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KPU Curang,
MK Perintahkan
Verifikasi Ulang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli
Tengah terbukti melakukan pelanggaran dalam
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah Kab. Tapteng. Pelanggaran tersebut adalah
tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke
Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik pengusung
bakal pasangan calon kepala daerah. Padahal,
KPU Kab. Tapteng sebagai Termohon dalam
perkara ini, mengetahui adanya permasalahan
dalam kepengurusan partai pengusung. Bagaimana
beritanya?
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S

elain menyelenggarakan sidang demi sidang, baik perkara Pengujian
UU, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah,
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), belakangan
MK tengah mempersiapkan diri untuk menggelar “Simposium
Internasional Constitutional Democracy State” yang digelar
pada Juli 2011 mendatang. Melalui event ini diharapkan terjadi
saling pertukaran informasi mengenai hukum, khususnya bidang
ketatanegaraan. Hal itu, setidaknya menjadi langkah positif untuk keberadaan
dan pentingnya MK di sebuah negara. Termasuk Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya, meski usianya
masih terbilang belia.
Kendati MK sedang disibukkan berbagai persiapan menyelenggarakan sejumlah
event, antara lain Lomba Debat Konstitusi Antara Perguruan Tinggi 2011, Anugerah
Konstitusi 2011, Temu Wicara, Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi
dan MK, Majalah KONSTITUSI Edisi April 2011 tetap hadir seperti biasa, secara rutin
menyiapkan rubrik-rubrik pilihan termasuk cover majalah, setelah melalui berbagai
masukan, pembahasan, maupun pertimbangan dari sejumlah aspek.
Mengenai isi majalah edisi ini, tetap menampilkan rubrik-rubrik khas yang
informatif. Misalnya, ada rubrik ‘Editorial’ dan kali ini mengangkat "Laporan Utama"
mengenai putusan sela MK yang memerintahkan KPU Kab. Tapanuli Tengah untuk
melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keempat bakal pasangan calon yang
diusung partai politik. Sedangkan rubrik ‘Ruang Sidang’ mengenai berita putusan
MK yang menolak seluruh permohonan yang diajukan Ketua dan Anggota KPU
Manado, Putusan UU Penertiban Perjudian, dan putusan penting lain baik yang
diputus maupun masih dalam proses persidangan. Termasuk juga berita putusan
PHPU Tebo dan PHPU Cianjur dan perkara SKLN yang berlangsung pada April
2011.
Kemudian terdapat rubrik “Catatan Perkara” dan “Profil Hakim” kali ini
tampil lagi dengan profil Hakim Konstitusi Anwar Usman yang menggantikan Hakim
Konstitusi Arsyad Sanusi. Kemudian terdapat “Jejak Konstitusi” dengan tokoh Maria
Ulfah sebagai Sang Pengusung Perlindungan Hak Asasi Manusia dan ‘Aksi’ dengan
beragam berita selama bulan ini antara lain, berita “Ketua MK: Bangun Kebanggaan
Istitusi”, “Ketua MK: Konstitusi Tidak Boleh Berpikir Mayoritas-Minoritas”, “Wakil
Ketua MK: Menjadi Hakim Konstitusi Dituntut Harus Kreatif “, “Delegasi Kemkeu
Studi Banding IT MK”, “MK-UGM Gelar Sarasehan Nasional “Implementasi NilaiNilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”, dan berita penting
lainnya seputar aktivitas MK.
Juga ada rubrik ‘Cakrawala’ yang khas dan rubrik ‘Konstitusiana’ dengan
kisah unik dan kadang lucu. Selanjutnya, ada rubrik ‘Pustaka Klasik’, Pustaka
Klasik”, ‘Kamus Hukum’ yang semua senantiasa dinanti-nanti pembaca setia
Majalah Konstitusi. Selanjutnya juga terdapat rubrik “Catatan MK” yang disi oleh
Hakim Konstitusi atau Sekjen MK, dan untuk edisi ini diisi Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar dengan artikelnya yang berjudul “Konstitusi sebagai Pemersatu”.
Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca bagi pembaca setia majalah
ini. Semoga sukses senantiasa menyertai kita semua!

EDITORIAL

Tiga Kategori Pelanggaran Pemilu
Kepala Daerah

K

emenangan Bonaran
Situmeang
sebagai
Bupati
Tapanuli
Tengah,
Sumatera
Utara, sementara tertunda. Soalnya,
pada 11 April lalu, Mahkamah
Konstitusi (MK) baru saja
mengetuk putusan sela. Berbeda
dengan putusan yang pernah dibuat
MK sebelumnya, kali ini MK
memerintahkan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Tapanuli Tengah
untuk melakukan verifikasi seluruh
pasangan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
Argumen MK, KPU telah keliru menetapkan pasangan calon.
Putusan tersebut dipicu oleh permohonan Albiner
Sitompul-Steven Simanungkalit. Keduanya adalah bakal calon
Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang digugurkan
kepesertaannya oleh KPU. Pasangan ini kemudian menggugat
putusan KPU tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permohonan mereka dikabulkan. Sekalipun demikian, KPU
mengabaikan putusan pengadilan tersebut.
Rupanya, KPU juga menggugurkan peserta lain, yakni
pasangan Muhamad Armand Effendy Pohan dan Hotben Bonar.
Ketika itu, pasangan ini juga menggugat putusan KPU tersebut
ke PTUN dan dikabulkan. Namun, KPU tetap saja menggelar
Pemilukada tanpa mengindahkan putusan pengadilan tersebut.
Dari hasil Pemilukada tersebut, keluarlah pasangan Bonaran
Situmeang dan Sukran Jamilan Tanjung sebagai pemenang.
Kemenangan Bonaran-Sukran itu lantas digugat oleh
pasangan Albiner-Steven, juga pasangan peserta Pemilukada Dina
Riana Samosir dan Hikmal Batubara di MK. Ketika persidangan
berlangsung, pasangan Bonaran-Sukran, sebagai Pihak Terkait,
lantas mengajukan eksepsi. Keduanya menganggap MK tidak
berwenang memeriksa permohonan yang diajukan kedua pasangan
calon tersebut. Alasannya, perkara tersebut adalah kewenangan
badan peradilan lain.
Sebagai pihak yang tidak menghendaki kemenangannya
dibatalkan, dapat dimaklumi apabila Pihak Terkait berupaya
mematahkan argumen yang diajukan Pemohon. Bagi MK,
eksepsi yang menganggap bahwa MK tidak berwenang mengadili
sengketa semacam itu sudah biasa. Namun, MK perlu menegaskan
bahwa anggapan tersebut tidak benar. Oleh karena itu, dalam
pertimbangan hukum perkara perselisahan hasil Pemilukada, MK
perlu menegaskan tiga kategori pelanggaran Pemilukada.
Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak
berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil
suara Pemilu atau Pemilukada. Misalnya, pembuatan baliho, kertas
simulasi berlambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata

cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran jenis ini merupakan ranah peradilan umum maupun
PTUN. Karena itu, MK tidak dapat menjadikannya sebagai dasar
pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU.
Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada
yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti
politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana
Pemilu, dan sebagainya. Sepanjang berpengaruh secara signifikan,
karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, pelanggaran
jenis ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada.
Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon
yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Misalnya, syarat tidak
pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan
bagi calon independen. Pelanggaran jenis ini dapat dijadikan
sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada
karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal.
Dalam putusan tersebut, MK juga menegaskan bahwa
dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada, MK
telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui
putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas
demi tegaknya keadilan. MK tidak hanya terpaku secara harfiah
dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU
12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 PMK 15/2008,
yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara
Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara.
Sebelumnya, Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tersebut
telah pula diuji di MK. Pemohonnya ialah Sugianto Sabran dan
Eko Soemarno, pemenang Pemilukada Kotawaringin Barat yang
kemenangannya dianulir oleh MK. Namun, pada 31 Maret lalu
MK menolak permohonan keduanya.
MK menyatakan, dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara, MK tidak hanya mengacu pada undang-undang
an sich, melainkan juga menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud,
menurut MK, adalah sesuatu yang telah ada sebelum putusan
diucapkan (“….to be already existent before his decision”).
Hakim Konstitusi bertindak “as a declarer of the community’s
law”.
Jika suatu pemilihan umum diselenggarakan bertentangan
dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat, bagi MK, pemilu yang demikian
telah mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas langsung,
umum, bebas, dan rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil), serta
rasa keadilan masyarakat. Karena itu, Pemilu tersebut harus
dibatalkan. Dengan demikian, MK telah berperan memperluas
keadilan berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat (boni judicis est ampliare justitiam).
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SUARA PEMBACA

Berharap MK tetap Berikan yang Terbaik
Sebagai pekerja media, meski bukan sebagai wartawan, saya
turut mengikuti berbagai pemberitaan di tanah air. Salah satu
pemberitaan yang saya ikuti, yaitu mengenai sidang Pemilukada
di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan mengikuti pemberitaan persidangan Pemilukada
di MK, saya mendapat kesan bahwa MK terlalu dibebani dengan
banyaknya sidang Pemilukada. Dalam satu bulan saja, saya
mengamati ada sekitar 30-an sidang Pemilukada. Itu belum
ditambah dengan sidang sengketa antar lembaga negara maupun
sidang pengujian undang-undang.
Dari banyaknya sidang yang digelar di MK, saya
khawatir para Hakim Konstitusi maupun para staf di MK
tebebani dengan hal itu. Bila dibiarkan, tentu saja pada akhirnya

akan berpengaruh pada kualitas putusan MK. Bagi para staf MK,
lamanya waktu kerja juga saya khawatirkan dapat menganggu
kinerja mereka.
Meski begitu, sampai saat ini saya sebagai orang di luar
lingkungan MK melihat MK masih dapat menjalankan tugasnya
dengan baik. Meski tidak dapat dipungkiri, masih ada saja pihak
yang kurang puas dengan kerja keras MK.
Besar harapan saya, seperti apa pun orang melihat MK,
baiknya para Hakim Konstitusi dan para staf MK berbesar hati.
Tetap berikan yang terbaik agar hukum di Indonesia benar-benar
tegak tak memihak.
Yanuarita Pujihastuti, Pekerja Media

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.
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www.hukumwaris.com

Menyediakan Tanya Jawab Seputar Hukum
Waris
Akhmad Sukris Sarmadi, kandidat doktor hukum yang
juga dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Banjarmasin, mempunyai lisensi penuh situs yang dinamainya
www.hukumwaris.com. Dengan modal situs ini, ia membuka
tanya jawab kepada setiap orang yang memiliki masalah dalam
persoalan hukum waris.
Untuk menunjang kebutuhan informasi pembaca, ia
juga menyediakan artikel seputar hukum waris, hukum pidana,
perdata, perdata Islam, hukum Islam, hukum tata usaha negara,
kode etik profesi hukum, hingga materi undang-undang (UU) di
Indonesia.
Menariknya, Sukris Sarmadi di samping memberikan
kuliah langsung di depan kelas kepada para mahasiswanya
di Banjarmasin, juga menyediakan materi kuliah secara
online. Beberapa materi dia upload untuk didiskusikan para
mahasiswanya. Ia juga tidak lupa menampilkan feature dan
tulisan-tulisan seputar cara membuat legal opinion, pengertian
hak ingkar, hak praktek, dan persamaan antar penegak hukum,
hingga hak meminta informasi.
Situs ini berguna buat anda yang butuh pelayanan cara
membuat legal opinion hukum waris secara online. Bisa jadi
ada banyak orang yang punya situs serupa, untuk bidang yang
sama atau berbeda. Siapapun juga bisa menyediakan jasa serupa.
Buatlah nama yang menarik seperti yang dimiliki Sukris ini agar
orang dengan cepat mengakses kebutuhan informasi seperti yang
diharapkan. Anda juga dengan cepat dapat membantu mereka,
tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke tempat klien. (Yazid)

(green light) oleh PBNU –KH. Idham Cholid. Salah satu
pertimbangannya agar organisasi tingkat mahasiswa ini mampu
melakukan pewarisan nilai-nilai ke-NU-an serta meneruskan
perjuangan NU di masa mendatang.
Pada tanggal 14-16 April 1960 diadakan musyawarah
mahasiswa NU yang bertempat di Sekolah Mu’amalat NU
Wonokromo, Surabaya. Peserta musyawarah adalah perwakilan
mahasiswa NU dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta,
Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, serta perwakilan senat
Perguruan Tinggi yang bernaung di bawah NU.
Pada saat itu diperdebatkan nama organisasi yang akan
didirikan. Dari Yogyakarta mengusulkan nama Himpunan atau
Perhimpunan Mahasiswa Sunny. Dari Bandung dan Surakarta
mengusulkan nama PMII. Selanjutnya nama PMII yang menjadi
kesepakatan. Namun kemudian kembali dipersoalkan kepanjangan
dari ‘P’; apakah perhimpunan atau persatuan. Akhirnya disepakati
huruf “P” merupakan singkatan dari Pergerakan sehingga PMII
menjadi “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia”.
Musyawarah juga menghasilkan susunan Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga organisasi serta memilih dan menetapkan
sahabat Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, M. Khalid Mawardi
sebagai wakil ketua, dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum.
Ketiga orang tersebut diberi amanat dan wewenang untuk menyusun
kelengkapan kepengurusan PB PMII. Adapun PMII dideklarasikan
secara resmi pada tanggal 17 April 1960 masehi atau bertepatan
dengan tanggal 17 Syawwal 1379 Hijriyah.
Situs yang sedang anda lihat ini merupakan bagian
dari hasil kreativitas anak-anak muda PMII dari Kota Malang,
Jatim. Berangkat dari pengalaman sejarah di atas, PMII saat ini
telah menapaki dunia baru globalisasi yang tidak terelakkan.
Untuk menghadapi itu, salah satu alat pergerakan yang mereka
lakukan adalah dengan membangun situs yang dapat diakses
oleh para kadernya. Lebih jauh, para alumninya juga tidak akan
ketinggalan mengikuti jejak adik-adiknya. Sehingga, sumbang
saran dan pelajaran pengalaman dapat menjadi inspirasi anakanak mudanya.
Pada Maret 2011 kemarin, telah dilangsungkan Kongres
Pengurus Besar (PB PMII) ke- XVII yang digelar di Banjarbaru,
Kalsel, mulai 9 – 14 Maret 2011. Perhelatan dua tahunan tersebut,
selain untuk merumuskan kembali arah gerak PMII secara
nasional, juga untuk memilih ketua umum barunya yang akan
mewarnai gerakan perjuangan dan paradigma yang dikembangkan
PMII ke depan. Sepatutnya organisasi lain belajar dari situs anakanak muda Malang ini. Begitu juga PMII harus mau belajar dari
anak-anak muda lainnya. (Yazid)

www.pmiimalang.or.id

Gerakan Mahasiswa Islam Kota Malang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah
salah satu organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang tidak
dapat dilepaskan dari peran Nahdlatul Ulama (NU). Kelahiran
PMII bagi NU menjadi satu anugerah terbesar karena aspirasi
suara NU muda yang menempuh pendidikan tinggi terwadahi.
Dalam lipatan sejarah, pendirian PMII diberikan lampu hijau
Maret 2011 KONSTITUSI
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OPINI

Ultra Petita dan Pemilukada Tapteng
Oleh Dr. Suharizal, S.H., M.H.
Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Andalas

W

alau menang mutlak 62,10 persen,
mantan pengacara Anggodo Widjojo,
Raja Bonaran Situmeang, tertunda
menjadi Bupati Kabupaten Tapanuli
Tengah (Tapteng), Sumatra Utara. Hal itu disebabkan
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/
PHPU.D-IX/2011 yang dibacakan tanggal 11 April
lalu yang dimohonkan rival Bonaran, pasangan Dina
Riana Samosir-Hikmal Batubara, yang menggugat
kemenangan Bonaran di MK.
Paling tidak, terdapat tiga persoalan penting
dalam amar putusan MK. Pertama, memerintahkan
kepada KPU Kabupaten Tapteng untuk melakukan
verifikasi dan klarifikasi terhadap keempat bakal
pasangan calon. Kedua, memerintahkan KPU Provinsi
Sumatera Utara dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli
Tengah, serta Bawaslu untuk mengawasi verifikasi
dan klarifikasi tersebut sesuai dengan kewenangannya.
Ketiga, melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi
hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut dalam waktu
30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan.
Menurut MK, KPU Kab. Tapteng, terbukti
tidak melakukan verifikasi faktual menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenannya,
sudah cukup alasan untuk memerintahkan dilakukannya
verifikasi dan klarifikasi faktual terkait dengan syaratsyarat administrasi yang telah diterima KPU dari
keempat bakal pasangan calon yang didukung/diusung
partai politik.
Putusan tersebut juga didasari dari rangkaian
fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana
terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait
antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan
MK bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran hakhak perseorangan untuk menjadi calon (right to
be candidate) yang tidak boleh diabaikan dalam
penyelenggaraan Pemilukada oleh Termohon.
Hal tersebut dikuatkan juga oleh bukti yang
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diajukan oleh Pihak Terkait berupa “Analisis dan
Pendapat” KPU Propinsi Sumatera Utara tentang
permasalahan Kepengurusan/Pencalonan Ganda dalam
Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode
2011-2016, yang pada pokoknya menerangkan ada
15 partai politik yang dianggap bermasalah, karena
bersifat ganda. Baik dari aspek kepengurusan maupun
dalam hal pencalonan.
Selain itu, MK juga mendasarkan putusannya
pada keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) yang menerangkan bahwa KPU Kab.
Tapteng patut diduga sudah bertindak tidak berdasarkan
kewenangan hukum dengan tidak melakukan verifikasi
dan klarifikasi ke instansi yang berwenang terkait
kejanggalan dan permasalahan yang ditemukan.
Pendapat Bawaslu juga didasari atas putusan PTUN
Medan, dalam putusannya, No. 01/G/2011/PTUNMDN, bertanggal 10 Maret 2011, menyatakan hal
yang sama.
Kewenangan MK
UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah dibentuk guna
menyempurnakan regulasi Pilkada langsung. Salah
satu substansi penting yang diatur dalam UU Nomor 12
Tahun 2008 adalah masalah pengalihan kewenangan
memutus sengketa hasil pemilukada dari (MA ke
MK). Ketentuan ini merupakan salah satu konsekuensi
dari peletakan Pilkada sebagai bagian ‘rezim’ Pemilu
sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam UU
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilu.
Setelah pengalihan kewenangan tersebut,
telah banyak permohon perkara Perselisihan Hasil
Pemilukada yang diputus (dikabukan dan ditolak) oleh
MK. Dalam berbagai putusan tersebut, MK banyak
memutus di luar kewenangan yang ditentukan dalam

Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004
jo Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008. Tentang hal
ini dapat dibaca misalnya dalam putusan Nomor 25/
PHPU.D-VIII/2010 sengketa Pemilukada Kabupaten
Sintang tahun 2010, Majelis berpendapat. “apabila
Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan
Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius,
maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan
menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada
telah berlangsung sesuai dengan asas “luber dan
jurdil”.
Putusan MK yang bersifat ultra petita tersebut
dapat dimaknai untuk mewujudkan keadilan konstitusi,
khususnya bila menilik kembali fungsi MK sebagai
lembaga pengawal konstitusi, lembaga nomokratis
pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga
penjaga hak konstitusional hak warga negara, dan
lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi.

Pasca Putusan MK
Dari berbagai putusan MK berkaitan dengan
sengketa hasil Pemilukada, khususnya putusan-putusan
yang mengandung ultra petita amat jarang ditemukan
putusan yang memerintahkan kepada KPU Kab/kota
untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap
bakal pasangan calon. Pasca putusan MK Nomor
31/PHPU.D-IX/2011 tentang sengketa Pemilukada
Kabupaten Tapteng ini, paling tidak terdapat tiga
persoalan penting yang patut diwaspadai.
Pertama, sampai hari ini belum ada pola
standar bagaimana pengawasan yang akan dilakukan
oleh KPU Propinsi Sumatera Utara terhadap jalannya
verifikasi dan klarifikasi terhadap bakal calon Kepala
Daerah, termasuk bakal calon Bupati Tapteng. Ini
berarti, amat sulit untuk mengharapkan pengawasan
dari KPU Propinsi terhadap perintah MK dalam
putusan Pemilukada Sintang.

Kedua, MK tidak menjelaskan batasan verifikasi
dan klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten
Tapteng. Apakah sebatas masalah administrasi semata
ataukah sampai kepada klarifikasi ke tingkat partai
politik. Ketiga, akan menjadi persoalan baru bila KPU
Kabupaten Tapteng tidak bisa melaksanakan verifikasi
dan klarifikasi dimaksud dalam waktu 30 hari sesuai
amanat putusan MK.
Di luar itu, Belum diatur ketentuan ultra petita
baik dalam UUD 1945 maupun UU MK serta berbagai
Peraturan MK tetap akan menjadi persoalan hukum
yang membutuhkan pengaturan yang jelas. Prinsipnya,
kewajiban hakim menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat, karena pengadilan tidak boleh menolak
perkara. MK harus menemukan hukumnya utamanya
dari hukum tertulis atau hukum tidak tertulis sesuai dan
tidak berlawanan dengan UUD 1945.
Untuk itu, amat penting untuk merumuskan
masalah ultra petita guna memberikan keadilan hukum
dan kepastian hukum bagi para pemohon, termohon
dan para pihak yang terkaitan dalam sengketa di
Mahkamah Konstitusi ke depan. Idealnya, masalah ultra
petita harus diletakkan dalam ranah Undang-undang.
Misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi Korea Selatan. Pada Pasal 45 UU MK Korea
Selatan berbunyi; “Mahkamah Konstitusi memutus
konstitusionalitas tidaknya satu undang-undang atau
suatu ketentuan dari undang-undang hanya yang
dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan
dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian
dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat putusan
inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka
putusan inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap
keseluruhan undang-undang tersebut”
Revisi atas Undang-undang Mahkamah Konstitusi
RI yang sedang dibahas di DPR RI penting untuk
mencantumkan norma hukum menyangkut ultra petita.
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KPU Curang, MK Perintahkan
Verifikasi Ulang

Ketua Badan
Pengawas Pemilu
Eka Cahya Widodo
saat memberi
keterangan dalam
persidangan PHPU
Tapanuli Tengah,
Rabu (30/3), di ruang
sidang pleno MK.

K

omisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tapanuli Tengah terbukti melakukan
pelanggaran dalam pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah Kab.
Tapteng. Pelanggaran tersebut adalah tidak melakukan
verifikasi dan klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik pengusung bakal pasangan calon kepala
daerah sesuai aturan yang berlaku. Padahal, KPU
Kab. Tapteng sebagai Termohon dalam perkara ini,
mengetahui adanya permasalahan dalam kepengurusan
partai pengusung.
Menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat
membuktikan dirinya telah melakukan penelitian
keabsahan pengurus partai politik dan klarifikasi
secara faktual sesuai dengan Pasal 61 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13/2010 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sedangkan Pemohon, Pasangan Bakal Calon Kepala
Daerah Albiner Sitompul dan Steven P.B Simaningkalit,
mampu membuktikan adanya partai politik yang tidak
diverifikasi. “Termohon tidak membantah secara tegas
dalil Pemohon a quo,” tegas Mahkamah.
Dengan demikian, Mahkamah menyatakan,
dalam putusannya bernomor 31/PHPU.D-IX/2011,
permohonan Pemohon terbukti sebagian. Dalam
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Humas MK/Prana Patrayoga

putusannya, Mahkamah memerintahkan kepada
Termohon untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi
terhadap keempat bakal pasangan calon yang diusung
partai politik dalam Pemilukada Tapteng.
Para pasangan tersebut yakni pasangan Dina
Riana Samosir dan Hikmal Batubara, pasangan
Albiner Sitompul dan Steven P.B. Simanungkalit,
pasangan Muhammad Armand Effendy Pohan dan
Hotbaen Bonar Gultom, serta pasangan Raja Bonaran
Situmeang dan Sukran Jamilan Tanjung,
“Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi
hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut dalam waktu
30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan,”
ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
saat membacakan salah satu butir amar putusan, Senin
(11/4) di ruang sidang Pleno MK.
Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan
Termohon untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi
faktual sesuai dengan Pasal 61 PKPU No. 13/2010.
Ketentuan ini, pada intinya, menyebutkan jika ada
persoalan terkait partai pengusung, misal: kepengurusan
ganda atau pencalonan ganda, maka KPU wajib
melakukan penelitian kepada pimpinan pusat partai
dan melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada
anggaran dasar partai politik bersangkutan. Dan, jika
yang bermasalah adalah kepengurusan di tingkat

pusat, maka klarifikasi dilakukan mengacu kepada
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan
partai politik yang masih berlaku.
Sedangkan terhadap Perkara No. 32/PHPU.DIX/2011, yang dimohonkan oleh pasangan calon Dina
Riana Samosir dan Hikmal Batubara, Mahkamah
memutuskan untuk menunda penjatuhan putusan
mengenai pokok permohonan sampai dengan
dilaksanakannya putusan No. 31/PHPU.D-IX/2011.
“Berlaku mutatis mutandis dalam perkara a quo,”
tulis Mahkamah dalam putusannya.
Salah satu dasar putusan Mahkamah adalah
keterangan ahli Maruarar Siahaan yang dihadirkan
oleh Pemohon dalam persidangan pembuktian,
Jum’at (1/4). Dalam penjelasannya, Mantan Hakim
Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Termohon
telah menghalang-halangi hak asasi Pemohon untuk
menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada (right to
be candidate) dengan mencari-cari alasan secara tidak
sah dan bertentangan dengan konstitusi. Karena, kata
dia, Termohon tidak melaksanakan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Dalam putusannya, PTUN Medan mengabulkan
seluruh gugatan Penggugat. Penggugat dalam perkara
bernomor 01/G/2011/PTUN-MDN tersebut adalah
Pemohon No. 31. Di mana, kata Maruarar, PTUN
Medan memerintahkan kepada Tergugat, KPU
Kab. Tapteng, untuk menangguhkan pelaksanaan
Pemilukada. Namun nyatanya, KPU Tapteng tetap
melanjutkan tahapan Pemilukada tanpa melaksanakan
perintah PTUN terlebih dahulu. “Secara gagah KPU
sebagai penyelenggara tidak mentaati Putusan Hakim
TUN,” imbuhnya.
Padahal, kata Maruarar, dalam putusan PTUN
tersebut dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat
sebagai pasangan calon peserta. “Ini merupakan
indikator bahwa sebagai penyelenggara, sebagai
aparat negara, (KPU Tapteng) tidak mematuhi rule of
law,” tegasnya.
Selain itu, untuk memperdalam perkara dan
mengungkapkan kebenaran, Mahkamah juga sempat
menghadirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
dalam persidangan. Hadir pada kesempatan itu, Ketua
Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo.
Bambang pun membenarkan tudingan
Pemohon dan pendapat Maruarar tersebut. Bambang
menegaskan, pihaknya telah memeriksa Ketua dan
Anggota KPU Tapteng atas dasar laporan beberapa
bakal pasangan calon. Menurutnya, saat diperiksa,
mereka –Ketua dan Anggota KPU Tapteng- kurang
kooperatif dalam memberikan data dan keterangan.
“Karena, yang bersedia memberikan keterangan
hanya Saudara Maruli Firman Lubis dan Saudari Dewi
Elfriana,” ungkapnya.
Setelah melakukan kajian, Bawaslu membuat
beberapa kesimpulan. Dalam salah satu kesimpulannya,
Bawaslu menyatakan bahwa Ketua dan anggota

KPU Kabupaten Tapanuli Tengah patut diduga tidak
profesional dan tidak berdasarkan kewenangan
hukum, ketika menerima berkas tambahan Pasangan
Calon Dina Riana Samosir-Hikmal Batu Bara. “Serta
menerima pendaftaran Albiner Steven yang tidak
memenuhi syarat dukungan minimal,” paparnya.
“Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli
Tengah patut diduga telah menyebabkan hilangnya
hak konstitusional partai politik, untuk mendukung
salah satu pasangan calon,” lanjut Bambang. Selain
itu, KPU Kab. Tapteng juga patut diduga tidak netral
dengan mendukung pasangan calon Dina-Hikmal serta
menutup akses data pencalonan yang dibutuhkan oleh
Panwaslukada Kabupaten Tapanuli Tengah.
Oleh karena itu, Bawaslu, dalam surat 007/TL/
III/2011, merekomendasikan untuk memberhentikan
Ketua dan Anggota KPU Kab. Tapteng, karena
terbukti melanggar kode etik yang didahului dengan
pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi
Sumatera Utara, mengingat sudah pernah dijatuhkan
sanksi teguran keras oleh KPU Provinsi Sumatera
Utara.
Demi Tahapan Pemilukada
Sebelumnya, dalam persidangan Selasa (29/3),
Termohon membantah tudingan bahwa pihaknya tidak
melaksanakan verifikasi dan klarifikasi. Termohon
mengakui telah melaksanakan tahapan Pemilukada
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai
kewenangan yang dimilikinya. “Adapun Termohon
tidak meloloskan Pemohon menjadi pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah adalah
karena didasarkan pada syarat-syarat dan ketentuan
tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tapanuli
Tengah tidak dapat dipenuhi oleh bakal pasangan
calon bupati dan wakil bupati,” ujar salah satu kuasa
Termohon, Andre M. Maniputy.
Ia menjelaskan, Termohon telah membuka
pendaftaran dan penerimaan pasangan calon pada
tanggal 15-21 Oktober 2010 untuk calon perseorangan
dan tanggal 10-16 November 2010 untuk pasangan
calon yang didukung partai politik dan gabungan
partai politik. Dari formulir pendaftaran yang diterima,
ada enam pasang calon yang mengembalikan berkas.
Terdiri dari dua pasangan perseorangan dan empat
pasangan diusung oleh parpol.
Andre menuturkan, Termohon juga telah
melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap seluruh
pasangan calon tersebut. Hasilnya, hanya tiga pasangan
calon yang dinyatakan lolos, yakni pasangan Raja
Bonaran Situmeang dan Syukran Jamilan Tanjung,
Tasrif Tarihoran dan Raja Asi Purba, serta Dina Riana
Samosir dan Hikmal Batubara.
Sedangkan tiga lainnya, dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan. Mereka adalah pasangan
Albiner Sitompul dan Steven P.B. Simanungkalit,
April 2011 KONSTITUSI
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Salah satu Pemohon
didampingi kuasanya
dalam sidang
pembuktian, Selasa
(29/3) di ruang sidang
Pleno MK.

