuri apakah ada halhal yang tidak wajar dalam penggunaan
ataupun pertanggungjawaban keuangan
itu,” paparnya. Karena, hubungan data
akan link and match langsung dengan
lembaga-lembaga negara dan institusi
pemerintahan lainnya. Sistem ini disebut
e-audit. (Dodi).

Puslitka MK Diskusikan
Konstitusionalitas UU Minerba
Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka)
MK mengadakan kegiatan FGD dengan tema
“Eksploitasi Pertambangan Mineral dan Batubara
Untuk Kemakmuran Rakyat”, Selasa (8/2/2011).

Humas MK/GANIE

S

alah satu tugas MK adalah
melakukan uji konstitusionalitas
UU terhadap UUD 1945. Tugas
tersebut
memerlukan
kajian
yang komprehenship dan matang sehingga
membuahkan putusan yang berpihak
kepada keadilan substantif. Oleh karena itu
diperlukan dukungan dari berbagai pihak
yang kompeten di berbagai disiplin ilmu
yang terkait dengan pengujian sebuah UU.
Dalam
rangka
memberikan
dukungan yustisial, Pusat Penelitian dan
Pengkajian (Puslitka) Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan MK mengadakan

kegiatan diskusi terbatas (Focus Group
Discussion/FGD), Selasa (8/2/2011), siang
di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK. FGD
kali ini mengangkat tema “Eksploitasi
Pertambangan Mineral dan Batubara
Untuk Kemakmuran Rakyat”.
Menurut Plt. Kepala Puslitka
Muhidin, FGD diselenggarakan berkaitan
dengan adanya judicial review terhadap
UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (UU Minerba) ke MK. “FGD
ini dilaksanakan guna mengeksplorasi
hal-hal lain yang belum terungkap dalam
persidangan secara mendalam,” jelasnya.

Hingga saat ini, setidaknya ada tiga perkara
pengujian UU Minerba yang masih dalam
proses persidangan.
Isu utama yang ingin digali dalam
diskusi adalah konstitusionalitas UU
Minerba, khususnya jika dikaitkan dengan
ketentuan terkait perekonomian nasional
dan kesejahteraan sosial dalam konstitusi.
“Bagaimana makna yang terkandung
dalam Pasal 33 UUD 1945 bila dikaitkan
dengan eksploitasi minerba yang terjadi di
Indonesia saat ini,” kata Muhidin.
Untuk menggali dan membedah
persoalan
tersebut,
Puslitka
MK
menghadirkan tiga pakar untuk menjelaskan
dan memberikan gambaran secara utuh
permasalahan tersebut dari beberapa aspek,
yakni hukum bisnis, hukum lingkungan
maupun hak masyarakat adat. Para
narasumber pada kesempatan itu adalah
Staf Pengajar Hukum Bisnis Universitas
Gadjah Mada Prof. Nindyo Pramono, Staf
Pengajar Hukum Lingkungan Universitas
Airlangga Dr. Suparto Wijoyo, dan
Pemerhati Lingkungan Sandra Moniaga.
Dalam diskusi yang diikuti oleh
para Panitera Pengganti dan Peneliti di
MK ini, terungkap berbagai permasalahan
yang mengarah pada inkonstitusionalitas
dalam UU Minerba. Menurut Nindyo,
jika harus memilih pengaturan mana yang
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lebih tepat antara penguasaan tambang
dengan kontrak karya atau Izin Usaha
Pertambangan (IUP) maka lebih tepat
adalah melalui IUP. Karena dalam konteks
IUP, sambungnya, setidaknya posisi
negara (baca: Pemerintah) lebih berdaulat
dibandingkan dengan kontrak karya.
“Dalam kontrak karya itu kedudukan
sejajar. Hal ini sama saja dengan mereduksi
posisi negara. “Negara diturunkan
martabatnya. Dalam UU Minerba saat ini
diatur dengan cara IUP”, ” Imbuhnya.
Namun, menurut Suparto, jika
ditinjau dari aspek hukum lingkungan,
UU Minerba sudah menyimpang jauh dari
semangat konstitusi bahkan Pancasila.

“UU Minerba ini pengkhianatan dan
pengingkaran terhadap konstitusi,” terang
Suparto. Alasannya, salah satunya adalah,
dalam UU Minerba mengatur pidana bagi
para setiap orang yang merintangi atau
mengganggu kegiatan usaha pertambangan
dari pemegang IUP. Menurut Suparto,
pengaturan dengan model seperti itu
adalah pengaturan yang tidak pro rakyat.
“Berjiwa kolonialis,” tegasnya.
Sedangkan Sandra, meninjau UU
Minerba dari aspek pemenuhan hak asasi
manusia (HAM)-nya, terutama dari segi
hak masyarakat adat. Ia menyimpulkan,
substansi UU Minerba tidak sesuai dengan
substansi pasal-pasal tentang HAM, hak

ekonomi rakyat, dan hak masyarakat
hukum adat sebagaimana diatur dalam
konstitusi. “Rumusan pasal-pasal tentang
masyarakat adat, hak-haknya atas tanah
dan kekayaan alam lainnya dalam UUD
1945 kurang memadai,” ungkapnya.
Di akhir diskusi, Suparto pun
menyarankan, sebaiknya kedepan ada
Umbrella Act terkait UU yang mengatur
tentang penguasaan kekayaan alam
di Indonesia. Sehingga, ada UU yang
memayungi dan menjadi rujukan utama
pengaturan-pengaturan terkait pengelolaan
bumi, air dan udara agar sesuai amanat
konstitusi. Dan, usul ini pun diamini pula
oleh narasumber lainnya. (Dodi/mh)

Membahas Saksi “a de charge” Bersama Para Pakar

P

usat Penelitian dan Pengkajian
(Puslitka) Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi
(MK)
kembali
menggelar Focuss Group Discussion
(FGD), Kamis (17/2). FGD kali ini
mengambil tema “Kedudukan Saksi a de
charge Kaitannya dengan Perlindungan
Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Sistem
Peradilan Pidana”. Sebagai narasumber,
M. Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung)
dan Abdul Hakim Garuda Nusantara
(Mantan Ketua Komnas HAM) sebagai
nara sumber.
Keduanya di hadapan peserta
FGD yang terdiri dari para Peneliti dan
Panitera Pengganti MK menyampaikan
materi yang berkaitan dengan saksi a de
charge dan kaitannya dengan HAM.
Yahya yang mendapat kesempatan
lebih dulu menyampaikan materinya
menjelaskan bahwa pengertian saksi a de
charge terdapat dalam Pasal 65 KUHAP.
Pasal 65 KUHAP tersebut berbunyi,
“Tersangka atau terdakwa berhak untuk
mengusahakan dan mengajukan saksi dan
atau seseorang yang memiliki keahlian
khusus guna memberikan keterangan yang
menguntungkan bagi dirinya”.
Dari bunyi pasal tersebut, kata Yahya,
dapat diambil inti sari pengertian saksi a
de charge, yaitu saksi yang memberikan
keterangan yang menguntungkan bagi
tersangka/terdakwa. Keberadaan saksi
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Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) MK gelar FGD bertema “Kedudukan Saksi a de charge
Kaitannya dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Sistem Peradilan Pidana”,
dengan narasumber M. Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung) dan Abdul Hakim Garuda Nusantara
(Mantan Ketua Komnas HAM), Kamis (17/2/2011).

a de charge tersebut dilindungi oleh
konstitusi. Sebab, konstitusi menjamin
hak setiap orang untuk memperoleh
keadilan dan kebenaran dalam proses
peradilan. “Jaminan atas hak tersebut
wajib ditegakkan sepanjang hal itu sesuai
dengan ketentuan hukum acara (due
process of law),” ujar Yahya.
Lebih lanjut, Yahya menegaskan
bahwa orang yang hendak dijadikan saksi
a de charge haruslah memenuhi syarat
formil dan syarat materil. Syarat-syarat
yang diberikan kepada saksi a de charge

pun ditegaskan oleh Yahya sama dengan
syarat yang diberikan untuk saksi a charge
atau saksi lainnya. Pemenuhan terhadap
syarat-syarat tersebut dimaksudkan agar
keterangan para saksi bisa dijadikan alat
bukti yang sah.
Masih dalam kesempatan yang
sama,
Yahya
mengatakan
bahwa
memeriksa dan mendengar saksi a de
charge bersifat imperatif dan memaksa
(Dwingend, Compulsory). Bagi tersangka
atau terdakwa, pengajuan saksi a de

charge sifatnya fakultatif, dengan kata
lain, mereka boleh mengajukan atau tidak
mengajukan saksi a de charge tersebut.
Saksi a de charge yang diaminta hadir pun
memiliki keharusan untuk hadir.
Sedangkan bagi penyidik atau
hakim, mendengarkan keterangan saksi a
de charge bersifat imperatif atau hukum
memaksa. “Penyidik atau Hakim yang
menolak memeriksa dan mendengar
keterangan saksi a de charge yang diajukan

tersangka atau terdakwa merupakan
tindakan inkonstitusional,” tegas Yahya.
Abdul Hakim Garuda Nusantara
kemudian melengkapi materi yang
disampaikan Yahya sebelumnya. Hakim
mengatakan saksi a de charge dilindungi
oleh instrumen perlindungan HAM
Internasional. Hal itu ditegaskan dalam
Deklarasi Umum HAM PBB (DUHAM
PBB) dan Kovenan Internasional Hak-hak
Sipil dan Politik (KIHSP).

Ketentuan-ketentuan
berkenaan
dengan jaminan perlindungan integritas
fisik dan mental yang diatur dalam
DUHAM PBB dan KIHSP tersebut,
ditegaskan oleh Hakim, berlaku bagi
setiap orang tanpa memedulikan status
seseorang. “Hak atas bantuan hukum juga
bagian dari due process of law,” tegas
Hakim. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Polemik Penolakan Bibit-Chandra, MK Hanya
Berpendapat Melalui Putusan
Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Wakil Ketua
Komisi III DPR Aziz Syamsudin saat memimpin
Rapat Konsultasi Komisi III DPR dengan MK,
Kamis (10/2/2011).

P

endapat resmi MK terkait
silang
pendapat
tentang
status dua Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK),
Bibit Samad Riyanto dan Chandra Matra
Hamzah, hanya akan dinyatakan dalam
vonis (putusan) MK. “Karena, MK
tidak boleh berpendapat terhadap satu
isi undang-undang yang kontroversi
di tengah masyarakat kecuali melalui
perkara,” tegas Ketua MK Moh. Mahfud
MD. “Sehingga sebagai hakim, (selama
belum ada permohonan, maka) MK tidak
tahu apakah deponering (pengesampingan
perkara) itu menghapus kesalahan atau
tidak,” sambungnya.
Hal tersebut dikemukakan oleh
Mahfud dalam Rapat Konsultasi Komisi III

Humas MK/Prana Patrayoga

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan
Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis
(10/2) di ruang Diklat lt. 8 Gedung MK.
Pernyataan itu merupakan jawaban atas
pertanyaan yang dilontarkan oleh sejumlah
anggota DPR yang hadir saat itu. Mereka
mempertanyakan pandangan MK atas
perbedaan tafsir (pendapat) terkait apakah
deponering atau pengesampingan perkara
menghapus status tersangka seseorang
(dalam hal ini Bibit dan Chandra) sebagai
tersangka. Sebab, akan berkonsekuensi
terhadap keikutsertaan dua pimpinan KPK
itu di sidang atau rapat yang diadakan oleh
DPR.
Sebelumnya,
DPR
(terutama
Komisi III) telah menolak kehadiran
Bibit dan Chandra dalam sidang di DPR

yang saat itu mengundang KPK. DPR
beralasan, deponering tidak menghapus
status tersangka seseorang. Dan, karena
masih berstatus tersangka mereka berdua
‘tidak layak’ untuk mengikuti persidangan
di DPR. Menurut DPR, pendapat tersebut
telah dikaji secara mendalam, bahkan telah
melibatkan para ahli dan pakar hukum.
Namun belakangan, KPK mempertanyakan
sikap DPR yang menolak kehadiran dua
pimpinannya itu. Dan akhirnya, kini
permasalahan pun semakin meruncing.
Dalam rapat yang dihadiri oleh
seluruh hakim konstitusi tersebut,
Mahfud menuturkan, meskipun selama
ini banyak pihak yang meminta MK
untuk berpendapat tentang hal itu, secara
tegas dirinya menolak untuk memberikan
tanggapan. Begitu pula jika dirinya diminta
berpendapat secara personal.
Sejalan dengan sikap itu, Hakim
Konstitusi Harjono juga lebih memilih
diam dan tidak berkomentar apapun
tentang perbedaan pandangan tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak
hakim konstitusi lainnya untuk bersikap
sama. “Kita saling menjaga bagaimana
MK harus bicara dengan putusannya,”
ingatnya.
Karena menurutnya, jika hakim
konstitusi ikut terlibat dalam perdebatan
tersebut, maka berpotensi melanggar kode
etik. “Itu satu hal yang sebetulnya tidak
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diperbolehkan oleh, ketentuan perundangundangan, kode etik pun sudah melarang,”
tegas Harjono. “Kode etik itu lebih sensitif
ketimbang peraturan undang-undang.
Orang bisa melanggar kode etik tapi tidak
melanggar undang-undang,” lanjutnya.
Sikap ini, kata Harjono, diperlukan agar
MK benar-benar dapat menjadi institusi
yang independen.
Wajib Dilaksanakan
Tidak hanya membahas tentang
isu tersebut, dalam pertemuan itu
juga didiskusikan beberapa hal terkait
perkembangan hukum dan politik akhirakhir ini. Salah satunya terkait putusan
MK yang hingga sekarang belum bisa
dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
Kotawaringin Barat (Kobar). Menanggapi
hal ini, Mahfud menegaskan, bahwa
putusan MK atas perkara tersebut telah
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dalam persidangan dan benar-benar
diyakini oleh seluruh hakim, sehingga
wajib dilaksanakan; terlepas dari benar
dan salahnya. “Keputusan hakim itu belum
tentu benar, tapi putusan hakim itu wajib
diikuti,” kata Mahfud. “Agar masalah
berjalan dan selesai,” imbuhnya.

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
menimpali, sebenarnya permasalahan itu
bukanlah kewenangan MK lagi. Karena,
sudah pada tahap pelaksanaan putusan.
Bahkan menurutnya, KPU dan Bawaslu
telah berkoordinasi serta meminta saran
kepada MK untuk menindaklanjuti
putusan tersebut. Dalam sarannya, MK,
menurut Akil, telah menegaskan bahwa
KPU Kobar harus melaksanakan putusan
itu sesuai kewenangannya.
Selain itu, dalam rapat itu juga
telah dijelaskan kenapa MK lebih banyak
menyelesaikan perkara Pemilukada di tahun
2010 yang lalu. Karena, menurut Wakil
Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin,
yang juga memimpin jalannya rapat pada
saat itu, belakangan ada pandangan yang
menyatakan bahwa MK lebih banyak
menangani perkara Pemilukada dibanding
pengujian UU.
Jawaban Mahfud pun sederhana.
Menurutnya, pernyataan itu memang
benar, namun hal itu disebabkan MK
terikat oleh UU yang telah mengatur
bahwa perkara perselisihan hasil
Pemilukada harus diselesaikan dalam
jangka waktu ‘hanya’ 14 hari. “Jika
tidak diputus dalam jangka waktu itu,

maka putusan MK tidak ada gunannya,”
jelasnya.
Tidak hanya itu, Mahfud juga
beralasan, kuantitas perkara Pemilukada
yang masuk ke MK memang sedang pada
intensitas yang tinggi. Faktanya, ada 230
perkara Pemilukada yang masuk ke MK,
dari 312 perkara yang teregistrasi di MK
selama 2010. Atau dengan kata lain, 73,72
persen perkara yang diregistrasi perkara
Pemilukada. Sehingga wajar jika MK lebih
banyak mengadili perkara Pemilukada pada
2010 yang lalu. “Disamping itu perkara
pengujian undang-undang juga tidak
dibatasi jangka waktu penyelesaiannya,”
ungkap Mahfud.
Usai rapat, Aziz menuturkan
kepada wartawan, hasil rapat ini juga
akan menjadi pertimbangan DPR dalam
melakukan pembahasan terhadap tiga
rancangan undang-undang (RUU), yakni
RUU Mahkamah Agung, RUU Kejaksaan,
dan RUU Komisi Yudisial. Menurutnya,
banyak persoalan yang telah dijawab dan
di-clear-kan oleh MK atas beberapa isu
yang berkembang belakangan ini. “Banyak
pencerahan-pencerahan. Sehingga kita
semua dapat pengetahuan secara jernih
dan utuh,” tuturnya. (Dodi/mh)

Komisi XI DPR RI Konsultasikan
Pengaturan Anggaran BI

B

eberapa Anggota Komisi XI
Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) RI melakukan konsultasi
ke MK, Jum’at (11/2/2011)
di ruang Delegasi lt.15 Gedung MK.
Maksud kedatangan mereka adalah untuk
berkonsultasi terkait pengaturan anggaran
Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur
dalam UU 3/2004 tentang Perubahan Atas
UU 23/1999 tentang Bank Indonesia (UU
BI). “Sebelum kami mengambil keputusan
kami ingin berdiskusi terlebih dahulu (ke
MK),” kata Arif Budimanta, pimpinan
rombongan.
Hadir pada kesempatan itu, Ketua
MK Moh. Mahfud MD, Wakil ketua MK
Achmad Sodiki, beserta empat hakim
konstitusi lainnya, yakni Ahmad Fadlil
Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida
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Ketua MK Moh. Mahfud MD, Wakil ketua MK Achmad Sodiki, beserta empat hakim konstitusi, menerima Anggota
Komisi XI DPR RI yang melakukan konsultasi ke MK, Jum’at (11/2/2011) di ruang Delegasi lt.15 Gedung MK.