Humas MK/GANIE

pasangan Muhammad Arman Effendi Pohan dan
Hotbaen Bonar Gultom, Satria Juniardi Sinambela dan
Doris Royda Nainggolan.
Berkaitan dengan tidak dilaksanakannya
putusan PTUN Medan, menurut Andre, bukanlah
dikarenakan Termohon tidak menghormati putusan
tersebut atau tidak beritikad baik. Melainkan karena
Termohon sangat menghargai hak pemilih untuk
melaksanakan pemilihan sesuai jadwal yang telah
ditentukan.
“Termohon (bukan berarti) tidak menepati
pengadilan Tata Usaha Negara Medan tetapi karena
tugas dan tanggung jawab Termohon terhadap
masyarakat Tapanuli Tengah dalam menggunakan
haknya, untuk memilih kepala daerah Tapanuli Tengah
sesuai dengan waktu dan tahapan Pemilukada yang
telah ditetapkan,” papar Andre.
Selain itu, menurutnya, permohonan Pemohon
juga telah lewat waktu (daluwarsa). Sehingga, dalam
hal ini Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya

untuk mengajukan perkara ke MK. Menurut Andre,
registrasi perkara oleh Pemohon adalah tanggal
23 Maret 2011, sedangkan penetapan pemenang
Pemilukada oleh Termohon pada tanggal 17 Maret
2011. Padahal, aturan menyebutkan, pengajuan
permohonan paling lambat adalah tiga hari kerja
sejak penetapan diumumkan. Sehingga seharusnya,
maksimal pengajuan permohonan adalah pada tanggal
22 Maret, karena tanggal 19 dan 20 Maret adalah hari
libur.
Namun, dalam putusannya, Mahkamah telah
menjawab hal itu. Menurut Mahkamah, permohonan
Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah
pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011. Hal ini
berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan
No. 113/PAN.MK/2011. Oleh karenannya, Mahkamah
berkesimpulan, permohonan Pemohon masih dalam
tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi No. 15/2008. (Dodi)

AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan,
Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Pihak Terkait.
Dalam Pokok Permohonan:
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
·
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan verifikasi dan
klarifikasi terhadap keempat bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang
didukung/diusung partai politik, yaitu: (i) Dina Riana Samosir dan Drs. Hikmal Batubara; (ii) Albiner Sitompul dan
dr. Steven P.B. Simanungkalit; (iii) Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A;
dan (iv) Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.;
·
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tapanuli Tengah, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi dan klarifikasi tersebut sesuai
dengan kewenangannya;
·
Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah putusan ini diucapkan;

12

KONSTITUSI April 2011

Ayo ini ramuan
sakti pemilukada...
· Campurkan
segepok money
politik
· Dengan sebongkah
kolusi dan
· Taburkan anarkis

Itu kuno... ini ramuan
asli...
· Masukkan kejujuran
setulusnya
· Campur dengan
sebanyak-banyaknya
kesantunan
· Aduk sesuai aturan
main
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Pemda

Tidak Beralasan Hukum, Permohonan Ketua dan
Anggota KPU Kota Manado Ditolak

Humas MK/Andhini SF

Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya membacakan putusan
UU No. 12/2008. Dalam amar putusannya Mahkamah memutuskan menolak untuk seluruhnya permohonan
Pemohon (Ketua dan Anggota KPU Kota Manado), Senin (11/4) di ruang sidang pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan menolak untuk
seluruhnya
permohonan
yang diajukan oleh Ketua
dan Anggota KPU Kota Manado.
Demikian amar putusan yang dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan
didampingi oleh delapan hakim konstitusi
lainnya, Senin (11/4), di ruang sidang
pleno MK. Dolfie Daniel Angkouw,
Lucky Aldrin Senduk, Franciscus Daniel
Sompie, Suardi Hamzah, dan Donald
Kagel Monintja tercatat sebagai Pemohon
perkara yang teregistrasi dengan No. 36/
PUU-VIII/2010.
Dalam provisi, Mahkamah me
mutuskan menolak permohonan provisi
yang dimohonkan oleh Pemohon.
Mahkamah menyatakan permohonan
provisi yang diajukan para Pemohon
adalah tidak tepat menurut hukum karena
beberapa alasan. Pertama, dalam pengujian
undang-undang (judicial review), putusan
Mahkamah hanya menguji norma abstrak,
tidak mengadili kasus konkret seperti
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adanya pengambil alihan kewenangan
penyelenggaraan Pemilukada oleh KPU
Provinsi Sulawesi Utara kepada KPU Kota
Manado.
”Kedua,
putusan
Mahkamah
bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan
Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal
39 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.
06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perkara Pengujian UndangUndang, sehingga apa pun amar putusan
Mahkamah dalam perkara a quo tidak
berlaku surut terhadap perkara konkret
yang sudah berlangsung. Dalam hal
ini Pemilukada Kota Manado sudah
terselenggara pada 3 Agustus 2010
sehingga permohonan para Pemohon
untuk menghentikan proses Pemilukada
di Kota Manado menjadi tidak relevan,”
ujar salah satu hakim konstitusi.
Dalam pokok permohonannya,
para Pemohon memiliki penafsiran yang
berbeda atas Pasal 235 Ayat (2) UU
12/2008 yang membuat para Pemohon
kehilangan hak konstitusionalnya untuk

mendapatkan pengakuan, jaminan, per
lindungan, dan kepastian hukum yang
adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D
Ayat (1), Pasal 18 Ayat (4), dan Pasal 22E
Ayat (5) UUD 1945. Menurut Mahkamah,
perbedaan penafsiran ini bukan merupakan
bagian dari isu konstitusionalitas norma.
Demikian juga para Pemohon tidak
diperlakukan diskriminatif dengan dinonaktifkannya para Pemohon sebagai Ketua
dan Anggota KPU Kota Manado, namun
lebih merupakan isu kebijakan (policy)
dan implementasi dalam menjalankan
Undang-Undang.
“Para Pemohon yang dinonaktifkan/
diberhentikan sebagai anggota KPU bukan
merupakan persoalan pelanggaran atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil, melainkan
merupakan
sengketa
administrasi,
sehingga Mahkamah tidak akan mem
pertimbangakan pertentangan Pasal 235
Ayat (2) Undang-Undang a quo dengan
pasal-pasal lain dari UUD 1945,” urai
salah satu hakim konstitusi.
Selain
itu,
para
Pemohon
mendalilkan Pasal 5 Ayat (1) UU 22/2007
yang menyatakan bahwa KPU bersifat
hierarkis bertentangan dengan Pasal 27
Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945 dengan alasan sifat hierarkis KPU
hanya berlaku pada penyelenggaraan
Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dan
bukan pada Pemilukada. Adapun untuk
penyelenggaraan Pemilukada, Pasal a
quo harus ditafsirkan konstitutional
bersyarat mengingat adanya tugas dan
fungsi khusus sebagaimana diatur dalam
Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (4) UUD
1945. para Pemohon tidak menjelaskan
tentang kerugian konstitusionalnya yang
diakibatkan oleh berlakunya Pasal 5
Ayat (1) UU 22/2007. Pasal a quo hanya
menentukan bahwa kedudukan KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/
Kota bersifat hierarkis. Oleh karena
para Pemohon menggunakan Pasal 27
Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945 sebagai batu uji, Mahkamah
berpendapat Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945 adalah dua
pasal yang mengatur tentang Hak Asasi
Manusia (HAM) yang menyangkut
persamaan kedudukan di dalam hukum
dan pemerintahan, serta pengakuan,
jaminan perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil yang tidak ada sangkut

pautnya dengan masalah hierarkisnya
KPU dan kerugian yang diderita oleh
para Pemohon yang dinonaktifkan dari
jabatannya sebagai Ketua dan Anggota
KPU Kota Manado.
“Berdasarkan pertimbangan-per
timbangan hukum di atas, Mahkamah
tidak mempertimbangkan pertentangan
Pasal 5 Ayat (1) UU No. 22/2007 dengan
pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian
permohonan para Pemohon tidak beralasan
hukum,” urainya.

Oleh karena itu, dalam konklusi
yang dibacakan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD, Mahkamah menyimpulkan
bahwa permohonan provisi para Pemohon
tidak beralasan hukum dan dalil-dalil
para Pemohon dalam pokok permohonan
tidak beralasan hukum. “Mahkamah
menyatakan dalam provisi, menolak
permohonan provisi para Pemohon. Dalam
pokok perkara, menolak permohonan
para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap
Mahfud membacakan amar putusan. (Lulu
Anjarsari/mh)

Pengujian UU Pemda

Pernah Diputus, MK Tidak Menerima Permohonan
Bupati Lampung Timur
Kuasa Pemohon Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H
(sebelah kiri) dalam sidang putusan UU No.32/2004
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 Ayat (1).
Dalam amar putusannya Mahkamah tidak dapat
menerima permohonan pemohon, Rabu (6/4) di
ruang sidang pleno MK.

Humas MK/Ganie

M

ahkamah Konstitusi (MK)
tidak dapat menerima per
mohonan Bupati Lampung
Timur Hi. Satono. Demikian
amar putusan No.53/PUU-VIII/2010
yang dibacakan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD dengan didampingi oleh
delapan hakim konstitusi lainnya, Rabu
(6/4), di ruang sidang pleno MK. Satono
merasa hak konstitusionalnya terlanggar
akibat berlakunya Pasal 31 Ayat (1) dan
Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) UU No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi, Mahkamah menjelaskan
bahwa pengujian Pasal 31 Ayat (1) UU
No. 32/2004 dan Penjelasannya pernah
dilakukan terhadap Pasal 27 Ayat (1) dan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pernah
diputus oleh Mahkamah (vide Putusan
Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29
Maret 2006) sehingga mutatis mutandis
(dapat diberlakukan juga, red.) alasan
hukum putusan tersebut berlaku dalam
putusan ini sepanjang berkenaan dengan

Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945.
“Selain itu, dianggap ne bis in idem
(sudah pernah diperiksa dan diputus, red.),
maka yang akan dipertimbangkan adalah
Pengujian Pasal 31 Ayat (1) UU 32/2004
dan Penjelasannya terhadap Pasal 1 Ayat
(2), Pasal 1 Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat
(2) UUD 1945,” ujarnya.
Fadlil menambahkan meskipun
Pemohon menambahkan batu uji (touch
stone) pengujian a quo yaitu terhadap
Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27
Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I
Ayat (2) UUD 1945 sehingga seolah-olah
tampak adanya perbedaan dengan perkara
Nomor 024/PUU-III/2005.
Tetapi, lanjut Fadlil, dari uraian
permohonan
dan
keterangan
ahli
Pemohon (Syaiful Ahmad Dinar) tidaklah
berbeda karena baik permohonan maupun
keterangan ahli Pemohon menguraikan
pengujian a quo terhadap prinsip praduga
tak bersalah, prinsip kepastian hukum,
dan prinsip non-diskriminatif sehingga
April 2011 KONSTITUSI
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Mahkamah berpendapat secara substansi
permohonan beserta alasan-alasan atas
pengujian a quo adalah sama dengan
permohonan yang telah diputus dalam
Perkara Nomor 024/PUU-III/2005 tanggal
29 Maret 2006.
“Menimbang bahwa dari rangkaian
pertimbangan Mahkamah di atas dalam
kaitannya satu dengan yang lain, menurut

Mahkamah, Pemohon tidak dapat
menunjukkan alasan konstitusionalitas
yang berbeda dari permohonan yang telah
diputus dalam Perkara No. 024/PUUIII/2005 tanggal 29 Maret 2006 sehingga
terhadap permohonan Perkara No. 53/
PUU-VIII/2010 dinyatakan ne bis in idem,”
urai Fadlil.
Oleh karena itu, dalam konklusi

yang dibacakan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD, Mahkamah menyimpulkan
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan
a quo serta pokok permohonan Pemohon
ne bis in idem. “Menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima,” tandas
Mahfud membacakan amar putusan. (Lulu
Anjarsari/mh)

Pengujian UU Penertiban Perjudian

UU Penertiban Perjudian Konstitusional

L

arangan perjudian tidak meng
akibatkan adanya pembatasan
dan tidak menghalangi hak
setiap orang untuk memajukan
dirinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan,
hak untuk tidak diperlakukan secara
diskriminatif serta hak untuk mendapat
perlakuan hukum yang adil.
“Karena, menurut nilai yang diterima
oleh masyarakat, berjudi adalah perbuatan
yang tidak baik,” demikian ditegaskan oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan
No. 21/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada
Rabu (6/4) sore, di ruang sidang pleno MK.
Pendapat ini dikemukakan oleh MK setelah
menguji UU tentang Penertiban Perjudian
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Pemohon dalam perkara tersebut
adalah seorang buruh, Suyud, dan Liem
Dat Kui, seorang wiraswasta. Dalam

permohonannya, mereka berpandangan
UU tersebut bersifat diskriminatif.
Alasannya, permainan judi merupakan
kebiasaan masyarakat. Tidak hanya itu,
menurut mereka, perjudian bermanfaat bagi
masyarakat karena memberikan kontribusi
besar dalam meningkatkan pendapatan
negara melalui pajak. Sehingga, dalam
permohonannya, mereka menguji Pasal
303 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP dan Pasal
303 bis Ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal
1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU
Penertiban Perjudian.
Namun, Mahkamah berpendapat
berbeda. Menurut Mahkamah, meskipun
judi telah lama dipraktikkan oleh banyak
etnis di Indonesia, tetapi berjudi dianggap
suatu perbuatan yang tidak baik menurut
nilai-nilai masyarakat. Dalam hal ini,
Mahkamah sependapat dengan Pemerintah
dan DPR yang menyatakan larangan atau

Humas MK/Ganie

Kuasa Pemohon M. Farhat Abbas, S.H., M.H. dalam sidang putusan UU No.7/ 1974 tentang Penertiban Perjudian
dan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam amar putusannya, Mahkamah menolak seluruh
permohonan Pemohon, Rabu (6/4) di ruang sidang pleno MK.
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kriminalisasi perjudian dilakukan dengan
tujuan semata-mata untuk kepentingan
umum
berdasarkan
pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum.
“Oleh
karena
itu,
menurut
Mahkamah, pasal-pasal dari UndangUndang yang dimohonkan pengujian
tidak bertentangan dengan prinsip
kebebasan masyarakat untuk menjalankan
agamanya serta kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya, sehingga tidak
bertentangan
dengan
konstitusi,”
ungkap salah satu Hakim Konstitusi saat
membacakan putusan.
Selanjutnya, Mahkamah juga tidak
sependapat dengan dalil para Pemohon
yang menyatakan bahwa omzet perjudian
adalah sangat banyak dan bermanfaat bagi
negara. Menurut Mahkamah, meskipun
negara memerlukan anggaran biaya yang
banyak, hal tersebut tidak berarti bahwa
untuk mendapatkan biaya yang banyak itu
harus dengan menghalalkan segala cara,
termasuk melegalkan perjudian. Oleh karena
itu, menurut Mahkamah dalil-dalil para
Pemohon tersebut tidak beralasan hukum.
Sedangkan terhadap dalil Pemohon
yang mempersoalkan pemberian izin
perjudian di wilayah Indonesia, menurut
Mahkamah bukanlah kewenangannya
untuk menguji dan menilai hal tersebut.
Sehingga dalam amar putusannya,
Mahkamah menyatakan, menolak seluruh
permohonan Pemohon.
“Dalil-dalil para Pemohon dalam
pokok permohonan tidak terbukti menurut
hukum,” ucap Ketua MK Moh. Mahfud
MD. (Dodi/mh)

Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman

Ne Bis In Idem, Uji Soal Peninjauan Kembali Tidak
Dapat Diterima

Humas MK/Andhini SF

Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman, Jumat
(15/4).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pembacaan
putusan Pengujan UU Ke
kuasaan Kehakiman, Jumat
(15/4). Dalam amar putusannya, Mahkamah
seperti yang dibacakan Ketua MK, Moh.
Mahfud MD, menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima karena
permohonan Pemohon sudah pernah
diputus MK.
“Mengadili, Menyatakan permo
honan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputuskan dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi,” demikian amar putusan
MK seperti yang dibacakan Mahfud MD.
Keputusan tersebut diambil oleh
Mahkamah
dengan
pertimbanganpertimbangan hukum yang berdasar pada
bukti-bukti, keterangan saksi, dan dan
fakta-fakta temuan lainnya. Mahkamah

menimbang pengujian pasal-pasal beserta
dalil-dalil yang diajukan Pemohon sudah
pernah diputus oleh Mahkamah dalam
putusan No.16/PUU-VIII/2010 tanggal 15
Desember 2010. Dalam putusan tersebut,
Mahkamah telah menyatakan pasal-pasal
yang diajukan Pemohon tersebut tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Sebab
itulah permohonan Pemohon ditolak.
Pasal yang diajukan oleh Pemohon,
yaitu Pasal 24 Ayat (2) UU No. 48/2009
yang menyatakan, “Terhadap putusan
peninjauan kembali tidak dapat dilakukan
peninjauan kembali”. Pasal 66 Ayat (1) UU
No. 14/1985juntis UU No. 5/2004, UU No.
3/2009 yang menyatakan, “Permohonan
peninjauan kembali dapat diajukan hanya
1 (satu) kali”. Pasal 268 Ayat (3) UU No.
8/1981 yang menyatakan, “Permintaan
peninjauan kembali atas suatu putusan
hanya dapat dilakukan satu kali saja”.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat
bahwa jika ketentuan permohonan
peninjauan kembali sebagai upaya hukum
luar biasa tidak dibatasi, akan terjadi
ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum
sampai berapa kali peninjauan kembali
dapat dilakukan. Keadaan demikian akan
menimbulkan ketidakpastian hukum
yang adil, kapan suatu perkara akan
berakhir dan hal itu justeru bertentangan
dengan ketentuan UUD 1945 yang
harus memberikan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil terhadap setiap orang.
Selanjutnya,
Mahkamah
juga
tidak menemukan alasan-alasan hukum
yang berbeda atas pengujian pasal-pasal
tersebut. Berdasarkan Pasal 60 UU MK
yang menyatakan, “Terhadap materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat dimohonkan pengujian kembali”
dan Pasal 42 a Ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005
tentang Pedoman Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang yang
menyatakan, “Terhadap materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali”. Mahkamah ber
pendapat permohonan tersebut tidak dapat
diajukan kembali.
Dengan demikian, pendapat Mah
kamah dalam putusan No.16/PUUVIII/2010 tanggal 15 Desember 2010
mutatis mutandis atau berlaku juga
bagi permohonan ini. Dengan itu juga
permohonan Pemohon perkara No. 10/
PUU-IX/2011 harus dinyatakan ne bis in
idem atau pernah diputus oleh Mahkamah.
(Yusti Nurul Agustin/mh)
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Pengujian UU MA

MK Nyatakan Batas Waktu Pengajuan PK Perkara
Perdata Konstitusional

Humas MK/Ganie

Pemohon dalam sidang Pengujian UU MA pada Jumat (15/4).

M

ahkamah Konstitusi me
mutuskan untuk menolak
seluruh permohonan Pe
mohon dalam pengujian
Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung. Demikian dinyatakan dalam
sidang pembacaan putusan, Jumat (15/4)
pagi, di ruang sidang Pleno MK. “Dalildalil Pemohon tidak beralasan hukum,”
ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD.
Pemohon dalam perkara No.
56/PUU-VIII/2010
tersebut
adalah
R. Ngadino Hardjosiswojo. Dalam
permohonannya, Purnawirawan Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI
AU) ini, mengungkapkan bahwa tidak
adanya batas waktu penyelesaian proses
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perkara perdata sampai memperoleh
kekuatan hukum tetap telah merugikan
hak
konstitusionalnya,
sehingga
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945. Oleh karenanya, dia meminta
kepada Mahkamah untuk menambahkan
batas waktu lamanya penyelesaian proses
perkara perdata.
Selain itu, menurut Pemohon,
tenggang waktu pengajuan permohonan
peninjauan kembali yang diatur dalam
Pasal 69 huruf b UU 14/1985 adalah
inkonstitusional atau bertentangan dengan
Konstitusi, sehingga harus dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. “Pemohon mohon agar Pasal 69
huruf b tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat supaya Pemohon (pencari
keadilan) kapan pun bisa mengajukan

peninjauan kembali dengan tidak dibatasi
waktu 180 hari asal telah mempunyai
kekuatan
hukum
tetap,”
ungkap
Pemohon.
Namun Mahkamah berpendapat
lain. Terkait persoalan batas waktu
penyelesaian perkara perdata, merupakan
pilihan
konstitusional
(optionally
constitutional) atau kebijakan hukum
terbuka (opened legal policy) dari
pembentuk
UU
yang
memang
diberikan kepada pembentuk UU untuk
menentukan isinya. “Apapun pilihannya
tetap konstitusional, sehingga tidak
dapat dinyatakan inkonstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, dalil
Pemohon a quo tidak beralasan hukum,”
papar Hakim Konstitusi Harjono.
Sedangkan atas pengaturan dalam
Pasal 69 yang juga dipersoalkan oleh
Pemohon, Mahkamah menilai, norma
dalam pasal ini telah memberikan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum. Setiap
orang, tanpa kecuali, lanjut Mahkamah,
dapat mengajukan permohonan pe
ninjauan kembali dengan kepastian batas
waktu yang proporsional dan masuk
akal (reasonable), seperti 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak ditemukan
surat-surat bukti sebagai pilihan kebijakan
hukum pembentuk UU.
“Batasan waktu demikian dalam
kepentingan perdata yang bersifat privat,
justeru untuk memberikan kepastian
hukum (rechtszekerheid) atas putusan
perkara perdata yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, sehingga perkara
tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, dalil
Pemohon a quo tidak beralasan hukum,”
tegas Mahkamah. (Dodi/mh)

Pengujian UU Pornografi

Pengujian UU Pornografi Kembali Ditolak MK

Humas MK/Ganie

Majelis Hakim Konstitusi saat membacakan putusan Perkara No. 48/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No.44/2008
tentang Pornografi. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya menolak seluruhnya permohonan
Pemohon, Selasa (26/4) di ruang sidang pleno MK.

P

ermohonan yang diajukan oleh
Farhat Abbas dan Agus Wahid
berkaitan dengan pengujian UU
No. 44/2008 tentang Pornografi
ditolak seluruhnya oleh Mahkamah
Konstitusi (MK). Demikian amar putusan
Nomor 48/PUU-VIII/2010 yang dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan
didampingi oleh tujuh hakim konstitusi,
Selasa (26/4), di ruang sidang pleno MK.
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar, mengenai ketentuan
Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi
yang memberikan peran serta kepada
masyarakat untuk melakukan pencegahan
terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan
penggunaan pornografi tidaklah terhalang
oleh Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) dan
Penjelasan Pasal 6. Seperti diketahui dan
didalilkan oleh para Pemohon, terang
Akil, partisipasi masyarakat itu dapat
dilakukan dengan cara-cara: a) melaporkan
pelanggaran Undang-Undang a quo, b)
melakukan gugatan perwakilan kepada
pengadilan, c) melakukan sosialisasi
peraturan perundang-undangan yang
mengatur pornografi, serta d) melakukan
pembinaan kepada masyarakat terhadap

bahaya dan dampak pornografi. “Menurut
Mahkamah,
partisipasi
masyarakat
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal
21 Ayat (1) adalah sejalan dan tidak
bertentangan dengan Penjelasan Pasal
4 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU
Pornografi yang dimohonkan pengujian
oleh para Pemohon,” jelasnya.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan
mengenai Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi
dan Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) serta
Penjelasan Pasal 6 yang menurut para
Pemohon bertentangan antara pasal dan
penjelasannya, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil dan karena
itu bertentangan dengan Pasal 28D Ayat
(1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, jelas
Fadlil, antara pasal dan penjelasan pasal
tersebut bukanlah hal yang bertentangan
melainkan pembatasan atau pengecualian.
“Kalau diperhatikan dengan cer
mat redaksi Pasal 4 ayat (1) yaitu
larangan memproduksi, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, me
nyiarkan,
mengimpor,
mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, me
nyewakan atau menyediakan pornografi,
merupakan perbuatan-perbuatan yang

memang bukan untuk kepentingan sendiri,
sehingga dalam Penjelasannya khusus
kata “membuat” diberi pembatasan bahwa
yang dimaksud adalah tidak termasuk
“membuat” untuk dirinya sendiri dan
kepentingan sendiri. Begitu pula Pasal 6
dan Penjelasannya tidak bertentangan satu
sama lain, melainkan sebagai pembatasan
atau pengecualian,” urainya.
Fadlil menjelaskan, Pasal 4 Ayat
(1) dan Pasal 6 dengan Penjelasannya
tidaklah
bertentangan,
melainkan
memberikan
pembatasan.
Larangan
memperdengarkan,
mempertontonkan,
memanfaatkan produk pornografi adalah
menyangkut memperdengarkan kepada
orang lain dan mempertontonkan kepada
orang lain yang berarti memanfaatkan
produk pornografi yang bukan hanya
untuk diri sendiri. Adapun memiliki dan
menyimpan produk pornografi untuk
dirinya sendiri dan kepentingan sendiri
tidak dilarang. “Mahkamah menilai, dari
dua ketentuan yang dimohonkan pengujian
oleh para Pemohon, tidak ada persoalan
inkonstitusionalitas dan tidak mengandung
kontradiksi sepanjang dimaksudkan untuk
kepentingan diri sendiri,” katanya.
Selain itu, Fadlil memaparkan
Mahkamah
menimbang
seharusnya
memang hal-hal yang merupakan
kekecualian yang tertera di dalam
penjelasan kedua pasal yang dimohonkan
pengujian oleh para Pemohon dijadikan
satu norma juga di dalam pasal yang
bersangkutan tidak perlu disebutkan
dalam penjelasan. “Meskipun demikan
tidaklah berarti pencantuman pembatasan
berupa pengecualian dalam penjelasan
kedua pasal tersebut bertentangan
dengan UUD 1945. Menimbang bahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil
para Pemohon tidak beralasan hukum,”
paparnya.
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati menyampaikan
alasan yang berbeda (concuring opinion).
Menurut Maria, apabila kedua pasal
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tersebut di atas dibaca dan dimaknai
secara bersamaan dengan penjelasan
pasalnya, akan terlihat dengan jelas
terdapat pertentangan pengertian antara
rumusan norma dalam Pasal 4 Ayat (1)
dan Penjelasan pasalnya, serta rumusan
norma dalam Pasal 6 dan Penjelasan
pasalnya. “Pertentangan pengertian antara
pasal-pasal dan penjelasan pasalnya dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum.
Selain itu, perumusan yang demikian
juga tak sesuai dengan ”fungsi suatu
penjelasan pasal” dan tak sesuai dengan
asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, khususnya “asas
kejelasan rumusan” dan “asas ketertiban
dan kepastian hukum” yang ditetapkan
dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 Ayat

(1) huruf i UU No. 10/2004 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundangundangan,” jelasnya.
Maria membenarkan terjadinya
perumusan yang tidak tepat dan bahkan
bertentangan satu dengan lainnya, yaitu
antara Pasal 4 Ayat (1) dan Penjelasan
pasalnya, serta Pasal 6 dan Penjelasan
pasalnya serta adanya penambahan
norma baru dalam kedua Penjelasan pasal
tersebut. “Namun demikian, jika yang
diajukan pengujian oleh Pemohon hanya
Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) dan Penjelasan
Pasal 6 UU Pornografi, hal tersebut tidak
dapat juga dilakukan pengujian, oleh
karena Penjelasan pasal hanya dapat
dimaknai apabila dihubungkan dengan
norma yang dirumuskan dalam pasalnya.

Selain itu, oleh karena Mahkamah tidak
menguji norma dalam pasal UndangUndang terhadap penjelasan pasalnya,
sehingga permohonan pengujian ini
ditolak,” terangnya.
Oleh karena itu, dalam konklusinya
yang dibacakan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD, Mahkamah berkesimpulan
Para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo dan dalil-dalil para
Pemohon tidak beralasan hukum.
“Menyatakan menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya,” tandas
Mahfud membacakan amar putusan. (Lulu
Anjarsari/mh)

Pengujian UU BPHTB

Tidak Dapat Diterima, Pasal yang Dimohonkan
Tidak Berlaku Lagi

Humas MK/Ganie

Perwakilan dari Pemerintah dan DPR mendengarkan pembacaan putusan pengujian UU No.20/2000 tentang
Perubahan Atas UU No. 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Selasa (26/4) di ruang
sidang pleno MK.

U

U No. 20/2000 tentang
Perubahan Atas UU 21/1997
tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan yang
dimohonkan Fachri Alamudie tidak dapat
diterima MK. Putusan ini dibacakan MK
Selasa (26/4) pukul 16.00 WIB di ruang
Pleno Gedung MK.
Fachri memohonkan pengujian Pasal
164 Butir 2 huruf b UU a quo. Bunyinya,
“Perolehan hak atas tanah dan atau
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bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) meliputi:.. b. pemberian hak baru
karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; 2. di
luar pelepasan hak,” terhadap Pasal 34 Ayat
(3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak”. Ia juga melampirkan 3
alat bukti (P1 – P3).
MK sendiri merujuk pada Pasal 180
angka 6 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah menyatakan, “Pada
saat Undang-Undang ini mulai berlaku: …
6. UU No. 21/1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
diubah dengan UU No. 20/2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan tetap
berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak
diberlakukannya Undang-Undang ini”.
Pertimbangan hukum MK adalah
berdasarkan hal-hal tersebut di atas, UU
No. 20/2000 sudah berlaku lebih dari satu
tahun sehingga pasal yang dimohonkan
pengujian sudah dinyatakan tidak berlaku
lagi dan tidak mempunyai daya ikat
sejak 1 Januari 2011 sehingga objek
permohonan Pemohon tidak berlaku dan
tidak mempunyai daya ikat lagi.
“Objek permohonan Pemohon tidak
lagi menjadi objek pengujian UndangUndang yang menjadi kewenangan
Mahkamah,” tutur Majelis Hakim.
Konklusi MK menyatakan, ke
dudukan
hukum
(legal
standing)
Pemohon dan pokok permohonan
tidak dipertimbangkan. Amar putusan
menyatakan permohonan tidak dapat
diterima. (Yazid/mh)

Pengujian UU Advokat

Ahli: Pentingnya Menjaga Integritas Moral dan Etika
Advokat Menjalankan Profesi
Saksi dari Pihak Terkait (PERADI) Achiel Suyanto
memberikan kesaksiannya dalam persidangan
pengujian UU Advokat (UU 18/2003), Selasa (5/4) di
ruang sidang pleno MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

P

engujian UU No.18/2003 tentang
Advokat memasuki sidang ke
lima, dengan agenda sidang
mendengarkan keterangan saksi
Pihak Terkait. Sebagai Pihak Terkait dalam
perkara ini adalah beberapa organisasi
advokat, diantaranya Perhimpunan Advokat
Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat
Indonesia (KAI). Sidang digelar pada
Selasa, (5/4), diketuai oleh Hakim Konstitusi
Achmad Sodiki.
Dalam Perkara No. 66, 71, 79/
PUU-VIII/2010 tersebut, Majelis Hakim
telah mendengarkan 10 kesaksian. Tujuh
saksi dari PERADI dan tiga saksi dari
KAI. Pada kesempatan itu, PERADI
menghadirkan saksi Achiel Suyanto,
Tazman Gultom, Thomas Edison
Tampubolon, Fauzie Yusuf Hasibuan,
Lintong Oloan Siahaan, M. Lutfie
Hakim dan Tamsil Syoekur. Sedangkan
dari KAI menghadirkan Musidah, Erwin
dan Tomi Sihotang.
Dalam
kesaksiannya,
Achiel
mengungkapkan sejarah pembentukan
wadah profesi advokat. Menurutnya,

memang sering terjadi perbedaan
pandangan dan pendapat antar advokat
terkait pembentukannya. Namun, hal itu
telah menemui titik temu dengan terjadinya
kesepakatan antara PERADI dan KAI
untuk membentuk satu wadah organisasi
advokat pada 2010 lalu. Salah satu butir
kesepakatannya adalah mengakomodir
secara berimbang pengurus PERADI dan
KAI dalam kepengurusan organisasi yang
baru tersebut. Penandatangan kesepakatan
itu dilakukan pada 24 Juni 2010 di Gedung
Mahkamah Agung.
Kesaksian itu juga didukung oleh
Wakil Sekjen Himpunan Advokat dan
Pengacara Indonesia (HAPI), Tasman
Gultom. Menurutnya, hingga saat ini HAPI
masih mengakui PERADI sebagai wadah
tunggal advokat. Ia juga mengatakan, dalam
sejarahnya ada delapan organisasi advokat
yang berkumpul dan menyatakan bahwa
PERADI sebagai wadah tunggal. Selain
itu, saksi dari PERADI juga menyatakan
selama ini pihaknya telah melaksanakan
pendidikan dan ujian advokat secara baik
dan profesional.