Indrati dan Hamdan Zoelva. Sedangkan
dari Komisi XI DPR, selain Arif, hadir
pula: Edison Betaubun, Laurens B.
Dama, Muchtar Amma, dan Muhammad
Hatta. Turut hadir Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar dan Panitera MK
Kasianur Sidauruk.
Menurut Arif, di internal Komisi
XI sendiri, saat ini sedang menghadapi
perbedaan pandangan tentang makna
independensi bank sentral (dalam hal
ini BI) sebagaimana diamanahkan oleh
Konstitusi, yakni dalam Pasal 23D
UUD 1945. Pasal ini berbunyi, “Negara
memiliki suatu bank sentral yang susunan,
kedudukan, kewenangan, tanggungjawab,
dan independensinya diatur dengan
undang-undang.”
Hal itu kemudian diturunkan dalam
bentuk UU yang tertuang dalam UU BI.
Di mana, Pasal 60 ayat (3) UU BI, pada
intinya menyatakan, Dewan Gubernur
berwenang menetapkan anggaran tahunan

Bank Indonesia yang salah satunya adalah
anggaran kegiatan operasional yang
kemudian disampaikan kepada DPR untuk
dimintakan persetujuanya terlebih dahulu.
Namun menjadi masalah ketika dalam
penjelasannya menyebutkan, “Persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini
diberikan melalui konsultasi dengan
komisi yang membidangi Bank Indonesia
dan perbankan selambat-lambatnya 31
Desember tiap tahun anggaran. Apabila
setelah tanggal 31 Desember belum
mendapat persetujuan, anggaran yang
diusulkan dianggap disetujui.”
Dengan adanya rumusan seperti
itu, menurut Arif, maka dapat dikatakan
fungsi pengawsan DPR menjadi tidak
dapat dilaksanakan. “Fungsi budgeting
(DPR) tidak jalan,” salah satu anggota
Komisi XI menimpali. Karena, dalam
praktiknya selama ini, independensi itu
diterapkan secara ‘absolut’. Yakni DPR,
melalui Komisi XI, tidak dapat melakukan

kontrol sama sekali terhadap pengelolaan
keuangan di BI. Salah satu alasan kenapa
pengelolaan keuangan BI tidak dapat
diawasi DPR dan persetujuan anggaran
hanya bersifat konsultatif adalah, karena
BI independen.
Sebelum menanggapi lebih jauh
persoalan tersebut, Mahfud menegaskan,
apapun pendapat hakim konstitusi pada
pertemuan konsultasi ini bukanlah pendapat
resmi MK secara institusi. Menurut
Mahfud, jika ingin mengetahui pendapat
ataupun sikap MK atas permasalahan itu,
harus melalui persidangan terlebih dahulu
yang hasilnya kemudian akan dimuat
dalam putusan. “Hari ini kita berdiskusidiskusi saja,” seloroh Mahfud. Mahfud
berpandangan, tidak tertutup kemungkinan
persoalan ini diselesaikan melalui MK,
yakni melalui pengujian UU (judicial
review) ataupun sengketa kewenangan
lembaga negara (SKLN). (Dodi/mh)

Sosialisasi Cara Pengisian SPT PPh di MK
Sosialiasi SPT pajak di lingkungan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang diselenggarakan oleh Dirjen
Pajak Kementerian Keuangan, pada Jumat (18/2)
di ruang pertemuan lantai 8 Gedung MK.

P

ara pegawai negeri sipil (PNS)
wajib memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan juga
wajib mengisi dan menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
PPh (Pajak Penghasilan) tiap tahunnya.
Dalam rangka itulah, diselenggarakan
sosialiasi SPT pajak di lingkungan
Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Dirjen
Pajak Kementerian Keuangan, pada Jumat
(18/2) siang.
Sosialisasi cara pengisian SPT
PPh ini diharapkan dapat memberikan
kejelasan bagi para pegawai yang belum
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memahami tentang SPT. Diharapkan,
semua pegawai dapat menyampaikan
laporan SPT tahunan pajak penghasilan
dengan benar, lengkap dan tepat waktu.
Setelah sosialisasi ini, para peserta
domohon dapat menginformasikan dan
menyampaikan kembali kepada bawahan
maupun atasan masing-masing dalam
rangka pengisian dan penyampaian SPT
PPh.
Penyampaian
SPT
PPh
ini
merupakan kegiatan rutin bagi wajib
pajak orang pribadi dan merupakan sarana
bagi wajib pajak untuk melaporkan serta

mempertanggungjawabkan perhitungan
dan pembayaran pajaknya dengan baik dan
benar. “Kegiatan sosialiasi cara pengisian
SPT PPh ini bertujuan memberikan
pengetahuan dan pemahaman tentang
perpajakan khususnya tata cara pengisian
SPT PPh, serta memberikan bantuan teknis
secara langsung dalam rangka kelancaran
dan kebenaran penyampaian SPT PPh.
Selain itu, sosialisasi ini bertujuan
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
bagi mereka yang telah menjadi wajib
pajak,” jelas petugas Dirjen Pajak kepada
para pegawai MK.
Penyampaian SPT PPh tersebut
telah diatur dalam PP No. 30 Tahun
1980 Pasal 2 tentang kewajiban memiliki
NPWP dan penyampaian SPT. Kewajiban
memiliki NPWP bagi pegawai negeri
juga diatur dalam Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.
309/M.Pan/9/2003 sebagai upaya dalam
rangka meningkatkan kesadaran sekaligus
menjadi teladan dalam masyarakat dalam
melakukan kewajiban perpajakan. (Nano
Tresna A./mh)
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MK Selenggarakan Diklat Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Humas MK/GANIE

Usai mengikuti Kegiatan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, dari tanggal 25 s.d 28 Februari 2011
segenap pegawai Mahkamah Konstitusi mengikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa, Senin (28/2/11).

S

egenap pegawai Mahkamah
Konstitusi
(MK)
mengikuti
Kegiatan Diklat Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK,
pada 25-28 Februari 2011. Hari pertama
diklat itu berlangsung di lantai 8 Gedung
MK, Jumat (25/2) pagi.  
Tujuan utama diselenggarakannya
diklat pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah agar para peserta diharapkan
mengetahui gambaran umum pengadaan
barang/jasa. Juga, memahami dasar
hukum dan ruang lingkup pengadaan
barang/jasa pemerintah. Di samping itu,
diharapkan peserta mampu memahami
prinsip dan kebijakan pengadaan barang/
jasa, melaksanakan etika pengadaan dan
memahami korupsi di bidang pengadaan
barang/jasa, maupun memahami prinsip
pengendalian dan pengawasan.
Sejumlah materi diklat, antara
lain memaparkan Etika Pengadaan,
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Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan
dan Saksi. Ditambah lagi materi mengenai
Perencanaan
Umum
Pengadaan,
Menetapkan
Sistem
Pengadaan,
Menetapkan
Metode
Pemilihan,
Menetapkan
Metode
Penyampaian
Dokumen, Menetapkan Metode Evaluasi,
Penetapan Jenis Kontrak, dan lainnya.
Dalam kesempatan itu pula,
pihak petugas diklat menjelaskan pula
mengenai Persiapan Pengadaan Barang/
Jasa yang bertujuan memahami proses
persiapan yang harus dilakukan sebelum
melaksanakan pengadaan barang/jasa
pemerintah. Persiapan Pengadaan Barang/
Jasa tersebut meliputi mengetahui para
pihak yang terlibat dalam pengadaan
barang/jasa, merencanakan pengadaan
barang/jasa, ketentuan dalam pemaketan
pekerjaan maupun membentuk ULP/
Panitia dan memahami syarat pembentukan
ULP/Panitia, hak, kewaiban dan hal yang
perlu diperhatikan lainnya. “Selain itu,

menetapkan sistem pengadaan barang/jasa
yang dilaksanakan oleh penyedia barang/
jasa,” jelas seorang petugas diklat.  
Sekadar informasi, para pihak dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah itu
mencakup Pengguna Anggaran atau Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Penyedia Barang/Jasa, Unit
Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan,
serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
Ujian

Di akhir Diklat tersebut, pihak
penyelenggara mengadakan ujian tertulis
bagi seluruh peserta pada Senin (28/2)
di ruang Diklat Gedung MK. Ujian ini
diikuti oleh 42 peserta dari 46 peserta yang
terdaftar. Kepala Biro Umum MK Saiful
Bachri, mengungkapkan, hasil ujian kali
ini akan menjadi salah satu pertimbangan
dan bahan evaluasi dalam menentukan
jabatan struktural di MK. “Salah satunya
untuk menentukan PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen),” ungkapnya. (Nano Tresna
A./Dodi/mh)

Ketua MK Hadiri Peringatan
“Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara”

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya, di antaranya Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua
DPD Irman Gusman menghadiri Peringatan ‘Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara’, Senin (28/2) malam di Gedung Bank Indonesia (BI).

K

etua MK Moh. Mahfud MD
bersama sejumlah pejabat
tinggi lainnya, di antaranya
Wakil Presiden Boediono,
Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR
Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman
menghadiri Peringatan ‘Satu Abad Mr.
Sjafruddin Prawiranegara’, Senin (28/2)
malam di Gedung Bank Indonesia (BI).
Keluarga almarhum Mr Sjafruddin pun
juga diundang dalam acara tersebut, di
antaranya sang putra, Farid Sjafruddin.
Bertindak sebagai Ketua Panitia Peringatan
seabad Mr Sjafruddin adalah mantan Wakil
Ketua MPR AM Fatwa.
“Mr. Sjafruddin Prawiranegara
adalah penyelamat republik. Bahkan Bung
Hatta menyebut beliau sebagai presiden
darurat,” kataAM Fatwa atas penyandangan
gelar ‘presiden’ Mr Sjafruddin yang
hingga kini masih menjadi perdebatan.
Sjafruddin Prawiranegara lahir di Serang,

Banten, 28 Februari 1911, anak Jaksa
Arsyad Prawiraatmadja. Ia menempuh
pendidikan di ELS pada tahun 1925,
MULO di Madiun tahun 1928, dan
AMS Bandung tahun 1931. Pendidikan
tingginya adalah Rechtshogeshool Jakarta
(sekarang Fakultas Hukum Universitas
Indonesia) tahun 1939 dan berhasil
meraih Meesterning de Rechten (Magister
Hukum).
Ia kemudian menjadi anggota Badan
Pekerja KNIP (1945), yang bertugas
mempersiapkan garis besar haluan negara
RI sebelum merdeka. Mr Sjafruddin
adalah pejabat menteri keuangan pertama
RI (1946), dan Menteri Kemakmuran
(1947). Setelah PDRI yang diketuainya
menyerahkan mandat, ia sempat diangkat
sebagai Wakil Perdana Menteri pada
tahun 1949. Ia kembali diangkat menjadi
Menkeu di kabinet Hatta pada Maret 1950
dan menelurkan kebijakan yang cukup

terkenal saat itu, yakni pengguntingan
uang dari nilai Rp 5 ke atas (Gunting
Sjafruddin).
Selanjutnya, ia menjabat sebagai
Gubernur BI yang pertama tahun
1951. Setelah itu, Mr Sjafruddin
memilih bergabung dengan Pemerintah
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
yang juga berbasis di Sumatera, sebuah
gerakan untuk menentang kebijakan
presiden Soekarno saat itu. Akibat
sikapnya yang berlawanan tersebut, ia
sempat dipenjarakan oleh Soekarno tanpa
proses pengadilan.
Berdasarkan agenda kegiatan yang
dibagikan kepada wartawan, ada beberapa
buku yang akan diterbitkan menyambut
1 abad Mr Sjafruddin ini. Di antaranya
adalah “Sjafruddin Prawiranegara Lebih
Takut kepada Allah,” dan “Presiden
Prawiranegara, Kisah 209 hari Mr
Sjafruddin Memimpin Indonesia.”(Nano
Tresna A./mh)
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Mahfud MD Lantik Pengurus DPW IKA UII
Jakarta dan Sekitarnya

Ketua MK Moh. Mahfud MD, yang juga sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKAUII), melantik pengurus baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKA-UII wilayah Jakarta dan sekitarnya, Minggu (20/2/2011).

K

etua MK Moh. Mahfud MD,
yang juga sekaligus Ketua
Umum Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Ikatan Alumni
Universitas Islam Indonesia (IKA-UII),
melantik pengurus baru Dewan Pimpinan
Wilayah (DPW) IKA-UII wilayah Jakarta
dan sekitarnya, Minggu (20/2/2011) di
Ruang Chandra Gedung Bank Indonesia.
Dr. Halim Alamsyah, Deputi
Gubernur BI saat ini, berhasil terpilih
menjadi Ketua Umum DPW IKA-UII
Wilayah Jakarta dan Sekitarnya untuk
masa jabatan periode 2010-2015. Acara
pelantikannya memang baru dilakukan
pada awal 2011 ini. Namun, Surat
Keputusan (SK) Susunan Kepengurusan
yang baru sudah disahkan pada 2010
kemarin.
Nama-nama lain yang masuk di
antaranya adalah Hendri Yosodiningrat
(advokat), Abdul Haris Samendawai
(Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban), Ari Yusuf Amir (advokat),
Salman Luthan (Hakim Agung Mahkamah
Agung), dan lainnya.
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Acara dimulai dengan pembacaan
ayat suci Al-Qur’an dan saritilawahnya.
Dilanjut, menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia Raya serta Hymne IKA-UII.
Kemudian, panitia acara membacakan
nama-nama pengurus baru untuk dilantik.
Tidak ketinggalan, Ikatan Pegawai
Bank Indonesia (IPEBI) memberikan
persembahan beberapa tarian dari daerah.
Di antaranya, Tari Rosi, Tari Rampak
Gendang, serta Tari Selaras Pinang
Masak dari Jambi yang menggambarkan
kelembutan, ketegasan, dan ketangkasan.
Dalam
sambutannya,
Halim
Alamsyah meminta masa keemasan IKAUII saat ini dapat terus berlangsung.
“Kita lihat saat ini banyak alumni UII
yang duduk di posisi strategis lembaga
negara. Mari masa puncak ini dapat terus
dipertahankan agar dapat melaksanakan
visi dan misi IKA-UII,” katanya.
Sementara itu, setelah memimpin
ikrar pelantikan, Mahfud MD dalam
sambutannya meminta para alumni benarbenar konsisten terhadap ikrar yang
telah dibacakan. Ia meminta para alumni
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dapat menjaga nama baik almamater,
tetap berikhtiar dan dalam bekerja
senantiasa mengedepankan kepentingan
umum dengan selalu mohon ridlo Allah,
serta membantu alumni lainnya secara
profesional.
“Tugas kita sebagai alumni adalah
ikut membangun ibu pertiwi sebagaimana
pernah dicita-citakan para founding fathers
UII Bapak Mohammad Hatta, apalagi di
tengah-tengah situasi bangsa kita yang
sedang menangis karena terjadinya politik
saling sandera,” tuturnya. Ia menegaskan,
alumni harus tetap bekerja sesuai dengan
posisinya masing-masing, agar visi-misi
bangsa dapat tercapai. “Menyelamatkan
ibu pertiwi adalah bunyi hymne yang
barusan kita nyanyikan, itu perlu diresapi,”
pintanya.
Dalam kepengurusan DPW IKAUII Jakarta dan Sekitarnya yang baru ini,
ada enam divisi dan tiga lembaga otonom.
Banyaknya divisi dan lembaga tersebut
mengingat cukup banyaknya alumni UII
yang tersebar di berbagai bidang pekerjaan
dan lembaga di Jakarta. (Yazid/mh)

Ketua MK: “Advokat Penyumbang Utama Tegaknya
The Rule of Law”
Ketua MK Moh. Mahfud MD saat
membuka acara Diskusi Panel
Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia)
dengan topik “Advokat dan Mafia
Hukum”, Senin (21/2) di Hotel
Kartika Chandra, Jakarta.
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P

ara advokat dahulu dikenal
sebagai penyumbang utama
bagi tegaknya the rule of law di
Indonesia. Saat bangsa Indonesia
tertatih-tatih membangun negerinya,
muncul para advokat yang hebat dan
piawai pada masanya, memperjuangkan
hukum dan demokrasi.
“Sehingga bangsa kita digiring
sampai sekarang, untuk sadar bahwa
negara Indonesia harus dibangun sebagai
negara hukum,” ungkap Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam
Diskusi Panel Ikadin (Ikatan Advokat
Indonesia) dengan topik “Advokat dan
Mafia Hukum”, Senin (21/2) di Hotel
Kartika Chandra, Jakarta.
Tetapi, kata Mahfud, situasi yang
terjadi saat ini dari para advokat justru
sangat berbeda. Anggapan dan kesan
kurang baik terhadap dunia advokat di
Indonesia seringkali muncul. Dikatakan
bahwa dunia advokat penuh dengan
tipu daya dan konflik. Mahfud sangat

menyayangkan kalau tidak segera
dilakukan reposisi profesi advokat, untuk
berperan seperti tahun-tahun silam.
Dikatakan Mahfud pula, dalam
upaya membangun hukum di sebuah
negara terdapat tiga unsur. Pertama,
adalah isi maupun aturan-aturan hukum.
Kedua, adalah aparat penegak hukum,
sedangkan yang ketiga adalah budaya
hukum. “Substansi hukum Indonesia
sudah lengkap dan bagus. Tetapi yang jadi
persoalan sekarang, adalah aparat penegak
hukum dan budaya hukum yang lemah.
Akibatnya, penegakan hukum di Indonesia
menjadi masalah,” ungkap Mahfud yang
menyebut kasus Gayus sebagai bukti
otentik lemahnya penegakan hukum itu.
Menurut Mahfud, isi hukum yang
buruk akan menjadi baik, kalau budaya
hukumnya baik serta
para penegak
hukumnya juga baik, mulai dari polisi,
jaksa, hakim hingga pengacara. Meski
sebenarnya penegakan hukum dihadapkan
pada pilihan-pilihan para penegak hukum.

“Sehingga sebenarnya tugas seorang
advokat, hakim, jaksa maupun polisi,
melakukan pilihan-pilihan yang baik
bukan sebaliknya,” ujar Mahfud.
Kini memang sudah menjadi
rahasia umum bahwa para penegak hukum
bisa mengkondisikan suatu perkara,
menuju ke arah yang memenangkan atau
dikondisikan agar kalah dalam berperkara.
Misalnya, untuk menang dalam perkara,
pihak penegak hukum mengatakan kepada
kliennya agar menggunakan undangundang tertentu.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan,
keberadaan Mahkamah Konstitusi saat ini
berperan besar dalam penegakan hukum
di Indonesia. Kalau isi hukum maupun
sebuah
undang-undang
bermasalah,
tinggal dilakukan pengujian di Mahkamah
Konstitusi. Meskipun demikian, ungkap
Mahfud, isi sebuah produk hukum bisa
saja tidak baik. Pembuatan hukum saat ini
bisa dikolusikan, bahkan bisa diperjualbelikan. (Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK Jadi Pembicara Simposium
Dewan Guru Besar UI

B

anyak fakta yang menunjukkan,
salah satu masalah bagi proses
penegakan hukum di Indonesia
adalah
hubungan
antara
lembaga dalam penegakan hukum yang
kurang sinergis, bahkan saling menyandera
dan mengancam.
“Akibatnya terjadi kemacetan,
kalaupun berjalan sasarannya menjadi
tidak jelas dan justru muncul ketidak
adilan baru,” ungkap Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Mahfud MD selaku
pembicara dalam Simposium “Hukum dan
Keadilan” yang diselenggarakan Dewan
Guru Besar UI, Selasa (22/2) siang di
Graha Niaga, Jakarta.
Hubungan yang kurang sinergis
tersebut dapat terlihat antara Komnas
HAM, DPR, Kejaksaan dan Presiden
dalam proses hukum dugaan pelanggaran
HAM berat, yakni kasus penghilangan
orang secara paksa. Komnas HAM telah
melakukan penyelidikan yang berujung
pada kesimpulan adanya pelanggaran
HAM berat. DPR juga telah sampai pada
kesimpulan sama, serta merekomendasikan
pembentukan pengadilan HAM ad hoc.
Namun hingga saat ini Kejaksaan dan
Presiden belum bergerak.
“Dalam kasus pengungkapan mafia
pajak, setiap akal sehat pasti melihat
bahwa mustahil seorang Gayus Tambunan
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Ketua MK Moh. Mahfud MD
menjadi pembicara dalam
Simposium “Hukum dan
Keadilan” yang diselenggarakan
Dewan Guru Besar UI, Selasa
(22/2) siang di Graha Niaga,
Jakarta.
Humas MK/GANIE

sebagai pegawai negeri golongan III tanpa
jabatan struktural, mampu melakukan
sendiri tindak pidana yang demikian
besar dan sistematis. Ada kecenderungan
lembaga-lembaga yang terkait menjadi
tidak proaktif,” papar Mahfud yang
didampingi pembicara lainnya, Gayus
Lumbuun selaku advokat serta Marwan
Effendi dari Kejaksaan.
Lebih ironis lagi, lanjut Mahfud,
hubungan antara lembaga pada beberapa
kasus juga menunjukkan adanya situasi
saling blokade dan saling ancam karena
sama-sama mempunyai masalah hukum.
Walaupun tidak secara terang benderang
dinyatakan di media massa, publik telah
dapat merangkai berbagai fakta dan
fenomena bahwa sulitnya penuntasan
kasus Century, kasus Cicak vs Buaya,
kasus Gayus dan lainnya diwarnai situasi
tersebut.
		 Namun demikian, ungkap Mahfud,
tidak fair jika menyatakan belum ada
upaya yang dilakukan untuk membangun
hubungan yang lebih sinergis antara
lembaga, dalam upaya penegakan
hukum yang berkeadilan. Pertemuan
antara lembaga sesuai dengan tingkatnya
masing-masing telah dilakukan. Misalnya,
pertemuan antara KPK, Kepolisian dan
Kejaksaan beberapa waktu yang lalu.

“Bahkan Presiden juga membentuk
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia
Hukum, sebagai pemecah kebuntuan jalan
untuk melakukan upaya pemberantasan
mafia hukum yang saat ini menjadi salah
satu sasaran serangan,” jelas Mahfud.
Secara periodik, lembaga-lembaga tinggi
negara juga telah melakukan pertemuan
untuk dialog dan menyatukan irama
langkah tanpa bermaksud mengintervensi
wewenang masing-masing yang telah
diamanatkan oleh konstitusi.
Tetapi, kata Mahfud, berbagai
upaya sinergis itu belum menunjukkan
hasil karena masing-masing lembaga
dan aparatnya belum memiliki komitmen
implementasi yang sama. Selain karena
persoalan komunikasi organisasi dan
kemampuan menggerakkan organisasi,
hal itu terjadi karena belum hilangnya
suasana kompetisi tidak sehat, semangat
korps yang cenderung negatif, yang
mengukuhkan situasi saling blokade.
“Di sini kita sampai pada masalah
kepemimpinan yang ternyata kurang
mampu menggerakkan lembaga dan aparat
yang dimiliki. Kepemimpinan saat ini juga
belum memiliki keyakinan yang teguh dan
ketegasan memberikan perintah untuk
menerobos kebuntuan di lembaganya
masing-masing,” pungkas Mahfud. (Nano
Tresna A./mh)

Mahasiswa Universitas Bandar Lampung Kunjungi MK

Humas MK/Andhini SF

Hakim Konstitusi, M. Akil Mochtar memberikan materi seputar hukum, demokrasi, dan kaitannya dengan kewenangan MK saat 200 mahasiswa
Universitas Bandar Lampung mengunjungi MK, Senin (28/2).

M

ahasiswa
Universitas
Bandar
Lampung
mengunjungi Mahkamah
Konstitusi (MK), Senin
(28/2). Dalam kunjungan tersebut, Hakim
Konstitusi, M. Akil Mochtar memberikan
materi seputar hukum, demokrasi, dan
kaitannya dengan kewenangan MK.
Akil Mochtar di hadapan sekitar 200
mahasiswa menyampaikan bahwa negara
yang konstitusional haruslah merupakan
negara yang demokratis. Oleh sebab
itu, pemimpin negara yang demokratis
bukanlah orang melainkan sistem. Dengan
begitu seseorang yang menjadi pemimpin
tidak bisa menggunakan kekuasaannya
untuk mencari keuntungan pribadi.
Dulu, masih menurut Akil,
seseorang dapat menggunakan hukum
untuk mencari kekuasaan. Namun saat ini,
Indonesia sebagai negara hukum haruslah
sesuai konstitusional demokrasi.
Artinya, negara harus berjalan
berdasarkan demokrasi yang berbasis
hukum tertinggi dan memiliki tujuan
paling tinggi juga. Karena itulah,
kemudian demokrasi yang berlandaskan

hukum konstitusi disebut demokrasi
konstitusional.
Lebih lanjut, Akil mengatakan
demokrasi yang modern yakni demokrasi
yang berasaskan konstitusional dan
berlandaskan hukum. Tanpa hukum,
demokrasi dapat berkembang ke arah
yang keliru karena nantinya hukum
hanya ditafsirkan sepihak oleh penguasa
atas nama demokrasi. “Jadi, negara
yang demokrasi adalah negara yang
berlandaskan hukum. Dan negara hukum
adalah negara yang demokratis. Sebab
itulah disebut demokrasi konstitusional,”
papar Akil menjelaskan demokrasi
konstitusional.
Lebih lanjut, Akil menjelaskan
demokrasi konstitusional saat ini telah
berkembang konsepnya. Hukum yang
menjadi landasan demokrasi kemudian
memiliki syarat, yaitu hukum tersebut
harus lebih dulu disepakati bersama.
Karena itulah, demokrasi dan hukum
dalam negara demokrasi konstitusional
bagai satu sisi mata uang yang sama.
Akil menegaskan, negara hukum harus
demokratis dan negara demokratis harus

didasari hukum. “Seperti dua sisi mata
uang yang sama, negara hukum harus
demokratis, dan Negara demokratis harus
berdasar hukum,” tegas Akil.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia
juga harus memiliki pengakuan terhadap
perbedaan. Hal itu lazim dilakukan oleh
negara demokratis lainnya. Dengan
kata lain, negara demokratis haruslah
memerhatikan hak-hak konstitusional
setiap warganya, termasuk warga
minoritas. Sebab, hak konstitusional warga
negara itu dijamin oleh UUD 1945.
Kehadiran
MK
melalui
kewenangannya mampu “memperjuangkan”
hak konstitusional seseorang yang dilanggar.
“Di dalam undang-undang, diatur siapa
saja bias menguji suatu undang-undang
ke MK. Yang dapat menguji masyarakat
hukum adat, badan hukum, lembaga
negara, bahkan perorangan. Meski satu
orang saja yang melakukan pengujian,
hasil keputusannya berlaku untuk semua
warga negara. Karena keputusan MK
bersifat erga omnes, berlaku untuk semua,”
tukas Akil. (Yusti Nurul Agustin/mh).
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Kunjungan Mahasiswa FH Maranatha Bandung
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati didampingi
Pembantu Dekan Fakultas Hukum Maranatha,
Lindawati, memberikan kuliah singkat kepada
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maranatha
ketika berkunjung ke MK, Selasa (8/2/11).

Humas MK/Prana Patrayoga

M

ahasiswa Fakultas Hukum
Universitas
Maranatha,
Bandung, berkunjung ke
MK, Selasa (8/2/2011)
pagi. Rombongan diterima oleh Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati di ruang
Diklat lt. 8 Gedung MK. Pada kesempatan
itu, Maria Farida Indrati menyampaikan
kuliah singkat dengan tema “Mahkamah
Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan
RI”. Sebagai moderator, Pembantu Dekan
FH Maranatha, Lindawati.

Dalam penyampaiannya, Maria
memaparkan beberapa aspek tentang MK,
baik historis, yuridis maupun pelaksanaan
kewenangan MK. Menurut Maria, dalam
melaksanakan tugasnya, terutama dalam
memutus, hakim konstitusi haruslah
independen dan mandiri. Jika dalam
menjatuhkan putusan salah satu hakim
konstitusi tidak sepakat atau berbeda
pendapat dengan mayoritas hakim maka
sang hakim dapat menyatakannya dalam
Dissenting Opinion (DO). “Setiap hakim

memiliki hak untuk dissenting opinion,”
ujarnya.
Selanjutnya, sambung Maria, setiap
putusan MK bersifat terakhir (final) dan
mengikat kepada setiap orang, tidak hanya
pada para pihak saja, sejak dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum. “Tidak perlu
menunggu apakah disahkan DPR atau diubah
melalui UU atau tidak,” katanya. Kemudian,
jika ada putusan MK yang mengabulkan
terkait pengujian undang-undang (PUU),
maka putusan tersebut akan dimuat dalam
Berita Negara.
Selain itu, ia juga menanggapi
pernyataan bahwa MK tebang pilih.
Menurutnya, hal itu tidaklah benar.
Karena, menurut Maria, penyelesaian
perkara, terutama PUU, sangat dipengaruhi
berbagai pertimbangan, salah satunya,
tergantung pada kondisi dan tingkat
kerumitan perkara tersebut. ”Jika kasusnya
lebih mudah, misal (Pemohon) tidak
punya legal standing, ngapain lama-lama
(diproses). Toh, Pemohon tidak punya
legal standing,” imbuhnya. “Atau ditolak
karena objek perkara sama, ne bis in idem.
Pasal tersebut telah diujikan sebelumnya,”
ujar Maria member contoh. (Dodi/mh).

Kunjungan Mahasiswa S2 Unissula Semarang
Hakim Konstitusi Harjono memberikan kuliah
singkat kepada mahasiswa program S2 FH
Universitas Islam Sultan Agung (Unisula),
Semarang saat mengunjungi Mahkamah Konstitusi
(MK), Rabu (9/2/11).

R

ombongan
mahasiswa
program S2 Fakultas Hukum
(FH) Universitas Islam Sultan
Agung (Unissula), Semarang,
Jawa Tengah, mengunjungi MK pada
Rabu (9/2/2011) pagi. Kedatangan
mereka diterima langsung oleh Hakim
Konstitusi Harjono, yang berlanjut
dengan ceramah singkat seputar latar
belakang dibentuknyaMK, wewenang dan
Humas MK/Prana Patrayoga
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kewajiban MK, dan diakhiri acara tanya
jawab.
Mengawali ceramahnya, Harjono
menjelaskan latar belakang dibentuknya
MK, bermula dari amandemen UUD 1945
yang memerhatikan fungsi baru yaitu
peradilan tata negara. Fungsi tersebut
pada prinsipnya bertujuan agar hukum tata
negara dapat dijalankan dengan baik dan
tidak dilanggar.
“Fungsi itu sempat ditawarkan
ke Mahkamah Agung, seperti halnya
dilakukan di Amerika Serikat. Namun,
ternyata
Mahkamah Agung
tidak
bersedia menjalankan fungsi baru
tersebut. Alasannya, hakimnya masih
kurang banyak, kurang berpengalaman
dan kasus-kasus di Mahkamah Agung
pun menumpuk, sehingga takut tidak
tertangani,” papar Harjono.

Setelah
melalui
berbagai
pemikiran dan pandangan para pakar,
perlu dibentuk lembaga peradilan
ketatanegaraan seperti dimiliki Austria,
Jerman, Thailand, dan banyak negara
lainnya. Alhasil dibentuklah MKRI yang
lahir pada 13 Agustus 2003.
Dalam kesempatan itu juga
dilakukan acara tanya jawab. Salah
seorang
mahasiswa
menanyakan
masalah proses pemakzulan Presiden
dan/atau Wakil Presiden yang masih
terkesan sangat politis. Menanggapi
masalah ini, Harjono mengatakan bahwa
untuk melengserkan Presiden dan/
atau Wakil Presiden harus terbukti dulu
kalau memang melakukan pelangggaran
hukum.
“Mestinya
ini
menjadi
kewenangan lembaga peradilan umum,”
kata Harjono.

Harjono menuturkan lagi, beberapa
tahun lalu sempat terjadi polemik siapa
yang akan memeriksa Presiden bila diduga
melakukan korupsi. Saat itu ada usulan
agar yang memeriksa adalah Mahkamah
Agung (MA) dan bukan MK. Alasannya,
MA punya hakim pidana dan hukum
acara pidana serta pandai menerapkan
hukum pidana itu. Tetapi faktanya, saat
itu MA belum mendapat kepercayaan dari
masyarakat, banyak yang ragu MA berani
mengadili Presiden.
Itulah ceritanya, sambung Harjono,
mengapa pendapat DPR bahwa Presiden
dan atau Wakil Presiden diduga melanggar
hukum harus dibawa ke MK untuk dibuktikan
kebenarannya. Setelah itu terbukti, maka
MK dalam putusannya tidak menyatakan
Presiden langsung turun, tapi diproses politik
lagi melalui MPR, (Nano Tresna A).