“Kami telah melakukan ujian sesuai
persyaratan di perundang-undangan,” kata
Thomas Edison. Bahkan, menurutnya,
pihaknya juga telah melibatkan pihak
ketiga bertaraf internasional dalam
melaksanakan ujian advokat. Sehingga,
bebas dari unsur-unsur manipulatif. “Zero
KKN” tegasnya.
Pernyataan tersebut diamini oleh
Fauzie Yusuf Hasibuan. Menurutnya,
selama ini PERADI telah melaksanakan
Pendidikan Khusus Profesi Advokat
(PKPA) sesuai UU Advokat dan UU
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Kami sudah melakukan harmonisasi.
Kedepannya, pendidikan advokat akan
terintegrasi dengan magister hukum di
beberapa perguruan tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, para saksi dari KAI
menuding adanya rumusan satu wadah
profesi advokat, telah mengakibatkan
hak-haknya sebagai advokat dan warga
negara terlanggar. Sebab, menurut mereka,
seharusya mereka telah berhak beracara
di persidangan, menjadi tak bisa karena
ditolak oleh pihak pengadilan. Alasannya,
antara lain, tidak memiliki kartu PERADI
dan belum dilantik oleh pengadilan.
“Penolakan itu telah melanggar hak-hak
saya dan klien saya,” imbuh Erwin.
Selanjutnya, Vice President KAI,
Tomi Sihotang berpendapat, seharusnya
yang dipersoalkan oleh pengadilan untuk
menerima seorang advokat, apakah boleh
bersidang ataukah tidak. Jadi bukanlah
berdasar pada lulusan PERADI atau
bukan. Menurutnya, yang terpenting
adalah kejelasan pemberian kuasa dari
sang klien. Selama kuasa telah diberikan
secara benar, maka dia dapat mewakili dan
membela kliennya di persidangan. Ia juga
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RUANG SIDANG
menegaskan, dalam kesepakatan 24 Juni
2010 lalu, KAI tidak pernah mengakui
PERADI sebagai wadah tunggal.
Sidang pengujian UU Advokat
berlanjut dengan menghadirkan Ahli Prof.
J.E. Sahetapy, Rabu (13/4) di ruang sidang
pleno MK. Sahetapy menyatakan, Pasal 28
Ayat (1) UU Advokat tidak bertentangan
dengan konstitusi. Tetapi, Mahkamah
sebaiknya tetap memberikan garis-garis
besar terkait pewadahan atau pembentukan
organisasi advokat di Indonesia.
Selain itu Sahetapy berpandangan,
Pasal 32 Ayat (4) UU Advokat masih belum
jelas dan tegas. ”Obscuur libel,” ujarnya.
Karena itu ia menyarankan, nantinya
MK memberi rambu-rambu terkait
pengaturan pembentukan organisasi
advokat. Jika kelak MK memutuskan

satu wadah organisasi advokat adalah
konstitusional, maka konsekuensinya
organisasi-organisasi advokat yang
ada saat ini harus membubarkan
diri. Sahetapy menekankan pentingnya
menjaga integritas moral dan etika para
advokat dalam menjalankan profesi.
Menurutnya, kisruh yang terjadi saat ini
lebih disebabkan oleh rendahnya etika
sebagian advokat. Tak ada gunanya satu
wadah ataupun banyak, jika advokatnya
sendiri masih memikirkan kepentingan
masing-masing.
Pada sidang lanjutan pengujian UU
Advokat, Senin (25/4), Presiden International
Bar Association (IBA), Akira Kawamura.
Dalam persidangan, Akira menjelaskan
beberapa negara di dunia yang mengatur
pewadahan tunggal profesi advokat dan

juga mewajibkan para advokat untuk masuk
sebagai anggotanya. Sistem organisasi
tunggal ini, menurutnya, diberlakukan antara
lain di Jepang, Korea, China, Thailand,
Filipina, dan Taiwan. Bahkan, tidak hanya di
kawasan Asia saja, beberapa negara di Uni
Eropa pun menggunakan sistem yang sama,
misalnya Jerman dan Prancis. “Meskipun
tidak semua negara menggunakannya,”
ujarnya.
Ia menegaskan, Peradi merupakan
satu-satunya organisasi advokat yang
diakui secara resmi oleh IBA. Selain itu
Akira mengungkapkan, salah satu contoh
negara yang tidak menggunakan wadah
tunggal adalah Amerika Serikat. Sidang
pemeriksaan saksi dan ahli dari para pihak
pun masih dilanjutkan pada Kamis (5/5).
(Dodi/mh)

Pengujian UU KPK

Pemerintah: Pemohon Seharusnya Pimpinan KPK

Humas MK/Andhini SF

Pemohon Prinsipal, Feri Amsari pada sidang uji materi UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Kamis (28/4) di ruang sidang pleno MK.

U

Pemerintah menganggap per
mohonan uji materi terhadap
UU No.30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) tidak tepat dan keliru.
Demikian dinyatakan oleh perwakilan
Pemerintah, Mualimin Abdi, dalam
persidangan mendengarkan keterangan
Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli, Kamis
(28/4), di ruang sidang Pleno MK. Majelis
Hakim dalam perkara No. 5/PUU-IX/2011
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ini diketuai oleh Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi Achmad Sodiki.
“Pemohon tidak menguraikan secara
jelas dan tegas apakah materi muatan
norma telah menegasikan pengakuan
jaminan, perlindungan maupun kepastian
hukum atau perlakuan yang sama didepan
hukum,” jelas Mualimin. Menurutnya,
Pemohon tidak dalam posisi sebagaimana
didalilkannya.

Namun, menurut Mualimin, jika
pun benar bahwa ada kerugian yang
ditimbulkan oleh berlakunya Pasal
34 UU KPK sebagaimana didalilkan
Pemohon, semestinya yang mengajukan
permohonan adalah para pihak yang telah
terpilih sebagai pengganti pimpinan KPK,
jadi bukan para Pemohon. Sehingga,
Pemerintah beranggapan, dalil para
Pemohon yang menyatakan berlakuanya
pasal tersebut bertentangan dengan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945 adalah tidak tepat
dan kabur (obscuur libel).
Sementara itu, terhadap dalil bahwa
pasal yang diuji tersebut perlu diberikan
tafsir oleh Mahkamah, berupa conditionally
constitutional (konstitusional bersyarat),
menurut Mualimin, juga tidak berdasar.
Ia menuturkan, meskipun MK dalam
beberapa putusannya dapat memberikan
tafsir atas salah satu bagian dari UU, tapi
hal itu tidak serta-merta dapat dilakukan.
Perlu ada persyaratan atau kondisi serta
alasan yang kuat terlebih dahulu hingga
MK perlu memberikan batasan tafsir.
Setelah
dilakukan
penelitian
terhadap beberapa putusan MK, kata
Mualimin, terbaca bahwa MK memberikan
tafsir hanya pada kondisi-kondisi tertentu

saja. Di antaranya, pertama, pasal itu telah
menimbulkan kerugian konstitusional
baik perseorangan, badan hukum maupun
masyarakat hukum adat. Kedua, adanya
kondisi dimana tidak ada pintu hukum
atau jalan keluar ketika terjadi persoalan
dalam implementasi ketentuan dalam UU.
Kemudian yang ketiga, imple
mentasinya menimbulkan keraguan,
kerancuan atau memunculkan hal-hal yang

tidak dapat dilaksanakan. “Dalam Pasal
yang diuji tersebut tidak terdapat hal-hal
ini,” katanya.
Oleh karena itu, Pemerintah ber
kesimpulan, ketentuan Pasal 34 UU KPK
tidak perlu dimaknai konstitusinalitas
secara bersyarat atau conditionally
constitutional. “Dan tidak bertentangan
dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,”
tegas Mualimin.

Guna
memperkuat dalil-dalilnya,
rencanannya para Pemohon, Indonesia Cor
ruption Watch (ICW) beserta Feri Amsari
dkk, akan menghadirkan Pihak Terkait yakni
KPK secara institusi serta Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi, Muhammad Busyro
Muqoddas, pada persidangan berikutnya,
Senin (23/5) siang. (Dodi/mh)

Pengujian UU Parpol

Terancam Tak Ikut Pemilu, Sejumlah Parpol Uji UU
Parpol

Humas MK/Prana Patrayoga

Ahli dari Pemohon, Yusril Ihza Mahendra sebagai Ahli Pemohon dalam sidang uji materi UU No.2/2011 tentang
Partai Politik, Senin (25/4) di ruang sidang pleno MK.

S

idang
lanjutan
Pengujian
UU No. 2 /2008 tentang
Partai Politik kembali digelar
Mahkamah Konstitusi (MK),
Selasa (5/4), di ruang sidang pleno MK.
Permohonan yang teregistrasi dengan
nomor 18/PUU-IX/2011 dimohonkan oleh
Choirul Anam dan Tohadi yang berasal
dari PKNU (Partai Kebangkitan Nasional
Ulama) yang merasa dirugikan karena
terancam tidak bisa mengikuti Pemilu
2014.
Dalam sidang yang mengagendakan
perbaikan permohonan, Pemohon yang

diwakili kuasa hukumnya M. Jamaluddin
Shofisa telah memperbaiki permohonan
sesuai dengan sasaran yang dikemukakan
Majelis Panel Hakim yang diketuai oleh
Hakim Konstitusi Muhammad Alim.
“Kami sudah mengubah redaksi bahasa
dan penulisan seperti yang disarankan
Majelis Hakim dalam sidang sebelumnya.
Kami juga memohon agar petitum provisi
kami dapat diputuskan segera berhubung
waktu (Pemilu 2014 - red.) yang semakin
dekat,” jelasnya.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mengajukan permohonan untuk

pengujian Pasal 51 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (1)
dan Ayat (1a), Pasal 3 Ayat (2) huruf c dan
huruf d, Pasal 4, Pasal 47 Ayat (1) Pasal 51
Ayat (1a), Ayat (1b), Ayat (1c) dan Ayat (2)
UU No. 2/2011 tentang Perubahan atas UU
No.2/2008 tentang Partai Politik dengan
UUD 1945. Pemohon menganggap pasalpasal tersebut bertentangan dengan Pasal
28D Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi,
“Setiap orang berhak atas pengakuan
jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.”
Berlakunya pasal-pasal yang dimo
honkan dalih Pemohon sangat berpotensi
menyebabkan PKNU tidak mendapatkan
jaminan kesamaan dan kesempatan
dalam hukum dan pemerintahan serta
perlindungan terhadap perlakuan diskri
minatif. Pasalnya, sesuai Pasal 8 Ayat (2)
dan Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) UU No.10
/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD, PKNU tetap
memiliki badan hukum yang sah dan sudah
dapat menjadi peserta Pemilu berikutnya
tanpa ada kewajiban melakukan verifikasi
sebagai badan hukum.
Pemohon juga mendalilkan ke
wajiban untuk mengikuti verifikasi
sebagai badan hukum dalam waktu paling
lambat dua setengah tahun sebelum hari
pemungutan suara pemilihan umum
memberatkan, serta bersifat diskriminatif
terhadap partai politik yang tidak lolos

April 2011 KONSTITUSI

23

RUANG SIDANG
ambang batas parlemen. Berlakunya
pasal-pasal
tersebut
dikhawatirkan
juga oleh Pemohon dapat berpotensi
menghambat atau berpotensi membunuh
keberlangsungan PKNU sebagai badan
hukum.
Pengujian UU Parpol kembali digelar
pada Senin (25/4), dengan menghadirkan
Ahli dari Pemerintah yakni Made Suwandi.
Dikatakan Made, UU No. 2/ 2008 tentang
Partai Politik dibuat agar menjamin
adanya kepastian hukum. Ketentuan
Pasal 51 Ayat (1) UU Parpol mewajibkan
parpol yang telah berbadan hukum untuk
melakukan penyesuaian. Salah satu bentuk
penyesuaiannya adalah seluruh parpol
yang telah berbadan hukum, yang saat ini
berjumlah 74, melakukan verifikasi ulang
pada Kementerian Hukum dan HAM.
”Jika tidak terdapat ketentuan ter
sebut, maka kehendak mewujudkan
multi-partai sederhana di Indonesia
sebagaimana diinginkan oleh pembentuk
Undang-Undang, yang juga telah sejalan

dengan beberapa putusan MK yang
terkait dengan electoral threshold maupun
parlementary threshold, niscaya akan sulit
dapat diwujudkan.” ungkap Made.
Sementara
itu
Yusril
Ihza
Mahendra yang didaulat sebagai Ahli
Pemohon menyatakan, ketentuan dalam
Pasal 51 Ayat (1) UU Parpol yang tengah
diujikan, mengandung ketidakjelasan
arti dan filosofi dalam perumusannya.
Yusril mempertanyakan maksud katakata “tetap diakui keberadaannya” dalam
Pasal 51 Ayat (1) UU Parpol. “Apakah
maksud keberadaannya? Keberadaan de
jure sebagai sebuah rechtpersoon atau
keberadaan de facto?” tanya Yusril.
Kemudian, ketidakjelasan itu juga
nampak dalam ketentuan dalam Pasal 51
Ayat (1) b yang menyatakan, “Dalam hal
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi,
keberadaan Partai Politik tersebut tetap
diakui sampai dilantiknya anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

hasil Pemilihan Umum tahun 2014.” kata
Yusril. Dengan demikian, lanjut Yusril,
UU Parpol secara implisit membubarkan
partai politik di luar apa yang diatur oleh
konstitusi dan melampaui kewenangan
MK sebagai satu-satunya lembaga yang
berwenang untuk membubarkan sebuah
partai politik.
Permohonan Perkara No. 15/PUUIX/2011 ini dimohonkan oleh parpolparpol gurem yang tidak punya wakil di
DPR. Mereka di antaranya: 1. PPD; 2.
PBB; 3. PDS; 4. PKPI; 5. PDP; 6. PPPI
; 7. Partai Patriot; 8. PNBKI ; 9. PPI;
10. PMB; 11. Partai Pelopor 12. PKDI;
13. Partai Indonesia Baru; 14. PPDI; 15.
PKPB; 17. PSI; dan 18. Partai Merdeka.
Sedangkan perkara Nomor 18/PUUIX/2011 dimohonkan oleh Choirul Anam
dan Tohadi yang berasal dari PKNU
(Partai Kebangkitan Nasional Ulama).
(Lulu Anjarsari/Nur Rosihin Ana/mh)

Pengujian UU Tenaker Outsourcing

Aturan Outsourcing Berjiwa Kolonialis

Humas MK/Fitri Yuliana

Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listrik Indonesia (AP2MLI), Didik Suprijadi menguji materi UU
No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Rabu (20/4) di ruang sidang panel MK.

P

elaksanaan
sistem
kerja
kontrak outsourcing dianggap
merugikan hak konstitusional
warga
negara,
khususnya
bagi para pekerja dan buruh kontrak.
“Outsourcing dari sisi pengusaha
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menguntungkan, tapi bagi pekerja sangat
merugikan,”ujar Pemohon dalam perkara
No. 27/PUU-IX/2011, Didik Suprijadi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Didik
saat sidang pendahuluan uji materi UU
No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Didik menganggap, aturan da
lam UU tersebut berjiwa kolonialis.
“Menjadikan pekerja sebagai budak,”
tegasnya. Selain itu, ia juga menyatakan
bahwa dengan adanya aturan tentang
tenaga kerja kontrak dalam UU tersebut
telah mengakibatkan kesenjangan sosial,
terutama antara pemilik modal/usaha
(pengusaha) dengan pekerjanya. Oleh
sebab itu, menurutnya, Pasal 59 Ayat
(1) dan Ayat (8) UU Ketenagakerjaan
bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (4)
UUD 1945.
Ketua Umum Aliansi Petugas
Pembaca Meteran Listrik Indonesia
(AP2MLI) itu juga menyatakan bahwa
rumusan tersebut intimidatif. Karena,
telah mengakibatkan dirinya tidak
memiliki daya tawar apapun baik terhadap
pihak penyedia jasa outsourcing maupun
pengusaha pengguna jasa outsourcing.
Bahkan, dengan sistem kontrak
yang diperbarui setiap satu tahun sekali,
menurutnya, telah berakibat pada tidak
diperhatikannya masa kerja seseorang.

“Mereka yang bekerja 20 tahun tidak ada
bedanya dengan yang baru,” kata Didik
yang bekerja sebagai tenaga outsourcing
di salah satu Badan Usaha Milik Negara itu.
“Setiap penandatangan kontrak menjadikan
masa kerja nol tahun,” lanjutnya.
Rumusan Pasal 59 Ayat (1) UU yang
diuji tersebut adalah “(1) Perjanjian kerja
untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan
sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan
yang sekali selesai atau yang sementara
sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan
produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.” Sedangkan Ayat (8) berbunyi,
“hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal
ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.”

Terhadap pokok-pokok permohon
an tersebut, Panel Hakim yang di
ketuai oleh Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi Achmad Sodiki mengajukan
beberapa pertanyaan dan saran. Sodiki
mempertanyakan kejelasan legal standing
(kedudukan hukum) Pemohon. Menurut
Sodiki, Pemohon belum jelas apakah
bertindak sebagai perseorangan ataukah
badan hukum, mewakili organisasi yang
diketuainya. Bahkan, menurut Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva, Pemohon juga
belum melampirkan berkas akta AP2MLI
yang diketuainya.
“Yang ada aktanya ini aliansi
pembaca meteran Jawa Timur, yang
Indonesia tidak ada aktanya,” ujarnya.
Selain itu, menurut Panel Hakim,
Pemohon juga masih belum tajam dalam
mengurai kerugian konstitusionalnya.
“Kalimat, frasa, atau kata mana yang
merugikan Anda?” tanya Sodiki. “Kemudi
an apakah itu bertentangan dengan
demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan,

prinsip berkeadilan, prinsip berkelanjutan
yang dirumuskan dalam Pasal 33 yang
Anda maksud.”
Hamdan menegaskan, perlunya
Pemohon untuk mempertimbangkan lagi
apakah sebenarnya persoalan yang sedang
dihadapi adalah masalah implementasi
ataukah masalah norma. Ia juga mengata
kan, sebaiknya Pemohon menguji dengan
menggunakan batu uji yang lebih spesifik.
Karena, menurutnya, Pasal 33 UUD 1945
yang digunakan oleh Pemohon rumusannya
masih sangat umum sehingga kerugian
konstitusional Pemohon kurang muncul.
Hamdan pun kemudian menyarankan
Pemohon untuk menggunakan pasal yang
mengatur hak konstitusional secara lebih
spesifik, misalnya Pasal 28D Ayat (2)
UUD 1945 yang mengatur tentang hak
mendapat imbalan serta perlakukan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.
(Dodi/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Kehutanan

Ahli: UU Kehutanan Rugikan Rakyat

Humas MK/Prana Patrayoga

Ahli Pemohon, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA ketika memaparkan keahliannya dalam sidang Pengujian UU No.
41/1999 tentang Kehutanan, Selasa (19/4) di ruang sidang pleno MK.

P

asal 38 Ayat (3) dan Pasal 50
Ayat (3) huruf g UU No. 41/1999
tentang Kehutanan bertentangan
dengan Konstitusi, karena tidak
sejalan dengan prinsip negara hukum
yang dianut dalam UUD 1945. Demikian
dinyatakan oleh I Gede Pantja Astawa,
Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam
Perkara No. 72/PUU-VIII/2010, Selasa
(19/4) di Ruang Sidang pleno MK. Pemohon
dalam perkara ini adalah Bupati Penajam
Paser Utara, Andi Harahap.
Selain itu, menurut Pantja, rumusan
dalam UU Kehutanan juga bertentangan
dengan Pasal 18 dan Pasal 18 Ayat
(2) UUD 1945 yang mengatur tentang
pemerintahan daerah. “Pengaturan dalam
UU Kehutanan tersebut telah menjauhkan
daerah untuk melayani rakyatnya, dan
tidak mewujudkan tujuan dari pelaksanaan
otonomi daerah,” tegasnya.
Seharusnya, lanjut Pantja, dalam
pengelolaan hutan ataupun sumber daya
alam lainnya, pemerintah daerah memiliki
kewenangan
penuh
mengelolanya,
khususnya dalam hal perizinan. Pemda
dapat menentukan prioritas dalam
pengelolaan hutan di daerahnya masingmasing. Jika pengelolaan dilakukan oleh
pemda, maka akan berjalan secara efektif
dan efisien. Sehingga berpengaruh dan
berkontribusi positif dalam meningkatkan
pendapatan daerah. “Yang akhirnya akan
berpengaruh pula pada kesejahteraan
rakyat,” katanya.
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Oleh karena itu, ia menegaskan,
perimbangan pembagian kewenangan
antara pusat dan daerah harus dilakukan
secara selaras dan adil. “Campur tangan
pemerintah harus dibatasi,” ungkapnya.
Sedangkan Ahli dari Pemohon
lainnya, Saldi Isra, menuturkan, terdapat
ketidakpastian hukum dalam pengaturan
pengelolaan sumber daya alam, yang
salah satunya adalah hutan. Menurutnya,
pengaturan terkait hal itu setidaknya
terdapat dalam UU Kehutanan dan UU
Pemerintahan Daerah. Di antara kedua
UU ini, ia menerangkan, tidak ada
satupun yang lex specialis. Oleh sebab
itu, menurutnya, tidak berlaku asas lex
specialis derogate legi generalis (aturan
yang lebih khusus menyampingkan aturan
yang lebih umum).
“Terjadi problem disharmoni per
undang-undangan,”
ungkapnya.
Oleh
karenannya ia mengingatkan, pentingnya
harmonisasi dan sinkronisasi dalam proses
pembentukan undang-undang. Namun
menurut Saldi, jika ditanya mana aturan
yang lebih bersesuaian dengan UUD 1945,
maka ia secara tegas menyatakan bahwa
UU Pemda lebih ‘dekat’ dengan Konstitusi,
khususnya Pasal 18 dan Pasal 18A.
Di akhir penyampaiannya, ia pun
berharap agar Mahkamah tidak hanya
memutuskan untuk membatalkan pasal
yang diuji tersebut. Ia berharap, Mahkamah
dapat menjadi positif legislator, yakni
merumuskan bagaimana seharusnya

pengaturan terkait pengelolaan hutan agar
sesuai dengan amanat Konstitusi.
Pada kesempatan yang sama
Pemerintah juga menghadirkan seorang
Ahli, yakni Asep Warlan Yusuf. Asep
mengingatkan, dalam membaca dan
memaknai Pasal 38 Ayat (3) dan Pasal 50
Ayat (3) huruf g UU Kehutanan haruslah
dilakukan secara komprehensif. “Tidak
bisa dibaca secara terpisah dengan aturan
lainnya,” ujarnya.
Menurut Asep, ketika berbicara
tentang pengelolaan hutan di daerah,
maka tidak hanya bersentuhan dengan
urusan ekonomi saja, yakni kesejahteraan
rakyat, akan tetapi juga bersinggungan
dengan
masalah-masalah
lainnya.
Seperti: kapasitas dan kapabilitas sumber
daya manusia, kesiapan teknologi, serta
jaringan sosial. “Tidak semata-mata terkait
investasi di daerah,” ujarnya. “Perlu ada
pengetahuan standard mengenai teknis,
manajerial dan yuridis.”
Oleh karena itu, menurutnya, wajar
jika dalam pengelolaan sumber daya alam,
khususnya hutan, haruslah melibatkan
pemerintah pusat. Belum lagi jika melihat
kepentingan internasional dewasa ini.
Masalah lingkungan merupakan salah
satu isu yang menjadi concern pemerintah
pusat. Menurutnya, pemerintah pusat juga
bertanggungjawab terhadap hal itu. Dan, ia
bependapat, dalam konteks ini pemerintah
daerah belum siap melaksanakannya
Perwujudan tanggungjawab ter
sebut, lanjutnya, adalah melalui perizinan
oleh
pemerintah
pusat.
Perizinan
dilakukan, kata Asep, ialah dalam
rangka pengendalian, pencegahan dan
memberikan kepastian hukum. Namun
pandangan tersebut dibantah oleh Pantja.
Menurut Pantja, salah satu tujuan otonomi
daerah adalah untuk mewujudkan
kemandirian dan kesejahteraan rakyat.
Sehingga, masalah pengendalian dan
pengelolaan hutan haruslah diberikan
kepada daerah sepenuhnya. Jika daerah
tidak pernah dianggap siap, kapan akan
siap dan mandiri.
“Bagaimana bisa mandiri jika selalu
diintervensi,” imbuhnya. Ia menegaskan,
jangan pernah sekalipun menyepelekan
masyarakat di daerah. “Mereka bahkan
jauh lebih arif,” tegasnya. (Dodi/mh)

Pengujian UU Perkebunan

UU Perkebunan Bertujuan Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat

T

ujuan UU Perkebunan adalah
meningkatkan kesejahteraan ma
syarakat, penerimaan negara dan
devisa, produktivitas, nilai tambah
dan daya saing. Selain itu menyediakan
lapangan kerja, memenuhi kebutuhan
konsumsi dan bahan baku industri dalam
negeri, serta mengoptimalkan pengelolaan
sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pendapat ini disampaikan Suharto saat
didaulat menjadi Ahli dari Pemerintah
dalam sidang Pengujian UU Perkebunan
di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu
(20/4). Sidang kali keempat dengan
agenda mendengar keterangan Ahli dari
Pemerintah ini dilaksanakan oleh Pleno
Hakim MK, yaitu Ahmad Fadlil Sumadi
sebagai Ketua Pleno, dan Anggota Pleno
Muhammad Alim, M. Akil Mochtar,
Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman.
Permohonan perkara nomor 55/
PUU-VIII/2010 mengenai uji materi UU
18/2004 tentang Perkebunan ini diajukan
oleh Japin, Vitalis Andi, Sakri, dan
Ngatimin alias Keling. Para Pemohon
merasa dirugikan akibat berlakunya
Pasal 21 jo Pasal 47 Ayat (1) dan (2) UU
Perkebunan. Pasal 21 UU Perkebunan
berbunyi, “Setiap orang dilarang
melakukan tindakan yang berakibat pada
kerusakan kebun dan/atau aset lainnya,
penggunaan tanah perkebunan tanpa
izin dan/atau tindakan lainnya yang
mengakibatkan terganggunya usaha
perkebunan.”
Fungsi
perkebunan,
terang
Suharto, tidak hanya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang dengan
tujuan akhir meningkatkan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat, tapi juga punya
fungsi yang lain, yaitu fungsi ekologi.
Kemudian fungsi sosial budaya,
yaitu
hubungan
harmonis
antara
stakeholders atau pemangku kepentingan.
Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama
antara perusahaan perkebunan dengan
masyarakat sekitar, buruh atau pekerja,
dan dengan stakeholders lainnya. “Hal
ini menimbulkan sektor perkebunan
sebagai perekat dan pemersatu bangsa,”

Humas MK/Andhini SF

Majelis Hakim Konstitusi mengambil sumpah Ahli dari Pemerintah, Suharto dan Akhiar Salmi pada sidang uji
materi UU No.18/2004 tentang Perkebunan Pasal 21 dan Pasal 47 Ayat (1) dan (2), Rabu (20/4) di ruang sidang
pleno MK.

lanjutnya. Selain itu, UU Perkebunan tetap
memperhatikan hak ulayat masyarakat
hukum adat dengan syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Di akhir paparannya, Suharto
menyampaikan kekhawatiran sebagai
implikasi dari tidak diberlakukannya
ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 47
dalam UU Perkebunan. ”Mengakibatkan
pengrusakan
terhadap
kebun
dan
industri pengolahan hasil perkebunan.
Penyerobotan tanah perkebunan dan
gangguan terhadap usaha perkebunan akan
meningkat, sehingga usaha perkebunan
tidak dapat melaksanakan ketiga fungsinya,
yaitu fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial
budaya,” pungkasnya.
Pihak Pemerintah juga meng
hadirkan Akhiar Salmi yang juga didapuk
sebagai Ahli. Akhiar menyatakan,
pemisahan letak norma yang diatur
oleh Pasal 21 dengan Pasal 47 UU
Perkebunan, sejalan dengan prinsip dan
kelaziman penempatan norma hukum
pidana materiil sehingga tidak kabur
dan tidak melanggar kepastian hukum.

“Penguasa atau penegak hukum tidak
bisa
bertindak
sewenang-wenang,
tindakan mereka sudah dibatasi dengan
tegas dan jelas sehingga masyarakat
bebas dan aman serta tidak perlu takut
untuk mengembangkan diri dengan
adanya UU No.18/2004,” papar Akhiar.
Demikian pula, anggota masyarakat
juga tidak boleh melakukan hal-hal yang
dilarang oleh UU tersebut. Di sinilah
letak keseimbangannya.
Menurut pakar hukum pidana UI
ini, kata ‘sengaja’ dan ‘kelalaian’ yang
tercantum dalam Pasal 47 UU Perkebunan
adalah untuk membedakan jenis delik
sengaja dengan jenis delik kelalaian, dan
bukan untuk membedakan jenis delik
kejahatan dengan pelanggaran.
Memasukkan unsur ‘sengaja’ dan
‘kelalaian’ ke dalam Pasal 47 bukan
membuat pasal tersebut menjadi kabur dan
tidak tegas, justru membuat pasal tersebut
menjadi jelas, tegas, serta mencerminkan
kepastian hukum dan keadilan. (Nur
Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Tebo

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang
Seluruh TPS Se-Kabupaten Tebo

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pembacaan
putusan
perkara PHPU Kabupaten
Tebo, Jambi, Selasa (13/4) di gedung MK.
Sidang pembacaan putusan yang dipimpin
Ketua MK Moh. Mahfud MD ini digelar
setelah Mahkamah menyidangkan perkara
ini selama tujuh kali. Pada sidang kali
ini, MK memutuskan memerintahkan
pemungutan suara ulang seluruh TPS seKabupaten Tebo.
”Memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk
melakukan
pemungutan suara ulang
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun
2011 di seluruh TPS se Kabupaten Tebo,”
tegas Moh Mahfud MD saat membacakan
amar putusan. Selain itu, Mahkamah juga
memerintahkan KPU, Bawaslu, KPU
Provinsi Jambi, dan Panwaslu Kabupaten
Tebo mengawasi pemungutan suara ulang
tersebut sesuai dengan kewenangannya.
Dalam amar putusan yang dibacakan
langsung Moh. Mahfud MD tersebut juga
dinyatakan bahwa Mahkamah menolak
eksepsi Pihak Terkait dan membatalkan
berlakunya Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di
Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten
Tebo Nomor 6/BA KPUTB/2011, tanggal
15 Maret 2011 yang ditetapkan oleh
Termohon (KPU Kabupaten Tebo).
Berdasar bukti dan kesaksian
para saksi, Mahkamah menyampaikan
pertimbangan hukumnya. Terkait dengan
adanya pertemuan Yopi Muthalib dengan
Pengurus Lembaga Adat se-Kecamatan
VII Koto dalam rangka para camat
mengarahkan agar memilih pasangan
Yopi-Sapto dan masing-masing peserta
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Humas MK/GANIE

Hamdi selaku Pemohon berjabat tangan erat dengan kuasa hukumnya, Heru Widodo usai pembacaan
putusan PHPU Kab. Tebo yang memerintahkan pemungutan suara ulang, Rabu (13/4) di ruang sidang
pleno MK.

yang hadir mendapatkan uang saku
sebesar 100 ribu rupiah, Mahkamah
berpendapat memang benar telah terjadi
pertemuan antara Pengurus Lembaga
Adat se-Kecamatan VII Koto yang
difasilitasi oleh Camat VII Koto. Hal
tersebut dibuktikan lagi dengan adanya
bukti surat yang diberi tanda Bukti P-108,
yaitu surat undangan dari Lembaga Adat
Melayu Jambi Kecamatan VII Koto yang
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan
VII Koto dan diketahui oleh Camat VII
Koto, yaitu Romi dengan agenda acara
membicarakan hal-hal yang dianggap perlu
disertai catatan tersedianya konsumsi dan
uang transport. ”Namun demikian, apakah
kejadian tersebut merupakan pelanggaran
prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil

haruslah dikaitkan dengan fakta-fakta
yang lain yang berkaitan,” jelas hakim
konstitusi.
Selanjutnya
Mahkamah
berpendapat penggunaan
marching
band SMPN 3 Rimbo Bujang untuk
kepentingan kampanye adalah jelasjelas telah melanggar ketentuan, menurut
Mahkamah, marching band SMPN 3
Rimbo Bujang merupakan bagian dari
fasilitas sekolah yang dalam pengadaan
marching band tersebut menggunakan
anggaran pemerintah sehingga dilarang
digunakan untuk keperluan kampanye.
Lagipula pelibatan anak-anak dalam
parade kampanye adalah melanggar
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karenanya, dalil Pemohon
tersebut terbukti menurut hukum.