Kunjungan MGMP Grobogan

P

ara guru yang tergabung dalam
Musyawarah
Guru
Mata
Pelajaran (MGMP) Grobogan,
berkesempatan belajar banyak
tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Disambut Hakim Konstitusi Akil Mochtar
di lantai 4 Ruang Konferensi MK, Jumat
(11/2/2011), 32 orang pendidik di bidang
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ini
merasa senang dapat melihat MK lebih
dekat.
Akil Mochtar dalam sambutannya
menerangkan sepak terjang MK selama
ini, terutama mengenai keberadaan
MK dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Menurutnya, ada empat hal
yang
melatarbelakangi
dibentuknya
MK. Pertama, aspek konstitusionalisme.
“Konstitusi itu justru menjadi pemimpin
tertinggi sebuah negara, bukan Presiden.
Kepala negara hanya sebuah simbol, sebab
yang mengatur sebuah negara adalah
konstitusi,” kata Akil.
Alasan kedua adalah sebagai check
and balances atas separation of powers
(pemisahan kekuasaan) sebuah negara.
Ketiga, MK dibentuk untuk mewujudkan
clean government (pemerintahan yang
bersih). Dan keempat, untuk melindungi
hak asasi manusia (HAM). “Berbeda antara
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Hakim Konstitusi Akil Mochtar menerima kunjungan 32 orang pendidik di bidang Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Grobogan, Jumat (11/2/11).

hak asasi dan hak warga negara. Hak asasi
itu berkaitan dengan kemanusiaan, seperti
hak untuk hidup. Sementara hak warga
negara itu misalnya hak untuk memperoleh
KTP, hak memilih dan dipilih, dsb,” imbuh
Akil.
Akil Mochtar juga tidak luput
memaparkan banyak cerita tentang empat
kewenangan MK dan satu kewajibannya.
Mengenai
kewenangan
memutus
sengketa hasil Pemilukada (PHPU), Akil

mengatakan sekitar 12 persen perkara
yang masuk, dikabulkan MK. “Putusannya
bermacam-macam, ada yang pemungutan
suara ulang seluruh kabupaten, atau hanya
beberapa TPS, atau hanya penghitungan
ulang,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab, Hudiono,
salah seorang guru bertanya tentang alokasi
anggaran 20 persen untuk pendidikan
yang sampai sekarang belum terealisasi.
Masalah Ujian Nasional (Unas) yang
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hanya diatur oleh peraturan pemerintah
(PP), bukan UU Sisdiknas, juga ikut
ditanyakan.
Akil pun menjawab bahwa
pengalokasian anggaran 20 persen untuk
pendidikan tetap harus diimplementasikan,
meski prosesnya berlangsung secara
bertahap hingga ke daerah. “APBD itu
di samping hasil dari pendapatan asli
daerah (PAD), juga dari APBN. Karena
itu mestinya anggaran pendidikan
terdistribusikan di sana, termasuk untuk
kebutuhan pendidikan gratis di tingkat

sekolah dasar,” jelasnya. Mengenai PP
yang mengatur Unas, Akil meluruskan
bahwa yang berhak mengujikan PP adalah
Mahkamah Agung (MA), dan menurutnya
PP tentang Unas di MA telah dibatalkan.
“Namun memang soal Unas itu menjadi
diskresi pemerintah,” katanya.
Pertanyaan dari guru lainnya
mengenai biaya Pemilukada langsung
yang amat besar, direspon Akil dengan
memberikan gambaran tentang pemilihan
kepala daerah yang harus berlangsung
secara demokratis seperti termaktub

dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih
secara demokratis. Kata “demokratis”
itu bisa berbeda-beda pelaksanaannya di
tiap daerah, tidak disamaratakan seperti
sekarang ini. Pemilihan di Papua yang
menggunakan sistem noken, itu juga dapat
dibilang demokratis, tidak melulu harus
dimaknai pemilihan langsung, sebab kultur
masyarakatnya berbeda-beda,” ujarnya.
(Yazid/mh).

Mahasiswa STIH Garut Kunjungi MK
Hakim Konstitusi, Muhammad Alim menerima
kunjungan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
(STIH) Garut, Jawa Barat yang dipimpin oleh
Itje Fatimah Momon selaku Ketua STIH, Kamis
(10/2/11).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menerima
kunjungan
mahasiswa Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum (STIH) Garut,
Jawa Barat, Kamis (10/2). Kehadiran para
mahasiswa diterima Hakim Konstitusi
Muhammad Alim. Dalam pertemuan
itu, Alim memberikan materi seputar
kewenangan MK.
Alim antara lain menjelaskan
mengenai mekanisme permohonan di
MK. Ia mengatakan, sebelum mencapai
putusan, Pemohon akan melalui beberapa
tahapan. Sampai akhirnya Panel Hakim
memberikan saran kepada Pemohon terkait
substansi dan struktur permohonan. “Panel
Hakim memberi nasihat kepada Pemohon.
Tapi terserah Pemohon mau menerima
saran itu atau tidak,” ujar Alim kepada
para Mahasiswa beralmamater merah itu.
Setelah itu, Pemohon diberikan waktu
14 hari untuk melakukan perbaikanperbaikan.
Pemohon
dapat
tetap
melanjutkan permohonan atau mencabut
permohonan.
Tahapan
selanjutnya,
yaitu Panel Hakim melaporkan ke Pleno
Hakim yang berjumlah sembilan hakim
konstitusi.
Setelah
Pleno
Hakim
memusyawarahkan perkara tersebut,
keputusan Mahkamah kemudian akan
dibacakan dan diumumkan. Sembilan
hakim konstitusi bisa saja tidak semuanya
berpendapat sama dalam memutuskan
perkara tersebut. Hanya saja, keputusan
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Mahkamah merupakan keputusan yang
diambil dari suara terbanyak. Dan bila
ada yang tidak sependapat akan dibacakan
dan diumumkan dalam kesempatan yang
sama. “Itu namanya dissenting opinion.
Itu dibolehkan di Mahkamah Konstitusi.
Kalau dulu, hakim yang berpendapat lain
hanya dicatat saja dan bersifat rahasia
sehingga tidak diumumkan. Kalau
sekarang diumumkan,” jelas Alim.
Hal itu dapat terjadi karena dulu
hukum di Indonesia menganut Civil Law
System yang dianut Belanda. Sebagai
negara jajahan Belanda, maka Indonesia
pun mengikutinya. Dalam Civil Law System
memang tidak dikenal istilah dissenting
opinion. Berbeda dengan Common Law
System yang dianut negara-negara jajahan
Inggris yang mengenal istilah dissenting
opinion.
Dalam kunjungan tersebut, Alim juga
menjelaskan bahwa dalam persidangan
MK, yang tidak memiliki cabang di

daerah, maka disediakan video conference
sebagai alat bantu persidangan. Dengan
adanya video conference maka peserta
persidangan yang berasal dari daerahdaerah yang jauh dari Jakarta tetap dapat
mengikuti persidangan tanpa harus ke
Jakarta. Fasilitas video conference tersebut
terdapat di fakultas-fakultas hukum di
universitas negeri di daerah. “Semua tidak
dipungut biaya untuk menggunakan video
conference itu. Semua sudah dibayar oleh
negara. Paling hanya keluar ongkos untuk
ke universitas itu,” ujar Alim.
Pada akhir pertemuan, Alim
memberikan
Naskah
Komprehensif
Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi, yang
terdiri atas Buku I sampai dengan Buku IX,
yang disusun oleh Setjen dan Kepaniteraan
MK untuk Fakultas Hukum STIH Garut.
Alim juga memberikan kenang-kenangan
buku karangannya sendiri berjudul “AsasAsas Hukum Modern dalam Islam”. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung
Mengunjungi MK
Hakim Konstitusi Harjono menerima sekitar 200
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung,
Selasa (22/2).

H

akim
Konstitusi
Harjono
menerimakunjunganMahasiswa
Universitas
Muhammadiyah
Lampung, Selasa (22/2). Selain
itu, Harjono juga menyampaikan materi
terkait demokrasi dan kewenangan MK.
Harjono di hadapan sekitar 200
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Lampung
mengatakan
proses
berdemokrasi tidak bisa terlepas dari
unsur politik dan politisasi pihak-pihak
terkait. Dengan politik, seseorang dapat
mencapai tujuannya. Karena itu, masih
ujar Harjono, diperlukan fungsi kontrol
di tataran lembaga negara agar tidak ada
yang lebih dominan di antara lainnya.
Ketika sengketa antar lembaga
negara muncul, MK mengadili sengketa
tersebut lewat persidangan Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).
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“Dalam rangka membatasi politisasi
yang kebablasan itulah MK hadir,” jelas
Harjono.
Selain soal SKLN, Harjono juga
menjelaskan kewenangan MK dalam
memutus sengketa Pemilukada (Pemilihan
Umum
Kepala
Daerah).
Harjono
menjelaskan, pada awalnya MK hanya
memutus soal perselisihan penghitungan
suara dalam Pemilukada. Tapi kemudian
dalam proses pemeriksaan perkara,
ternyata hakim panel yang memeriksa
menemukan ada banyak hal yang dapat
menimbulkan suatu pihak menang atau
kalah dalam Pemilukada.
Karena itulah kemudian melalui
istilah melakukan pelanggaran yang
bersifat masif, terstruktur, dan sistemis,
pihak yang melakukan pelanggaran bisa
dianggap tidak melaksanakan Pemilukada

dengan prinsip Luber dan Jurdil (Langsung,
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).
Selanjutnya, kalau hanya money politics
saja yang dijadikan alasan untuk memutus
perkara perselisihan hasil Pemilukada,
Harjono yakin hal itu tidak bisa diambil
keputusan. Pasalnya, dalam Pemilukada ia
meyakini semua pihak melakukan money
politics dengan besaran nominal yang
berbeda.
“Kalau semua didiskualifikasi,
siapa yang nantinya jadi kepala daerah?
Maka, money politic yang sporadis tidak
dipertimbangkan, tapi money politic yang
terstruktur, masif, dan sistematis-lah
yang dipertimbangkan. Jadi ini masalah
kepastian hukum,” tegasnya.
Di akhir acara, Harjono mengatakan,
bahwa keputusan MK terhadap suatu
perkara, bukanlah keputusan salah satu
hakim saja, melainkan keputusan sembilan
hakim konstitusi. Bahkan, untuk menjaga
independensi MK dan citra MK sebagai
lembaga peradilan yang bersih, para
hakim konstitusi MK dilarang berpendapat
terhadap kasus-kasus yang mungkin akan
diperkarakan di MK.
Sebagai
kenang-kenangan,
di
penghujung acara, rombongan Mahasiswa
Muhammadiyah Lampung memberikan
pajangan dinding berupa tenun Lampung
yang dibingkai. (Yusti Nurul Agustin/mh)

MGMP PKn Kota Padang Berkunjung ke MK

S

ejumlah guru yang tergabung
dalam Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Kota
Padang berkunjung ke MK, Rabu (16/2).
Para guru Sekolah Menengah Pertama
(SMP) ini diterima oleh Kepala Bagian
Administrasi Perkara MK, Muhidin, di
ruang Konpress lt. 4 Gedung MK.

Menurut Koordinator Rombongan,
Hamdani, kunjungan ini bertujuan
untuk lebih memahami dan mengetahui
pelaksanaan kewenangan MK selama
ini. Karena, lanjut Hamdani, dengan
berkunjung langsung ke MK, pihaknya
bisa mendapatkan informasi secara lebih
mendalam dan luas mengenai MK, baik
dari sejarah, teori, pengaturan hingga

implementasi kewenangannya. “Biar
nanti kalau kita ditanya anak didik tidak
gamang,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Muhidin
memberikan kuliah singkat terkait MK
dan pelaksanaan kewenangannya. Dalam
paparannya,
Muhidin
menjelaskan
berbagai hal terkait MK. Mulai dari
perubahan
struktur
ketatanegaraan
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Kepala Bagian Administrasi Perkara MK, Muhidin
menerima kunjungan guru yang tergabung dalam
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kota Padang,
Rabu (16/2/11).
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Indonesia pasca reformasi, sejarah dan
teori terkait pembentukan MK hingga
prosedur beracara di MK.
Selain itu, ia juga menyinggung
tentang banyaknya permohonan ke
MK yang substansi perkarannya adalah
terkait
pengaduan
konstitusional
(constitutional
complaint)
ataupun
pertanyaan konstitusional (constitutional
question). “Bahkan lebih banyak perkara
terkait constitutional complaint dan
constitutional question yang dimohonkan
ke MK,” ungkap Muhidin. “Tapi MK tidak
berwenang (mengadili permohonan ini).
Dan, hingga sekarang belum ada lembaga

yang berwenang mengadili perkara ini,”
tambahnya.
Menanggapi paparan Muhidin
tersebut, Basrial, salah satu perserta,
menanyakan,
apakah
mengajukan
permohonan harus datang langsung ke
MK. Muhidin pun menjawab, mengajukan
permohonan ke MK tidak harus secara
langsung, tapi dapat pula mengajukan
permohonan secara online melalui website
MK, di www.mahkamahkonstitusi.go.id
atau melalui pos dan email. “Kalau
nanti ada persyaratan yang kurang, nanti
pihak MK akan menghubungi lagi untuk
dilengkapi,” jawab Muhidin. Dan, terkait
biaya berperkara, menurutnya, MK
menggratiskan seluruh biaya berperkara di
MK. “Namun untuk biaya mendatangkan
saksi, menginap, atau biaya pengacara,
MK tidak menanggungnya,” Muhidin
mengingatkan. (Dodi/mh)

Ingin Kenal Lebih Dekat, Siswa SMP Eka Wijaya
Berkunjung ke MK

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menerima kunjungan siswa
SMP Eka Wijaya, Senin
(21/2) di Gedung MK. Saat
menerima kunjungan tersebut, Staf Ketua
MK Fajar Laksono menyampaikan materi
terkait MK dan kewenangannya agar
lembaga produk reformasi ini diketahui
masyarakat luas. “MK mempunyai
empat kewenangan dan satu kewajiban
seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat
(1) dan (2) UUD 1945,” jelas Fajar saat
memberikan materi.
Fajar menjelaskan kewenangan
tersebut, yakni menguji undang-undang
terhadap UUD 1945, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara, serta
memutus pembubaran partai politik
(parpol). Dalam pembubaran parpol, lanjut
Fajar, Pemerintah tidak boleh semenamena. “Pembubaran parpol tidak boleh
dilakukan Pemerintah tanpa ada putusan
MK dan dengan semena-mena, meski
selama ini belum ada perkara mengenai
pembubaran partai politik yang masuk,”
jelasnya.
Selain itu, jelas Fajar, MK juga
diberi kewenangan oleh undang-undang
untuk memutus perselisihan hasil pemilu
baik pemilu presiden dan wakil presiden,
pemilu legislatif, serta pemilu kepala
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Staf Ketua MK Fajar Laksono menyampaikan materi terkait MK dan kewenangannya kepada
siswa SMP Eka Wijaya, Senin (21/2) di Gedung MK.

daerah. Fajar pun memaparkan mengenai
kewajiban MK, yakni memberikan putusan
atas pendapat DPR mengenai pemakzulan
atau impeachment presiden dan/atau wakil
presiden. Menurut Fajar, pemakzulan yang
terjadi pada era kepresiden Abdurahman
Wahid merupakan sejarah yang tidak ingin
diulangi oleh Bangsa Indonesia.
Mengenai hakim konstitusi, Fajar
mengemukakan bahwa sembilan hakim
konstitusi dipilih oleh Presiden, DPR,

Humas MK/Fitri Yuliana

serta Mahkamah Agung. “Ketiga lembaga
tersebut merupakan perakilan dari cabang
kekuasaan dalam negara kita. Presiden
mewakili cabang kekuasaan eksekutif,
DPR mewakili cabang kekuasaan legislatif,
dan Mahkamah Agung mewakili cabang
kekuasaan yudikatif. Hal ini merupakan
bagian dari sistem check and balances
yang dianut oleh negara kita,” ujarnya.
(Lulu Anjarsari/mh)

Aktivis LAKIP Presentasikan Hasil Penelitian
”Pendidikan dan Tantangan Radikalisme”
Ketua MK Mahfud MD saat menerima sejumlah
aktivis Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian
(LAKIP) yang berkunjung ke MK, Rabu (23/2/11)

S

ejumlah aktivis Lembaga Kajian
Islam dan Perdamaian (LAKIP)
berkunjung ke MK, Rabu (23/2)
siang.
Kedatangan
mereka
diterima langsung oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD yang didampingi Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar di lantai 15 Gedung
MK. Tujuan kedatangan mereka ingin
mempresentasikan hasil penelitiannya
mengenai “Pendidikan dan Tantangan
Radikalisme” berdasarkan survei terhadap
para guru dan siswa sekolah umum di
Jabodetabek.
Riset
LAKIP itu
bertujuan
mengetahui beberapa kecenderungan
sekolah umum mengenai berbagai