Terbukti pula menurut Mahkamah,
Camat VII Koto, Camat Rimbo Bujang,
Camat Rimbo Ulu, Camat Tebo Ilir, telah
secara aktif menghadiri berbagai acara di
wilayahnya atau memberikan kemudahan
bagi Tim Pasangan Pihak Terkait dalam
kampanyenya. Walaupun acara konsolidasi
PDI-P selaku Tim Pemenangan Pihak
Terkait di Aula Kecamatan VII Koto
dibubarkan, namun terdapat fakta yang
tidak dapat dibantah bahwa Camat VII
Koto telah memfasilitasi dan memberi
kemudahan bagi Tim Pihak Terkait untuk
menggunakan fasilitas-fasilitas negara
untuk kepentingan pasangan calon.
Demikian juga tindakan Camat Rimbo
Bujang, Camat Rimbo Ulu, Camat Tebo
Ilir yang menghadiri berbagai acara
kemasyarakatan pada saat masa kampanye
yang dirangkaikan dengan fakta-fakta lain
dalam perkara ini.
Sedangkan mengenai dalil Bupati
Kabupaten Tebo telah membuat keputusan

v

KLIK

dan/atau tindakan yang menguntungkan
salah satu pasangan atau setidaktidaknya Bupati Tebo telah membiarkan
para pejabatnya untuk ikut aktif dalam
pemenangan pasangan calon nomor urut
3 juga terbukti. Hal yang terbukti pula
mengenai konsolidasi pemenangan Pihak
Terkait yang melibatkan camat, kepala
desa, dan PNS dan pelanggaran yang
lainnya. Sedangkan beberapa dalil yang
diajukan Pemohon juga oleh Mahkamah
juga dianggap tidak terbukti.
Mahkamah juga menemukan
pelibatan PNS terutama camat dan kepala
desa secara terstruktur, sistematis, dan
masif dalam Pemilukada Kabupaten
Tebo untuk memenangkan Pihak Terkait.
Tindakan tersebut adalah tindakan yang
melanggar prinsip Pemilu yang Luber
dan Jurdil. Mahkamah konsisten dengan
putusan-putusan sebelumnya yang tidak
memberi toleransi pelanggaran yang
secara terstruktur dengan melibatkan

pejabat dan PNS dalam Pemilukada untuk
memenangkan salah satu pasangan calon.
Dalam akhir pertimbangannya,
MK
menyatakan,
Terdapat
fakta
hukum dan peristiwa yang saling
terkait antara satu dengan yang lainnya
yang meyakinkan Mahkamah bahwa
terdapat pelanggaran-pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis dan masif
dalam penyelenggaraan Pemilukada
di Kabupaten Tebo. Oleh karena itu,
Mahkamah memutuskan memerintahkan
kepada Termohon untuk melaksanakan
pemungutan suara ulang Pemilukada
Kabupaten Tebo Tahun 2011.
Terkait dengan pelaksanaan putusan
ini, Mahkamah juga memerintahkan
melaporkan kepada MK hasil pemungutan
suara ulang tersebut selambat-lambatnya
90 (sembilan puluh) hari setelah putusan
ini diucapkan. (Yusti Nurul Agustin/
Miftakhul Huda)

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Manfaatkan
permohonan
perkara
di MK melalui
Permohonan
Online
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Cianjur

Tjerdas Peroleh Peroleh Suara Terbanyak
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Nomor Urut 5, Tjetjep Muchtar Soleh dan
Suranto bersama rombongan bersuka cita usai
sidang putusan sengketa pemilukada Kab. Cianjur,
Selasa (26/4) di lobi ruang sidang pleno Gedung MK.

Humas MK/GANIE

M

eskipun telah dilakukan
pemungutan suara ulang di
empat kecamatan, Pasangan
Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah No. Urut 5, Tjetjep
Muchtar Soleh dan Suranto atau biasa
disebut Tjerdas, tetap memperoleh suara
terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten
Cianjur 2011. Pasangan ini total memperoleh
379.797 suara. Angka ini jauh meninggalkan
perolehan suara pasangan calon lainnya.
Salah satu Pemohon (Perkara No. 10/
PHPU.D-IX/2011) yakni Pasangan Calon

No. Urut 2 Dadang Sufianto dan Rk. Dadan,
hanya memperoleh sebanyak 243.474 suara.
Pasangan ini memperoleh suara terbanyak
kedua.
Demikian
diputuskan
oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam
putusan akhirnya No.10-12/PHPU.DIX/2011 yang dibacakan dalam sidang
pembacaan putusan, Selasa (26/4) sore, di
ruang sidang Pleno MK. “Memerintahkan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cianjur untuk melaksanakan putusan
ini,” ungkap Ketua MK Moh. Mahfud

MD mengakhiri pembacaan putusan.
Sedangkan Pemohon lainnya
(Perkara
No.
12/PHPU.D-IX/2011),
yakni Pasangan Calon No. Urut 1,
Hidayat Atori-U. Suherlan Djaenudin dan
Pasangan Calon No. Urut 6, Maskana
Sumitra-Ade Sanoesi masing-masing
hanya memperoleh 52.681 suara dan
32.514 suara. Sehingga melalui putusan
ini, MK telah menegaskan kemenangan
pasangan calon Tjetjep dan Suranto.
Putusan tersebut diambil Mahkamah
berdasarkan pada Surat Keputusan KPU
Kabupaten Cianjur No. 12/Kpts/KPUKab.011.329996/2011 tentang Penetapan
Rekapitulasi
Hasil
Penghitungan
Perolehan Suara Pemungutan Suara
Ulang. Dalam surat bertanggal 25 Maret
2011 tersebut, pasangan calon Tjetjep dan
Suranto memperoleh 67.912 suara di empat
kecamatan. Sebelumnya, Mahkamah
dalam putusan selanya memerintahkan
untuk dilakukan pemungutan suara ulang
di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cipanas,
Kecamatan Mande, dan Kecamatan Pacet
(Dodi/mh)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

Tsaqifta Daniesta Rifda
(Putri)
Pada Tanggal 9 April 2011

Putri pertama dari Anissa Lestari (Staf Humas MK) & Irfan Danial
Semoga menjadi anak yang soleha, taat beragama dan berbakti kepada
kedua orang tua.
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SKLN Tapal Batas antara Pemkab dan Pemkot Sorong

Panel Hakim Sahkan Tiga Bukti

S

idang Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara (SKLN) antara
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Sorong dengan Pemerintah Kota
(Pemkot) Sorong, Provinsi Papua Barat,
kembali digelar di Mahkamah Konstitusi,
Selasa (5/4/). Permohonan diajukan oleh
Pemkab Sorong yang dalam hal ini dihadiri
oleh duo kuasa hukumnya, Christoffel
Tutuarima dan Alexi Sasube. Sedangkan
Termohon Pemkot Sorong dihadiri
Walikota Sorong, J.A. Jumame, Kabag
Pemerintahan, Rahman, dan Anggota
DPR Kota Sorong, Ishak Rahareng,
serta didampingi kuasa hukumnya, Haris
Nurlete.
Dalam persidangan dengan agenda
pemeriksaan perbaikan permohonan ini,
Pemohon melalui kuasanya menyampaikan
pokok-pokok perbaikan permohonan. Di
antaranya mengenai kedudukan hukum
(legal standing) Pemohon, kerugian
konstitusional, dan batas wilayah yang
menjadi sengketa, serta perbaikan
permintaan permohonan (petitum).
“Pertama, menyangkut perbedaan
antara lembaga negara dan lembaga daerah.
Kedua, menyangkut sengketa kewenangan
konstitusi lembaga negara, khususnya
kewenangan konstitusi Pemohon yang
dirugikan. Ketiga, menyangkut batas-batas
wilayah antara pemohon dan Termohon,”
kata kuasa hukum Pemohon, Christoffel
Tutuarima.
Sebagaimana dalam persidangan
pendahuluan (21/2/2011), Pemkab Sorong
mengklaim penataan wilayah Kota Sorong
(Termohon) yang berasal dari batas wilayah
Kota Administrasi Sorong telah mengurangi
wilayah Kab. Sorong (Pemohon). Termohon
telah menentukan tapal batas wilayah
menurut keinginan Termohon sendiri
tanpa ada koordinasi dengan Pemohon
untuk membangun tanda tapal batas antara
perbatasan Kota Sorong dan Kab. Sorong.

Pemohon menganggap tapal batas
Kota Sorong telah masuk dalam wilayah
Kabupaten Sorong seluas 4 kilometer
melewati hutan lindung dan tanah Dinas
Pertanian Kab. Sorong yang merupakan batas
terakhir dari Kelurahan Klasaman. Selain itu,
Pemohon juga mengatakan Termohon telah
melakukan upaya mengelabui isi Peraturan
Pemerintah No. 31/1996 dan UU No.
45/1999. 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 Kab. Sorong. Tidak hanya itu,
Termohon pun membangun dua kantor
kelurahan, yaitu Kelutrahan Klablim dan
Kelurahan Klasuat.
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. Terhadap perbaikan
Permohonan, Pemkot Sorong melalui
kuasanya menyatakan belum menyiapkan
jawaban tertulis. “Pada prinsipnya,
secara tertulis kami belum siap,” kata
kuasa Pemkot Sorong, Haris Nurlete.
Sebelum mengakhiri sidang untuk
Perkara No. 1/SKLN-IX/2011, Panel
Hakim yang menyidangkan perkara ini
yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
yang bertindak sebagai ketua, didampingi
Hakim Konstitusi Muhammad Alim dan
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
sebagai anggota, mengesahkan tiga bukti
Pemohon, yaitu bukti P-1 sampai P-3.
(Nur Rosihin Ana/mh)

Humas MK/Fitri Yuliana

Kuasa Termohon (Pemkot Sorong) Haris Nurlete pada sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)
antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Provinsi Papua
Barat, Selasa (5/4) di ruang sidang pleno MK.
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RUANG SIDANG

SKLN Pemda Penajam Paser Utara-Kemenhut

Mediasi Bukit Soeharto Gagal

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang Sengketa
Kewenangan
Lembaga
Negara (SKLN) antara
Pemda Kabupaten Penajam Paser Utara
(Pemohon) dengan Menteri Kehutanan
(Termohon), Rabu (6/4). Perkara No.
2/SKLN-IX/2011
ini
beragendakan
pemeriksaan perbaikan Pemohon. Sidang
kali ini dihadiri kuasa hukum Pemohon,
Andi Muhammad Asrun dan Merlina
beserta wakil prinsipal pemohon Sutiman
(Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara) dan Jono (Kadis Pertambangan
Kabupaten Penajam Paser Utara).
Sedangkan dari pemerintah atau Termohon
dihadiri oleh Gunarto Agung Prasetyo
(Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
Teknik Kementerian Kehutanan), Supardi
(Kepala Bagian Penanganan Perkara
Kementerian Kehutanan), dan Mualimin
(Kemenkumham).
Pada persidangan sebelumnya,
Jumat (11/3), Panel Hakim yang terdiri
dari M. Akil Mochtar (ketua), Ahmad
Fadlil Sumadi (anggota), dan Hamdan
Zoelva (anggota) sudah memberikan saran
agar Pemohon dan Termohon melakukan
mediasi demi terwujudnya penyelesaian
yang bersifat non-litigasi.
Melalui kuasa hukumnya, Andi
Asrun, Pemohon pada persidangan
sebelumnya mendalilkan bahwa hak
konstitusional Pemohon dirugikan oleh
Termohon dengan fakta telah hilangnya
fungsi hutan di Kabupaten Sepaku yang
sebelumnya telah menjadi wilayah
transmigrasi menjadi hutan wisata bukit
Soeharto. Dengan hilangnya fungsi
tersebut,
menyebabkan
hilangnya
kewenangan Menteri Kehutanan RI atas
wilayah itu karena Pemda Penajam Paser
Utara harus menjalankan pemerintahan
secara utuh di seluruh wilayah Penajam
Paser Utara termasuk pada wilayah yang
hilang tersebut.
Pada persidangan ini diketahui,
Pemohon dan Termohon tidak bisa
melaksanakan saran Panel Hakim untuk
melakukan mediasi. Baik Pemohon dan
Termohon menganggap upaya tersebut
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Kuasa hukum Pemohon, Andi Muhammad Asrun dan Merlina beserta Wakil Prinsipal Pemohon Sutiman
(Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara) dan Jono (Kadis Pertambangan Kabupaten Penajam
Paser Utara) pada sidang SKLN antara Pemda Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemohon) dengan Menteri
Kehutanan (Termohon), Rabu (6/4) di ruang sidang pleno MK.

tidak bisa dilakukan meski mereka
sudah bertemu dan berupaya untuk
menyelesaikan perkara ini dengan cara
mediasi. “Sudah ada kunjungan dari Tim
kementerian Kehutanan ke lokasi, tapi di
lokasi yang muncul adalah perdebatan
dan saling menyalahkan,” ujar Asrun di
hadapan Mahkamah, Rabu (6/4).
Hal serupa juga diungkapkan Pihak
Pemerintah, Gunarto Agung Prasetyo.
Gunarto mengatakan, pihaknya sudah
melakukan upaya secara terbuka untuk
mencapai kesepakatan. Namun, sejatinya
mekanisme perubahan fungsi hutan sudah
memiliki regulasinya termasuk, mengenai
kewenangan di Taman Hutan Raya juga
sudah dibagi habis terkait kewenangan
dan fungsi dari bupati, gubernur, sampai
pemerintah pusat. “Pemerintah pusat
hanya menetapkan NSPK (Norma Standar
Prosedur dan Kriteria),” ujar Gunarto.
Pihak Pemohon, pada persidangan
kali ini juga memperbaiki petitum-nya. Bila
pada persidangan sebelumnya pemohon
meminta
Mahkamah
menyatakan,
Pemohon memiliki kewenangan untuk
mengatur
penyelenggaraan
urusan

pemerintahan di seluruh wilayah Penajam
Paser Utara sebagaimana diatur dalam Pasal
21 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Petitum itu kemudian diubah pada
persidangan kali ini menjadi meminta
Mahkamah menyatakan Termohon tidak
memiliki kewenangan untuk mengatur
penyelenggaraan pengurusan kehutan di
wilayah
Kabupaten Penajam Paser Utara
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2)
huruf b UU No. 14 Tahun 1999 yaitu di
desa dan kelurahan yang ada di wilayah
kecamatan Penajam, Sepaku, Waru, dan
Babulu.
Petitum
ketiga,
menyatakan
Pemohon memiliki kewenangan untuk
mengatur
penyelenggaraan
urusan
pemerintah di seluruh wilayah Penajam
Paser Utara, yaitu seluruh satuan wilayah
pemerintahan desa dan kelurahan pada
Kecamatan Penajam, Sepaku, Waru,
dan Babulu sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 21 UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah. (Yusti Nurul
Agustin/mh)
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Hak Konstitusional Dirugikan UU MD3, Pimpinan
DPRD Kabupaten Kupang Mengadu ke MK
Oleh: Lulu Anjarsari

W

akil
Ketua
DPRD
Kabupaten
Kupang
Anthon
Melkianus
Natun
mengajukan
pengujian terhadap UU No.27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU
MD3). Kepaniteraan MK meregistrasi
permohonan ini dengan Nomor 21/
PHPU.D-IX/2011.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon
mendalilkan
hak
konstitusionalnya terlanggar dengan
berlakunya Pasal 354 ayat (2) UU
No.27/2009. Pasal 354 ayat (2) menyatakan
bahwa
“Pimpinan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari
partai politik berdasarkan urutan
perolehan kursi terbanyak di DPRD
kabupaten/kota”.
Menurut Pemohon,
hal tersebut bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28D ayat (3) UUD RI Tahun 1945.
Pemohon yang berkedudukan hukum
sebagai perseorangan kewarganegaraan
mengungkapkan bahwa Pasal 354 ayat (2)
UU No.27 /2009 mengandung multitafsir.
Pemohon menilai Pasal 354 ayat (2)
memungkinkan pengisian Kursi Pimpinan
DPRD secara berlaku surut dan membuka
peluang penafsiran penetapan pimpinan
DPRD dapat diganti dalam satu periode
dengan Partai Politik yang berbeda
apabila partai politik yang sementara
menempati unsur pimpinan DPRD
terjadi pengurangan jumlah kursi karena
pengalihan kursi ke daerah pemilihan
yang telah menjadi Kabupaten Otonom
yang terbentuk sebelum Pemilu Tahun
2009, dan hal penggantian tersebut tidak
memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 45
dan Pasal 42 PP 16 Tahun 2010.
Pemohon mendalilkan UU No.52
Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Sabu Raijua diundangkan
pada tanggal 26 November atau 5 (lima)

bulan sebelum pemungutan suara anggota
legistatif tahun 2009 di Kabupaten
Kupang. Secara fakta dan yuridis,
penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan
alokasi kursi hingga penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) anggota DPRD
Kabupaten Kupang periode 2009-2014
terjadi sebelum diundangkannya UU
No.52 Tahun 2008. Penerapan UU Nomor
52 Tahun 2008 yang berlaku secara surut
itulah yang dianggap Pemohon merugikan
hak konstitusionalnya.
Menurut Pemohon, dari hasil Pemilu
pada 9 April 2009, Pemohon menduduki
peringkat ketiga dari jumlah perolehan
suara dengan jumlah kursi sama dengan
Partai Demokrat. Pasal 354 ayat (2)
memungkinkan pengisian Kursi Pimpinan
DPRD secara berlaku surut dan membuka
peluang penafsiran penetapan pimpinan
DPRD dapat diganti dalam satu periode
dengan Partai Politik yang berbeda apabila
partai politik yang sementara menempati
unsur pimpinan DPRD terjadi pengurangan
jumlah kursi karena pengalihan kursi
ke daerah pemilihan yang telah menjadi

Kabupaten Otonom yang terbentuk
sebelum Pemilu Tahun 2009.
Oleh karena itu, dalam petitum
provisinya, Pemohon meminta kepada
Majelis Hakim MK memerintahkan
kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
apabila proses dari Lembaga DPRD
Kabupaten Kupang tetap dilanjutkan
sepanjang proses pengujian UU ini
berlangsung agar menunda atau tidak
menerbitkan Surat Keputusan pengisian
kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Kupang setidak-tidaknya sampai adanya
putusan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara a quo yang mempunyai kekuatan
hukum tetap. Selain itu, Pemohon meminta
agar Mahkamah menyatakan Pasal 354
ayat (2) UU No.27 Tahun 2009 sepanjang
ditafsirkan perolehan kursi terbanyak
berdasarkan penetapan Perolehan Kursi
Partai Politik setelah dialihkan dalam
hal terjadi pembentukan Kabupaten/Kota
sebelum Pemilu bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

kab-kupang.go.id
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Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang April 2011)
No

34

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Amar Putusan

6 April 2011

Ditolak

Tidak Diterima

1

21/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian
[Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
dan Pasal 5] dan Pengujian Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
[Pasal 303 Ayat (1), (2), (3), Pasal
303 bis Ayat (1) dan (2)

1.
2.

2

53/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
[Pasal 31 ayat (1)]

Hi. Satono

6 April 2011

3

36/PUU-VIII/2010

1.

11 April 2011

Pengujian UU No. 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas
UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Pasal 235
ayat (2)] dan Pengujian UU No. 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum [Pasal 5 ayat (1)]

2.
3.
4.
5.

Suyud
Liem Dat Kui

Tanggal Putusan

Dolfie Daniel
Angkouw
Lucky Aldrin
Senduk
Franciscus Daniel
Sompie
Suardi Hamzah
Donald Kagel
Monintja

Ditolak

4

10/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman
[Pasal 24 ayat (2)]; Pengujian UU
No. 14 Tahun 1985 junto UU No. 5
Tahun 2004 junto 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)]

Liem Marita

15 April 2011

Tidak Diterima

5

56/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung [Pasal
67 huruf b dan Pasal 69 huruf b]

R. Ngadino
Hardjosiswojo

15 April 2011

Ditolak

6

22/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 20 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas UU No. 21
Tahun 1997 tentang Bea perolehan
Hak Atas Tanah dan bangunan
[Pasal 164 Butir 2 huruf b]

Fachri Alamudie

26 April 2011

Tidak Diterima

7

48/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 44 Tahun 2008
tentang Pornografi [Penjelasan
Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6]

M. Farhat Abbas, dkk

26 April 2011

Ditolak
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Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah
(Sepanjang April 2011)
No
1

Nomor Registrasi
30/PHPU.D-IX/2011

Pokok Perkara

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

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar Putusan

1.

Sa’ida dan
Haryanto
Moch. Najib YN
dan Siti Azzah

11 April 2011

Ditolak

2.

2

31/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2011

Albiner Sitompul dan
Steven P.B

11 April 2011

Putusan Sela

3

32/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2011

Dina Riana Samosir
dan Hikmal Batubara

11 April 2011

Putusan Sela

4

33/PHPU.D-IX/2011

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

Sukandar dan Hamdi

13 April 2011

Dikabulkan

5

34/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Supiori Putaran
Kedua Tahun 2011

Julianus Mnusefer dan
Theodorus Kawer

15 April 2011

Ditolak

6

35/PHPU.D-IX/2011

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

Albert Tuliahnuk dan
Torim Endama

20 April 2011

Ditolak

7

10-12/PHPU.D-IX/2011

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

Dadang Sufianto; dan
RK. Dadan Suryanegara

26 April 2011

Putusan Akhir

8

36/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Kaur Putaran
Kedua Tahun 2011

Joharman Ma’in Saleh
dan Anhar Basaruddin

26 April 2011

Ditolak

9

37/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2011

Aditya Anugrah Moha
dan Norma Makalag

28 April 2011

Ditolak

10

38/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2011

Suharjo D. Makalag
dan Hasna Mokodompit

28 April 2011

Tidak Diterima

11

39/PHPU.D-IX/2011

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

M. Sudin Asrin dan
Kurniadi

28 April 2011

Tidak Diterima
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Profil Hakim

Dr. H. Anwar Usman. S.H., M.H.

Guru, Aktor, dan Kini Hakim Konstitusi

M

engawali karier sebagai
seorang guru honorer pada
1975, tidak membatasi
langkah Anwar Usman
menjadi seorang Hakim Konstitusi
seperti sekarang. Keterpilihannya sebagai
pengganti M. Arsyad Sanusi, dipandang
oleh pria kelahiran 31 Desember 1956
merupakan jalan takdir yang dipilihkan
Allah
SWT
untuknya.
“'Apapun
keputusan bapak-bapak itulah, keputusan
yang terbaik menurut Tuhan untuk saya'.
Kalimat itu saya ucapkan ketika ditanya
dalam forum Rapim yang dipimpin oleh
Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa
mengenai pencalonan saya sebagai hakim
konstitusi. Saya sama sekali tak pernah
membayangkan untuk mengucapkan
sumpah jabatan di hadapan Presiden.
Saya juga tak pernah membayangkan
bisa terpilih menjadi salah satu hakim
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konstitusi,” jelas suami dari Hj. Suhada
yang merupakan seorang bidan yang kini
mengurus RS Wijaya Kusuma, Lumajang,
dan RS Budhi Jaya Utama, Depok ini.
Anwar yang dibesarkan di Desa
Rasabou, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa
Tenggara Barat, mengaku dirinya terbiasa
hidup dalam kemandirian. Lulus dari
SDN 03 Sila, Bima pada 1969, Anwar
harus meninggalkan desa dan orang
tuanya untuk melanjutkan pendidikannya
ke Sekolah Pendidikan Guru Agama
Negeri (PGAN) selama 6 tahun hingga
1975. “Selama sekitar enam tahun hidup
terpisah dari orangtua, saya banyak belajar
tentang disiplin dan kemandirian, karena
memang sebagian hidup saya habiskan di
perantauan,” jelas putra asli Bima, Nusa
Tenggara Barat ini.
Lulus dari PGAN pada 1975,
atas restu Ayahanda (Alm.) Usman A.

Rahim beserta Ibunda Hj. St. Ramlah,
Anwar merantau lebih jauh lagi ke
Jakarta dan langsung menjadi guru pada
SD Kalibaru. Selama menjadi guru,
Anwar pun melanjutkan pendidikannya
ke jenjang S1. Ia pun memilih Fakultas
Hukum Universitas Islam Jakarta dan
lulus pada 1984. “Teman-teman saya
sesama PGAN kala itu banyak memilih
untuk melanjutkan pendidikan ke IAIN,
mengambil fakultas tarbiyah, fakultas
syariah atau fakultas lainnya. Adapula
yang melanjutkan pendidikan ke Institut
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).
Jarang yang memilih fakultas hukum.
Akan tetapi, saya tidak melepaskan diri
dari dunia pendidikan yang menjadi basic
saya. Terbukti SD Kalibaru tempat pertama
kali saya mengadu nasib di Jakarta pada
1975 telah berkembang menjadi sebuah
yayasan pendidikan dengan berbagai
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jenis dan tingkatan pendidikan. Saya
pun terpilih dan diangkat menjadi Ketua
Yayasan sampai saat ini,” ujar pria yang
gemar menyanyikan lagu-lagu Broeri
Marantika.
Pecinta Teater
Selama menjadi mahasiswa, Anwar
aktif dalam kegiatan teater di bawah
asuhan Ismail Soebarjo. Selain sibuk
dalam kegiatan perkuliahan dan mengajar,
Anwar tercatat sebagai anggota Sanggar
Aksara. Dirinya pun sempat diajak untuk
beradu akting dalam sebuah film yang
dibintangi oleh Nungki Kusumastuti,
Frans Tumbuan dan Rini S. Bono besutan
sutradara ternama Ismail Soebarjo pada
1980. “Saya hanya mendapat peran kecil,
namun menjadi suatu kebanggaan bisa
menjadi anak buah sutradara sehebat
Bapak Ismail Soebarjo, apalagi film yang
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berjudul “Perempuan dalam Pasungan”
menjadi Film Terbaik dan mendapat Piala
Citra,” kenang pria yang meraih gelar
Doktor pada Universitas Gadjah Mada.
Akan tetapi, keterlibatan Anwar
dalam film yang meledak pada 1980
tersebut, menuai kritik dari orangtuanya.
“Ketika film itu meledak, sampailah film
itu ke Bima. Kebetulan di film itu ada
adegan saya jalan bersama seorang wanita
di Pasar Cikini, orang-orang di kampung
saya, heboh semua. Padahal di film itu
saya hanya sebagai penggembira saja.
Ketika Bapak saya tahu, saya dimarahi.
Kata beliau, ‘Katanya ke Jakarta untuk
kuliah, ini malah main film’,” kenangnya
sambil tersenyum.
Anwar mengenang keterlibatannya
dalam dunia teater sebagai salah satu
pengalaman dia yang paling berkesan.
Menurut pria yang ramah ini, dunia teater
mengajarkannya banyak hal termasuk tentang
filosofi kehidupan. Dunia teater dan film,
menurut mantan Hakim Yustisial Mahkamah
Agung ini, pada intinya mengandung unsur
edukasi yang mengajak pada kebajikan,
termasuk bagaimana bersikap dan bertutur
kata. “Mengucapkan sumpah seorang diri
di hadapan Presiden SBY, banyak teman
yang khawatir. Tapi, Alhamdulillah, berkat
pengalaman saya di bidang teater, saya bisa
mengatasi kegugupan dan tidak demam
panggung ketika harus mengucapkan lafal
sumpah,” urai mantan Kepala Badan Litbang
Diklat Kumdil Mahkamah Agung periode
2006 – 2011 ini.
Sukses meraih gelar Sarjana
Hukum pada 1984, Anwar mencoba ikut
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tes menjadi calon hakim. Keberuntungan
pun berpihak padanya ketika ia lulus dan
diangkat menjadi Calon Hakim Pengadilan
negeri Bogor pada 1985. “Menjadi hakim,
sebenarnya bukanlah
cita-cita saya.
Namun, ketika Allah menginginkan, di
manapun saya dipercaya atau diamanahkan
dalam suatu jabatan apapun, bagi saya itu
menjadi lahan untuk beribadah. Insya Allah
saya akan memegang dan melaksanakan
amanah itu dengan sebaik-baiknya,” urai
pria berjenggot lebat yang pernah bertugas
di Pengadilan Negeri Atambua dan
Pengadilan Negeri Lumajang tersebut.
Tegakkan Keadilan dan Jaga Etika
Hakim Konstitusi
Sosok sederhana ini menganggap
prestasi tertingginya dalam dunia peradilan
sebagai hakim konstitusi, jauh dari
bayangannya selama ini. Di Mahkamah
Agung, jabatan yang pernah didudukinya,
di antaranya menjadi Asisten Hakim
Agung mulai dari 1997 – 2003 yang
kemudian berlanjut dengan pengangkatan
nya sebagai Kepala Biro Kepegawaian
Mahkamah Agung selama 2003 – 2006.
Lalu pada 2005, dirinya diangkat menjadi
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan
tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro

38

KONSTITUSI April 2011

Kepegawaian. Namun, Anwar mengakui
tidak asing dengan lembaga peradilan
yang berdiri sejak 2003 ini. Selain dari
keilmuan yang didalami, ia pun sudah
lama mengenal Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva yang sama-sama berasal dari Bima,
Nusa Tenggara Barat. “Saya sudah sering
berkomunikasi dengan Pak Hamdan sejak
beliau menjadi Anggota Komisi II DPR.
Begitu juga halnya dengan Pak Akil (M.
Akil Mochtar, red.). Sementara itu, dengan
Pak Fadlil (Ahmad Fadlil Sumadi, red.)
kami pernah bersama-sama di Mahkamah
Agung,” ujarnya.
Menurut
Anwar,
semenjak
Mahkamah Konstitusi berdiri ia selalu
mengikuti perkembangan lembaga yang
dipimpin oleh Moh. Mahfud MD tersebut
sehingga tidak sulit untuk beradaptasi
dengan lingkungan di MK. “Saya langsung
beradaptasi. Apalagi Pak Ketua langsung
mengajak saya untuk ikut bersidang
sesaat setelah saya mengucapkan sumpah
di hadapan Presiden. Saya dengar dari
teman-teman Kepaniteraan bahwa sidang
di MK terkadang sampai tengah malam.
Tentu saya pun siap untuk itu,” paparnya.
Prinsip Anwar dalam menjalankan
tugas sebagai hakim selama ini selalu
mencontoh Rasulullah SAW. Dia

menyitir kisah Nabi Muhammad SAW.
“Dikisahkan dalam sebuah hadist,
Rasulullah SAW
pernah didatangi
oleh pimpinan kaum Quraisy untuk
meminta perlakuan khusus terhadap
anak bangsawan Quraisy yang mencuri.
Beliau dengan bijak mengatakan, ‘Demi
Allah, jika Fatimah, anakku sendiri
mencuri, akan aku potong tangannya’.
Artinya, penegakan hukum dan keadilan
harus diberlakukan terhadap siapapun
tanpa kecuali,” jelasnya.
Disinggung mengenai istri dan
ketiga anaknya, pria yang murah senyum
inipun menganggap keluarganya sebagai
penopang kariernya yang utama. Baginya,
dukungan dari sang istri dan ketiga buah
hatinya mampu membuatnya bertahan
hingga puncak kariernya sebagai hakim
konstitusi ini. Ia pun membedakan urusan
keluarga dengan urusan pekerjaan.
“Keluarga
adalah
segala-galanya.
Alhamdulillah, sejak awal, istri dan anak
saya tercinta mengerti dan memahami
untuk tidak mencampuri urusan pekerjaan
kantor, tanpa saya minta. Mereka pun
tetap mendukung saya,” tandas ayah dari
Kurniati Anwar, Kahiril Anwar dan Sheila
Anwar ini. (Lulu A.)

JEJAK KONSTITUSI

Maria Ulfah
Sang Pengusul Perlindungan Hak Asasi Manusia

D

i antara 66 anggota Badan
Penyelidik
Usaha-usaha
Persiapan
Kemerdekaan
(BPUPK), hanya dua anggota
yang perempuan. Salah satu di antara
kedua perempuan itu adalah Maria Ulfah.
Kelahiran Serang, 18 Agustus 1911 itu
merupakan sarjana hukum perempuan
pertama di Indonesia. Gelar Meester
in de Rechten tersebut ia raih dari
Rechtshogeschool Universitas Leiden,
Belanda, dalam usia 22 tahun pada 1933.
Ia menamatkan kuliahnya selama empat
tahun.
Maria memiliki nama panggilan
kecil Itje. Ia lahir dari pasangan Raden
Mochammad Achmad dan Chadidjah
Djajadiningrat. Karena Mochammad
Achmad menjabat sebagai Bupati
Kuningan, Itje memiliki kesempatan untuk
menamatkan Algemeene Middelbare
School (AMS), yaitu Sekolah Menengah
Atas pada zaman kolonial Belanda di
Indonesia.
Ketika sang ayah mendapat
kesempatan untuk mendalami ilmu
koperasi di Belanda, Itje bersama kedua
adiknya ikut menemani ke Belanda.
Sedangkan ibunya, pada saat itu telah wafat.
Di Belanda, Itje memilih melanjutkan
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
Leiden. Sebenarnya, ketika itu sang ayah
menghendaki agar ia menjadi dokter.
“Tapi saya mau memperjuangkan hakhak wanita,” ujar Itje, sebagaimana ditulis
dalam situs hapsarisumut.wordpress.com.
Ia berpendapat, secara hukum
kedudukan wanita masih sangat lemah
sehingga perlu diperbaiki. ”Banyak wanita
diperlakukan tidak adil, dicerai tidak boleh
protes atau ke pengadilan. Hal ini amat
menyakitkan hati saya, ” demikian Itje
memberi alasan atas pilihannya.
Di Belanda, Itje menjadi anggota
perhimpunan
mahasiswa
Leiden,
Vereeniging van Vrouwelijke Studenten
Leiden (VVSL). Rupanya, keinginannya

Sepulang dari Belanda, Itje sempat
bekerja di kantor Kabupaten Cirebon. Ia
kemudian mengajar di HBS dan AMS
milik Muhammadiyah, serta di Perguruan
Rakyat. Di tempat itulah ia berkenalan
dengan tokoh pergerakan lain seperti
Wilopo, Sumanang, M. Yamin, Sahardjo,
serta Amir Sjarifuddin. Itje juga disebutsebut pernah memperdalam bahasa
Indonesia pada penyair Amir Hamzah.