Humas MK/GANIE

permasalahan yang sedang terjadi saat ini.
Penelitian yang berlangsung selama tiga
bulan itu, sejak Oktober-Desember 2010,
menunjukkan hasil dan temuan yang
cukup mencengangkan. Di antaranya, para
siswa setuju dengan gerakan radikalisasi
yang tumbuh di masyarakat. Selain itu,
para siswa setuju dengan langkah-langkah
penyegelan
terhadap
tempat-tempat
ibadah.
Berangkat dari penelitian dan rasa
kekhawatiran dari dampak sikap para
siswa yang semakin tidak toleran terhadap
umat lain, aktivis LAKIP yang datang ke
MK itu antara lain Bambang Pranowo,
Lukmanul Hakim, Saefuddin Simon, juga

sudah mendatangi Kementerian Agama
dan MPR untuk menyampaikan programprogram Lakip yang bertujuan membangun
rasa toleransi dan perdamaian. “Anggapan
kekerasan selalu muncul dari lingkungan
madrasah, tidak sepenuhnya benar.
Sebetulnya benih dan potensi kekerasan
dari lingkungan sekolah umum juga cukup
tinggi,” jelas Lukmanul Hakim salah
seorang aktivis LAKIP.  
Dalam kesempatan itu LAKIP
juga menginformasikan kepada Ketua
MK dan Sekjen mengenai beberapa buku
yang telah diluncurkan. Misalnya buku
berjudul “Orang Jawa Jadi Teroris” dan
“Multidimensi Ketahanan Nasional” yang
keduanya tulisan Direktur Utama Lakip
M. Bambang Pranowo. Di samping itu,
ada buku berjudul “Syarah Konstitusi
UUD 1945 Dalam Perspektif Islam” yang
ditulis Masdar Farid Mas`udi.
Sementara itu Ketua MK Mahfud
MD mengatakan hasil penelitian LAKIP
itu sebagai hal yang menarik untuk dikaji
lebih jauh. Kalau perlu, kata Mahfud,
hasil penelitian tersebut dapat dijadikan
bahan diskusi dalam acara yang lebih
serius dan menampilkan narasumber yang
berkompeten. (Nano Tresna A./mh)

Masyarakat Dialog Antar Agama Berkunjung ke MK

S

Humas MK/GANIE

Trisno Sutanto dan
sejumlah anggota
Madia (Masyarakat
Dialog Antar Agama)
menemui Ketua MK
Moh. Mahfud MD,
Kamis (24/2/2011)
siang di lantai 15
Gedung MK.

ejumlah
anggota
Madia
(Masyarakat
Dialog
Antar
Agama) lembaga yang memiliki
concern utama di bidang dialog
antar agama menemui Ketua MK Moh.
Mahfud MD, Kamis (24/2) siang di lantai
15 Gedung MK. Kunjungan itu bertujuan
menindaklanjuti pertemuan sebelumnya,
terkait permasalahan administratif para
penganut penghayat kepercayaan di
Indonesia.
Persoalan yang disampaikan Madia
memang tetaplah merupakan masalah
lama dan seringkali dialami para penganut
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AKSI
kepercayaan di Indonesia. Pengurusan KTP,
surat nikah dan administrasi kependudukan
lainnya masih menjadi kendala. Dalam
KTP misalnya, para penganut kepercayaan
diminta mengosongkan kolom agama.
Padahal di beberapa daerah, ada penganut
kepercayaan yang diperbolehkan mengisi
kolom agama di KTP dengan kata
‘penganut kepercayaan’.  
“Masalah KTP menjadi hal
mendesak, apalagi direncanakan akan ada
KTP elektronik. Masalah kedua adalah soal
akte nikah yang berdampak kepentingan
anak-anak di masa mendatang. Misalnya,
berkaitan dengan urusan sekolah, kerja
dan sebagainya,” ungkap Trisno Sutanto
dari Madia, yang didampingi rekanrekannya antara lain Engkus Ruswanda,
Dewi Kanti, Amanda dan lainnya.

Karena itulah Madia mengadu
ke MK untuk menyelesaikan masalah
tersebut, agar mendapatkan jalan terbaik
menangani masalah itu. Agar tidak
ada kesan diskriminatif terhadap para
penganut kepercayaan di Indonesia. Paling
tidak, kata Trisno, MK dapat memfasilitasi
pertemuan dengan pihak terkait seperti
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM), maupun Kementerian
Pendidikan Nasional untuk mendapatkan
jalan terbaik mengenai masalah itu.  
Sementara itu, Ketua MK yang
didampingi Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva, berjanji akan mengupayakan
pertemuan seperti yang diinginkan pihak
Madia. Pertemuan yang rencananya bersifat
tertutup itu diharapkan dapat menemukan

solusi yang tepat untuk masalah tersebut.
Seperti diketahui, Madia lahir
karena keprihatinan makin kuatnya
sekat-sekat pemisah antara agama dan
kepercayaan di tanah air. Perjumpaan
berbagai agama dan kepercayaan di
Indonesia seringkali diwarnai oleh rasa
saling curiga, sikap mengunggulkan
diri sendiri dan merendahkan pihak
lain, ditambah lagi konflik-konflik yang
menanamkan pengalaman traumatis,
maupun oleh pandangan-pandangan
teologis yang bersikap eksklusif penuh
keangkuhan. Kesadaran itulah yang
mendorong
Madia
mengupayakan
langkah-langkah konkret bagi terjadinya
dialog antaragama dan kepercayaan.
(Nano Tresna A./mh)

Kunjungi MK, UIN Jakarta Sampaikan Empat Hal

B

eberapa
pendidik
dari
Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah,
Jakarta melakukan silaturrahim
ke MK. Kepala Biro Humas dan Protokol
MK, Noor Sidharta menerima kedatangan
mereka di ruang rapat Humas dan Protokol
MK, Rabu (23/2).
Tujuan kedatangan para tamu dari
UIN Jakarta itu untuk menyampaikan
empat hal yang mereka dianggap cukup
penting. Hal pertama meminta penjelasan
MK mengenai prosedur adanya fasilitas
video conference di Fakultas Hukum UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta.
“Paling tidak, UIN Jakarta bisa
memiliki video conference, supaya kami
mendapatkan siaran langsung persidangan
di MK, untuk disampaikan kepada
para mahasiswa. Sejauh ini kami sudah
menyiapkan fasilitas ke arah itu, termasuk
meminta dukungan divisi IT kami,”
ungkap Zainal Arifin sebagai Pembantu
Dekan Administrasi Umum UIN Jakarta.
Hal kedua, pihak UIN Jakarta ingin
adanya mata kuliah Kemahiran Hukum,
untuk praktik hukum dan sebagainya.
Selama ini, memang sudah ada moot court
di UIN Jakarta yang menangani peradilan
umum dan peradilan agama. “Namun,
model persidangan seperti di Mahkamah
Konstitusi belum kami lakukan. Karena
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hal ini bermanfaat bagi para mahasiswa,”
ujar Zainal lagi.
Hal ketiga, pihak UIN Jakarta
mempersiapkan para pakar dalam bidang
hukum Islam, kalau memang hal nantinya
diperlukan. Misalnya, untuk dijadikan
sebagai Saksi Ahli. Selama pihak
kepolisian dan kejaksaan sering meminta
UIN Jakarta agar disiapkan Saksi Ahli
dalam kasus tertentu.
Sedangkan hal keempat, lanjut
Zainal, meskipun usia MK masih terbilang
belia namun dari segi kualitas dan citra
kelembagaan masih lebih baik daripada
lembaga lainnya. Oleh karena itu UIN
Jakarta akan menjadikan MK sebagai
objek atau sarana riset.
Sementara itu Kepala Biro Humas dan

Kepala Biro Humas
dan Protokol MK, Noor
Sidharta menerima
rombongan Dosen
pengajar Universitas
Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah,
Jakarta (23/2/11)

Protokol MK, Noor Sidharta menyatakan
rasa terima kasihnya atas masukan yang
disampaikan pihak UIN Jakarta. Dalam
kesempatan itu, Sidharta juga menerangkan,
saat ini MK sudah melakukan kerjasama
dengan sejumlah perguruan tinggi terkait
fasilitas video conference.
Selain itu, kata Sidharta, MK juga
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pen
ting antara lain Debat Konstitusi, yang
dilakukan para mahasiswa seluruh Indonesia
untuk menguji wawasan konstitusi melalui
acara perdebatan yang grand finalnya
disiarkan melalui media elektronik.
“Sebagian
besar
masyarakat
memberikan penilaian positif terhadap
acara Debat Konstitusi,” tandas Sidharta.
(Nano Tresna A.)

Ahmad Fadlil Sumadi: “Rakyat Berhak Mengawasi MK”

Humas MK/Yogi Dj

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menerima kunjungan KPU Kota Semarang dan beberapa guru PKn pada Senin (28/2) dilantai 11 Gedung MK.

T

imbulnya
kecurigaan
dan
prasangka terhadap kinerja
Mahkamah Konstitusi (MK),
hingga munculnya dugaan
korupsi di MK beberapa waktu lalu,
harus dianggap sebagai bagian dari proses
berdemokrasi di Indonesia.
“Itulah demokrasi bahwa rakyat
memiliki hak untuk mengawasi MK. Jadi
kalau misalnya ada dugaan korupsi di
MK, tinggal laporkan saja ke KPK atau
polisi,” kata Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi menjawab pertanyaan salah
seorang anggota KPU Semarang dalam
kunjungannya ke MK, Senin (28/2) siang.
Oleh karena itu, MK mengarahkan
agar dibentuk tim untuk menangani dugaan
korupsi di MK, yang bertujuan untuk
mengeksplorisasi dan menggali soal-soal
yang lebih menyeluruh, baik pelanggaran
yang bersifat pidana maupun pelanggaran
yang bersifat etika.“Kalau pelanggaran

yang bersifat pidana, itu bukan peran MK
untuk menanganinya. Karena itulah MK
menyerahkan penanganan dugaan korupsi
itu ke KPK,” jelas Fadlil kepada para
anggota KPU Semarang.
Namun demikian, kalau pelanggaran
yang bersifat etika, itulah yang menjadi
ranah MK. Itulah sebabnya, terkait
dugaan korupsi tersebut, maka MK
membentuk Panel Etik yang kemudian
merekomendasikan supaya dibentuk
Majelis Kehormatan Hakim.
Lebih lanjut, Fadlil juga menanggapi
pertanyaan anggota KPU Semarang
mengenai kesenjangan antara hukum
yang tertulis dalam buku dengan hukum
praktis yang menjadi nilai-nilai dalam
masyarakat.
“Kesenjangannya supaya dikurangi,
supaya kesenjangannya tidak jauh-jauh.
Cara menguranginya, misalnya dengan
adanya pengadilan. Kalau ada hal-hal

yang sudah bersifat merusak, supaya
dapat diperbaiki. Pengadilan itu harus
memulihkan hak-hak yang terdapat dalam
hukum tadi, supaya tidak ada kesenjangan,”
urai Fadlil.
Dalam kesempatan itu Fadlil
menerangkan
mengenai
pengertian
‘Indonesia merupakan negara hukum yang
demokratis’ yang diikatkan pada satu soal
yaitu rakyat. Hal itu dapat dilihat dari
hubungan antara negara dengan rakyat,
negara dengan warga negara. Kalau dulu,
sesuai perspektif teori Weber atau Austin,
hubungan antara negara dengan rakyat
didasarkan pada status.
“Berbeda
dengan
sekarang,
menduduki suatu posisi tidak berdasarkan
status
seseorang.
Dalam
tataran
implementasinya, semua orang bisa menjadi
walikota, gubernur dan sebagainya,”
ungkap Fadlil. (Nano Tresna A./mh)
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CAKRAWALA

Corte Costituzionale

Memutus Sengketa
UU Negara dan Daerah

R

epublik Italia (bahasa Italia:
Repubblica ItalianaatauItalia)
adalah sebuah negara di Eropa
selatan yang terdiri dari sebuah
semenanjung yang berbentuk sepatu boot
dan dua pulau besar diLaut Tengah: Sisilia
dan Sardinia. Italia berbagi perbatasan
bersaljunya di utara dengan Perancis,
Swiss, Austria, dan Slovenia. Negara San
Marino dan Vatikan adalah enklavedi
dalam wilayah Italia.
MK Italia (Corte Costituzionale)
Sebuah
survei
terbaru
mengungkapkan
bahwa
Mahkamah
Konstitusi adalah yang paling terkenal
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dari badan-badan konstitusional Italia.Hal
ini tidak begitu mengejutkan bila kita tahu
bahwa MK Italia dibuat dengan berlakunya
formal Konstitusi Republik pada tahun
1948 - yaitu kurang dari setengah abad
yang lalu - sementara organ konstitusional
lainnya dikembalikan ke dasar negara
Italia yang disusun pada abad ke-19.
Meskipun hampir semua orang
Italia menyadari keberadaan Mahkamah
Konstitusi Italia -karena mereka sering
memiliki kepentingan langsung atau tidak
langsung dalam kasus-kasus tertentu yang
melibatkan pertanyaan konstitusionalsangat sedikit yang tahu persis apa fungsi
Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana

cara mengajukan perkaranya.
Di Italia, para pemerhati urusan
konstitusional Italia mungkin sering
membaca di surat kabar atau mendengar
di televisi bahwa La Consultatelah dinilai
dan dipanggil untuk suatu masalah tertentu.
Bagi kebanyakan orang, Mahkamah
Konstitusi mungkin sedikit lebih dari
serangkaian gambar newsreel cepat atau
rekaman arsip dari beberapa upacara atau
peristiwa, dengan hakim yang sedang
mengadili di Mahkamah Konstitusi dalam
sebuah pengadilan terbuka, berpakaian
hitam panjang toga dengan kerah dicampur
dan lengan, dan duduk di sekitar bangku
tapal kuda berbentuk panjang.

La Consulta adalah istilah yang
sering digunakan untuk merujuk ke
Mahkamah Konstitusi, dan diambil dari
nama resmi Pengadilan di Palazzo della
Consultadi Piazza del Quirinale di Roma.
ThePalazzo della Consulta merupakan
bangunan abad ke-18 yang memiliki
keindahan arsitektur yang besar.
Lokasi fisik bangunan ini merupakan
ekspresi simbolik yang amat bagus jika
melihat betapa pentingnya kelembagaan
MK Italia. Lembaga ini berdiri di atas
bukit tertinggi Roma,Colle del Quirinale,
berada di balik Palazzo del Quirinale
(kediaman resmi Presiden Republik).
MK Italia menjadi lembaga yang
tidak memihak sebagaimana diatur oleh
sistem konstitusional. Meskipun MK
berinteraksi dengan dunia politik, namun
MK Italia harus bersikap mandiri dan
independen. Fungsinya bukan untuk
mewakili warga dengan mempromosikan
kebijakan atau kepentingan yang mereka
(atau mayoritas dari mereka) dukung pada
suatu waktu tertentu, tetapi untuk menjamin
penghormatan universal terhadap hukum
dasar Konstitusi. Dalam melaksanakan
tugas ini, MK juga berinteraksi dengan
peradilan umum Italia.
Komposisi
Menurut Pasal 135 dari Konstitusi,
Mahkamah terdiri dari lima belas hakim.
Ada sebuah sistem di sini, yakni sistem
nominasi, yaitu keseimbangan yang
dirancang untuk menyelaraskan berbagai
kebutuhan: untuk meyakinkan bahwa
hakim tidak memihak dan independen,
untuk menjamin tingkat keahlian hukum
teknis; untuk menangani berbagai
pengetahuan yang berbeda, pengalaman,
dan budaya di MK, serta kepekaan politik
yang tidak terlalu jauh dari yang diwakili

dalam lembaga-lembaga politik Italia.
Para hakim dipilih dari kategori
terbatas praktisi hukum dengan tingkat
tinggi pelatihan dan pengalaman. Mereka
adalah hakim atau hakim pensiun dari
tingkat tertinggi peradilan (subpreme
magistrature) - yaitu, Mahkamah Agung
(Corte di cassazione), Dewan Negara
(Consiglio di Stato), dan Pengadilan
Auditor (Corte dei conti) - profesor hukum,
dan pengacara dengan sedikitnya dua
puluh tahun pengalaman di dalam praktek
hukum. Tidak ada batas usia maksimum
atau
minimum,
tetapi
mengingat
kebutuhan milik kehakiman senior,
memiliki tingkat akademis kualifikasitinggi atau pengalaman profesional yang
panjang, hakim cenderung diangkat ke
MK jika usianya berkisar 50, 60, dan 70
tahunan.
Setiap hakim diangkat untuk jangka
waktu sembilan tahun (tanpa batasan
usia) dengan mandat yang tidak dapat
diperbaharui atau diperpanjang. Saat
berakhir masa jabatan, hakim pensiun
atau kembali ke profesi sebelummya. Ini
membantu menjamin independensi hakim
konstitusi, terutama dari badan politik. Jika
seorang hakim meninggalkan MK sebelum
akhir mandatnya, karena kematian,
pengunduran diri atau penghapusan,
penggantinya adalah nama untuk sembilan
tahun oleh lembaga yang sama dia berasal.
Salah satu karakteristik fundamental dari
Mahkamah Konstitusi adalah bahwa setiap
perkara diputus secara kolegial-kolektif,
bukan oleh hakim tunggal atau satu-dua
hakim saja.
Fungsi
Tugas yang paling penting MK Italia
adalah untuk memutus kontroversi atau
sengketa “tentang legitimasi konstitusional