Maria Ulfah

untuk turut serta dalam gerakan persamaan
gender berubah menjadi perjuangan
menuju kemerdekaan bagi seluruh bangsa
Indonesia. Di sana, Itje banyak berjumpa
dengan tokoh-tokoh nasional. Tak jarang
ia terlibat dalam percakapan ayahnya
dengan Haji Agus Salim, yang pernah
tinggal di Belanda. Perbincangan mereka
berkisar sekitar perkoperasian dan soal
buruh. Muhammad Hatta juga sering hadir
di sana.
Itje juga mengenal Sjahrir di
Belanda, lewat iparnya, Djoehana
Wiradikarta. Secara ideologis, Sjahrir
cukup banyak memberikan pengaruh
kepada Itje. Sjahrir pernah meminjamkan
buku karangan seorang gadis pengikut
Mao Tse Toeng. Itje juga membaca
buku pembelaan “Indonesie klaagt Aan
(Indonesia Menggugat). Kedekatannya
dengan Sjahrir membuat Itje terlibat dalam
rapat-rapat politik.
Semasa di Belanda, Sjahrir pernah
mempunyai rencana untuk membuat
wisma buruh sebagaimana di Belanda,
manakala kembali ke Indonesia. Ide
tersebut sejalan dengan keinginan Itje yang
hendak mengangkat derajat perempuan.

Pengusul Hak Asasi Manusia
Dengan latar belakang pendidikan
dan pengalaman organisasinya tersebut,
wajar saja jika Itje terpilih sebagai
anggota Badan Penyelidik. Bahkan, ia
kemudian ditempatkan dalam Panitia
Kecil Perancang Undang-undang Dasar
yang diketuai Soekarno.
Sayang, sejarah kurang mencatat
peran Itje dalam Panitia Kecil tersebut.
Padahal, dalam sidang yang berlangsung
pada 13 Juli 1945, sebagaimana ditulis
Muhammad Yamin dalam buku Naskah
Persiapan Undang-undang Dasar 1945
(cetakan kedua, 1971), Itje mengajukan
sebuah usul penting yang masih sangat
relevan bagi ketatanegaraan Indonesia
saat ini. Ketika itu ia meminta kepada
sidang agar hak-hak dasar manusia
dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.
Namun, sebelum usul itu diperdebatkan,
Ketua Panitia Kecil, Sukarno, buru-buru
memotong usul tersebut. “Tidak perlu,
karena Negara Indonesia berdasar atas
kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Belum ditemukan catatan, apakah
pada saat itu Itje cukup ngotot untuk
memperjuangkan usulannya tersebut.
Namun, perjuangan menuntut hak asasi
manusia untuk dimasukkan sebagai bagian
dari konstitusi menjadi perjuangan yang
tak pernah putus dari para pegiat hak asasi
manusia. Akhirnya, hak-hak dasar tersebut
baru dimasukkan lebih dari setengah
abad kemudian dalam Perubahan Kedua
Undang-undang Dasar 1945.
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http://ceritaindonesia.wordpress.com

Perjalanan dinas para Menteri Menteri Republik ketika meninjau front Jawa Timur. Mereka menunggu kereta di stasiun Mojokerto yang akan membawa kembali
ke Jogjakarta. Tak ada uang dinas perjalanan, tak ada ruang tunggu VIP. Dari kiri ke kanan, Mr. Tan Po Goan ( Menteri Negara ), Mr. Amir Syarifuddin ( Menteri
Pertahanan ), Agus Yaman ( Badan Penghubung ), Mr.Maria Ulfah ( Menteri Sosial ), Dr.Johannes Leimena ( Menteri Kesehatan ), Mr. Ali Budiardjo ( Sekretaris
Negara ), Adnan Kapau Gani ( Menteri Kemakmuran ) dan Sutan Syahrir ( Perdana Menteri )

Di dalam Amandemen UUD
1945 tersebut, hak-hak asasi manusia
termuat dalam Pasal 28A sampai dengan
Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan
lainnya yang tersebar di beberapa pasal.
Perumusan tentang hak-hak asasi manusia
dalam konstitusi Republik Indonesia dapat
dikatakan sangat lengkap. Hal tersebut
menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu
konstitusi yang paling lengkap memuat
ketentuan yang memberikan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia.
Pembela Hak-Hak Perempuan
Keberadaan UUD 1945 sebelum
dan pasca perubahan, hak memilih
dan dipilih bukan hanya merupakan
sesuatu yang taken for granted. Semua
melalui perjuangan tidak mudah. Politik
Belanda saat itu menerapkan diskriminasi
berdasarkan ras dan jenis kelamin.
“Pada tahun 1908, hak pilih hanya
diberikan untuk laki-laki Eropa sampai
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akhirnya meliputi semua laki-laki di Hindia
Belanda pada 1925. Jangankan perempuan
Indonesia, Perempuan Belanda saja belum
memiliki hak untuk memilih di Hindia
Belanda pada tahun-tahun tersebut,” tulis
Kurniawati Hastuti di situs LIPI.
Dari catatan Saskia E. Wieringa
yang meneliti gerakan perempuan di
Indonesia, dalam disertasinya yang
dibukukan
Penghancuran
Gerakan
Perempuan Politik Seksual di Indonesia
Pasca Kejatuhan PKI, ia memberi tempat
bagi peran Maria Ulfah. Mengenai hak
politik ini, perempuan Belanda akhirnya
mendapatkan haknya, namun tidak bagi
perempuan di Hindia Belanda.
Dalam perkembangannya kemudian,
hak memilih dan dipilih diakui, meski
sebatas perempuan yang berpendidikan
Hindia Belanda. Itje tercatat pernah
diusulkan organisasi perempuan Indonesia
menjadi anggota Volksraad mewakili
perempuan Indonesia, saat hak hanya

dimiliki perempuan Belanda ini, namun
ditolak dan menimbulkan protes gerakan
perempuan Indonesia.
Saskia juga mencatat Itje setelah
kemerdekaan banyak terlibat dalam
gerakan keadilan bagi perempuan di
wilayah domestik dan publik. Gerakan
perempuan sendiri sebelum 1965 patut
diperhitungkan baik dalam perjuangan
meraih kemerdekaan maupun mengisi
kemerdekaan.
Komisi yang menyusun RUU
Perkawinan terbentuk diperjuangkan
gerakan perempuan sejak dulu. Kondisi
perkawinan saat itu bisa dilakukan di
bawah umur, kawin paksa dan talaq
bisa dilakukan setiap saat dan maraknya
poligami. Akhirnya disepakati perkawinan
didasari kemauan bebas kedua belah pihak,
poligami dengan superketat (kesetaraan
dan adil). “Bagi Maria Ulfah hal ini berarti
dalam praktiknya poligami menjadi tidak
mungkin, karena jika seorang laki-laki

dapat berlaku dalam kekayaan setara
dan adil, secara emosional tak mungkin
dilakukan, ‘cinta tak dapat dibagi’,” tulis
Saskia di bukunya.
Ia termasuk tokoh yang konsisten
memperjuangkan keadilan bagi perempuan
semasa hidupnya. Itje sejak awal bukan
perempuan pada umumnya, dengan kondisi
marginalisasi dan diskriminasi kaumnya,
lantas hanya “nrimo ing pandum”
konstruksi masyarakat yang tidak adil. Ia
memang manusia rasional yang terdidik
pada zamannya. Soebadio, tokoh sosialis
ini pernah menuturkan kepada sebuah
media saat saat istrinya sakit, “Selama ini
dia itu wanita yang rasional sekali.”
Menteri Perempuan Pertama
Kedekatan Itje dengan Sjahrir
terbawa hingga ke tanah air. Dialah
yang menjadi tuan rumah Perjanjian
Linggarjati.
Sebagaimana
dikutip
dalam situs sunangunungdjati.com, ia
mengusulkan Linggarjati, Kuningan, Jawa
Barat, kepada Sjahrir sebagai alternatif
lokasi perundingan pada 25 Maret 1947.
Pada saat itu, karena Soekarno dan Hatta,

sebagai Presiden dan Wakil Presiden,
berkedudukan di Yogyakarta, ibu kota
sementara Republik itu ditawarkan sebagai
tempat perundingan. Sedangkan Belanda
menginginkan Jakarta, wilayah yang
mereka kuasai, sebagai tempat berunding.
Buku Peristiwa 3 Juli 1946, yang
ditulis M. Yuanda Zara, juga menulis
kedekatan Itje dengan Sjahrir. Di sana
diceritakan, sehabis sidang pleno Badan
Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat,
Sjahrir berbincang dengan koleganya dari
Partai Sosialis, Sudarpo Sastrosatomo.
Dalam perjalanan kereta api tersebut
keduanya mendiskusikan kemungkinan
memasukkan perempuan dalam kabinet
yang akan mereka bentuk.
Nama Itje kemudian muncul sebagai
kandidat. Alasan penunjukkannya adalah
karena Itje merupakan wakil perempuan
di pemerintahan. Perempuan dinilai sudah
selayaknya diberi andil sebagai penentu
kebijakan, mengingat peran mereka
yang telah terbukti dalam merebut dan
memperjuangkan kemerdekaan. Selain
itu, Itje juga termasuk anggota Komite
Nasional Indonesia Pusat. Dengan berbagai

alasan itu, maka muncullah Maria Ulfah
sebagai Menteri Sosial, sekaligus menteri
pertama di Indonesia.
Semasa Orde Baru Itje terpilih
sebagai anggota Dewan Pertimbangan
Agung. Nama Santoso yang semula
melekat di belakang namanya karena
ia dipersuting oleh Mr. Santoso, pada
1938. Namun, suami yang menjabat
sebagai Sekretaris Jenderal Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan pada masa
itu, gugur dalam Agresi Kedua Belanda.
Sepeninggal Santoso, Itje menjanda
selama 15 tahun. Ia kemudian menikah
lagi dengan Soebadio Sastrosatomo. Di
luar pemerintahan, Itje pernah menjabat
sebagai Ketua Badan Sensor Film selama
sebelas tahun. Ia juga menjadi salah
satu perintis berdirinya Korps Wanita
Angkatan Darat (Kowad). Atas jasajasanya, pemerintah menganugerahinya
Satya Lencana Karya Satya Tingkat II,
Satya Lencana Peringatan Perjuangan
Kemerdekaan, serta Bintang Mahaputra
Utama Kelas III. (Rita Triana/ Miftakhul
Huda)

Suasana Kongres Perempuan Indonesia 1938 yang ketiga di Bandung yang menyepakati tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu dan
mendorong pembentukan komisi UU Perkawinan yang adil. Maria Ulfah merupakan tokoh penting dibalik acara ini.
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AKSI

Anwar Usman Resmi Gantikan Arsyad Sanusi

Humas MK/GANIE

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono memberikan ucapan selamat kepada Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., usai pengucapan sumpah Hakim
Konstitusi pada Rabu (6/4), di Istana Negara.

P

residen
Susilo
Bambang
Yudhoyono
menyaksikan
pengucapan sumpah Dr. Anwar
Usman, S.H., M.H., sebagai
Hakim Konstitusi pada Rabu (6/4), di
Istana Negara, Jakarta. Anwar resmi
menggantikan M. Arsyad Sanusi yang
mengundurkan diri pada 11 Februari
2011 lalu. Anwar mengucapkan sumpah
berdasarkan Keppres No 18/P Tahun 2011
yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret
2011.
Acara pengucapan sumpah dihadiri
oleh Wakil Presiden Boediono beserta Ibu
Herawati, Ibu Ani Yudhoyono, Ketua MPR
Taufik Kiemas, Ketua MK Moh. Mahfud
MD beserta para hakim konstitusi. Hadir
pula dalam kesempatan itu, beberapa
ketua lembaga negara dan sejumlah
pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua
DPR Marzuki Alie, Ketua MA Harifin
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Tumpa, Kapolri Timur Pradopo, Panglima
TNI Agus Suhartono, Jaksa Agung Basrief
Arief, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar,
Panitera MK Kasianur Sidauruk serta
sejumlah pejabat di jajaran Sekretariat
Jenderal MK.
Anwar Usman adalah Hakim
Konstitusi yang diusulkan Mahkamah
Agung (MA). Sebelumnya Anwar menjabat
sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Jakarta dengan tugas sebagai Kepala
Badan Litbang Diklat Kumdil MA tahun
2006. Anwar juga tercatat pernah menjabat
sebagai Hakim Pengadilan Negeri
Atambua, Hakim Pengadilan Negeri
Lumajang, Hakim Yustisial/Panitera
Pengganti MA, Hakim Yustisial dengan
tugas Kepala Biro Kepegawaian MA, serta
sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Jakarta dengan tugas tetap sebagai Kepala
Biro Kepegawaian MA.

Anwar yang merupakan Hakim
Konstitusi ketujuh yang diusulkan MA
mempunyai latar belakang pendidikan
S1 Jurusan Hukum Universitas Islam
Jakarta (1984), S2 Program Studi
Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta
(2001), serta pendidikan S3 Program Ilmu
Studi Kebijakan Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
(2010) dengan Disertasi berjudul BentukBentuk Intervensi terhadap Independensi
Kekuasaan Kehakiman - Relevansinya
bagi Penegakan Hukum dan Keadilan di
Indonesia.
Setelah mengucap sumpah di Istana
Negara, Anwar Usman langsung mengikuti
acara penyambutan hakim konstitusi baru
yang digelar di Aula Gedung MK. (Lulu
Anjarsari/mh)

Temu Kenal Hakim Konstitusi Baru, Anwar Usman

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD memakaikan Toga Hakim ke Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., pada acara penyambutan Hakim Konstitusi baru, Rabu (6/4/) pukul 13.00 wib di
Aula Gedung MK.

S

etelah mengucapkan sumpah di
Istana Negara, siangnya, Rabu
(6/4/2011) pukul 13.00 wib,
setiba di Mahkamah Konstitusi,
Dr. Anwar Usman, langsung mengikuti
acara penyambutan Hakim Konstitusi
yang baru, yang digelar di Aula Gedung
MK. Anwar Usman merupakan hakim
konstitusi ketujuh yang diusulkan oleh
Mahkamah Agung, dan selanjutnya
menggantikan Dr. H.M. Arsyad Sanusi
yang berhenti dari jabatan tersebut dengan
Keputusan Presiden No. 13/P Tahun 2011
tanggal 2 Maret 2011.
Menurut urutan, Anwar Usman
adalah Hakim Konstitusi ke-18 di MK.
Cukup banyak pengabdian Anwar
Usman dalam tugas pemerintahan dan
jabatan publik, khususnya dalam bidang
hukum dan peradilan. Tahun 1986-1991,
ia menjadi Hakim Pengadilan Negeri
Atambua. Selanjutnya, tahun 19911997 menjadi Hakim Pengadilan Negeri
Lumajang.

Periode 1997-2002 Anwar menjadi
Hakim Yustisial/Panitera Pengganti
Mahkamah Agung. Setelah itu, pada
2003-2005 menjadi Hakim Yustisial
dengan tugas sebagai Kepala Biro
Kepegawaian MA. Anwar naik pangkat
menjadi Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Jakarta pada 2005-2006 dengan
tugas yang sama, yakni Kepala Biro
Kepegawaian MA. Terakhir, pada 2006April 2011, beliau menjadi Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tugas
sebagai Kepala Badan Litbang Diklat
Kumdil MA.
Anwar Usman lahir di Bima, 31
Desember 1956 dengan latar pendidikan
S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam
Jakarta (lulus 1984), S2 Program Studi
Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum (STIH) “IBLAM” Jakarta (lulus
2001), dan S3 Program Bidang Ilmu
Studi Kebijakan Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta (lulus 2010).

Dalam acara penyambutan bertajuk
Temu Kenal oleh segenap Hakim
Konstitusi beserta pegawai MK, Ketua MK
Moh. Mahfud MD dalam sambutannya
mengungkapkan kegembiraannya atas
kehadiran Anwar Usman sebagai Hakim
Konstitusi baru. Mahfud berharap, Anwar
dapat memperkuat kinerja MK sekaligus
bisa bekerjasama dengan para hakim
lainnya. “Di MK ada Kesekjenan yang siap
memfasilitasi tugas-tugas Bapak secara
teknis. Ada juga panitera yang terkait
perkara-perkara yang sedang ditangani
MK,” kata Mahfud.
Usai sambutan, Mahfud MD
memakaikan Toga Hakim ke Anwar,
yang secara simbolik menandakan Anwar
resmi bekerja sebagai Hakim MK. Dalam
sambutannya, Anwar mengatakan siap
bekerjasama dan akan memegang amanah
sebagai Hakim Konstitusi. “Saya siap
bekerjasama, dan siap bekerja 24 jam,”
ujarnya. (Yazid/mh)
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AKSI

Ketua MK: Bangun Kebanggaan terhadap Institusi

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD didampingi Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar saat memberikan pesan kepada pegawai yang dilantik pada
acara pelantikan pejabat struktural MK, Rabu (13/4) di lantai 8 Gedung MK.

M

ari kita bangun kebanggaan
terhadap institusi kita.
Karena sebuah institusi
itu maju dan bersih kalau
kita punya kebanggaan terhadap institusi
itu sendiri,” demikian pesan Ketua MK
Mahfud MD saat pelantikan pejabat
struktural MK pada Rabu (13/4) siang di
lantai 8 Gedung MK.
Dalam acara pelantikan pejabat
struktural MK yang dihadiri segenap
pegawai MK itu, Mahfud mengatakan
agar seluruh pegawai membangun institusi
MK berdasarkan jalur-jalur yang tersedia.
“Kelihatannya agak subyektif,
sebagai Ketua MK, saya ingin mengatakan
apa yang saya rasakan mengenai MK.
Berdasarkan penilaian saya dan masyarakat
terhadap kinerja lembaga-lembaga negara
yang ditulis di koran, maupun lewat
dialog interaktif, seminar-seminar dan
sebagainya, MK masih dianggap sebagai
lembaga negara yang membanggakan,
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paling efisien dan tidak terbantahkan,”
urai Mahfud.
Sebagai bukti, MK seringkali
mendapat penilaian resmi dari sejumlah
institusi. Misalnya, penilaian dan
penghargaan terhadap MK oleh BPK,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,
dan lainnya.
Lebih lanjut Mahfud mengutarakan
bahwa para pegawai MK yang sudah
saatnya naik jabatan, agar segera
dinaikkan secepatnya. Karena saat ini MK
mengutamakan pegawai yang sudah ada
di dalam. Dengan demikian, karier yang
dimulai dari bawah tidak ditutup oleh
orang luar.
“Hal itu bukan hanya memberi
kesempatan lebih terbuka untuk karier
saudara. Tetapi juga ada pemikiran, agar
rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap
institusi MK tumbuh dari bawah. Inilah
pemikiran kami untuk jangka panjang,”
ujar Mahfud.

Pelantikan 20 pejabat MK yang
dihadiri Wakil Ketua MK Achmad Sodiki,
Hakim Konstitusi Akil Mochtar, Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar, pada dasarnya
merupakan pengangkatan dan perpindahan
dari jabatan sebelumnya kepada jabatan
baru. Di antaranya adalah Kepala Biro
Umum MK Syaiful Bahri (jabatan lama)
menempati jabatan baru sebagai Kepala
Biro Humas dan Protokol MK.
Kemudian Kepala Biro Humas dan
Protokol Noor Sidharta (jabatan lama)
menempati jabatan baru sebagai Kepala
Pusat Penelitian dan Pengkajian MK.
Selain itu, Kepala Bagian Tata Usaha
MK Mulyono (jabatan lama) menempati
jabatan baru sebagai Kepala Biro
Umum MK. Sedangkan Kepala Bagian
Persidangan MK Triono Edi Budianto
(jabatan lama) menempati jabatan baru
sebagai Kepala Biro Administrasi Perkara
dan Persidangan MK. (Nano Tresna A./
mh)

Wakil Ketua MK Tutup Acara Temu Wicara MK-KPU
Dari kiri ke kanan: Endang
Sulastri Anggota KPU, Syamsul
Bahri Anggota KPU dan Ahmad
Sodiki Wakil Ketua MK pada
acara penutupan menutup acara
Temu Wicara antara MK dan
KPU bertemakan “Peningkatan
Pemahaman Berkonstitusi dan
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
(MK) bagi Anggota Komisi Pemilihan
Umum Pusat dan Daerah”, Minggu
(10/4), di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Humas MK/GANIE

W

akil Ketua MK Achmad
Sodiki
secara
resmi
menutup acara Temu
Wicara
antara
MK
dan KPU bertemakan “Peningkatan
Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi bagi
Anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat
dan Daerah”, Minggu (10/4), di Hotel
Aryaduta, Jakarta. Temu wicara ini sudah
berlangsung selama tiga hari (8 – 10 April
2011) yang diisi dengan beragam materi
tentang kewenangan MK dan Pemilu
dengan narasumber baik dari MK, KPU,
hingga Bareskrim Polri.
Pada kesempatan ini, Sodiki
menyampaikan kebutuhan pemilihan
pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia
melalui cara pemilihan umum, perlu
dikaji ulang. “Yang menjadi pertanyaan
besar, apakah pemilu memang kebutuhan
(seluruh) masyarakat Indonesia? Bukankah
kebutuhan mereka yang utama adalah
pendidikan, pangan, sandang? Pemilu ini
hanya merupakan kebutuhan segelintir
orang saja. Padahal belum tentu seluruh
masyarakat Indonesia memilih pemimpin
dengan cara Pemilu,” urainya.
Berbicara mengenai kewenangan
MK dalam menangani sengketa Pemilu,
lanjut Sodiki, ketika MK hanya diberi
kewenangan hanya sebatas sampai

penghitungan suara, maka hal ini menjadi
beban bagi MK. Jangan heran jika MK
menerobos hukum. Demi keadilan, MK
tidak hanya terpaku pada UU. MK, terang
Sodiki, juga melihat melalui hati nurani.
Menurut Sodiki, batasan tolerir MK
dalam melihat pelanggaran pemilu, jika
pelanggaran itu terjadi sedemikian rupa
sehingga hukum kehilangan daya ikat dan
hanya mengedepankan kekuasaan saja.
Bukan Segala-galanya
Acara
temu
wicara
yang
berlangsung selama tiga hari ini diisi
materi dari MK, KPU, hingga Bareskrim
Polri. Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
yang berkesempatan menjadi narasumber
mengenai hukum acara dan studi kasus
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)
Presiden/Wakil Presiden, Legislatif, dan
Kepala Daerah, memaparkan mengenai
cara berperkara di MK termasuk mengenai
penyelesaian sengketa hasil Pemilu.
Pada Sabtu (9/4), dua hakim
konstitusi, yakni Maria Farida Indrati
dan Hamdan Zoelva juga menyampaikan
materi. Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
memaparkan materi tentang hukum
acara mengadili sengketa kewenangan
antarlembaga Negara, pembubaran partai
politik, dan memutus pendapat DPR
tentang dugaan pelanggaran hukum oleh
Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara
itu,
Hakim
Konstitusi
Maria
Farida
Indrati
yang memaparkan materi mengenai
hukum acara pengujian undang-undang
mengungkapkan
independensi
hakim
konstitusi di MK. Menurut Maria, setiap
hakim boleh mempunyai pendapat
berbeda. “Kami (Hakim konstitusi,
red.) bebas memberikan pendapat dan
argumentasi dalam suatu perkara. Hal
ini menunjukkan independensi hakim
konstitusi. Oleh karena itu, bila dilihat,
ada beberapa putusan MK yang di
dalamnya ada dissenting opinion ataupun
concuring opinion,” jelasnya.
Pada kesempatan temu wicara
dengan beragam materi peningkatan
pemahaman soal MK dan konstitusi dan
membangun budaya sadar berkonstitusi
ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar. Janedri memberikan
materi mengenai “Mahkamah Konstitusi:
Framework For Court Excellence”. Dalam
kesempatan itu, Janedjri menjelaskan
demokrasi bukanlah segalanya karena
terkadang mempunyai cacat bawaan,
dengan mendahulukan suara terbanyak.
Padahal, lanjut Janedjri,
terkadang
keadilan tersembunyi bukan pada suara
mayoritas, tetapi pada suara minoritas.
(Lulu Anjarsari/mh)
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Ketua MK: MK dan KPU, Penyelamat Demokrasi
Ketua MK Moh. Mahfud MD ketika membuka
acara temu wicara MK dengan KPU bertema
“Peningkatan Pemahaman Berkonstitudi dan
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Anggota
KPU Pusat dan Daerah”, Jumat (8/4), di Hotel
Aryaduta, Jakarta.

Humas MK/Andhini SF

M

ahkamah Konstitusi (MK)
dan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) merupakan
anak
kandung
dari
reformasi yang bertugas menyelamatkan
demokrasi dari unsur-unsur negatif. Hal
ini merupakan satu kemajuan dalam
demokrasi kita. Namun ada juga beberapa
kemunduran demokrasi yang terjadi
setelah kita melalui masa reformasi selama
12 tahun. Misalnya saja, korupsi yang
merajalela di lembaga politik, kemudian
DPR yang tidak mau lagi mendengar suara
rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ketua
MK Moh. Mahfud MD di hadapan Ketua
KPU Abdul Hafiz Anshary dan seluruh
pimpinan KPU Daerah seluruh Indonesia,
saat membuka acara temu wicara MK
dengan KPU. Acara bertema “Peningkatan
Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi bagi Anggota
KPU Pusat dan Daerah”, diselenggarakan
pada Jumat (8/4), di Hotel Aryaduta,
Jakarta.
Selain kemunduran tersebut, lanjut
Mahfud, demokrasi Indonesia juga
mengalami kemajuan yang berarti, meski
seharusnya sejak tahun 2006 Indonesia
sudah memasuki masa konsolidasi. “Jika
kita mengikuti prinsip yang dikemukakan
oleh Huntington, kita sudah terlambat
lebih dari lima tahun,” urainya.
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Contoh lain bentuk kemajuan
demokrasi di Indonesia, jelas Mahfud,
adalah dengan tercatatnya Indonesia
sebagai negara demokrasi terbesar ketiga
di dunia, di bawah India dan Amerika
Serikat. Selain itu, menurut Mahfud,
Indonesia sebagai negara muslim terbesar
juga berhasil menunjukkan bahwa Islam
mampu compatible dengan paham
demokrasi.
Menyinggung tentang sengketa
pemilukada yang masuk ke MK, Mahfud
menjelaskan bahwa kerja KPU baik pusat
maupun daerah sudah cukup bagus. Dari 32
kasus yang dikabulkan MK, jelas Mahfud,
hanya 6 saja yang membuktikan adanya
kecurangan yang dilakukan oleh KPU
daerah. “Hal itu karena KPU dikangkangi
oleh incumbent ataupun pasangan calon
pemilukada lainnya, semisal dana untuk
KPU yang ditekan maupun KPU yang
dibohongi dengan data palsu. Maka inilah
yang harus dilawan bersama,” paparnya.
MK, urai Mahfud, juga menemukan
gejala kecurangan KPU, di antaranya
tidak meloloskan pasangan calon yang
sebenarnya sudah memenuhi syarat secara
sepihak. Menghadapi perkara ini, maka
MK memutuskan untuk memberikan legal
standing (kedudukan hukum, red.) terhadap
Pemohon. “Kami (MK, red.) sudah minta
izin ke Pak Anshary mengenai masalah
ini dan menyatakan akan memberikan

legal standing kepada Pemohon serta
memutuskan diadakan pemilukada ulang.
Semua kami lakukan demi hukum, demi
keadilan, demi demokrasi dan demi
konstitusi,” paparnya.
Menanggapi beberapa putusan
MK yang keluar dari kewenangan yang
diamanatkan UU, Mahfud menjelaskan
MK bisa membuat hukum, jika hukum yang
tersedia macet. “Ada anggapan MK punya
hukum sendiri dengan membuka pintu
keadilan sendiri. Tapi memang putusan
MK bernilai undang-undang. Sebagai
negative legislator yang berwenang
membatalkan undang-undang, maka
putusan MK juga bernilai putusan. Semua
itu karena MK sebagai penafsir konstitusi.
Kami berpedoman pada UUD 1945 sebagai
Konstitusi, jika keadilan tidak ditemukan
dalam undang-undang yang ada,” ujar
Mahfud. Oleh karena itu, Mahfud berharap
acara ini mampu memberikan pendalaman
dan evaluasi kepada anggota KPU dan
MK juga mengenai pemlihan umum dan
pemilukada.
Sementara itu, Ketua KPU Abdul
Hafiz Anshary dalam sambutannya
menyatakan berterima kasih kepada MK
karena telah menyelamatkan KPU serta
membuktikan bahwa KPU sudah bekerja
dengan baik dalam menyelenggarakan
Pemilukada. “Dari 22 putusan yang
dikabulkan MK pada 2010, Alhamdulillah
hanya enam putusan yang membuktikan
KPU telah melakukan kecurangan.
Oleh karena itu, KPU menganggap
MK sebagai penyelamat.Kalau KPU yang
memutuskan pasti kembali digugat, tapi
kalau MK yang memutuskan tidak ada
yang berani menggugat,” tandasnya. (Lulu
Anjarsari/mh)

Ketua MK: Konstitusi Tidak Boleh Berpikir
Mayoritas-Minoritas
Ketua MK Mahfud MD memberikan
cinderamata dalam Temu Wicara MK
dengan TNI Angkatan Udara tentang
Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi
dan Hukum Acara MK, Jumat
(15/3/2011) di Hotel Gren Melia.

baik kegiatan ini dan berharap semakin
menguatkan pemahaman. UU TNI No.
34/2004 menegaskan jatidiri TNI adalah
tentara profesional yang menganut hukum
nasional dan internasional,” ujarnya.

K

esadaran berkonstitusi itu
sangat
penting,
karena
sebuah bangsa akan hancur
jika konstitusi tidak disadari
dengan sungguh-sungguh. Menegakkan
konstitusi juga tidak boleh berpikir
mayoritas-minoritas. Minoritas dalam
negara harus dilindungi dan diperlakukan
sama.
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Mahfud MD mengingatkan pentingnya
kesadaran itu dalam Temu Wicara MK
dengan TNI Angkatan Udara tentang
Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi
dan Hukum Acara MK, Jumat (15/3/2011)
di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta.
Acara digelar selama tiga hari, Jumat
hingga Minggu. Temu Wicara ini bagian
dari kerja Sama MK-TNI AU.
Dalam sambutannya, Mahfud MD
mengatakan MK selalu mengadakan
Temu Wicara dalam rangka memfokuskan
diri
pada
pendalaman
kesadaran
berkonstitusi. TNI AU sebagai bagian dari
alat pertahanan negara, perlu memahami
konstitusi karena menegakkan kedaulatan

Humas MK/Prana Patrayoga

negara dan ideologi bangsa menjadi tugas
dan tanggung jawab yang mulia.
Mahfud mencontohkan kasus di
Amerika, saat Presiden Obama dikritik
karena menyetujui pembangunan masjid
di pusat kota New York. “Obama setuju
karena hak beribadah dilindungi konstitusi,
meski dari kelompok minoritas sekalipun.
Hal yang sama juga harus ditegakkan di
Indonesia pula,” katanya.
Contoh ini diungkapkan karena
ia melihat aspek mayoritas-minoritas
masih dominan. Menurutnya, konstitusi
di mana pun tidak boleh berpikir
mayoritas-minoritas. Perbedaan justru
harus digalang untuk meningkatkan
persatuan dan kesatuan. Sebab, bangsa ini
sudah bersepakat dengan modus vivendi
(kesepakatan luhur) Pancasila.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan
Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam
Sufaat menekankan TNI AU dituntut
tetap dapat melaksanakan tugas pokok
TNI, operasi militer, operasi perdamaian,
dll sesuai dengan konstitusi, hukum,
serta demokrasi. “Saya menyambut

Semangat Penyelenggara Negara
Para pemateri yang mengisi
Temu Wicara kali ini di antaranya Wakil
Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin
yang mengantarkan tema “Sistem
Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan
UUD 1945 dan Memahami UUD 1945
Sebagai Penjabaran Pancasila”. Materi
lain adalah “Hukum Acara Pengujian
UU oleh Hakim Konstitusi Harjono,
Hukum Acara Pembubaran Parpol oleh
Hakim Konstitusi Muhammad Alim, dan
Mahkamah Konstitusi: Framework for
Court Excellence oleh Sekjen MK Janedjri
M Gaffar.
Wakil Ketua MPR Lukman Hakim
dalam
pemaparannya
mengatakan
era reformasi 1998 mengakibatkan
berkembangnya dinamika berbangsa dan
bernegara. “Kami di MPR waktu 19981999 menangkap adanya mainstream
bangsa; tidak semua isi UUD 1945
bisa dipakai seluruhnya, namun tidak
seluruhnya pula tidak relevan. Karena itu,
amandemen yang dimulai pada 1999-2002
namanya Perubahan UUD 1945, bukan
penggantian,” katanya.
Lukman juga menggarisbawahi
hal mendasar yang melatarbelakangi cara
pandang pendiri bangsa, baik buruknya
negara dikelola, sangat tergantung
orangnya.
Semangat
penyelenggara
bangsa inilah yang menentukan. (Yazid/
mh)
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Keberhasilan Pemilu Ditentukan Penyelenggara
Pemilu Independen dan Pengawasan Handal
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK)
Janedjri M Gaffar saat membuka Temu Wicara
“Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan
Hukum Acara MK Bagi Pengawas Pemilu di
Lingkungan Bawaslu”, Jumat (29/4) sore di Hotel
Arya Duta, Jakarta.

Humas MK/Yogi Dj

D

alam memutus perselisihan
hasil pemilu, Mahkamah
Konstitusi (MK) terlibat
dalam mengawal pemilu agar
senantiasa dilandasi nilai-nilai demokrasi.
Melalui kewenangan tersebut, MK
berupaya menjaga agar prinsip-prinsip
demokrasi sebagaimana telah disepakati
dalam UUD 1945, tidak tercederai dan
diterapkan sebagaimana mestinya dalam
setiap tahapan pemilu.
“Sejauh ini Mahkamah Konstitusi
selalu berupaya agar persoalan-persoalan
yang muncul dalam pemilu terutama
terkait hasil pemilu, diselesaikan dengan
cara-cara yang adil dan beradab melalui
mekanisme peradilan yang transparan dan
akuntabel,” ungkap Sekjen MK Janedjri
M Gaffar sebelum membuka resmi
Temu Wicara “Peningkatan Pemahaman
Berkonstitusi dan Hukum Acara MK
Bagi Pengawas Pemilu di Lingkungan
Bawaslu”, Jumat (29/4) sore di Hotel Arya
Duta, Jakarta.
Janedjri melanjutkan, banyak faktor
yang turut menentukan keberhasilan
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dan kualitas pelaksanaan pemilu.
Selain partisipasi politik masyarakat,
keberhasilan pemilu menjadi ajang
demokrasi ditentukan oleh penyelenggara
pemilu yang independen dan profesional,
mekanisme pengawasan yang handal
dan adanya peradilan yang fair terhadap
kemungkinan terjadinya sengketa hasil
pemilu.
“Terkait dengan penyelenggara
pemilu, profesionalitas menjadi kata kunci
yang sekaligus menjadi asas yang harus
dipedomani oleh penyelenggara pemilu.
Demikian juga pemilu akan terlaksana
dengan baik manakala pengawasannya
berjalan dengan baik pula,” imbuh Janedjri
kepada para peserta temu wicara.
Pada umumnya pengawasan yang
baik dapat dilakukan oleh pengawas yang
memiliki kemampuan memperkirakan
pelanggaran yang akan terjadi, sehingga
dapat mengetahui, mengantisipasi atau
menindak-lanjutinya.
“Mekanisme peradilan yang fair
memungkinkan setiap perbedaan pendapat
mengenai hasil pemilu tidak berkembang

menjadi sumber konflik politik atau bahkan
menjadi konflik sosial yang diselesaikan
di jalanan,” kata Janedjri.
Oleh sebab itu, lanjut Janedjri,
untuk mewujudkan pemilu yang dilandasi
oleh nilai demokrasi dan prinsip pemilu
yang langsung, umum, bebas, rahasia serta
‘jurdil’, maka dibutuhkan sinergitas di
antara pihak-pihak yang terkait langsung
dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk
masyarakat.
Sementara itu Ketua Bawaslu,
Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan
bahwa hubungan antara MK dan Bawaslu
merupakan hubungan yang unik. MK
sebagai the guardian of constitution,
sedangkan Bawaslu dan Panwaslu sebagai
the guardian of fair election.
“Bawaslu, suka atau tidak suka,
memiliki ikatan emosional dengan MK.
Setidak-tidaknya dalam setiap PHPU
yang membutuhkan keterangan Panwas,
mendorong kita selalu berinteraksi dengan
MK. Karena itu acara temu wicara ini
merupakan salah satu upaya Bawaslu
untuk meningkatkan pemahaman rekanrekan Panwaslu tentang konstitusi,” jelas
Bambang.
Temu
Wicara
“Peningkatan
Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum
Acara MK Bagi Pengawas Pemilu di
Lingkungan Bawaslu” ini berlangsung
selama tiga hari (29 April-1 Mei). Dalam
acara ini akan disajikan sejumlah materi
yang disampaikan Wakil Ketua MPR
Lukman Hakim Saefuddin, mantan Hakim
Konstitusi Maruarar Siahaan, anggota
Bawaslu Wirdyaningsih, Hakim Konstitusi
Akil Mochtar dan lainnya. (Nano Tresna
A/Yoga.)

Diskusi Ilmiah Wakil Ketua MK: Hakim Konstitusi
Dituntut Kreatif

“M

enjadi
Hakim
Konstitusi dituntut
harus
kreatif,
terutama
dalam
menghadapi suatu jenis perkara yang sama
dengan permasalahan yang bervariasi,”
terang Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Achmad Sodiki pada Seminar dan
Workshop “Penguatan Kewenangan dan
Kedududukan Mahkamah Konstitusi
Dalam
Perlindungan
Demokrasi
Konstitusional di Indonesia”, Kamis
(14/04) di Universitas Andalas, Padang.
Achmad Sodiki menerangkan,
sebelum menjadi hakim konstitusi, ia
adalah seorang dosen yang mengajar
mata kuliah filsafat hukum agraria dan
beberapa mata kuliah lain. Harus diakui,
kebingungan yang dirasakan ketika
menjadi hakim konstitusi, terutama
ketika harus pertama kali mengikuti
rapat permusyawaratan hakim. Saat itu
masing masing hakim konstitusi ditanyai
pendapat tentang masalah sengketa
pemilukada, dan satu-satunya andalan
untuk mengemukakan pendapat adalah
melalui pendekatan filsafat.
“Ada juga pelanggaran pemilukada
lain yang melibatkan kepala daerah beserta
jajarannya, terhadap hal itu Mahkamah
Konstitusi tidak bisa diam, maka ada
pelanggaran yang dapat tolerable dan
intolerable,”tandas Sodiki.
Sodiki juga menambahkan bahwa
dari sisi filsafat itulah MK mengambil
putusan. Itu sebabnya dalam persidangan
rapat permusyawaratan hakim harus
selalu dibuat analisis-analisis. Memang
ada aturan tentang jenjang peraturan yang
selalu dipakai sebagai acuan, terutama
dalam perkara pengujian UU, namun
akhirnya semua mengacu pada UUD 1945,
sebab ada hal-hal yang tidak diatur dalam
undang-undang.
Terhadap perkara yang tidak diatur
secara jelas dalam UU, hakim konstitusi
sekali lagi dituntut untuk melakukan kreasikreasi hukum. Sodiki juga mencontohkan

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki pada Seminar dan Workshop “Penguatan
Kewenangan dan Kedududukan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Demokrasi Konstitusional di
Indonesia”, Kamis (14/04) di Universitas Andalas, Padang.

salah satu perkara seperti kepala daerah yang
tidak boleh maju lebih dari dua kali dalam
masa jabatan yang sama, ini tentunya mudah
dipahami dan gampang. Tapi ada seorang
kepala daerah yang datang meminta masa
jabatannya jangan dihitung dua kali, karena
yang pertama hanya meneruskan bupati yang
meninggal. “Hal tersebut membuat kami
berpikir, tidak ada dalam undang undang
yang menyatakan separuh masa jabatan atau
sepertiga masa jabatan, oleh sebab itu MK
memutuskan jika menjabat sebagai kepala
daerah lebih dari separuh masa jabatan, maka
dihitung sebagai satu periode,” tegasnya.
Karena putusan tersebut, banyak
orang yang berpendapat Mahkamah telah
mengambil kewenangan legislatif, karena
hal tersebut merupakan positive legislation,
namun akan lebih salah lagi jika MK
tidak memutus. Variasi-variasi terhadap
perkara seperti itu banyak ditemui. Itulah
sebabnya muncul kreatifitas-kreatifitas
untuk pembuatan putusan.
Dalam seminar yang berlangsung
selama satu hari ini, Sodiki banyak

menceritakan tentang pengalamannya
selama menjadi hakim konstitusi dan
banyaknya kasus-kasus yang terjadi
di negeri ini, dan bagaimana MK bisa
menyikapinya secara bijak, karena hukum
untuk manusia, bukan manusia untuk
hukum, jika tidak taat pada aturan hukum,
maka akan menimbulkan kekacauan.
Selain Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki, hadir pula sebagai narasumber
lainnya Prof. Eman Suparman (Ketua
Komisi Yudisial RI), Benny. K. Harman
(Ketua Komisi III DPR RI), Prof. Saldi
Isra (guru besar ilmu hukum tata negara
Universitas Andalas) yang membahas
tentang bagaimana format masa depan
Mahkamah
Konstitusi,
pentingnya
pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi
dan perkembangan Rancangan UndangUndang Mahkamah Konstitusi. Seminar
dan Workshop ini dihadiri pula oleh ratusan
peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa
dan beberapa tokoh penting lainnya.(ddy/
mh)
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AKSI

Presiden SBY Akan Hadiri Pertemuan Antar
Lembaga Negara

Humas MK/GANIE

Ketua MK Mahfud MD, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MA Harifin Tumpa, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua KY
Eman Suparman dan Wakil Ketua MPR Hj. Melani Leimena Suharli, Lukman Hakim Saifuddin serta Hajriyanto Y Thohari dalam Pertemuan antara pimpinan lembaga
negara yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III MPR/DPR, lantai 9 pada Senin (11/4) siang.

P

impinan lembaga negara kembali
melakukan pertemuan yang
kali ini bertempat di Gedung
Nusantara
III
MPR/DPR,
lantai 9 pada Senin (11/4) siang. Hadir
pada kesempatan itu, antara lain Ketua
MK Mahfud MD, Ketua MPR Taufiq
Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua
MA Harifin Tumpa, Ketua DPD Irman
Gusman, Ketua BPK Hadi Purnomo dan
Ketua KY Eman Suparman.
Hasil pertemuan itu dilaporkan oleh
Mahfud MD melalui jumpa pers yang
dihadiri para pimpinan lembaga negara
tersebut. Di antaranya, menetapkan MK
sebagai tuan rumah pertemuan antara
pimpinan lembaga negara berikutnya
dan dihadiri Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Mengenai waktu
pelaksanaannya, alternatifnya antara
tanggal 23, 24 atau 25 pada bulan Mei
2011.
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“Mengenai topik pembicaraan,
kita tetap pada prinsip bahwa setiap
lembaga negara itu tidak boleh saling
mencampuri. Pada pertemuan nanti kita
tidak akan membicarakan kasus kongkret,
namun membicarakan masalah yang
lebih umum yang sifatnya menyangkut
sistem ketatanegaraan kita, agar masingmasing lembaga negara itu saling
bersinergi dari posisi dan fungsinya
masing-masing,”
papar
Mahfud.
Mahfud melanjutkan, hal utama
yang akan dibahas pada pertemuan antara
lembaga negara berikutnya adalah masalah
penegakan hukum. Alasannya, belakangan
ini bangsa kita seringkali menghadapi
berbagai persoalan yang bukan hanya
persoalan pemerintah, tetapi juga menjadi
persoalan semua lembaga negara.
Menyangkut penegakan hukum,
lanjut Mahfud, dalam rangka menjamin
integritas nasional. Karena sekarang ini

ada gejala, meskipun gejala itu masih
kecil, yaitu gejala-gejala gangguan
terhadap keutuhan kita sebagai bangsa,
munculnya anarkisme ‘kecil-kecilan’ di
beberapa tempat. “Saya katakan anarkisme
‘kecil-kecilan’ karena hanya dilakukan di
tempat-tempat tertentu, bila dibandingkan
Indonesia yang begitu luas daerahnya,”
tandas Mahfud kepada para hadirin,
termasuk para jurnalis yang meliput acara
tersebut.
Seperti
diketahui,
pertemuan
antara pimpinan lembaga negara itu rutin
dilakukan, sebagai forum komunikasi dan
silaturahmi antar pejabat tinggi negara.
Pertemuan pertama digelar di Istana
Negara Jakarta, di Istana Bogor. Selain
itu pertemuan semacam itu pernah juga
dilakukan di Gedung Komisi Yudisial
(KY), Gedung Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), termasuk juga di Gedung MPR/
DPR. (Nano Tresna A./mh)

Koordinasi MK-Kemendiknas-Kemenag Bahas
Anugerah Konstitusi Guru PKn 2011
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat membuka
Rapat Koordinasi MK dengan Kemendiknas dan
Kemenag yang berlangsung Jumat (1/4) malam di
Hotel Intercontinental, Jakarta.

yang rencananya ditayangkan di TVOne.
Pemberian Anugerah Konstitusi Bagi Guru
PKn, pada dasarnya bertujuan mendorong
semangat dan motivasi guru PKn dalam
melaksanakan
tugas
mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta meningkatkan
berkembangnya
kesadaran
budaya
berkonstitusi di kalangan guru PKn dan
peserta didik khususnya di lingkungan
sekolah dan masyarakat pada umumnya.

R

apat Koordinasi Mahkamah
Konstitusi
(MK)
dengan
Kementerian
Pendidikan
Nasional
(Kemendiknas)
dan Kementerian Agama (Kemenag)
berlangsung Jumat (1/4) malam di Hotel
Intercontinental, Jakarta. Penyelenggaraan
rapat yang dihadiri sejumlah pegawai serta
pejabat MK maupun pejabat Kemendiknas
dan Kemenag itu, dalam rangka membahas
persiapan kegiatan Anugerah Konstitusi
Bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) Tingkat Nasional 2011.
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
yang membuka dan memberi arahan
pada rapat itu, menjelaskan, Anugerah
Konstitusi Bagi Guru PKn dilaksanakan
sebagai penghargaan kepada para guru
PKn mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs,
SMU/MA. Secara gamblang Janedjri
menjelaskan beberapa poin pembahasan
rapat, mulai dari susunan dewan juri dan
komposisinya, waktu pelaksanaan kegiatan
maupun pendaftaran dan penjurian, format
portofolio peserta, format deskripsi atau
evaluasi diri peserta dan format karya
tulis peserta. Selain itu dibahas mengenai
format penilaian dewan juri. Ditambah
lagi pembahasan mengenai pembiayaan
kegiatan, temu wicara guru PKn, serta
surat perjanjian kerja sama.
Sedangkan mengenai komponen
dewan juri Anugerah Konstitusi Bagi
Guru PKn Tingkat Nasional 2011 terdiri
atas unsur Mahkamah Konstitusi (Dr.
M. Ali Safa’at, Prof. Dr. Saldi Isra, Prof.
Yuliandri, Prof. Dr. Eko Prasojo, Dr. Kurnia

Humas MK/Prana Patrayoga

Warman), unsur Kementerian Pendidikan
Nasional, maupun unsur Kementerian
Agama.
Dalam kesempatan itu pula,
Kepala Biro Humas dan Protokol MK
Noor Sidharta menjelaskan mengenai
pihak penyelenggara kegiatan Anugerah
Konstitusi Bagi Guru PKn Tingkat
Nasional 2011, yakni Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan MK, Kemendiknas
(Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen
Pendidikan Menengah), serta Kemenag
(Ditjen Pendidikan Islam). Kemudian
mengenai pelaksanaan kegiatan, dimulai
dari sosialisasi kegiatan, berlanjut pada
tahapan seleksi.
“Bermula dengan seleksi provinsi
pada Juni-Agustus 2011, setelah itu
dilakukan seleksi kementerian pada
September-Oktober 2011 yang bertujuan
menentukan siapa-siapa yang bisa masuk
ke final,” jelas Noor Sidharta. Setelah itu
barulah dilakukan seleksi final pada 1821 November, untuk menentukan guruguru PKn yang layak menerima Anugerah
Konstitusi Bagi Guru PKn Tingkat
Nasional 2011.
Di sela-sela kesibukan MK
menyelenggarakan rangkaian kegiatan
Anugerah Konstitusi bagi Guru PKn
Tingkat Nasional 2011, diadakan pula
Temu Wicara Pendidikan Kesadaran
Berkonstitusi pada 22-24 November 2011.
Puncaknya, pada 25 November 2011 atau
bertepatan dengan Hari Guru Nasional,
diumumkan
nama-nama
penerima
penghargaan Anugerah Konstitusi 2011

Perlu Disempurnakan
Pada saat hampir bersamaan,
juga diselenggarakan rapat pembahasan
Renstra (Rencana Strategis) MK 2011.
Kepala Biro Perencanaan Keuangan
MK Rubiyo mengungkapkan perlu
disempurnakan Renstra MK yang lama,
baik visi misi maupun tujuan dan indikator
pengukurannya. “Maka ketika kita
mendapatkan konsep yang baru, kita sudah
lebih dulu memahami apa yang menjadi
kekurangan dari Renstra MK yang lama,”
imbuh Rubiyo.
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
menambahkan, sebenarnya tujuan rapat
pembahasan Renstra MK ini ingin
menyempurnakan Renstra MK termasuk
turunan dari Renstra tersebut, sesuai
dengan variabel dan ukuran-ukuran yang
tepat. Termasuk bertujuan menyusun
rencana strategis jangka pendek, jangka
menengah maupun jangka panjang.
“Selama ini sudah banyak yang dilakukan
MK, seperti court recording system,
video conference, penguatan putusan
melalui media, permohonan on line,” kata
Janedjri.
Rapat Renstra MK terus berlanjut
hingga Minggu (3/4), membahas soal
“Public Trust Confidence”. Di antaranya
mengenai masalah eksaminasi terhadap
putusan MK. “Eksaminasi putusan
MK bisa saja dilakukan, namun dalam
konteks untuk kepentingan kajian ilmiah
perguruan tinggi. Eksaminasi putusan MK
dapat dilakukan atas permintaan hakim
konstitusi, karena hal ini memang domain
dari hakim konstitusi,” tandas Janedjri.
(Nano Tresna A./mh)
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AKSI

Persiapan Lomba Peradilan Semu Tingkat
Mahasiswa 2011

Humas MK/Prana Patrayoga

Kabiro Humas dan Protokol MK Noor Sidharta, saat memimpin Rapat Lomba Peradilan Semu (Moot Court) Pengujian Undang-Undang (PUU) Tingkat Mahasiswa
se-Indonesia, Sabtu (2/4) siang di Hotel Intercontinental, Jakarta.

S

epanjang 2011, Mahkamah
Konstitusi (MK) akan menggelar
berbagai kegiatan penting. Satu
di antaranya, Lomba Peradilan
Semu (Moot Court) Pengujian UndangUndang (PUU) Tingkat Mahasiswa seIndonesia. Guna mempersiapkan kegiatan
tersebut, dilakukan pembahasan dalam
rapat MK, Sabtu (2/4) siang di Hotel
Intercontinental, Jakarta.
Dalam
rapat
dikemukakan
berbagai masukan, usulan dan pendapat
terkait rencana penyelenggaraan Lomba
Peradilan Semu (Moot Court) PUU
Tingkat Mahasiswa se-Indonesia 2011.
Hadir dalam kesempatan itu, Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar, Kepala Biro Humas dan
Protokol MK Noor Sidharta, para pejabat
dan pegawai MK, serta pakar hukum tata
negara Saldi Isra, M. Ali Safa’at, dan
Kurnia Warman.
Noor Sidharta mengawali rapat
dengan menjelaskan pembahasan utama
yakni mengenai peserta tim lomba,
pembagian tim menurut wilayah atau
regional, dewan juri, pedoman kompetisi,
surat permohonan peserta dan dewan juri,
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formulir pendaftaran, kriteria penilaian
dan bobot, serta kepanitiaan.
Peserta
lomba
adalah
para
mahasiswa fakultas hukum yang mewakili
perguruan tinggi se-Indonesia, yang
terbagi menjadi 5 wilayah yaitu Sumatera,
Kalimantan (wilayah 1), DKI Jakarta,
Jawa Barat dan Banten (wilayah 2), Jawa
Tengah dan Yogyakarta (wilayah 3),
Jawa Timur, Bali, NTT, NTB (wilayah
4), Sulawesi, Indonesia Timur (wilayah
5). Kegiatan lomba dilaksanakan melalui
dua tahap, yakni seleksi berkas lomba dan
persidangan semu.
Berkas
lomba
terdiri
atas
permohonan, surat kuasa hukum,
keterangan pemerintah, keterangan DPR,
alat bukti, keterangan saksi dan/ahli,
kesimpulan dan putusan. Selanjutnya,
panitia akan mengundang 10 tim yang
lolos tahap seleksi berkas untuk mengikuti
tahap persidangan semu (moot court) di
MK.
Mengenai jadwal pelaksanaan Lomba
Peradilan Semu PUU Tingkat Mahasiswa
se-Indonesia 2011 direncanakan dimulai
dengan sosialisasi pada Juni 2011 dan

penyelenggaraan persidangan semu pada
Oktober 2011.
Sedangkan komponen juri terdiri
atas mantan Hakim Konstitusi dan
beberapa tokoh yang menguasai hukum
acara MK. Mereka adalah Dr. Maruarar
Siahaan, Prof. HAS Natabaya, Prof. Abdul
Mukthie Fadjar, Dr. I Dewa Gede Palguna,
Prof. Dr. Saldi Isra, Prof. Dr. Yuliandri,
Dr. M. Ali Safa’at, Dr. Kurnia Warman,
Prof. Dr. Galang Asmara S.H. M.Hum,
Siti Marwiyah S.H. M.H. Penilaian dewan
juri pada peserta lomba, didasarkan pada
kesesuaian berkas dengan penampilan
dalam persidangan, kesesuaian peran
masing-masing maupun penggunaan
atribut serta penggunaan bahasa. Selain
itu, kesesuaian dengan alokasi waktu.
Sementara itu Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar menyarankan agar sejak awal
bisa ditetapkan secara pasti mengenai
jumlah maupun peran dari para peserta
lomba. Sedangkan mengenai tema
lomba, bebas namun diharapkan peserta
menampilkan tema yang sama sekali baru.
(Nano Tresna A./mh)

MK Siap Wujudkan Diorama Konstitusi

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua MK Moh. Mahfud MD, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki serta 7 (tujuh) Hakim Konstitusi lainnya dengan didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar beserta rombongan
mengunjungi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta pada Kamis (7/4) siang.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
bersama Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki serta para
Hakim Konstitusi lainnya, Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar beserta sejumlah
pejabat struktural dan beberapa pegawai
MK mengunjungi gedung Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) Jakarta pada
Kamis (7/4) siang.
Dalam kesempatan itu, pihak
ANRI memberikan kesempatan kepada
para pejabat dan pegawai MK untuk
menelusuri sejarah melalui Diorama
Sejarah Perjalanan Bangsa di ANRI. Di
antaranya, menyaksikan film dokumenter
peristiwa 10 November 1945 di Surabaya,
kisah Bung Karno semasa jadi Presiden,
penggambaran suasana Sumpah Pemuda
1928, pertempuran yang dipimpin Jenderal
Sudirman, termasuk pula mengenai teks
Proklamasi dan Lagu Indonesia Raya yang
asli, dan sebagainya.
Kunjungan
itu
juga
terkait
dengan rencana MK yaitu mewujudkan
gagasan membuat Diorama Konstitusi di
lingkungan MK, seperti tertuang dalam
MoU MK-ANRI sebelumnya (13/1) yakni

menyelenggarakan kegiatan pembangunan
dokumentasi sejarah konstitusi dan MK
yang dapat menjadi kontribusi penting
bagi pendokumentasian perjalanan sejarah
perkembangan konstitusi negara.
“Diorama Konstitusi ini fokusnya
pada konstitusinya. Karena masalah
konstitusi itu tidak jauh-jauh dari apa
yang tergambarkan di Diorama Sejarah
Perjalanan Bangsa yang ada di ANRI,”
ujar Mahfud.
Mahfud melanjutkan, konstitusi
Indonesia memang sudah sering mengalami
perubahan dari waktu ke waktu, tetapi
nilai-nilai konstitusi Indonesia itu sendiri
tidak pernah berubah. Semangat konstitusi
tetap sama, aspek kebangsaan, pluralisme,
multi kulturalisme tetap bersatu. “Saya
kira, hal-hal itulah yang harus kira warisi
ke depan,” ungkap Mahfud.
Sementara itu Kepala ANRI M.
Asichin mengatakan bahwa pihak Arsip
Nasional Repblik Indonesia siap membantu
Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan
Diorama Konstitusi seperti rencana MK
sebelumnya.
“Pada prinsipnya kami siap
membantu
menyiapkan
dokumen-

dokumen terkait perjalanan konstitusi
dari zaman Hindia Belanda, Jepang
hingga pada masa berdirinya Republik
Indonesia. Termasuk di dalamnya, cerita
seputar tokoh-tokoh yang terlibat dalam
pembuatan konstitusi,” imbuh Asichin
yang didampingi Humas ANRI Hilman
Rosmana, maupun pejabat ANRI lainnya.
Seperti diketahui, pada 13 Januari
2011 lalu telah ditandatangani Nota
Kesepahaman (MoU) oleh Kepala ANRI
M. Asichin dan Sekretaris Jenderal MKRI,
Janedjri M. Gaffar,
disaksikan oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan
dan Ketua MK Moh. Mahfud MD di
Gedung MK.
Kerjasama ANRI-MKRI itu adalah
untuk menciptakan pola kerja di MKRI
yang dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga setiap dokumen, baik yang
terkait dengan administrasi umum maupun
administrasi yustisial termasuk berkasberkas perkara maupun putusan MK dapat
dikelola, disimpan dan diselamatkan sesuai
dengan prinsip dan kaidah kearsipan yang
baik. (Nano Tresna A./mh)
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AKSI

Rakor MK-Forum Konstitusi

Humas MK/Fitri Yuliana

Rapat koordinasi antara Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Setjen MK) dengan Forum Konstitusi (FK), Kamis (14/4), di Gedung MK.

M

enindaklanjuti
Nota
Kesepahaman
antara
Sekretariat
Jenderal
Mahkamah
Konstitusi
(Setjen MK) dengan Forum Konstitusi
(FK), maka MK menggelar rapat
koordinasi dengan FK, Kamis (14/4), di
Gedung MK. Rapat koordinasi tersebut
membahas mengenai program kerja sama
antara MK dengan FK seperti yang sudah
disepakati dalam Nota Kesepahaman.
“Agenda besar yang akan diwujudkan
MK dengan FK, di antaranya penyusunan
dan pembangunan pusat dokumen sejarah
konstitusi, penyempurnaan buku Pendidikan
Kesadaran Berkonstitusi (Tingkat SD
Rendah, SD Tinggi, SMP dan SMA, red.),
penyusunan Buku Bunga rampai, serta
penyusunan komik. Semua akan kita lakukan
demi generasi penerus mendatang,” ujar
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
di hadapan para mantan Anggota PAH I dan
PAH III MPR tersebut.
Janedjri memaparkan rencana
pembangunan dan penyusunan pusat
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dokumen sejarah konstitusi berangkat
dari pengalaman dan praktik di MK
beberapa negara dunia. Rencananya,
terang Janedjri, Pusat Dokumen Sejarah
Konstitusi ini akan dibangun pada lantai
5 Gedung MK tembus sampai ke kubah
Gedung MK. “Nantinya, masyarakat
yang berkunjung ke MK tidak hanya akan
diberikan penjelasan mengenai MK oleh
hakim konstitusi maupun staf MK, namun
juga dapat menikmati pusat dokumen
sejarah konstitusi. Pusat dokumentasi
sejarah konstitusi ini direncanakan
akan berisi diorama, musiologi, panel,
sculpture, glass box, audio video, dan
foto mengenai sejarah konstitusi sejak
peristiwa proses terbentuknya UUD 1945
hingga periode proses amendemen UUD
1945. Tak ketinggalan, sejarah berdiri dan
berkiprahnya MK pun akan disuguhkan di
Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi,”
ujar Janedjri.
Sementara
mengenai
penyempurnaan
buku
Pendidikan
Kesadaran
Berkonstitusi,
Janedjri

mengungkapkan, peningkatan permohonan
mengenai buku yang masih berstatus
sebagai buku pengayaan tersebut. “Melalui
kerja sama antara MK dengan FK beserta
Kementerian
Pendidikan
Nasional
diharapkan buku tersebut akan menjadi
buku wajib untuk para peserta didik untuk
lebih memahami konstitusi,” urainya.
Sedangkan
penyusunan
buku
komik terkait konstitusi ini, jelas Janedjri,
terinspirasi dari Hakim MK Korea Selatan
yang ketika menghadiri Konferensi
hakim Mk se-Asia pada 2010 lalu
memberikan cinderamata berupa komik
mengenai konstitusi. Menurut Janedjri,
melalui komik, diharapkan pendidikan
kesadaran berkonstitusi akan semakin
meluas. “Komik dapat dinikmati berbagai
kalangan usia baik anak-anak maupun
orang dewasa. Oleh karena itu, diharapkan
kesadaran berkonstitusi semakin meluas,”
jelasnya. (Lulu Anjarsari/mh)

MK-APHAMK Bahas Silabus ToT Hukum Acara MK

Humas MK/Fitri Yuliana

Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar didampingi Kepala Biro Umum MK Syaiful Bahri pada rapat Training of Trainer (ToT) kerjasama dengan Asosiasi
Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), di Hotel Santika, Jakarta, Jumat (8/4) malam.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
bekerja sama dengan
Asosiasi Pengajar Hukum
Acara
(APHA)
MK
menggelar rapat mengenai Training of
Trainer (ToT) di Hotel Santika, Jakarta,
Jumat (8/4) malam. Pembahasan rapat
adalah seputar silabus dan materi ToT
Hukum Acara MK. Rapat dengan model
diskusi ini dihadiri dihadiri antara lain
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, Kepala
Biro Umum MK Syaiful Bahri, Kepala
Biro Humas dan Protokol MK Noor
Sidharta, para pejabat dan pegawai MK
lainnya, maupun sejumlah pakar hukum
tata negara seperti Saldi Isra, Yuliandri
maupun Kurnia Warman.
Dalam rapat, misalnya ada masukan
perlu didiskusikan kembali tentang praktik
hukum acara MK, apakah fokus pada
praktik hukum acara MK atau simulasi
praktik permohonan dan penyusunan
putusan. Selain itu ada tanggapan peserta
rapat, bahwa perlu didiskusikan kembali
tentang teknis penilaian, pembobotan,
dan ranking peserta ToT. Kemudian ada
masukan peserta bahwa pembahasan rapat

sebaiknya fokus pada silabus, jadwal acara
menyusul menyesuaikan silabus.
Kesepakatan Rapat
Setelah berlangsung selama lebih
dari empat jam, rapat itu menghasilkan
sejumlah kesepakatan, antara lain
menentukan lima peserta ToT terbaik
untuk diikutsertakan dalam pemagangan
sebagai bentuk penghargaan. “Selain itu
memasukkan materi Pancasila, namun
bukan implementasi nilai-nilai Pancasila.
Juga materi UUD maupun Administrasi
dan Manajemen Peradilan,” ungkap Sekjen
MK Janedjri. M. Gaffar yang memberikan
arahan rapat tersebut.
Hasil rapat itu juga memaparkan
bahwa kegiatan ToT dilaksanakan
selama 4 hari 3 malam. Di samping itu
rapat menyepakati tidak ada magang
bagi peserta ToT di MK. Rapat juga
menentukan tiga kewenangan MK terkait
PUU, PHPU, SKLN menjadi bahan
simulasi peserta. Isi simulasi merupakan
penyusunan permohonan dan penyusunan
putusan dengan bahan simulasi dari
perkara-perkara MK yang sudah diputus.