UU dan tindakan yang memiliki kekuatan
hukum yang dikeluarkan oleh Negara dan
Daerah” (Pasal 134, Konstitusi Italia).
Mahkamah diminta untuk menelaah
tindakan legislatif; apakah telah berlaku
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
dalam Konstitusi (“konstitusionalitas
formal”), dan apakah isinya sesuai
dengan prinsip-prinsip konstitusional
(“konstitusionalitas substantif”).
Tindakan
legislatif
mencakup
tidak hanya statutes yang ditetapkan
oleh Parlemen, tetapi juga melimpahkan
keputusan legislatif (decreti legislativi
delegati, ditetapkan oleh pemerintah
berdasarkan
kewenangan
yang
didelegasikan oleh Parlemen), keputusanhukum
(decreti-Legge,
keputusan
darurat diadopsi oleh Pemerintah kecuali
dikonversi menjadi UU permanen dengan
Parlemen), dan hukum yang dikeluarkan
oleh Daerah dan Propinsi Otonom, yang
memiliki kekuasaan legislatif sendiri
dalam sistem konstitusional Italia.
Sebaliknya,
pengundangan
peraturan-peraturan yang berada di
bawah undang-undang, seperti peraturan
administrasi, tidak diuji secara langsung
oleh MK karena bukan kewenangannya.
Yang berhak menguji peraturan di bawah
UU adalah pengadilan biasa. Prinsipnya,
UU di mata MK Italia harus sesuai dengan
Konstitusi, dan peraturan harus sesuai
dengan UU. Peraturan tersebut juga harus
sesuai dengan Konstitusi.
Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Italia
http://www.cortecostituzionale.it
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Ragam Tokoh

Nasir Djamil
Gagal Berikan Rasa Aman, Negara Langgar Konstitusi

P

ermasalahan Ahmadiyah tidak kunjung usai. Bukan pemecahan
masalah
yang
tercipta,
malah
bentrok
kembali
terjadi.
Terakhir, bentrok berdarah terjadi di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan,
Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2) lalu. Setelah bentrol
terjadi, beberapa pihak menyatakan keprihatinannya. Termasuk,Anggota DPR, Nasir Djamil.
Nasir menilai bentrok yang terjadi menjadi bukti bahwa negara mengabaikan
fungsi yang paling fundamental, yakni memberikan rasa aman kepada warganya.
“Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa salah satu
tugas negara adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” tutur Djamil.
Nasir juga menilai negara abai menjalankan fungsi yang mendasar yang
diamanatkan Kontitusi.”Negara telah gagal memberikan rasa aman bagi warga
negara dan kalau negara mengabaikan Konstitusi mau kita sebut apa negara
ini?” tanya Djamil tak habis pikir. (Antara/Yusti Nurul Agustin)
Foto: Media Indonesia/ANTARA/Ismar Patrizki/ip

Tarek al-Bishri
Masa Jabatan Presiden Mesir Dua Periode Saja

S

etelah
Presiden
Mesir,
Husni
Mubarok
berhasil
diturunkan,
rakyat
Mesir
kono
bersiap membentuk Konstitusi baru. Ketua
Panel yang ditugaskan membuat rancangan
perubahan Konstitusi Mesir tersebut, yaitu Tarek al-Bishri.
Tarek yang merupakan pakar hukum tersebut
mengusulkan proposal tentang pembatasan masa jabatan
presiden negara itu sehingga menjadi dua periode saja.
Dalam rancangan perubahan tersebut juga diusulkan agar
lamanya satu periode masa jabatan Presiden Mesir hanya
selama 4 tahun. “Dengan demikian, presiden Mesir hanya
akan dapat menjabat paling lama delapan tahun,” ujar Tarek.
Usulan pembatasan ini merupakan bagian dari proses
demokratisasi yang tengah dilakukan di Mesir. Tarek juga
menyatakan calon Presiden Mesir harus mendapat dukungan
minimal dari 30 anggota parlemen dan atau dukungan dari minimal
30.000 pemilih sah dari sedikitnya setengah provinsi di Mesir dan
atau dicalonkan oleh sebuah partai politik terdaftar yang memiliki
sedikitnya satu wakil, baik di majelis tinggi maupun majelis rendah
parlemen. (Koran Jakarta/Yusti Nurul Agustin)
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Tiga Presiden
Amerika yang Urung
Dilengserkan

D

alam sejarah kepresidenan di Amerika Serikat,
terdapat tiga nama yang urung dilengserkan.
Mereka adalah Richard Nixon, Andrew Johnson
dan Bill Clinton. Seperti diketahui, akibat Skandal
Watergate, klimaksnya adalah pengunduran diri Presiden
Nixon pada 9 Agustus 1974. Presiden Nixon ternyata
ketahuan berbohong kepada publik dan rakyat Amerika
tentang perintah penyadapan di kantor partai Demokrat, hal
itu dibuktikan dengan diputarnya kaset rekaman rapat-rapat
di White House atas perintah Mahkamah Agung Amerika.
Sebelum Parlemen Amerika mengadakan Sidang
Paripurna untuk memakzulkan Presiden, Nixon telah
mengundurkan diri sebagai Presiden dan digantikan oleh
Gerald Ford wakil Presidennya. Dalam persidangan Pansus
yang diliput siaran langsung oleh TV ABC, NBC, CBS, rakyat
dan parlemen Amerika tidak dapat membendung kekecewaan
mendalam akan ketidakjujuran Presiden Nixon.
Sepanjang sejarah impeachment level Presiden,
selain Nixon, Presiden Andrew Johnson (1868) dan Bill
Clinton (1998) dua-duanya lolos dari proses impeachment
saat pemungutan suara di Parlemen. Sekarang demokrasi di
Amerika terus bertumbuh dan lebih solid dalam kedewasaan
dan keadilan serta mewujudkan perimbangan kekuasaan.
Selain itu, di Amerika Serikat telah tercatat delapan kali
impeachment di level Gubernur, terakhir kepada Gubernur
Negara Bagian Illionis Rod Blagojevich karena “abuse
of power” yang “di-voting” mendapat 114 setuju lawan 1
abstain saat DPRD Negara Bagian melakukan memungut
suara. (Nano Tresna A./seperti dilansir dari www.okezone.
com)

Richard
Nixon

Andrew
Johnson

Bill
Clinton
gonnaneedabiggerboat.blogspot.com

kauno.diena.lt

Akibat Beri
Kemudahan Bisnis,
Paksas Dilengserkan

K

ejadian langka dalam sejarah impeachment
pemimpin dunia terjadi Lithuania, 6 April 2004.
Penyebabnya, bukan karena persoalan dalam
negeri atau ketidakmampuan memimpin negeri,
namun karena terbukti memberikan kemudahan bisnis
kepada pendana kampanye pemilihan Presiden. Parlemen
Lithuania (SEIMAS), menemukan bukti sang Presiden
memberikan paspor khusus dan informasi penting kepada
pebisnis yang mendukung kampanyenya.
Alhasil, Paksas hanya memerintah selama satu tahun
di Lithuania. Meskipun demikian, Paksas tidak langsung
patah arang atas kejadian mengenaskan yang menimpa
dirinya. Rolandas Paksas kemudian mencoba kembali
masuk dalam Pemilu Presiden berikutnya.
Namun demikian, keberuntungan belum berpihak
kepada Paksas. Karena SEIMAS mengeluarkan UU yang
melarang siapapun yang terbukti di makzulkan dapat
mengikuti pemilu dalam waktu minimal 5 tahun ke depan.
Seperti diketahui, Lithuania sebagai salah satu negara Baltik
sempalan Rusia sedang berkembang ke arah demokrasi.
(Nano Tresna A./seperti dilansir dari www.okezone.com)
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Sang Pancasilais Membentangkan
Hukum Indonesia
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

P

rof.
Mr.
Soediman
Kartohadiprodjo, ahli hukum
yang
cukup
memberikan
perhatian atas Pacasila. Selain
Soekarno, Notonagoro dan Driyakarya,
dan lainnya sebagainya Soediman
dikenal banyak berbicara Pancasila
agar menjadikan sebagai pandangan
hidup bangsa, meskipun ia mengakui
berpendidikan barat didikan Belanda.
Oleh karenanya, Soediman kerap
dijuluki juru bicara Soekarno, meskipun
kadang ia bersikap kritis atas kebijakan
dan pemikiran Soekarno saat itu. Di
Universitas Parahyangan, dimana beliau
pernah mengabdi, menyematkannya
sebagai penggagas kajian Pancasila.
Karya-karyanya
banyak
mengupas
Pancasila.
Namun,
hidup
selalu
berkembang, maka Soediman juga
berproses dalam pemikirannya. Pidato
dalam rangka hari Ultah Unpar 17 Januari
yang berjudul”Penglihatan Manusia
tentang Tempat Individu dalam Pergaulan
Hidup (Suatu Masalah)” adalah titik balik
pemikirannya.
“Pidato dies itu sesungguhnja
adalah penuangan dari pada perubahan
total yang terdapat dalam tjara berpikirnja
pengarang, dan dengan pemikiran yang
berubah itu, kemudian mendekati ,,Panca
Sila,,, maka pengarang melihat bagaimana
besar dan agungnja pikiran jang terdapat
dalam ,,Panca Sila,,,” tulisnya dalam
Kumpulan Karangan yang diterbitkan PT
Pembangunan pada 1964.
Ia dikenal juga sebagai pelopor
dan pengawal pendidikan ilmu hukum di
Indonesia. Majalah Gatra, 6 Mei 2009
pernah mengupas sosoknya sebagai
ilmuwan pelopor Indonesia. Anak
Bupati Pasuruan Raden Toemenggoeng
Bawadiman Kartohadiprodjo ini memang
perintis pendidikan hukum di Indonesia.
Ia salah seorang pimpinan Balai
Perguruan Tinggi Republik Indonesia.
Setelah
penggabungan
Universiteit
van Indonesië dengan Balai Perguruan
Tinggi RI, memunculkan Fakulteit
Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,
ia adalah Sekretaris Dekan, dimana Mr.
Djokosutono sebagai Dekan FH UI.
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: Pengantar Tata Hukum Di
Indonesia
Pengarang : Mr. Sudiman Kartohadiprodjo
Penerbit : PT. Pembangunan
Tahun
: 1955
Jumlah
: 188 halaman

Guru Besar FH UI pada 1951 ini
mengilhami murid-muridnya pentingnya
independensi hukum
dan kritis atas
pemikiran barat. “Lakukan atau tidak
lakukan, sesuatu tindakan hukum selalu
berdasarkan hukum,” ujar Prof. Prijatna
Abdurrasyid tulis Gatra. Ia menanamkan
kekuatan
pemikiran,
dibandingkan
dengan kekuatan senjata. Ketika kuliah
di Perguruan Tinggi Hukum (PTH) yang
dipimpinnya, tidak asing manakala yang
diajarkan bukan hanya ilmu hukum,
melainkan juga materi yang menumbuhkan
semangat memperjuangkan bangsa dan
negara.
Terdakwa yang menaikkan harga,
saat Soediman menjadi hakim di Garut,
ia dengan menggunakan prinsip keadilan,
meskipun hukum positif melarangnya,
membebaskan terdakwa tersebut. Menaik
kan harga dilarang, akan tetapi menurutnya
jika pedagang minyak dari Tasikmalaya
tidak menaikkan harga, maka sang
pedagang tersebut menderita kerugian dan
oleh karenanya tiada keadilan. Soediman
hampir ditangkap Jepang karena tidak
berpihak pada kepentingan pemerintah
itu.
***

Buku berjudul “Pengantar Tata
Hukum Di Indonesia I, Hukum Perdata”
ini merupakan salah satu karyanya
mengenai ilmu hukum, khususnya hukum
perdata. Peresensi tidak tahu apakah
setelah buku yang terbit pertama kali pada
1956 terdapat lanjutannya terkait hukum
publik sesuai pembagiannya atas hukum
di Indonesia atau tidak. Namun, sesuai
kata pengantar buku ini, isi buku ini hanya
sebagian hukum di Indonesia, sedangkan
hukum publik akan ditulis dalam djilid II.
Buku ini memang sengaja ditulis
untuk pegangan mahasiswa, terutama
mahasiswa
Fakultas
Hukum
dan
Pengetahuan Masyarakat UI, sebagaimana
cara penuturan dalam buku ini. Sesuai
pemahaman mahasiswa saat itu, hukum
di Indonesia itu beragam dan coraknya
berlainan, maka buku ini mencoba
membentangkan sistem dan corak sistem
tersebut. “Mengantar dengan sebaikbaiknya para pemuda kedalam alam
hukum Indonesia” kata Soediman.
Soediman tidak “kapok” mencoba
menyelidiki kenyataan-kenyataan bagai
mana hukum itu nampak pada kita, dari
pada mencoba memberikan rumusan yang
berujung tidak menjelaskan kenyataan.
Dengan berbagai contoh, akhirnya ia
menyimpulkan “hukum itu adalah sesuatu
mengenai hubungan antara orang dengan
orang”.
“Bukan hukum jang kita djumpai
dalam alam mengenai tingkah laku benda
mati dalam tata-tertib alam,” jelasnya.
Selanjutnya yang kedua, “sesuatu jang
mengenai orang, dipandang sebagai

machluk yang berdjiwa, yang dapat
menentukan
kehendaknja,
karena
pengaruh dari luar, atau dengan tidak
adanya pengaruh dari luar sama sekali”.
Kemudian ketiga ia mengatakan, “bahwa
hukum itu mengenai hubungan antara
orang dengan orang, yang berarti, bahwa
hukum itu selalu berkenaan dengan dua
orang atau lebih.” Oleh, dengan adanya
pergaulan hidup itu, diperlukan pengertian
adil atau tidak, dan karenan ya ada hukum,
yang terdiri atas pokok-pokok ketentuan
tentang kedudukan seseorang terhadap
orang lain dalam suatu pergaulan hidup
tersebut.
Mengenai perbedaan corak hukum,
tidak hanya disebabkan perbadaan
kesadaran hukum pergaulan hidup
(kesadaran apa yang dianggap adil atau
tidak), akan tetapi juga politik hukum yang
bersangkutan. Politik hukum ini terkait
campur tangan negara, sebagaimana
negara adalah pergaulan hidup tertinggi
yang berperan melaksanakan hukum,
mempengaruhi berkembangnya hukum
dan menciptakan hukum.
Soediman kemudian mengantarkan
tiap-tiap hubungan antar manusia sebagai
peristiwa hukum yang tentu tunduk pada
hukum, dan sebuah tindakan bagaimana
dianggap melawan hukum atau tidak, apa
itu tindakan hukum tunggal dan ganda,
perjanjian kedua jurusan dan sejurusan,
dan tindakan bersama (gesamt-akt) dan
lain sebagainya. Buku ini memberikan
contoh-contoh sederhana sehingga mudah
dipahami pembaca mengenal hukum yang
selalu kita alami sendiri.
Terkait fakor yang mempengaruhi
corak tadi, yang mana yang dominan
berpengaruh, maka hukum terbagi
dua golongan, yaitu hukum perdata
(privaatrecht)
dan
hukum
publik
(publiekrecht). Hukum perdata bisa
dijelaskan, kesadaran hukum yang lebih
berpengaruh, sedangkan hukum publik,
tumbuh dan berkembangnya hukum
politik memiliki posisi sangat dominan.
Soediman mamasukan, hukum
perdata barat (hukum sipil dan hukum
dagang), hukum perdata adat, hukum
perdata perselisihan (hukum antargolongan, antar-agama, antar-daerah,
antar-bagian, perdata Internasional dan
antar-waktu) sebagai hukum perdata.
Sedangkan
hukum
publik
terdiri
atas: hukum tata negara (Staatsrecht;
Vervassungsrecht), hukum tata usaha

negara (Administratiefrecht), hukum
pidana, hukum acara pidana, hukum acara
perdata, dan hukum antar negara.
Di bab-bab selanjutnya dalam buku
ini memberikan uraian cukup padat dan
gaya bertutur mengalir terkait bidang
hukum yang termasuk dalam hukum
perdata tersebut di halaman 29-179. Yang
perlu diungkapkan, Soediman menegaskan
dalam UUDS 1950, negara mencatumkan
dasar politik hukum dalam konstitusi.
Negara menghendaki dikodifikasikannya
jenis-jenis hukum tersebut (hukum
perdata, hukum dagang, hukum pidana
dan seterusnya) atau setidaknya ditulis
dalam undang-undang.
Sebagaimana adanya pembagian
golongan
atas
golongan
Eropah,
Indonesia dan Timur asing yang yang
masih berlaku, maka buku memberikan
perhatian itu dan siapa yang termasuk
golongan tersebut. Sebab peraturan yang
lama langsung berlaku sebelum dicabut
dengan peraturan baru. Terkait golongan
Indonesia, Soediman mengemukakan
corak hukum perdata yang berlaku bagi
golongan Indonesia (mereka yang turun
temurun menjadi penghuni dan barbangsa
Indonesia) dengan hukum adat yang tidak
tertulis dan hukum tertulis (perdata barat
untuk golongan Indonesia dan sebagainya)
yang berperan penting mempengaruhi
pergaulan hukum golongan Indonesia
sendiri.
***
Karya ini penting dibaca yang ingin
mendalami terutama hukum perdata yang
berlaku di Indonesia. Untuk menjembatani
pembaca sebelum masuk ke hukum
publik dan privat, karya ini memang
belum lengkap, sebagaimana diakui
pengarangnya sendiri. Sehingga untuk
memperkaya wawasan tentang arti hukum,
sistem hukum, tujuan hukum, klasifikasi
hukum, sumber-sumber hukum, sejarah
lembaga dan pengaturan hukum perlu
dilengkapi dengan membaca referensi
lainnya.
Namun,
untuk
memahami
pandangan-pandangan Soediman dengan
perkembangan pemikirannya, tidak dapat
dilepaskan karya yang dituliskan pada
1960-an dan sesudahnya yang lebih banyak
melakukan kritik atas hukum Indonesia,
terutama hukum barat. Misalkan tentang
“eigendom” sebagai lembaga hukum,
yang menduduki tempat penting dalam
hukum perdata barat, sebagai hubungan