Simulasi dilaksanakan satu hari sebelum
hari penutupan. “Mengenai simulasi ini
harus ada penilaian dan peringkat untuk
memotivasi peserta, tetapi persyaratannya
harus ketat, terukur dan terbuka,” ujar
Janedjri yang didampingi Syaiful Bahri.
Selanjutnya, rapat MK-APHA
MK ini menentukan bahwa materi
yang bersifat teknis administrasi seperti
registrasi perkara, tidak dimasukkan dalam
silabus narasumber atau hakim. Hakim
cukup memberikan matei yang sifatnya
substansi. Sedangkan untuk domain materi
teknis administrasi diserahkan kepada
unit Kepaniteraan atau Biro Administrasi
Perkara dan Persidangan MK.
Di samping itu, rapat MK-APHA
MK menghasilkan kesepakatan mengenai
pengaturan narasumber, bahwa materi
hukum acara direkomendasikan untuk diisi
oleh hakim konstitusi yang masih aktif.
Kemudian untuk tata cara penyusunan
putusan, drafting putusan MK dan tata
cara penyusunan permohonan dapat diisi
oleh mantan hakim konstitusi. (Nano
Tresna A./mh)
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Persiapan Simposium Internasional dan Lomba
Debat Konstitusi 2011

Humas MK/Fitri Yuliana

Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar dan Panitera MK Kasianur Sidauruk memimpin rapat persiapan Simposium Internasional, Lomba Debat Konstitusi
Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia, dan Lomba Peradilan Semu, Sabtu (9/4) di Hotel Santika Jakarta.

S

elain berencana menggelar
Lomba Debat Konstitusi Antar
Perguruan Tinggi se-Indonesia,
Lomba Peradilan Semu (Moot
Court)
Pengujian
Undang-Undang
dan acara penting lainnya, pada 2011
Mahkamah Konstitusi (MK) juga bersiap
menggelar acara penting, yaitu Simposium
Internasional “Constitutional Democracy
State”. Guna menyelenggarakan kegiatankegiata dalam rangka penyebarluasan
informasi MK dan peningkatan kesadaran
berkonstitusi itulah, maka MK mengadakan
rapat pada Sabtu (9/4) di Jakarta.  
Dalam rapat yang dihadiri para
pejabat dan pegawai MK maupun sejumlah
pakar hukum tata negara, diawali dengan
pembahasan anggaran biaya Simposium
Internasional pada 10-14 Juli mendatang.
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Setelah itu rapat dilanjutkan dengan
hal-hal lainnya, terkait pelaksanaan
simposium. Misalnya rencana lokasi
penyelenggaraan Simposium Internasional
di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.
Seperti
diketahui,
Simposium
Internasional
mengusung
tema
“Constitutional
Democracy
State”,
terdiri atas sub tema yang mewakili
“constitutional” (the role of constitutional
court
and
equivalent
institutions
in strengthening the principles of
democracy), mewakili “democracy”
(democratisation of law making process),
serta mewakili “state” (the mechanism
of checks and balances among state
institutions).
Rencananya
peserta
Simposium Internasional, terdiri atas
peserta luar negeri dan dalam negeri.

Peserta luar negeri direncanakan akan
mengundang 20 sampai 25 negara peserta
MK luar negeri, dan 20 sampai 25 negara
peserta dari parlemen.
Selanjutnya dalam rapat dibahas
mengenai Lomba Debat Konstitusi Antar
Perguruan Tinggi se-Indonesia 2011.
Kegiatan ini bekerja sama dengan fakultas
hukum universitas se-Indonesia.
Lomba Debat Konstitusi Antar
Perguruan Tinggi se-Indonesia 2011 dibagi
melalui dua tahapan, yaitu pada tingkat
regional sebagai seleksi untuk menuju
tingkat nasional dan pada tingkat nasional.
Mengenai temanya adalah seputar isu-isu
menarik mengenai MK, masalah hukum
dan ketatanegaraan. (Nano Tresna A./mh)

MK-UGM Rencanakan Gelar Sarasehan Nasional
Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila

Humas MK/Prana Patrayoga

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar bersama Tim Perumus Pusat Studi Pancasila Prof. Dr. Kaelan, Prof. Dr. Sudjito, dan Drs. Sindung Tjahyadi, M.Hum pada rapat Sarasehan
Pancasila yang digelar di Hotel Gran Melia Jakarta (15/4).

U

paya
pengawalan
atas
konsistensi
kehidupan
berbangsa
berdasarkan
Pancasila
dirasa
sangat
penting. Karena itulah, hal tersebut menjadi
landasan pikir Mahkamah Konstitusi (MK)
yang pada Mei 2011 mendatang akan
menyelenggarakan Sarasehan Pancasila
bekerjasama sama dengan Universitas
Gadjah Mada (UGM).
Acara yang sedianya diselenggarakan
pada 2-3 Mei 2011 tersebut bertajuk
“Sarasehan Nasional 2011, Implementasi
Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penegakan
Konstitusionalitas Indonesia”. Menurut
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, sarasehan
ini akan mengupas strategi dan upaya
memosisikan kembali nilai Pancasila
sebagai orientasi pembudayaan kehidupan
berkonstitusi.

Tim Perumus yang terlibat di
antaranya Sindung Tjahyadi dari Pusat
Studi Pancasila, Prof. Dr. Kaelan, Prof.
Dr. Sudjito, dll. Sementara itu, narasumber
yang direncanakan mengisi sarasehan ini
di antaranya Ketua MK Moh. Mahfud
MD, Dr. Harjono, Prof. Dr. Franz Magnis
Suseno, Dr. Akil Mochtar, Dr. Artidjo
Alkostar, serta Prof. Dr. Kaelan dan Prof.
Dr. Sudjito sendiri.
Prof. Dr. Kaelan mengatakan,
penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari menjadi tantangan
kita saat ini sebagai bangsa. “Bangsa ini
telah menyepakati staatsfundamentalnorm
sebagaimana dirumuskan dalam sistem
nilai Pancasila. Namun banyak perundangundangan sekarang yang aspek perumusan
dan penyusunannya tidak merujuk pada
itu. Karena itu, sarasehan yang telah kali

kedua diselenggarakan ini penting untuk
menggugah kembali kesadaran kita atas
penghayatan tersebut,” katanya di Jakarta.
Sementara itu, Prof. Dr. Sudjito
mengatakan perlunya ada pemahaman
yang utuh tentang konstitusi. “Kita butuh
pendekatan holistik, bukan parsialistik,
karena itu setiap kegiatan harus selalu
dalam bingkai Pancasila. Kekuatan hukum
progresif itu bersumber dari Pancasila. Hati
nurani kita dihadapkan pada penghayatan
nilai-nilai Pancasila,” kata guru besar
UGM ini.
Sarasehan
ini
rencananya
akan mengundang 750 orang dan
diselenggarakan di Yogyakarta, Mei
mendatang. Saat ini Tim Perumus dari
MK dan UGM telah bekerja untuk
mempersiapkan acara tersebut. (Yazid/
mh)
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Permudah “Access to Justice”, Pegawai MK Ikuti
Sosialisasi Simdok
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan
sosialisasi Sistim Informasi Manajemen Disposisi
Elektronik (Simdok) dan sistem informasi
lainnya untuk para pegawai MK dalam rangka
mewujudkan mottonya sebagai lembaga
peradilan yang modern dan terpercaya, Senin
(11/4) di Ruang Diklat Lantai 8 Gedung MK.

Humas MK/Yogi Dj

M

otto Mahkamah Konstitusi
(MK) sebagai lembaga
peradilan yang modern dan
terpercaya menuntut kerja
keras dalam tataran implementasi. Dalam
rangka mewujudkan mottonya itu, MK
mengadakan sosialisasi Sistim Informasi
Manajemen Disposisi Elektronik (Simdok)
dan sistem informasi lainnya untuk para
pegawai MK, Senin (11/4).
Sosialisasi dihadiri para pegawai
MK itu bertujuan meningkatkan kapasitas
di internal agar selalu memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat
pencari keadilan. Sistem ini membuka
selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk
mendapatkan akses atas peradilan dan
keadilan (access to court and justice).
Demi mencapai tujuan tersebut, MK
melalui
Sekretariat
Jenderal
dan
Kepaniteraan
tengah
memanfaatkan
sarana dan prasarana berbasis teknologi
informasi dan komunikasi (ICT).
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Pengembangan aplikasi berbasis
ICT itu mampu menciptakan sistem
informasi pelaporan perkara yang dapat
mengolah semua data. “Pengembangan
ICT mampu menciptakan sistem informasi
pelaporan perkara yang dapat digunakan
untuk mengolah data dari permohonan
perkara yang diterima sampai dengan
putusan tersebut diputus,” terang Romi
Sundara dari Biro Administrasi Perkara
dan Persidangan (APP) kepada para
pegawai MK yang menghadiri sosialisasi
yang berjalan hingga malam hari itu.
Melalui pengembangan sistem
pelaporan berbasis ICT itu, akses
terhadap informasi peradilan di MK pun
semakin terjangkau oleh masyarakat luas.
Masyarakan dapat mengakses informasiinformasi, seperti laporan perkara
Pengujian Undang-Undang, laporan
perkara Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara, dan laporan perkara Penyelesaian
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif,

PHPU Presiden, dan PHPU Kepala
Daerah.
Dalam sistem pelaporan ini juga
dikembangkan pencarian yang dapat
memudahkan dalam mengolah data
perkara. Pencarian data perkara dapat
ditentukan berdasarkan variabel-variabel
yang dibutuhkan. Pencarian data perkara
juga dapat diklasifikasikan berdasar tingkat
pencarian, seperti pencarian sederhana dan
pencarian rumit.
Sementara itu, Kasiman dari Biro
Tata Usaha bagian Arsiparis MK pada
kesempatan yang sama menjelaskan
mengenai Simdok. Kasiman menjelaskan,
Simdok sesuai kepanjangannya merupakan
sistem pengelolaan dokumen, baik fisik
maupun informasi yang dilaksanakan
dengan
menggunakan
teknologi
komputer.
Dalam
penggunaaan
Simdok,
terdapat fasilitas seperti tambah surat, surat
masuk, riwayat arsip, riwayat disposisi,
dan laporan surat masuk. Simdok juga
bisa digunakan oleh berbagai unit di MK
sesuai dengan hak akses masing-masing.
“Pengguna Simdok terbagi menjadi tiga.
Kelompok satu, yaitu pengguna umum
seperti hakim konstitusi, sekjen, panitera,
pejabat eselon II-IV, pejabat fungsional,
dan staf. Kelompok dua, yaitu administrator
pengguna seperti unit kearsipan. Kelompok
ketiga, yaitu administrator sisitem seperti
unit teknologi informasi,” papar Kasiman.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

Penyusunan Juknis Risalah Persidangan MK

S

ekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi menyelenggarakan
pertemuan di lantai 8 Gedung
MK, Selasa (12/4/2011) pukul
17.00 wib dalam rangka mempersiapkan
penyusunan petunjuk teknis (juknis)
Risalah Persidangan MK.
Pengarah kegiatan ini adalah
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar.
Sementara yang menjadi penanggungjawab
adalah Triyono Edi Budhiarto. Selain itu,

ada 22 orang pegawai MK yang dilibatkan
dalam pertemuan. Sebab, mereka dinilai
bersentuhan langsung dengan risalah
persidangan yang digelar MK.
Narasumber dalam pertemuan
ini ada dua orang. Yakni, Abdul Gaffar
Riskhan dan Wisnu Sasangka. Keduanya
menjelaskan prosedur teknis dan petunjuk
operasional dalam penyusunan risalah
persidangan. “Ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam menyusun risalah

persidangan agar tidak terjadi kesalahan
dalam proses penyusunannya,” jelas Abdul
Gaffar di hadapan peserta pertemuan.
Pertemuan yang berlangsung selama
tiga jam itu, di samping membahas hal-hal
teknis dalam proses penyusunan risalah,
juga membicarakan ruang lingkup tugas
tim kerja pegawai MK dalam tugasnya
sehari-hari. (Yazid/mh)

Sekjen MK Buka Diklat SPIP bagi Pegawai MK
Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar
secara simbolik memakaikan tanda peserta kepada
perwakilan peserta saat membuka resmi Diklat Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Jumat (15/4) pagi.

S

ekjen Mahkamah Konstitusi
(MK) Janedjri M. Gaffar
mengharapkan
agar
para
pegawai MK dapat mewujudkan
komitmen sebuah lembaga peradilan yang
putusannya dipercaya oleh masyarakat.
“Selain didukung dari aspek
administrasi, baik administrasi umum
maupun administrasi yustisial yang
akuntabel,” ungkap Janedjri sebelum
membuka
resmi
Diklat
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
Jumat (15/4) pagi.

Humas MK/Andhini SF

Janedjri mengungkapkan, meski
rumusan ‘putusan yang dipercaya oleh
masyarakat serta didukung administrasi’
terkesan sangat sederhana, namun untuk
mewujudkan komitmen dengan rumusan
itu ternyata tidak sesederhana dalam
praktiknya.
“Hal inilah yang perlu dipahami kita
bersama, perlu ikhtiar untuk mewujudkan
komitmen, visi maupun misi kita,” tambah
Janedjri yang didampingi Deputi PIP
Bidang Polsoskam BPKP, Iman Bastari.
Lebih lanjut Janedjri berpesan
kepada para pegawai MK, agar tidak

menyia-nyiakan adanya Diklat SPIP
itu. Ia menghimbau kepada para peserta
diklat, untuk aktif dan dinamis selama
berlangsungnya acara Diklat.
“Perwujudannya, saudara-saudara
harus aktif selama diklat, jangan diam saja.
Tunjukkan bahwa pegawai MK dinamis
dalam diklat, banyak yang bertanya,”
imbuh Janedjri yang juga menjelaskan
bahwa MK antara lain telah empat tahun
berturut-turut meraih Penghargaan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian, serta belum
lama ini meraih Penghargaan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Pusat 2010.
Sementara itu, Deputi PIP Bidang
Polsoskam BPKP, Iman Bastari menjelaskan
bahwa SPIP merupakan komitmen
pemerintah untuk bisa mewujudkan
pengelolaan keuangan negara yang baik
di setiap instansi. Banyaknya kasus yang
terjadi saat ini, karena lemahnya sistem
pengendalian internal, dan SPIP merupakan
tindakan nyata untuk memperbaiki hal
tersebut. (Nano Tresna A./mh)
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Menyoal Ombudsman Sebagai Salah Satu
Lembaga Negara
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dalam acara
Focus Group Discussion di lingkungan pegawai
Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (25/4) di Ruang
Diklat Gedung MK.

O

mbudsman
Republik
Indonesia
(ORI)
yang
sebelumnya bernama Komisi
Ombudsman
Nasional,
adalah salah satu state auxiliary agencies
di Indonesia, dibentuk berdasarkan
UU No.37/2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia.
Ombudsman dikenal sebagai
lembaga independen yang menerima dan
menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat
yang
menjadi
korban
kesalahan
administrasi
(maladministration)
publik, meliputi keputusan-keputusan
atau tindakan pejabat publik yang ganjil,
menyimpang, sewenang-wenang, me
langgar ketentuan, menyalahgunakan
kekuasaan, keterlambatan yang tidak
perlu maupun melanggar kepatutan.
“Jauh sebelum UU Ombudsman
disahkan, lembaga-lembaga ombudsman
di tataran daerah kabupaten atau kota di
Indonesia telah banyak bermunculan.
Bahkan lembaga ombudsman daerah
ini sedikit banyak berhasil membantu
pemerintahan kabupaten atau kota
dalam menangani masalah kesalahan
administrasi,” papar Prof. Dr. Philipus
M. Hadjon, S.H. dalam acara Focus
Group Discussion di lingkungan pegawai
Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (25/4)
siang.
Namun Philipus menyayangkan
lembaga-lembaga ombudsman daerah
yang telah eksis, tidak diakomodir dalam
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Humas MK/Prana Patrayoga

UU Ombudsman RI. Dalam UU tersebut
dinyatakan bahwa ORI adalah satu-satunya
lembaga ombudsman yang diakui dan
berwenang mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik dengan wilayah kerja
meliputi seluruh wilayah negara Republik
Indonesia.
Selanjutnya, kata Philipus, UU
Ombudsman RI juga menyatakan
perwakilan ombudsman di daerah
provinsi atau kabupaten/kota dapat
didirikan apabila dipandang perlu
dan berhubungan hierarkis dengan
ombudsman.
“Penggunaan nama ombudsman
yang tidak berdasarkan undang-undang
ini harus diganti dan bila tidak, maka

akan dianggap menggunakan nama
ombudsman secara tidak sah,” jelas
Philipus yang didampingi Kapuslitka MK
Noor Sidharta.
Lebih lanjut Philipus menerangkan
pengertian
maladministrasi
atau
kesalah-administrasi, yakni perilaku
atau
perbuatan
melawan
hukum,
melampaui wewenang, menggunakan
wewenang untuk tujuan lain dari yang
menjadi tujuan wewenang tersebut.
“Termasuk kelalaian atau pengabaian
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang dilakukan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan
yang menimbulkan kerugian materiil dan/
atau immateriil bagi masyarakat dan orang
perorangan,” ungkap Philipus.
Dalam kesempatan itu pula dilakukan
sesi tanya jawab dengan para pegawai MK
yang hadir. Sebagian besar pertanyaan
terkait dengan pokok permasalahan
mengenai konstitusionalitas penggunaan
nama ombudsman yang tidak sesuai
dengan UU Ombudsman RI. Selain itu,
permasalahan mengenai konstitusionalitas
pendirian dan kewenangan yang melekat
pada lembaga ombudsman yang tidak
dibentuk berdasarkan UU Ombudsman
RI, dan lainnya.(Nano Tresna A.)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

Naira Ismazahida Alifia Rachman

(Putri)

Pada Tanggal 24 April 2011

Putri pertama dari Hadian Taufik Rochman (Staf Perpustakaan) & Indri Rachmadila
Semoga menjadi anak yang soleha, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua.

Membandingkan Penyelesaian Sengketa Pemilu di
Negara-Negara Demokrasi

M

enurut situs ACE Electoral
Knowledge, 50 persen
sengketa Pemilu di banyak
negara diselesaikan oleh
lembaga pengadilan, 46 persennya oleh
Electoral Management Bodies (EMB/
KPU). Thailand, Turki, Australia, Bolivia,
Norwegia diselesaikan oleh EMB,
sementara Indonesia dan Jerman oleh
pengadilan.
Sepenggal paparan Topo Husodo
di atas disampaikan dalam focus group
discussion (FGD) yang diselenggarakan
oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian
Mahkamah Konstitusi (Puslitka MK),
Rabu (27/4/2011) yang dimulai pukul
19.00 wib sampai selesai.
Puslitka
MK
merasa
perlu
menyelenggarakan FGD ini karena MK
menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang
berwenang menangani sengketa penyelesaian
hasil pemilihan umum dan pemilu kepala
daerah. Pada awalnya, lembaga yang
berwenang untuk menyelesaikan sengketa
pemilihan kepala daerah adalah Mahkamah
Agung. Sejak 2008, kewenangan tersebut
dialihkan ke MK.
Kegiatan FGD ini digelar dalam
bentuk Diskusi Terbatas, dihadiri para
pegawai MK, terutama yang terkait dengan
tugas-tugas penanganan perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU). Temanya adalah
“Perbandingan Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Pemilu di Negara Demokrasi”.
Tujuannya untuk mengetahui pandangan
dari para ahli dalam melihat konteks di
atas. Diharapkan, audiens mengetahui
dan memahami perbandingan di beberapa
negara. Menurut Topo sendiri, melakukan
studi perbandingan bukanlah sesuatu yang
mudah. “Tidak hanya melihat persamaan
atau perbedaan saja, tapi juga melihat
yurisdiksi dan sejarah hukumnya,” katanya.
Meski demikian, ia melihat
Indonesia negara yang sangat singkat
sengketa pemilunya. “3x24 jam setelah
pemilu harus lapor,” tuturnya.
Dalam paparannya,Topo menjelaskan

tiga masa letak sengketa
pemilu dalam siklus
pemilu. Pertama, pre
electoral period yang
di dalamnya terdiri
dari planning, training,
information,
dan
registration.
Kedua,
electoral period. Ini
adalah
masa-masa
campaign,
voting,
nomination, dan result.
Ketiga, post electoral
period yang terdiri atas
tahapan review, reform,
dan strategy.
“Integritas
hasil pemilu bukan
hanya dilihat dari
tahapan-tahapan yang
dilakukan KPU, tapi
juga dari penyelesaian
sengketanya di MK,
baik
mekanisme
maupun
prosesnya,”
Humas MK/GANIE
Topo Husodo pada acara focus group discussion (FGD) yang
kata Topo. Di beberapa
diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi
negara, pemilu adalah
(Puslitka MK), Rabu (27/4) di Gedung MK.
mengenai
legal
framework (kerangka
hukum) yang menjadi
Di Filipina, sistem pemilunya
landasannya. “Legal elections depend on
legal correction of any mistakes..” imbuh campuran. KPU-nya bisa menyelesaikan
sengketa pemilu untuk pemilu-pemilu
Topo mengutip makalahnya.
tertentu. Di beberapa negara, bahkan untuk
mendaftarkan sengketa pemilu, harus
Model Penyelesaian Sengketa Pemilu
Beberapa model penyelesaian membayar sejumlah uang tertentu, yang
sengketa pemilu berbeda-beda di tiap nominalnya cukup besar. “Tujuannya,
negara. Biasanya dilakukan oleh lembaga agar orang yang berperkara tidak mainperadilan dan administrasi. “Tidak ada main dan hanya orang-orang yang serius
metode tunggal yang cocok untuk semua karena mahalnya biaya berperkara,” tegas
Topo.
negara,” kata Topo.
Sementara itu, mengenai maximum
Sistem pemilu memang banyak
jumlahnya. Sistem itu cocok untuk suatu complaint time since announcement (batas
negara, tapi terkadang tidak cocok untuk waktu pengaduan sengketa) di beberapa
negara yang lain. Meski demikian, apapun negara juga berbeda. Di Argentina, hanya
yang kita pilih diharapkan tetap sesuai berselang dua hari setelah pelaksanaan
pemilu. Sementara di Indonesia tiga hari
dengan standar internasional.
setelah pemilu. (Yazid/mh)
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Ketua MK Orasi Ilmiah 60 Tahun FH UNAND

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
menyampaikan orasi ilmiah
pada Lecture Series dalam
rangka 60 tahun Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang, Rabu (20/4)
di Gedung Convention Hall Unand. Dalam
makalahnya, Mahfud mengangkat judul,
“Peran Mahkamah Konstitusi Dalam
Mewujudkan Cita Hukum Nasional”.
Dalam
orasinya,
Mahfud
membeberkan bahwa penegakan hukum
dewasa ini sangatlah jauh panggang dari
api. Antara idealita dengan realita masih
terdapat kesenjangan yang sangat jauh.
“Rasanya kita sudah frustasi terhadap
penegakan hukum. Penegakan hukum
masih mendapat gugatan,” ungkapnya.
Sehingga, ia pun berkesimpulan, hukum
seolah-olah tak kunjung tegak di negeri
ini.
Buktinya,
menurut
Mahfud,
pemberitaan terkait mafia hukum dan
korupsi menjadi santapan sehari-hari
masyarakat. Padahal, menurut dia,
reformasi telah bergulir lebih dari sepuluh
tahun.
Ia pun berhipotesis, seluruh
permasalahan hukum selama ini terjadi
bukanlah karena instrumennya, melainkan
dari akar pemikiran dan konsep hukum yang
ada saat ini, yakni masalah pemahaman
kita tentang cita-hukum nasional.
Oleh
karena
itu
Mahfud
berpendapat,
pentingnya
menggali
kembali dan memahami lebih dalam
tentang cita-hukum nasional. “Kita perlu
menelisik lebih jauh dan dalam terhadap
problem hukum nasional. Pada saat upaya
instrumental baik berupa aturan, sistem,
maupun reposisi personal ternyata tidak
dapat menghasilkan perbaikan, maka
sudah selayaknya kita harus melihat pada
persoalan paradigmatis, persoalan pada
tatanan nilai atau spirit hukum,” tulisnya
dalam makalah.
Oleh karenanya, Mahfud ber
pendapat, hukum yang mengingkari
keadilan adalah hukum yang diskriminatif.
“Hukum yang bisa dibajak dan disandera
oleh praktik mafia adalah hukum yang
kehilangan rohnya, sehingga bisa dimasuki
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Ketua MK Moh. Mahfud MD saat menyampaikan orasi ilmiah pada Lecture Series dalam rangka 60
tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Rabu (20/4) di Gedung Convention Hall Unand.

dan dijadikan instrumen bagi kepentingan
mafia hukum,” tegasnya. Dalam konteks
inilah perlunya sebuah instrumen untuk
menjaga bahwa penegakan hukum masih
dalam relnya. Dan, cita-hukum itu sendiri
tertuang dalam Pancasila.
Nah, dalam konteks menyelaraskan
penegakan hukum tersebutlah MK

berperan. MK, menurut Mahfud, bertugas
untuk menjaga konstitusi yang dijiwai oleh
Pancasila agar selalu dipatuhi dan ditaati.
Tidak boleh ada produk hukum ataupun
penegakan hukum yang bertentangan atau
menyimpangi konstitusi. (Dodi/mh)

Ketua MK Kuliah Umum Silaturrahim Akbar Ulama
Bandung

Humas MK/GANIE

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, KH Miftah Faridl menganugrahkan MUI Award kepada Ketua MK Moh. Mahfud MD pada acara “Silaturrahim
Akbar Ulama Se-Kota Bandung, Malam Penyerahan MUI Award 2011” pada Jumat (15/4), di Hotel Pasteur, Bandung.

K

alau ingin menyelamatkan
bangsa kita dari kehancuran,
maka harus menerapkan
hukum yang dibuat secara
bersama-sama oleh bangsa kita. Salah
satu langkah yang dapat ditempuh, dengan
menerapkan nilai-nilai dasar Islam.
“Meskipun tidak harus bernama
hukum Islam, tetapi kita bisa mengambil
nilai-nilai dasar Islam untuk hukum
nasional kita,” ujar Ketua MK Moh.
Mahfud MD memberi kuliah umum dalam
“Silaturrahim Akbar Ulama Se-Kota
Bandung, Malam Penyerahan MUI Award
2011” pada Jumat (15/4), di Hotel Pasteur,
Bandung.
Mahfud melanjutkan, pemikir Islam
bernama Ibnu Taimiyyah mengungkapkan,
“Akan abadilah suatu negara yang dipimpin
oleh penguasa yang adil, meskipun itu
negaranya orang kafir. Sebaliknya, suatu
negara akan hancur bila dipimpin oleh

penguasa yang tidak adil, meskipun itu
namanya negara Islam.”
“Anda bisa melihat hancurnya
sejumlah negara Islam di berbagai belahan
dunia? Faktor utamanya disebabkan
oleh ketidakadilan, karena pemimpinnya
korupsi, pejabat-pejabatnya sudah banyak
makan barang haram. Jadi bukan karena
hukumnya,” kata Mahfud.
Oleh sebab itu, lanjut Mahfud,
menjadi hal tidak terlalu penting kalau kita
mempersoalkan nama, prosedural, simbolsimbol, dan sebagainya, dalam upaya
penegakan hukum di sebuah negara. Hal
yang terpenting, adalah agar hukum di
Indonesia bisa menegakkan keadilan bagi
masyarakatnya.
Lebih lanjut Mahfud mengutarakan,
pada dasarnya negara Indonesia merupakan
negara yang darussalam. Dalam arti,
Indonesia merupakan negara perdamaian,
yang damai antara berbagai ikatan

primordial suku bangsa di Indonesia.
Mahfud menyebut nama K.H. Wahid
Hasyim sebagai salah seorang tokoh
yang mengembangkan toleransi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain Wahid Hasyim, sambung
Mahfud, masih banyak lagi tokoh-tokoh
yang ikut mengembangkan toleransi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Misalnya, Hasyim Asy’ari, Ahmad
Dahlan, Agus Salim, dan lainnya,” imbuh
Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung
menganugrahkan MUI Award. Di
antaranya, kepada Walikota Bandung Dada
Rosada, dinilai berhasil sebagai sosok
yang membangun jembatan komunikasi
antara ulama dan umara. Selain itu,
penghargaan serupa diberikan kepada
Ir. Achmad Noe’man, sebagai arsitektur
ratusan masjid baik di dalam maupun luar
negeri.(Ganie/mh)
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Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi Narasumber
Talk Show BKIM FH UI
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat
menjadi narasumber talk show dalam acara Bulan
Kajian Ilmiah Mahasiswa (BKIM) Fakultas Hukum
(FH) UI, pada Senin (11/4) di kampus FH UI Depok.

Humas MK/GANIE

H

akim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi menjadi narasumber
talk show dalam acara Bulan
Kajian Ilmiah Mahasiswa
(BKIM) Fakultas Hukum (FH) UI, pada
Senin (11/4) siang di kampus FH UI.
Topik pembahasan mengenai Pengujian
Undang-Undang
No.1/1965
tentang
Penyalahgunaan
dan/atau
Penodaan
Agama (UU Penodaan Agama) yang
telah diputus Mahkamah Konstitusi (MK)
beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan itu, Fadlil
menjelaskan lima norma yang dimohonkan
dalam Pengujian UU Penodaan Agama
itu. Di antaranya, larangan melakukan
penafsiran
dan
kegiatan
agama
menyimpang di muka umum. Selain itu,
pelanggar diperintahkan dan diperingatkan
untuk menghentikan dengan SKB Jaksa
Agung, Mendagri dan Menag. Berikutnya,
bila pelanggar adalah organisasi atau
aliran kepercayaan dapat dibubarkan oleh
Presiden atas pertimbangan tiga pejabat
tersebut.
Selanjutnya Fadlil mengungkapkan
sembilan dasar konstitusionalitas Pengujian
UU tersebut—seperti tertuang dalam UUD
1945, antara lain negara hukum (Pasal 1
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Ayat 3), persamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan (pasal 27 Ayat
1), pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan
sama di hadapan hukum (Pasal 28D Ayat
1).
Dasar konstitusionalitas pengujian
UU Penodaan Agama berikutnya,
kebebasan memilih agama dan beribadah,
pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan,
tempat tinggal, tinggal dan kembali
(Pasal 28E Ayat 1), kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan
sikap sesuai hati nurani (Pasal 28E Ayat
2).
Terkait Pengujian UU tersebut,
Fadlil memaparkan sejumlah pendapat
hukum Mahkamah, yaitu Pemohon mencari
bentuk dan tafsiran kebebasan beragama
dan berkeyakinan. Dasar pendapat yakni
perkembangan arus penguatan HAM di
Indonesia dan diskursus baru relasi agama
dan negara pasca perubahan UUD 1945.
Pendapat Mahkamah bahwa konteks
pembentukan UU tak menghalangi
berlakunya karena materi masih relevan,
telah divalidasi ulang menjadi UU
No.5/1959 dan berdasar Pasal 1 Aturan
Peralihan UUD 1945.