manusia dan benda adalah berpangkal
pada
pemikiran
individu
sebagai
pusat pemikirannya. Hal inilah yang
mendorongnya melihat kenyataan yang
bertolak dari titik tolak yang berbeda,
yaitu tidak berpangkal pada individu,
akan tetapi suatu yang ia katakan “ke-dwitunggal-an” antara individu dan kesatuan
pergaulan hidup di Pancasila.
Gerakan
kembali
menggali
Pancasila dari pengaruh barat memang
selalu ia dengungkan. Misalkan saja dalam
Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila,
cet ke-4 (1983) ia banyak mendorong
cara berpikir dan berhukum berdasarkan
Pancasila, bukan lagi pengertian-pengertian
barat. Misalkan hukum perkawinan yang
hanya dilihat sebagai persetujuan antara
kedua individu saja. Begitu pula harta
benda dalam perkawinan bisa menyimpang
dari kesatuan harta kekayaan sebelum
dilangsungkan perkawinan. Selain itu,
kontrak-kontrak yang lahir berdasarkan
kata sepakat kedua belah pihak dan hukum
waris yang disusun berdasarkan kekayaan
individu, yaitu bagaimana kalau individu
meninggal, individu manakah yang akan
meneruskan?
Masa-masa lepas dari penjajahan,
pemikiran ahli banyak terbelah kepada
cara berpikir barat dan kembali ke hukum
nasional. Soediman termasuk yang kedua
ini. Memang politik hukum kolonial harus
disingkirkan dan diganti dengan politik
nasional berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Begitu pula cara memandang Hak
Asasi Manusia, Soediman sebagaimana
Soepomo menolaknya karena tidak sesuai
falsafah bangsa sendiri.
Pada dasarnya, para ahli generasi
awal umumnya mengasumsikan kekuasaan
tidak akan mungkin disalahgunakan,
sementara disisi lain lain mengganggap
HAM adalah universal untuk manusia.
Namun, harus diakui, pada tataran global
persoalan universalisme vs partikularisme
menjadi pembahasan sejak lama, bahkan
Kongres Wina 1993 mengarah dialog
–dialog universalisasi prinsip umum yang
tidak menghalangi tindakan-tindakan
aktual pada tataran lokal. Soetandyo
Wignjosoebroto dalam Arus Pemikiran
Konstitusionalisme, HAM dan Demokrasi
karya Adnan Buyung Nasution (2007)
menyebutnya,”we way think globally, but
we have to act locally”.[]
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Muatan Politik pada Lembaga
Perwakilan
Oleh Luthfi Widagdo Eddyono
Staf Mahkamah Konstitusi

F

akta bahwa tema lembaga
permusyawaratan dan perwakilan
merupakan salah satu tema
terpenting dalam reformasi
konstitusi Indonesia 1999-2002 terekam
dalam buku ini. Penerbitan dalam dua jilid
semakin menunjukkan betapa pembahasan
tema tersebut penuh dengan muatan
politik dan kepentingan banyak golongan
sehingga membutuhkan perdebatan yang
mendalam dan berlarut-larut.
Dilengkapi dengan kajian tentang
latar belakang lembaga permusyawaratan
dan perwakilan sebelum perubahan UUD
1945, tentu saja bagian terpenting dalam
dua jilid buku ini adalah bahasan dan
proses perdebatan atas eksistensi Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat dan kemunculan
Dewan Perwakilan Daerah.
Yang terpenting dalam naskah ini
adalah bagaimana sebuah tema dibahas
secara runtut dan teratur berdasarkan
waktu pembahasan. Selain itu, tertera
pula bahan-bahan yang selama ini tidak
terpikirkan untuk diungkap kepada publik,
yaitu rapat-rapat lobi. Lobi untuk beberapa
isu ternyata menjadi wahana efektif
untuk menyamakan ide dan persepsi para
perumus. Karenanya pengungkapan hasil
rapat lobi tersebut sangat berguna untuk
memperkaya kajian komprehensif. Salah
satu risalah rapat lobi yang digunakan
dalam buku ini adalah Risalah rapat Lobi
PAH I BP MPR bertanggal 10 September
2001.
Buku
mengenai
Lembaga
Permusyawaratan dan Perwakilan yang
dibagi dalam dua jilid ini mewadahi latar
belakang konstitusional tiga institusi,
yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Daerah. Dalam jilid pertama
dibahas sejarah lembaga-lembaga tersebut
dan pembahasan mengenai Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Dalam jilid
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Penulis
Penerbit
Tahun Terbit

: Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002;
Buku III Lembaga Pemusyawaratan dan Perwakilan
Jilid 1 dan Jilid 2 Edisi Revisi;
: Tim Penyusun Naskah Komprehensif
: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi 2010
: 2010

kedua dibahas Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Dewan Perwakilan Daerah.
Dalam
pembahasan
tersebut
banyak sekali alternatif isi pasal yang
terungkap dan berbagai alternatif
tersebut bila dibandingkan dengan
pasal UUD 1945 sekarang sungguh
berbeda.
Permasalahannya
adalah
bagaimana menentukan sebuah bahasan
merupakan original intent sebuah norma
sehingga dapat menjadi pegangan dalam
menafsirkan UUD 1945.
Menurut saya, hal demikian dapat
ditentukan dengan memeriksa secara
runtut pembahasan tersebut dan melihat
kembali hubungannya dengan norma
UUD 1945 yang hendak ditafsirkan.
Cara paling mudah tentu saja dengan

menanyakan kepada para penyusun UUD
1945 tersebut.
Kelebihan buku ini selain membahas
tema dengan mengungkap pembahasan
melalui risalah rapat termasuk meminta
konfirmasi kepada para penyusun UUD
1945 pasca reformasi tersebut, yaitu
Forum Konstitusi sebuah perhimpunan
yang beranggotakan para perumus
rancangan perubahan UUD 1945 (anggota
Panitia Ad Hoc III/I Badan Pekerja MPR).
Hal demikian penting dilakukan karena
bila menggunakan salah satu cara saja
tentu tidak dapat dikatakan komprehensif.
Bila hanya bertanya kepada para penyusun
UUD 1945, penjelasan bisa menjadi
subyektif, sehingga perlu dijajarkan
dengan hasil risalah rapat.[]

Sesat Memahami Konstitusi
Oleh Abdul Ghoffar
Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi

D

alam
sebuah
negara,
konstitusi merupakan hukum
tertinggi. Robert D. Cooter,
dalam bukunya The Strategic
Constitution
(2000),
memberikan
gambaran bagaimana sebuah konstitusi
bila dibandingkan dengan peraturan
perundang-undangan yang lain.
Pertama,
konstitusi
harus
mengandung norma yang lebih umum
daripada peraturan yang lain. Konstitusi
mengatur atau memberi wewenang untuk
pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga
negara, sementara peraturan perundangundangan lainnya mengatur terkait
perilaku atau pembuatan kebijakan.
Kedua, konstitusi mengalahkan
hukum lainnya, termasuk mengalahkan
hukum Internasional. Ketiga, konstitusi
biasanya lebih mengakar daripada hukum
lainnya, dalam arti tidak mudah berubah.
Ciri pertama dan kedua, sangat
berhubungan dengan ciri ketiga. Sebagai
hukum yang lebih umum dan kuat,
perubahan di dalamnya menyebabkan
gangguan yang lebih besar. Untuk
menghindari
gangguan,
perubahan
konstitusi harus lebih lambat dari pada
hukum lainnya. Oleh sebab itu, mengubah
konstitusi biasanya memerlukan prosedur
yang lebih berat dan biaya yang lebih besar
daripada perubahan UU atau peraturan
perundang-undangan lainnya.
Berbenah Lewat Perubahan Konstitusi
Kriteria umum yang digambarkan
oleh Robert D. Cooter tersebut juga
dialami oleh bangsa ini. Untuk melakukan
perubahan UUD 1945 pada 1998, harus
dimulai dengan menumbangkan Presiden
Soeharto pada 1997. Keberhasilan tersebut
tidak gratis: banyak nyawa melayang,
triliun rupiah harta tertumpah. Namun
terlepas dari itu semua, peristiwa tersebut
menjadi mula yang baik bagi bangsa ini

untuk memperbaiki diri lewat perubahan
UUD 1945 pada 1998.
Selama 4 tahun, dari 1998 sampai
2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) melakukan perubahan UUD.
Melihat dari besarnya jumlah pasal dan
ayat yang diubah maupun ditambah,
perubahan tersebut telah mengubah corak
ketatanegaraan bangsa ini. Sebelum
perubahan, UUD 1945 hanya terdiri dari
16 bab, 37 pasal dan 47 ayat ditambah 4
pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan
Tambahan. Setelah 4 kali perubahan, UUD
1945 menjadi 20 bab, 73 pasal, 171 ayat
ditambah 3 pasal Aturan Peralihan dan 2
pasal Aturan Tambahan. Artinya, ada 20
bab, 73 pasal, 171 ayat, 3 pasal Aturan
Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan
yang harus diterima sebagai bagian dari

Judul Buku : Memimpin Republik dengan
Konstitusi
Penulis
: Arif Budimanta dkk
Penerbit : Megawati Institute
Tahun
: 2010
Jumlah
: 156+xii halaman

payung bangsa ini dalam melakukan setiap
tindakannya.
Secara umum, UUD kita memuat
persoalan bentuk kedaulatan, MPR,
kekuasaan
pemerintahan
negara,
kementerian
negara,
pemerintahan
daerah, DPR, Pemilu, Keuangan, BPK,
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kekuasaan kehakiman, wilayah negara,
warga negara dan penduduk, hak asasi
manusia, pertahanan dan keamanan
negara, pendidikan dan kebudayaan,
perekonomian nasional dan kesejahteraan
sosial, dan lain-lain.
Salah Penerapan Konstitusi
Penerapan ketentuan tersebut oleh
pemerintah, selama kurun waktu 2010,
dipotret oleh Megawati Institute dalam
sebuah buku “Memimpin Republik
Dengan Konstitusi.” Buku tersebut
sejatinya adalah bunga rampai yang
melihat penerapan konstitusi dalam hal
pemerintahan, ekonomi, hukum, energi
dan lingkungan, pendidikan, dan hak asasi
manusia, dengan uraian sebagai berikut.
Pertama, pemerintahan. Airlangga
Pribadi, membuat catatan terkait politik
selama 2010 dengan tema “pemerintahan
yang tersandera.” Menurutnya, sampai
akhir 2010, meskipun diberikan ruang
yang sangat besar lewat institusional
sistem
presidensiil,
SBY-Boediono
tetap menjalankan model pemerintahan
yang tersandera. Harusnya, dengan
dukungan rakyat yang memilihnya dengan
kemengangan besar, serta dukungan
dari partai demokrat yang menjadi
pemenang pemilu 2009, hal tersebut
tidak
dilakukannya.
Tersanderanya
pemerintahan bisa dilihat, misalnya, dalam
transaksi politik elite maupun kesalahan
kebijakan yang diambil sejak bergulirnya
Century Gate di penghujung 2009 lalu.
Kedua,
ekonomi.
Kondisi
perekonomian pada 2010 di catat oleh
Arif Budiman dalam sebuah tema “cantik
di mata, tapi pahit di rasa.” Menurutnya,
politik anggaran, pengendalian harga
kebutuhan pokok dan sumber daya energi
memperlihatkan ketidakperpihakan, atau
bisa dikatakan sebagai ketidakberdayaan
pemerintahan
dalam
menyelesaikan
persoalan mendasar di negeri ini.
Bahkan kalau mau jujur, menurut Arif,
sesungguhnya sebagian besar atau bahkan
seluruh capaian ekonomi pemerintah
saat ini cantik di mata tapi pahit di rasa.
Cantik di mata artinya betapa tingginya
pertumbuhan ekonomi yang dicapai jika
dibandingakan negara lain, tetapi pahit
di rasa oleh masyarakat karena harga
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kebutuhan yang dihadapi masyarakat
semakin meningkat dan tentu saja
mengurangi daya beli.
Oleh karenanya, Arif Budiman
mengharapkan agar pemerintah membuka
hati nurani untuk lebih pro terhadap
konstitusi dalam setiap pengambilan
kebijakan.
Menjalankan
demokrasi
ekonomi artinya dalam hal pembangunan
ekonomi, rakyat harus dilibatkan dan diberi
ruang untuk berusaha dan memperoleh
hidup yang layak.
Ketiga, hukum. persoalan hukum
yang mencuat selama 2010 dicatat oleh
Zainal Arifin Mochtar dalam tulisan
“setahun berlari di treadmill.” Menurutnya,
belum terbangunnya rasa hukum dan
konstitusionalisme dalam satu diri dalam
rangka penegakan hukum. Sehingga
bangsa ini mengalami persoalan besar,
yaitu keterjebakan dalam lubang yang
sama secara terus menerus, dan akibatnya
menjadi negara yang gagal (failed state) di
bidang hukum.
Keempat, lingkungan. Salamuddin
Daeng berhasil memotret persoalan
lingkungan bangsa ini selama 2010.
Dalam sebuah tulisan, “politik perubahan
iklim versus konstitusi,” ia melihat bahwa
bangsa ini telah melakukan eksplorasi,
eksploitasi energi secara besar-besaran
lewat peraturan perundang-undangan
yang dibuatnya. UU yang ada sekarang
berwatak neoliberal, sebab seluruh kegiatan
ekplorasi, eksploitasi, dan perdagangan
sumber-sumber energi diserahkan kepada
mekanisme pasar. Sedangkan di sisi lain,
kebijakan lingkungan dibuat seiring dengan
kebutuhan melakukan eksplorasi energi
tersebut. Bahkan, berbagai peraturan yang
lahir diarahkan dalam rangka mendukung
kebijakan pengerukan sumber-sumber
energi nasional.
Kelima, pendidikan. Persoalan
pendidikan yang sampai saat ini belum
selesai, dibidik oleh Indah Nataprawira.
Persoalan pendidikan selama 2010,
dituangkan oleh Indah dalam sebuah
tulisan “pendidikan minus karakter.”
Menurutnya, pendidikan sampai saat ini
masih minus karakter. Hal ini dibuktikan
dengan maraknya tawuran antar pelajar
dan praktek anarkis di ruang publik
yang dilakonkan oleh mahasiswa di

seantaro republik ini. Tingginya frekuensi
tawuran dan perilaku anarkis di tanah
air mendeskripsikan minusnya karakter
dalam sistem pendidikan nasional.
Padahal pembentukan karakter (character
building) adalah common platform yang
dicita-citakan konstitusi dan UU Sisitem
Pendidikan Nasional.
Keenam, hak asasi manusia. Zuhairi
Misrawi menutup buku ini dengan catatan
tentang hak asasi manusia (HAM) selama
2010. Dalam tulisannya, “wajah suram hak
asasi manusia,” ia menyajikan data 2010
dari Human Right Watch yang bermarkas
di New York yang mana pelanggaran
HAM di Indonesia masih sangat tinggi.
Dalam data tersebut disajikan fakta
kaum minoritas yang semakin tertindas,
perlindungan buruh yang rendah,
kebebasan berpendapat yang terpasung,
dan pemberlakuan hukum agama di Aceh
yang semakin diskriminatif.
Terhadap
pelanggaran
HAM
tersebut, secara khusus Phil Robertson,
Deputi Direktur Divisi Human Right Watch,
mengirimkan surat kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, yang berisikan
pentingnya pemerintah memberikan
perlindungan jaminan kebebasan beragama
dan mengakhiri penyerangan terhadap
Ahmadiyah. Robertson juga menyesalkan
pernyataan Menteri Agama RI yang
hendak membubarkan Ahmadiyah.
Catatan-catatan kelam selama tahun
2010 yang dibuat oleh para penulis dalam
buku tersebut, memunculkan pertanyaan
mendasar. Apakah tertumpahnya darah dan
hilangnya triliunan harta pada 1997, yang
menjadi mula dilakukannya perubahan
UUD 1945 pada 1998, sebanding dengan
hasil pencapain pemerintah saat ini?
Kita tentu perlu menghadirkan
semangat Bung Karno, Proklamator
Republik, saat menyampaikan pesan,
“jangan pernah melupakan sejarah (jas
merah).” Jika pemimpin bangsa ini masih
ingat sejarah pahit pelengseran Soeharto,
tentu ia akan menghargai perjuangan para
pahlawan reformasi dengan cara membuat
strategi jitu untuk membumikan konstitusi
untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Bukan malah sebaliknya, sesat
memahami konstitusi.[]

Kamus Hukum

Hukum Transitoir

A

pabila terjadi pergantian atau
perubahan sebuah konstitusi
atau undang-undang (UU)
atau
peraturan
lainnya,
maka timbullah persoalan-persoalan
tentang badan-badan atau jabatan-jabatan
dan juga sekaligus bagaimana dengan
peraturan-peraturan yang keberadaannya
berdasarkan konstitusi atau peraturan
lama.
Jabatan-jabatan
atau
badan
tersebut mungkin ditiadakan berdasarkan
peraturan baru atau jabatan tersebut
masih dipertahankan, akan tetapi dengan
susunan dan wewenang berbeda. Dasar
sebuah peraturan bisa saja mendasarkan
diri pada konstitusi atau UU yang lama,
tetapi kemungkinan juga bertentangan
dengan asas-asas atau norma yang baru
diberlakukan.
Apakah hanya dibiarkan atau
perlu tindakan-tindakan pengaturan yang
mengalihkan, baik jabatan atau produkproduk jabatan tersebut ke dalam suasana
baru berdasarkan konstitusi atau UU yang
baru? Semua pertanyaan ini, diperlukan
pengaturan bagaimana tindakan-tindakan
yang mengatasi atau menampung
atas jabatan-jabatan tersebut atau
peraturan tersebut. Tentu, tidak mungkin
membiarkan begitu saja peraturan dan
jabatan yang ada yang merupakan akibat
dari perubahan atas ketentuan yang lama
tersebut.
Aturan-aturan yang mengatur
peralihan dari keadaan lama kepada
keadaan baru tersebut biasa disebut
dengan hukum transitoir atau juga
hukum peralihan. (Boedisoesetya, 1960:
96-101), atau Kusumadi Pudjosewojo
(1976: 77-78) menyebutnya dengan istilah
hukum antara-waktu atau hukum
intertemporal. Jika hukum transitoir,

dikaitkan dengan perubahan konstitusi,
adalah mengatur akibat peralihan dari
sistem norma-norma hukum lama yang
mendasarkan konstitusi lama kepada sistem
norma hukum baru yang berdasarkan
konstitusi baru. (G. J. Wolhoff, 1955: 23)
Jika jabatan lama ditiadakan
oleh peraturan yang baru, tugas dan
fungsi jabatan tersebut bisa benar-benar
ditiadakan (penghapusan fungsi) dan
bisa berarti juga tugas dan fungsinya
masih ada, akan tetapi tidak dilaksanakan
oleh jabatan lama (pengalihan fungsi).
Atau bisa saja jabatan atau badan yang
dihapuskan memiliki sisa-sisa yang berupa
hak dan kewajiban dan mungkin juga
memiliki harta kekayaan sebagai badan
hukum, misalkan kalau badan tersebut
dihapus siapa yang berwenang atas harta
kekayaannya atau siapa yang berwenang
mengeluarkan ijin jika sebelumnya jabatan
tersebut yang memberikan. Jadi peraturan
yang baru yang menggantikan atau
merubahan peraturan lama tersebut harus
memuat aturan-aturan yang dinamakan
hukum peralihan yang mengatur akibatakibat peraturan yang lama tadi.
Sifat hukum peralihan tergantung
bagaimana
peraturan
yang
baru
menghadapi terhadap peraturan yang
lama yang dibedakan dengan tiga
jenis. Pertama, peraturan baru tersebut
menghormati peraturan lama tersebut.
Peraturan yang baru itu mengakui segala
yang timbul karena peraturan yang lama
itu.Tetapi hal yang baru terjadi harus
diselesaikan menurut peraturan yang
baru. Kedua, peraturan baru bersikap
mengesampingkan sama sekali peraturan
yang lama. Hal-hal yang ditimbulkan
oleh peraturan yang lama harus diperbarui
menurut peraturan yang baru atau aturan
baru memiliki daya exelusief terhadap

aturan lama. Ketiga, peraturan baru dapat
pula diberlakukan surut, atau diberlakukan
mulai saat sebelum dari pada saat peraturan
ditetapkan. Dengan demikian, maka segala
akibat berdasarkan peraturan yang lama
tidak diakui sama sekali. (Boedisoesetya:
100)
Mengenai pemberlakuan surut,
misalkan Pasal 2 ayat (2) UU Federal No.7
Tahun 1950 yang memberlakukan surut
norma UUDS 1950 jika sebelum tanggal
17 Agustus 1950 telah dilakukan tindakantindakan
konstitusional
berdasarkan
ketentuan-ketentuan itu. Selanjutnya,
terkait bagaimana perlakuan atas peraturan
lama, UUD 1945 sebelum amandemen
menyatakan, “Segala badan negara dan
peraturan yang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang
baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
( Pasal II). Berbeda sekali dengan sistem
UUDS 1950, bahwa peraturan dan jabatanjabatan masih berlaku dan dinyatakan“…
dilanjutkan sampai diganti yang lain
menurut Undang-undang Dasar, kecuali
jika melanjutkannya itu berlawanan dengan
ketentuan-ketentuan baru dalam Undangundang Dasar yang tidak memerlukan
peraturan undang-undang atau tindakantindakan pelaksanaan yang lebih lanjut.”
Sedangkan UUD 1945, juga
diatur, bahwa PPKI mengatur dan
menyelenggarakan
kepindahan
pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia
(Pasal I). Sedangkan terkait Presiden dipilih
oleh MPR, akan tetapi dalam pertama
kalinya, UUD 1945 mengatur untuk Pasal
III bahwa, ”Untuk pertama kali Presiden
dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia.”
Selanjutnya, Pasal IV juga menyatakan,
“Sebelum Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
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Dewan Pertimbangan Agung dibentuk
menurut Undang-Undang Dasar ini, segala
kekuasaannya dijalankan oleh Presiden
dengan bantuan sebuah komite nasional.”
Hal ini semua dilakukan karena lembagalembaga yang dibentuk belum berdiri
sementara aturan telah ditetapkan dan
lembaga-lembaga lama berdasar ketentuan
lama masih bertugas.
Jika
dibandingkan
dengan
ketentuan peralihan UUD 1945 setelah
perubahan, Pasal I Aturan Peralihan UUD
1945 menyatakan, “Segala peraturan
perundang-undangan yang ada masih
tetap berlakuselama belum diadakan yang
baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.
Mengenai pengaturan jabatan lama, PasalII
menyatakan, “Semua lembaga negara
yang ada masih tetap berfungsi sepanjang
untuk melaksanakan ketentuan UndangUndang Dasar dan belum diadakan yang
baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.
Selain itu, keberadaan MK juga diatur
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dalam aturan peralihan, yaitu, Mahkamah
Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya
pada 17 Agustus 2003 dan sebelum
dibentuk segala kewenangannya dilakukan
oleh MahkamahAgung.”
Pengaturan untuk mengantarkan
dari kondisi lama kepada kondisi baru ini
penting. Karena kesalahan dalam mengatur
hal ini, maka akan terjadi kekosongan
hukum. Misalkan saja pasca amandemen,
Dewan Pertimbangan Agung ditiadakan,
bagaimana keputusan yang dikeluarkan
saat konstitusi ditetapkan atau lembaganya
otomatis bubar atau keputusannya tidak
sah atau tidak perlu diatur. Tidak hanya
itu saja. Akan tetapi juga bagaimana
kedudukan kelembagaan lembaga yang
ditiadakan
tersebut,
jabatan-jabatan
yang mengemban berdasarkan aturan
masih mengemban jabatan, misalkan
keanggotaannya belum selesai, apakah
langsung berhenti dan sebagainya perlu
diatur dalam aturan peralihan. Semuanya

perlu pengaturan yang jelas dan tegas
dalam hukum peralihan ini. Selain itu,
eksistensi utusan golongan MPR yang
ditiadakan, setelah amandemen, maka
bagaimana dengan status utusan golongan
yang masih bekerja di MPR, hal-hal ini
semua menjadi materi hukum peralihan.
Selanjutnya, keberadaan Ketetapan
MPR dalam praktik sejak 1960 menjadi
produk MPR, akan tetapi setelah
perubahan UUD 1945, Ketetapan MPR
tidak diakomodir lagi, maka bagaimana
akibatnya bagi produk tersebut yang
masih berlaku dan bagaimana cara
penyelesaiannya. Oleh karena peraturan
sudah ditiadakan lagi, produk MPR bisa
dirumuskan dalam ketentuan peralihan
dalam UUD. Karena tanpa kejelasan
mengatur akibat-akibat hukumnya, maka
akan menimbulkan kekicauan dalam
pelaksanaan dan proses ketatanegaraan.
(Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK
Keadilan &
Administrasi Peradilan
Janedjri M Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

L

embaga
peradilan
adalah
pelaku kekuasaan kehakiman
yang terdiri atas badan-badan
peradilan
yang
berpuncak
pada Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi. Keberadaan lembaga peradilan
ini untuk menyelenggarakan peradilan
dalam rangka menegakkan hukum dan
keadilan.
Hukum dan keadilan tidak dapat
dipisahkan mengingat keadilan adalah
tujuan utama dari hukum. Perkembangan
sosial kemasyarakatan mengakibatkan
semakin kompleksnya permasalahan
hukum yang dihadapi masyarakat.
Perkembangan tersebut berpengaruh
terhadap organisasi dan proses di lembaga
peradilan, yang secara umum dapat disebut
sebagai administrasi lembaga peradilan.
Administrasi peradilan meliputi tata kelola
lembaga peradilan yang bersentuhan
secara langsung dengan masyarakat dan
tata kelola yang memberikan layanan dan
dukungan terhadap kinerja hakim dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara.
Perkembangan tersebut meng
akibatkan keadilan di lembaga peradilan
tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim,

tetapi juga dipengaruhi kinerja administrasi
lembaga peradilan,baik yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat maupun
dalam memberikan layanan kepada hakim.
Suatu putusan yang tidak adil dapat saja
terjadi karena administrasi lembaga
peradilan yang memberikan layanan
kepada hakim kurang optimal sehingga
hakim tidak dapat memutus secara objektif
dan menemukan kebenaran. Sebaliknya,
putusan yang adil dapat menjadi tidak adil
kalau untuk mendapatkan putusan tersebut,
misalnya,diperlukan proses administrasi
yang diskriminatif.
Karena itu, upaya menegakkan
keadilan tidak lagi merupakan persoalan
pemilihan figur hakim semata, tetapi juga
merupakan persoalan membangun sistem
administrasi lembaga peradilan yang
berkeadilan.
***
Administrasi lembaga peradilan,
untuk dapat mendukung penegakan hukum
dan keadilan harus benar-benar berfungsi,
tidak hanya berkaitan dengan penanganan
perkara, tetapi juga sejak sebelum adanya
perkara. Dengan begitu, kewenangan
mengadili yang dimiliki lembaga peradilan
dapat terlaksana dengan baik.Keadilan

hanya dapat ditegakkan jika masyarakat
mengetahui dan sadar akan hak-haknya
yang dijamin oleh aturan hukum serta
dapat memperjuangkannya melalui forum
pengadilan.
Selain mengetahui hak-hak di
hadapan hukum, menyadari keadilan yang
menjadi haknya, atau ketidakadilan yang
diderita, untuk dapat memperjuangkan
keadilan di lembaga peradilan juga
dibutuhkan
pengetahuan
tentang
mekanisme yang harus dilalui dalam forum
pengadilan. Hal ini tidak dapat diabaikan
karena selama ini lembaga peradilan
memiliki kesan wibawa yang kuat-- dan
memang seharusnya demikian-- sehingga
ada kecenderungan masyarakat kurang
memiliki keberanian untuk berurusan
dengan lembaga peradilan.
Karena itu, kewibawaan tersebut
harus dibarengi keterbukaan sehingga
lembaga
peradilan
dekat
dengan
masyarakat tanpa mengurangi kewibawaan
lembaga peradilan. Mekanisme beperkara
tersebut meliputi prosedur, biaya, dan
waktu yang dibutuhkan.Prosedur meliputi
tahapan dan persyaratan yang dibutuhkan
dalam beperkara. Dengan demikian,
masyarakat
dapat
merencanakan
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langkah dan menyiapkan persyaratan
yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti
seluruh proses pengadilan. Masyarakat
juga harus mengetahui dengan jelas biaya
yang dibutuhkan untuk mengikuti setiap
proses pengadilan dan mendapat layanan
administrasi lembaga peradilan.
Kejelasan ini diperlukan karena
salah satu hambatan psikologis masyarakat
untuk memperjuangkan keadilan adalah
ketidaktahuan berapa biaya yang harus
dibayar serta ketakutan akan membayar
biaya yang memberatkan. Selain itu, untuk
mendukung penegakan hukum dan keadilan
oleh lembaga peradilan, masyarakat juga
harus mengetahui batasan-batasan waktu
yang dibutuhkan dalam setiap tahapan
yang harus dilalui. Ketidaktahuan batasan
waktu dapat menimbulkan ketidakadilan
karena seseorang karena ketidaktahuannya
mungkin melewatkan suatu tahapan yang
harus dilalui sehingga putusan pengadilan
merugikan yang bersangkutan.
Untuk itu, pelaksana administrasi
lembaga peradilan harus aktif memberikan
informasi kepada masyarakat dan terbuka,
baik terkait dengan prosedur, biaya, maupun
waktu. Hal itu harus dilakukan mulai dari
tahap menerima pendaftaran perkara,
perbaikan perkara, pengumuman dan
panggilan sidang, akses terhadap risalah
tiap persidangan, hingga penyampaian dan
pengumuman putusan. Semuanya harus
dilakukan secara profesional, baik terkait
dengan prosedur, waktu, maupun biaya.
Profesionalisme tersebut hanya dapat
tumbuh jika masyarakat juga mengetahui
prosedur,waktu, dan biaya sesuai aturan
hukum yang berlaku, sehingga dapat ikut
melakukan kontrol terhadap pelaksanaan
administrasi pengadilan. Jika masyarakat
tidak mengetahui, akan rawan terjadi
penyimpangan yang berujung pada
ketidakadilan.
***
Administrasi lembaga peradilan
juga menentukan kinerja hakim dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara. Bahan utama pengadilan
suatu perkara adalah gugatan atau
permohonan masyarakat yang diterima
dan diadministrasikan oleh pelaksana
tugas administrasi perkara. Semakin rapi
tugas administrasi pendaftaran perkara
dilakukan, hakim semakin mudah
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memeriksa dan melanjutkan proses
pengadilan.
Semakin cepat proses administrasi
pendaftaran perkara dilakukan, semakin
cepat proses persidangan berjalan,yang
berarti semakin cepat pula kepastian
keadilan yang akan diterima oleh
masyarakat. Hal ini juga berlaku pada
proses pengadministrasian keterangan
pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu
perkara sehingga dapat dengan mudah
dan cepat dijadikan sebagai bahan dalam

Semakin cepat
proses administrasi
pendaftaran
perkara dilakukan,
semakin cepat
proses persidangan
berjalan,yang berarti
semakin cepat pula
kepastian keadilan
yang akan diterima
oleh masyarakat

proses pengadilan. Selain permohonan dan
keterangan tertulis dari pihak-pihak yang
berkaitan, proses peradilan ditentukan
oleh persidangan yang memeriksa alat
bukti, saksi, dan ahli suatu perkara.
Proses
persidangan
tersebut
dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan
beberapa kali persidangan sebelum
diputus.Pemeriksaan persidangan itulah
yang menentukan posisi suatu perkara
dan penerapan hukumnya.Oleh karena
itu,seluruh proses persidangan harus
terekam dengan baik dan akan menjadi

bahan pertimbangan hukum putusan.
Maka proses persidangan pemeriksaan
perkara membutuhkan pengadministrasian
yang cepat dan tepat. Semua pembicaraan
dalam persidangan harus terekam dengan
rapi dan dapat dibaca kembali oleh majelis
hakim yang mengadili perkara sehingga
semua fakta dan argumentasi hukum baik
yang didapat dari alat bukti, keterangan
saksi, maupun keterangan ahli tersaji
secara utuh.
Jika proses administrasi tersebut
tidak cepat, pengambilan putusan akan
tertunda dan mengakibatkan tertundanya
keadilan.Apalagi, jika pengadministrasian
tersebut kurang tepat dan berakibat tidak
terekamnya fakta atau argumentasi tertentu
sehingga putusan hakim dapat menjadi
tidak adil. Demikian pula halnya dengan
putusan, kesiapan aparat administrasi untuk
mendukung penuangan putusan secara
tertulis diperlukan agar salinan putusan
dapat diterima segera setelah dibacakan
dalam persidangan. Aparat administrasi
juga dituntut untuk menjaga kerahasiaan
rapat permusyawaratan hakim dan putusan
hingga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum.
Kerahasiaan itu diperlukan untuk
menghindari
penyalahgunaan
pihak
tertentu yang menyatakan dapat mengatur
putusan atau praktik jual beli putusan.
Peran administrasi lembaga peradilan
tetap dibutuhkan hingga pascapembacaan
putusan, berupa penyampaian putusan
kepada
pihak-pihak
terkait
serta
mengumumkan putusan yang telah final dan
mengikat. Hal itu penting karena putusan
adalah hak dari masyarakat yang beperkara
untuk memperoleh kepastian hukum.
Penundaan pemberian putusan adalah
pelanggaran atas hak tersebut sehingga
merupakan suatu bentuk ketidakadilan.
Administrasi lembaga peradilan juga
dituntut untuk menyebarluaskan putusan
tersebut sehingga masyarakat dan aparat
pemerintahan lain mengetahuinya. Dengan
cara ini, akan kecil kemungkinan terjadi
pelanggaran terhadap putusan tersebut
karena
ketidaktahuan.Penyebarluasan
putusan ini tidak lain adalah agar dipahami
dan dilaksanakan oleh semua pihak.
Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI.
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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