Pendapat
hukum
Mahkamah
berikutnya, ungkap Fadlil, UU tersebut
tidak melarang penafsiran dan kegiatan
agama, yang dilarang hanya mencari
dukungan umum dalam penafsiran dan
kegiatan agama yang menyimpang.
Kemudian masalah keyakinan, merupakan
forum internum yang tak dapat dibatasi,
meski tak imun dari konteks. Ekspresi
keyakinan adalah forum eksternum yang
dapat dibatasi karena telah menyangkut
relasi sosial.
Masih terkait pengujian UU
No.1/1965, Fadlil menjelaskan pendapat
hukum Mahkamah bahwa UU tidak
mengenal etatisme dalam soal agama.
Negara tak menentukan tafsir yang
benar dan tak menentukan pokok ajaran,
melainkan ulama internal agama yang
bersangkutan yang menentukan. “Juga,
UU a quo tidak mengenal agama resmi
dan tak resmi, semua yang ada diakui dan
dilindungi,” jelas Fadlil.
Mahkamah
juga
berpendapat
bahwa UU Penodaan Agama merupakan
implementasi tanggung jawab negara
dalam melindungi HAM sesuai prinsip
negara hukum. Pembatasan sematamata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain.
Alhasil,
Fadlil
menjelaskan,
Mahkamah menolak seluruh pasalpasal yang dimohonkan Pemohon dalam
Pengujian UU No.1/1965 tersebut. Norma
dalam pasal-pasal yang diujikan menurut
Mahkamah tidak bertentangan dengan
konstitusi. (Nano Tresna A./mh)

Bedah Buku “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca
Amandemen Konstitusi” Karya Mahfud MD

A

cara bedah buku “Perdebatan
Hukum Tata Negara Pasca
Amandemen
Konstitusi”
karya Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD
berlangsung di Kementerian Sekretariat
Negara, Jakarta, Selasa (19/4) siang. Dalam
kesempatan itu Mahfud bertindak sebagai
narasumber, serta didampingi Anggota
DPD John Pieris yang menjadi pembahas
buku tersebut. “Saya akan menyampaikan
beberapa hal menyangkut konstitusi,” ujar
Mahfud membuka pembahasan buku yang
ditulisnya.
Mahfud menjelaskan latar belakang
dibuatnya buku itu. Setelah terjadi
reformasi politik 1998 di Indonesia, para
pakar hukum tata negara bersepakat bahwa
kalau kondisi Indonesia ingin membaik,
tak ada pilihan lain untuk melakukan
amandemen UUD 1945 yang asli.
Alasannya, UUD 1945 selalu melahirkan
pemerintahan yang otoriter. Setelah
Indonesia merdeka dan ditetapkannya
UUD 1945 sebagai konstitusi negara,
seluruh kekuasaan dipegang oleh Bung
Karno, mulai dari kekuasaan MPR, DPR,
DPA yang dibantu dengan sebuah Komite
Nasional.
Pada masa orde lama pada 1959,
juga muncul pemerintahan yang otoriter.
Kemudian juga pada saat Presiden Soeharto
memerintah di Indonesia selama 32 tahun,
masih tetap berlangsung pemerintahan
otoriter.
“Maka pada waktu itu ilmu
hukum tata negara menyatakan, pasti ada
‘sesuatu’ pada konstitusi kita. Oleh sebab
itu dilakukanlah amandemen UUD 1945,”
ungkap Mahfud kepada para hadirin.
Dikatakan Mahfud, amandemen
UUD 1945 dilakukan untuk membangun
pemerintahan yang demokratis sesuai
dengan kehendak konstitusi. Namun
demikian, kata Mahfud, konstitusi itu
adalah kesepakatan politik.
“Konstitusi adalah aturan-aturan
dasar yang merupakan resultante atau
kesepakatan politik yang dibuat oleh

Humas MK/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD didampingi Anggota DPD RI John Pieris dalam acara bedah
buku “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi” karya Ketua MK Moh. Mahfud MD yang
berlangsung di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (19/4) siang.

bangsa sesuai dengan tuntutan politik,”
jelas Mahfud.
Mahfud melanjutkan, setelah UUD
1945 diamandemen, ternyata timbul
persoalan. Misalnya, ada sekelompok orang
yang mengatakan amandemen UUD 1945
tidak sah. Mereka berdalih, UUD 1945
dianggap tidak sah karena prosedurnya
salah, karena tidak dicantumkan dalam
lembaran negara.
“Padahal UUD 1945 itu sah. Tidak
ada di dunia mana pun, UUD itu harus
masuk lembaran negara. UU lah yang
harus masuk lembaran negara, bukan
UUD,” imbuh Mahfud.
Dikatakan Mahfud lagi, dilihat dari
sudut historis, UUD 1945 yang disahkan
pada 18 Agustus 1945 tidak masuk
dalam lembaran negara. Barulah pada
1946, UUD 1945 masuk dalam berita
negara. Selanjutnya pada saat Indonesia
menggunakan Konstitusi RIS 1949, juga
tidak ada dalam lembaran negara. Setahun
kemudian, dengan berlakunya UUDS
1950, juga tidak masuk dalam lembaran
negara.

Sedangkan bila dilihat secara
yuridis, peraturan perundang-undangan
yang harus masuk dalam lembaran negara
diatur dalam UU No.2/1950. Dalam
undang-undang ini ditegaskan, yang
harus masuk ke lembaran negara hanyalah
undang-undang. “Tidak ada UUD, TAP
MPR maupun peraturan lainnya,” ucap
Mahfud.
Kemudian dilihat secara filosofis,
tidak masuknya UUD dalam lembaran
negara karena UUD tidak memuat sanksi
seperti umumnya berlaku pada UU.
Umpamanya dalam UU tertentu, kalau
seseorang melanggar akan dikenakan sanksi
atau ancamannya. Berdasarkan teori friksi
hukum, UU harus masuk dalam lembaran
negara. Karena menurut friksi hukum, setiap
orang harus dianggap tahu UU.
“Berbeda dengan UUD, bagi yang
melanggar tidak dikenakan ancaman atau
hukuman penjara. Bagi yang melanggar
konstitusi, hukumannya politik. Misalnya
Presiden melanggar konstitusi, maka
dia bisa diberhentikan. Hal itulah yang
dikatakan hukuman politik,” tandas
Mahfud. (Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK: K.H. A. Wahid Hasyim Sosok Toleran

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD pada “Peringatan Satu Abad K.H. A. Wahid Hasyim” dan peresmian pembuatan film “Cahaya Timur Soko Guru Wahid Hasyim” di Sasana Amal
Bhakti, Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (8/4).

P

embuatan film “Cahaya Timur
Soko Guru Wahid Hasyim”
diharapkan
bermanfaat
bagi generasi mendatang di
Indonesia, agar secara komprehensif
mengetahui tokoh bangsa bernama Wahid
Hasyim. K.H. A. Wahid Hasyim dikenal
sebagai tokoh yang membuka jembatan
ilmu umum dan ilmu agama sebagai satu
kesatuan, sehingga tidak ada lagi dikotomi
antara ilmu agama dan ilmu umum.
“Hasilnya
sekarang
banyak
santri yang maju, menguasai berbagai
pengetahuan,” ungkap Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Mahfud MD pada
“Peringatan Satu Abad K.H. A. Wahid
Hasyim” dan peresmian pembuatan film
“Cahaya Timur Soko Guru Wahid Hasyim”
di Sasana Amal Bhakti, Kementerian
Agama, Jakarta, Jumat (8/4) sore.
Selain itu, kata Mahfud, Wahid
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Hasyim juga merupakan tokoh yang
mengembangkan
toleransi
dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita
sebagai bangsa perlu mengangkat kembali
sosok pendiri negara ini. Kita tahu Wahid
Hasyim sebagai salah satu tokoh bersama
Bung Karno dan lain-lain,” ujar Mahfud.
Sementara itu Puteri KH A. Wahid
Hasyim, Aisyah Hamid Baidhowi sebagai
Ketua Panitia Peringatan Satu Abad
KH. A. Wahid Hasyim, mengatakan
bahwa peringatan digelar dalam berbagai
agenda, mulai dari seminar, diskusi ilmiah
hingga pengajian umum. “Kita memang
mengagendakan acara di berbagai kota,”
tutur adik kandung K.H. Abdurrahman
Wahid (alm) atau Gus Dur ini.
K.H. A. Wahid Hasyim juga menjadi
salah seorang founding fathers Indonesia
dan menjadi pejuang politik sejak era
penjajahan Belanda, Jepang, serta menjadi

anggota BPUPK dan perumus Pancasila,
hingga menjadi Menteri Agama tiga
kabinet (Kabinet Hatta, Kabinet Natsir dan
Kabinet Sukiman). Ia juga terkenal sebagai
reformis dunia pendidikan pesantren dan
pendidikan Islam Indonesia, selain dikenal
sebagai pendiri Institut Agama Islam
Negeri (IAIN/sekarang UIN).
K.H A. Wahid Hasyim lahir di
Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914
bertepatan 6 Rajab 1332 Hijriyah. Tokoh
NU dan ayah kandung Gus Dur itu
meninggal di Cimahi, Jawa Barat, pada
19 April 1953 di usia 38 tahun, dan
dimakamkan di Tebuireng, Jombang,
Jawa Timur, dinobatkan sebagai pahlawan
nasional. Ia juga pernah menjadi menteri
agama pada 1949-1952 dan pernah
menjabat sebagai menteri negara dalam
kabinet pertama Indonesia. (Nano Tresna
A./mh)

Warisi Perjuangan Gus Dur, Mahfud Dikagumi
Wartawan Malaysia
Ketua MK Moh. Mahfud
MD, ketika diwawancarai
Karim Ruslan, wartawan
berkebangsaan Malaysia,
Kamis (7/4) di ruang kerja
ketua MK lantai 15, Gedung
MK.

Humas MK/Yogi Dj

A

da paradoks di Indonesia.
Pada satu sisi diakui Indonesia
menjadi negara demokrasi
yang berhasil. Namun pada
sisi lain, tidak sedikit pula yang menilai
kondisi saat ini justru menjadi cermin
kemunduran Indonesia, terutama dengan
banyaknya proses politik yang bersifat
transaksional.
Itulah pandangan Ketua MK, Moh.
Mahfud MD, ketika diwawancarai Karim
Ruslan. Mahfud menerima wartawan
berkebangsaan Malaysia ini di ruangannya
lantai 15, Kamis (7/4/2011) pukul 13.30
wib. Karim adalah wartawan lepas yang
kagum dengan sosok Mahfud MD, terutama
setelah banyak menorehkan prestasi
bersama lembaga yang dipimpinnya.
Dengan
didampingi
Bowo,
rekannya yang juga wartawan Poros
Jakarta, Karim menuturkan idenya ingin
mewawancarai Mahfud MD adalah karena
melihat tayangan pria kelahiran Madura
ini di stasiun TVOne. “Saya melihat anda
berdiri di depan kamera, berbicara tentang

pluralisme, dengan latar belakang rumahrumah kumuh,” katanya.
Di
samping
mengenai
kesederhanaan Mahfud, prestasi lain yang
dikagumi Karim adalah mengenai karya
tulisnya yang cukup banyak. Perpaduan
akademisi sekaligus pejabat negara,
membuat Karim melihat Mahfud benarbenar pribadi luar biasa. “Saya memang
kalau Sabtu mengajar di banyak tempat.
Di Jogja biasanya di UII dan UGM. Sabtu
besok saya ke Universitas. Tanjungpura,
Pontianak,” ujar Mahfud.
Hal penting yang mendasari Karim
menjadikan Mahfud MD sebagai bahan
tulisannya adalah karena ia melihat hanya
Mahfud yang selama ini nampak mewarisi
perjuangan dan ide-ide yang pernah
ditanamkan K.H. Abdurrahman Wahid
(Gus Dur). Mahfud sendiri tidak menolak
anggapan itu. “Sebenarnya banyak orang
yang meneruskan ide Gus Dur, namun
barangkali tidak terlalu muncul karena
tidak di posisi penting seperti saya,”
katanya.

Mahfud menegaskan, masih banyak
ide-ide penting Gus Dur yang harus
dilanjutkan, bahkan perlu diterjemahkan
ke dalam kebijakan pemerintah. Misalnya
ide mengenai paham kebangsaannya.
“Malaysia menurut saya perlu para
pemikir seperti Gus Dur, yang hanya dalam
tempo 18 bulan mampu membuat banyak
terobosan dan kebijakan produktif, seperti
membuka kran kebebasan pers, mengakui
kewarganegaraan Tionghoa, dan lainnya,”
kata Karim mengomentari negaranya.
“Bagaimana
dengan
wacana
yang sempat dilontarkan Gus Dur untuk
membuka hubungan dengan Israel?”
tanyanya lebih lanjut. Mahfud mengatakan
sebenarnya Gus Dur saat itu bersikap
realistis saja. “Negara-negara Islam
sendiri banyak yang membuka hubungan
diplomatik dengan Israel, maka Indonesia
pun tidak ada salahnya. Kalau kita bisa
kontak negaranya langsung tanpa perantara
negara lain, itu lebih baik. Apalagi Israel
memang punya pengaruh penting di dunia
internasional,”kata Mahfud. (Yazid/mh)
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Mahasiswa UPH Surabaya Kunjungi MK
Hakim Konstitusi Harjono
menyampaikan materi seputar
sejarah, tugas, dan kewenangan
Mahkamah Konstitusi (MK) kepada
mahasiswa Universitas Pelita
Harapan (UPH) Surabaya yang
berkunjung ke MK, Selasa (19/4) di
Lantai 4 Gedung MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

K

unjungan
dari
berbagai
kalangan bak hujan deras
yang mengguyur Mahkamah
Konstitusi (MK). Kali ini
datang dari mahasiswa Universitas Pelita
Harapan (UPH) Surabaya, Selasa (19/4).
Pada kunjungan tersebut, Hakim Konstitusi
Harjono menyampaikan materi seputar
sejarah, tugas, dan kewenangan MK. Para
mahasiswa juga berkeliling melihat-lihat
apa yang dikerjakan MK dan melihat ke
dalam ruang perpustakaan MK.
Hakim Konstitusi, Harjono di
hadapan para mahasiswa UPH Surabaya
menyampaikan bahwa untuk menjaga
netralitas dan independensi MK, maka
sembilan hakim konstitusi diseleksi
oleh tiga lembaga, yaitu DPR, MA, dan
Presiden. Hal itu sesuai dengan Pasal 18
ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang
MK. Kemudian DPR, MA, dan Presiden
berhak mengajukan masing-masing tiga
calon hakim konstitusi. Pengajuan calon
tersebut kemudian ditetapkan melalui
Keputusan Presiden.
Lebih lanjut, Harjono mengatakan,
distribusi kewenangan untuk memilih
hakim konstitusi itu penting dilakukan agar
MK mampu mewakili lembaga legislatif,
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eksekutif, dan yudikatif yang ada dalam
sistim ketatanegaraan. Adanya unsur
ketiga lembaga itu juga mampu menjadi
penguat fungsi cheks and balances antar
cabang kekuasaan tersebut.
Mengenai kriteria hakim konstitusi,
Harjono menjelaskan untuk menjadi
hakim konstitusi sesuai Pasal 15 UU
No. 24 tahun 2003 tentang MK, seorang
calon hakim konstitusi tersebut harus
memiliki integritas dan kepribadian tidak
tercela, mampu berlaku adil, serta seorang
negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan. Meski begitu, seorang
calon hakim konstitusi tersebut tidak
mesti memiliki latar belakang hukum tata
negara. ”Tidak mesti berlatar belakang
hukum tata negara, tapi ketika masuk
MK sudah harus paham dan menguasai
konstitusi dan ketatanegaraan untuk dapat
menjalankan tugasnya,” jelas Harjono.
Terkait jumlah hakim konstitusi yang
berjumlah sembilan, Harjono mengatakan,
semakin banyak hakimnya, maka semakin
mewakili pendapat masyarakat. Harjono
memberikan contoh MK di Belgia yang
memiliki delapan belas hakim. Belgia
memerlukan banyak hakim karena negara
itu memiliki dua bahasa yang digunakan

oleh mayoritas rakyatnya, yaitu Belanda
dan Perancis. Karena itu menjadi perlu
dan penting menghadirkan banyak hakim
di MK Belgia.
Harjono
juga
menjelaskan
mengapa keputusan MK bersifat final
dan mengikat. Menurut Harjono, seluruh
MK di dunia juga menganut hal yang
sama. Hal itu dikarenakan untuk memberi
kepastian hukum kepada para pihak
yang terlibat suatu perkara. ”Seperti
perkara Pemilukada, mengapa ada MK?
Itu tujuannya untuk menjamin kepastian
hukum, bukan masalah benar atau salah.
Kebenaran Pemilukada itu ada sejak saat
proses pemilukada yang jurdil atau tidak.
Jadi, yang penting itu soal kepastian
hukumnya,” papar Harjono.
Di akhir pertemuan, para mahasiswa
memberikan kenang-kenangan berupa
plakat untuk MK yang diterima langsung
oleh Harjono. Usai mendapat materi dari
Harjono, para mahasiswa berkeliling
melihat susana di gedung lembaga yang
mengadili perkara konstitusional ini dan
tidak lupa mengunjungi perpustakaan
modern yang dimiliki MK. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Bertandang ke MK

Humas MK/Fitri Yuliana

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat memberikan materi kepada para mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (15/4) di Ruang Konferensi Pers, Gedung
Mahkamah Konstitusi (MK).

H

ukum tertulis dapat dibentuk
dengan dua cara yakni
kodifikasi dan modifikasi.
Cara kodifikasi, membentuk
hukum tertulis setelah semua nilainilai mengendap dalam masyarakat.
“Keadilannya ada, kepastiannya juga ada,”
ungkap Hakim Konstitusi Maria Farida
Indrati kepada para mahasiswa UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang berkunjung ke
Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (15/4)
siang.
Sedangkan cara modifikasi, ujar
Maria, hukum tertulis dibentuk secara
prakiraan. Menurut Maria, kalau mau
mengatur mengenai hukum keluarga, tidak
dengan cara modifikasi. Memang hal itu
bisa dilakukan, tapi keadilan dan kearifan
hukumnya tidak bisa didapatkan.  
“Kalau mau mengatur mengenai
hukum keluarga, nilai-nilainya harus

mengendap dulu dalam masyarakat,
barulah hal itu bisa dilakukan,” kata Maria
menanggapi pertanyaan mahasiswa terkait
UU No.1/1974 tentang Perkawinan.
UU
Perkawinan
merupakan
hukum keluarga, berlaku untuk semua
masyarakat Indonesia. Hukum keluarga itu
senantiasa memiliki hubungan erat dengan
hukum moral dan hukum adat. Maria
mencontohkan, kalau ada orang Tapanuli
ingin menikah dengan orang Minang,
hal ini mudah dilaksanakan selama tidak
terkait dengan perbedaan agama.
Tetapi kalau mereka berbeda agama,
lain lagi persoalan. Sampai akhirnya
ada yang melangsungkan pernikahan
di luar negeri, karena beda agama.
Setelah menikah, mereka pun kembali ke
Indonesia.
“Pernikahan itu sah di luar negeri,
di Indonesia hanya dicatatkan (pernikahan

mereka - red.). Lantas apakah pernikahan
semacam itu sah menurut hukum di
Indonesia? Jawabannya tidak, karena tidak
menyelesaikan masalah di sini,” imbuh
Maria.
Namun, sambung Maria, kalau
cara modifikasi diterapkan untuk hukum
ekonomi, tidak menjadi masalah. Karena
hukum ekonomi hanya bersifat kalkulasi,
berkaitan dengan jual beli, transaksi bisnis
dan sebagainya.
Dalam kesempatan itu, Maria juga
menjelaskan pertanyaan mahasiswa seputar
alasan dibatalkannya UU serta pertanyaan
mengenai pemakzulan Presiden. Selain
itu, Maria menguraikan berbagai materi
yang terkait undang-undang, antara lain
mengenai materi muatan UU. (Nano
Tresna A.)
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Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat
Kunjungi MK
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar saat
menyampaikan materi mengenai pembentukan
Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan di
berbagai negara kepada Pengurus Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin ketika mengunjungi MK, Kamis (28/4)
di lantai 4 Gedung MK.

Ia kemudian mencontohkan mengenai
perkara Pemilukada yang di sidang di MK.
“Kalau kita mengadili Pemilukada tidak
hanya melihat hasilnya saja tapi melihat
prosesnya. Apakah asas pemilu yang luber
dan jurdil dilanggar atau tidak. Kalau iya,
pemilukada itu dibatalkan,” tutur Akil
mencontohkan.
Humas MK/Fitri Yuliana

P

engurus
Badan
Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Universitas
Lambung
Mangkurat
Banjarmasin
mengunjungi
Mahkamah konstitusi (MK), Kamis (28/4)
bertempat di lantai 4 gedung MK. Dalam
kunjungan tersebut, Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar menyambut sekaligus
memberikan materi seputar MK dan
motivasi kepada para mahasiswa.
Di hadapan para mahasiswa
yang memakai jaket almamater warna
kuning itu, Hakim Konstitusi, M. Akil
Mochtar menyampaikan materi mengenai
pembentukan MK di Indonesia dan
di berbagai negara. Akil mengatakan
pembentukan MK di berbagai negara
biasanya dilatarbelakangi oleh empat hal.
Pertama, sebagai implikasi dari paham
konstitualisme. Kedua, akibat adanya
mekanisme check and balance atas
separation of power. Ketiga, akibat adanya
penyelenggaraan negara yang bersih.
Dan terkahir akibat adanya perlindungan
terhadap hak asasi manusia.
Selanjutnya, Akil juga menjelaskan
mengenai kedudukan dan peran MKRI.
Menurut UUD 1945, MK merupakan
pelaku kekuasaan kehakiman yang
berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final.
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Dalam hal mengadili, MK berwenang
mengadili pengujian UU terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara, memutus pembubaran partai
politik, memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum, dan menyelesaikan
sengketa Pemilukada.
Dilihat dari konteks ketatanegaraan
Indonesia, MK dikonstruksikan sebagai
pengawal konstitusi yang berfungsi
menegakkan keadilan konstitusional
di tengah kehidupan masyarakat. “MK
bertugas mendorong dan menjamin agar
konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh
semua komponen negara secara konsisten
dan bertanggung jawab. MK juga berperan
sebagai penafsir di tengah lemahnya sistem
konstitusi yang ada,” papar Akil.
Untuk menjalankan tugas-tugas
MK, maka perilaku hakim konstitusi
menjadi penting agar MK selalu dipercaya
sebagai peradilan yang bebas dan tidak
memihak. Hal itu terkait dengan syarat
negara hukum, yaitu peradilan yang bebas
dari intervensi pihak mana pun. Lembaga
pengadilan, termasuk MK, hanya harus
tunduk pada keadilan, kebenaran, dan
konstitusi.
Akil di hadapan para mahasiswa
menegaskan bahwa MK mengadili
perkara berdasar UUD atau konstitusi.

Motivasi
Selain
menyampaikan
materi
seputar tugas dan kewenangan MK,
Akil juga memotivasi para mahasiswa
untuk terus belajar hingga suatu saat ada
yang menggantikan posisinya sebagai
hakim konstitusi. Akil meyakinkan para
mahasiswa bahwa mahasiswa yang tinggal
jauh dari Jakarta maupun kota besar lainnya
mampu untuk menjadi seperti dirinya. Akil
pun berasal dari daerah yang jauh dari kota
besar. “Dari Pontianak, kampung saya
jaraknya sekitar 860 kilometer waktu itu
karena tidak ada jalan darat yang bagus,”
cerita Akil.
Akil yang berkeinginan kuat untuk
melanjutkan sekolah akhirnya memutuskan
untuk merantau untuk bersekolah di
Pontianak. Untuk menghidupi dirinya
dan membayar segala keperluan sekolah
hingga kuliah, Akil melakukan berbagai
pekerjaan seperti menjadi loper koran,
supir angkutan kota, hingga menjadi
makelar. Akil melakukan banyak pekerjaan
serabutan apa pun yang halal demi
menuntaskan sekolahnya hingga akirnya
ia bisa menjadi pengacara, anggota dewan,
hingga kini menjadi hakim konstitusi.
Di akhir acara, para mahasiswa
memberikan kenang-kenangan berupa
plakat. Para mahasiswa tidak lupa berfoto
bersama dengan hakim konstitusi ini.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

Delegasi Kementerian Keuangan Studi Banding IT MK

D

elegasi Kementerian Keuangan
(Kemkeu) RI mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK),
pada Kamis (21/4) siang.
Kedatangan mereka bertujuan melakukan
studi banding mengenai teknologi
informasi (IT) yang ada di lingkungan
MK. Dalam kesempatan itu Staf IT MK,
Rangga beserta SDM IT MK lainnya
menerima kunjungan para tamu tersebut.
Dalam kunjungan itu, rombongan
Kemkeu yang dipimpin oleh Rahmat,
sempat melakukan diskusi mengenai
fasilitas teknologi informasi yang
digunakan di masing-masing lembaga.
“Maksud kami berkunjung ke MK
Indonesia adalah untuk mempelajari
penerapan IT di MK Indonesia,” ungkap
Rahmat.
Sementara itu, Rangga, Staf IT MK
menjelaskan, tujuan kedatangan delegasi
Kemkeu itu adalah untuk melakukan studi
banding khususnya mengenai Data Center
IT di Mahkamah Konstitusi.

Rombongan Staf
Teknologi dan
Informasi (IT)
Kementerian
Keuangan RI
(Kemkeu) melihat
ruang server yang
dimiliki Mahkamah
Konstitusi (MK), saat
melakukan studi
banding mengenai
IT yang ada di
lingkungan MK, Kamis
(21/4) Gedung MK.
Humas MK/GANIE

Pada dasarnya pihak Kemkeu
berkeinginan membuat data center secara
terpusat. Dalam arti, menyatukan seluruh
data center setiap divisi. “Karena selama
ini di Kemkeu, masing-masing divisi
menangani data center sendiri-sendiri.
Misalnya, ada divisi pajak, divisi bea
cukai, divisi keuangan dan sebagainya,”
jelas Rangga.

Rombongan Kemkeu itu pun
terlihat dengan seksama melihat-lihat
ruangan Data Center IT MK. Mereka
antara lain mengamati langsung data
center, penggunaan server, menanyakan
jenis merk yang digunakan Data Center IT
MK, dan sebagainya. “Jadi, sifatnya hanya
teknis saja,” tandas Rangga.(Nano Tresna
A.)

Bareskrim Polri–MK Koordinasikan
Pusat Informasi Kriminal
Kombes Sudarsono (Kepala Bidang Kerjasama),
AKBP Mulyanto (Kasubdit Kerjasama Luar Negeri
dan Sistem Teknologi Informasi), dan Kompol
Nathan (Kasubdit Kerjasama Antar Instansi)
perwakilan dari Pusat Informasi Kriminal Nasional
(Pusiknas) Bareskrim Mabes Polri berkunjung ke
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka sosialisasi
dan koordinasi tentang Pembangunan Pusiknas Polri,
Rabu (13/4) di Lantai 11 Gedung MK.

P

usat
Informasi
Kriminal
Nasional (Pusiknas) Bareskrim
Mabes Polri berkunjung ke
Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (13/4/2011) untuk menyosialisasikan
pengembangan Pusiknas. Rombongan

Humas MK/Prana Patrayoga

ditemui Noor Sidharta dan Heru Setiawan
dari MK di Lantai 11 Gedung MK.
Noor Sidharta mengaku senang
dengan kunjungan mereka. “Tahun
kemarin kami menandatangani MoU
dengan Bareskrim tentang tindak lanjut

penanganan perkara Pemilukada, misalnya
soal saksi yang memberi keterangan palsu,
bukti palsu, dll,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Pusiknas
dihadiri Kombes Sudarsono (Kepala
Bidang Kerjasama), AKBP Mulyanto
(Kasubdit Kerjasama Luar Negeri dan
Sistem Teknologi Informasi), serta
Kompol Nathan (Kasubdit Kerjasama
Antar Instansi). (Yazid/mh)
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Komnas Perempuan Studi Banding Kelola
Persidangan MK

D

elegasi Komnas Perempuan
berkunjung ke Mahkamah
Konstitusi (MK), Kamis (28/4)
siang. Kedatangan mereka
dalam rangka melakukan studi banding
mengenai pengelolaan persidangan yang
berlangsung di MK.
“Perwakilan dari Komnas Perempuan
ini bertujuan melakukan studi banding
terkait cara mengatur, mengelola suatu
persidangan sehingga bisa menghasilkan
transkrip risalah sidang itu. Hal itulah
yang perlu mereka ketahui,” jelas Karo
Administrasi Perkara dan Persidangan
(APP) MK, Triyono Edy Budhiarto yang
didampingi Kabag Administrasi Perkara
(AP) Wiryanto dan Kabag Risalah dan
Putusan MK Syahruddin.
Karo APP MK Triyono Edy
Budhiarto menjelaskan, hal utama yang
ingin dipelajari pihak Komnas Perempuan,
adalah cara pengelolaan persidangan yang
sifatnya tertutup. Kalau di MK misalnya
mirip dengan Rapat Permusyawaratan
Hakim (RPH), bersifat tertutup, hanya
dihadiri sembilan orang hakim konstitusi.
“Di MK memang agak sedikit berbeda
dengan di Komnas Perempuan. Di MK

Humas MK/Fitri Yuliana

Karo Administrasi Perkara dan Persidangan (APP) MK, Triyono Edy Budhiarto yang didampingi Kabag
Administrasi Perkara (AP) Wiryanto dan Kabag Risalah dan Putusan MK Syahruddin saat menerima delegasi
Komnas Perempuan, Kamis (28/4) siang.

ada sidang yang terbuka misalnya sidang
pemeriksaan perkara serta sidang tertutup
untuk umum, yakni sidang pengambilan
putusan yang hanya dilakukan di ruang
RPH,” urai Triyono Edy.
Salah satu teknologi informasi
yang diterapkan MK adalah e-Perisalah.

E-Perisalah merupakan sistem transkripsi
yang dapat mengkonversi lisan kedalam
bentuk tulisan. Perangkat tersebut semakin
‘menyempurnakan’ MK sebagai peradilan
modern berbasis teknologi dan informasi.
(Nano Tresna A./mh)

Tim Pelayanan Prima Komnas HAM Kunjungi MK

K

Humas MK/Fitri Yuliana

Kasubbag Administrasi Perkara MK, Muhidin menerima kunjungan studi banding
Tim Pelayanan Prima Arsip Pengaduan Komnas HAM, Kamis (7/4) di lantai 11
Gedung MK.
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omnas HAM melakukan kunjungan studi banding ke
Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (7/4). Kehadiran
enam orang Tim Pelayanan Prima Arsip Pengaduan
Komnas HAM itu disambut oleh Kepala Sub Bagian
Administrasi Perkara MK, Muhidin.
Mereka adalah Didung (Bagian Penerimaan Pengaduan),
Dewi Retna (Bagian Penerimaan Pengaduan), Iwan (Bagian
Arsip Pengaduan), Arif Setiawan (Ketua Tim Pelayanan Prima),
Linda (bagian Arsip dan Pengaduan), dan Rani (Bagian Arsip dan
pengaduan). Keenamnya dalam kunjungan tersebut, mendapat
penjelasan mengenai skema administrasi yustisial di MK dari
Muhidin.
Muhidin yang didampingi staf IT MK menjelaskan bahwa
sistem pengaduan di MK berbeda dengan di Komnas HAM.
MK memiliki kepaniteraan yang tugas dan fungsinya untuk
mendukung pelaksanaan administrasi yustisial di MK. Tugastugas dukungan tersebut misalnya seperti menerima perkara,
melihat kelengkapan permohonan, distribusi berkas perkara,
sampai ke pasca keputusan perkara.
Muhidin juga menjelaskan, untuk mendukung pelayanan
administrasi yustisial kepada masyarakat, dari tahun ke tahun
MK terus memperbaiki diri dengan menggunakan berbagai
fasilitas modern. (Yusti Nurul Agustin/mh)

CAKRAWALA

Council of Grand
Justices Taiwan

Pengaruh Dr. Sun Yat Sen
Warnai Ketatanegaraan
Taiwan
ini yang sering dirujuk sebagai “Taiwan”.
RRC mendasarkan klaimnya dengan
berpendapat bahwa RRC merupakan
penerus Republik Cina sejak 1949, dan
Republik Cina telah memerintah Taiwan
selama 4 tahun dari 1945 sampai 1949.
Sejarah Ketatanegaraan

Website Taiwan;http://www.judicial.gov.tw/

T

aiwan adalah sebuah pulau di
Asia Timur. Kelompok pulau
Taiwan dan Penghu (tidak
termasuk kotamadya pusat
Taipei dan Kaohsiung) secara resmi
diperintah sebagai Provinsi Taiwan, akan
tetapi dalam prakteknya hampir seluruh

kekuasaan pemerintahan dilakukan pada
tingkat nasional dan lokal (kotamadya/
kabupaten).
Taiwan saat ini juga diklaim oleh
Republik Rakyat Cina (RRC) walaupun
RRC tidak pernah menguasai Taiwan
atau satupun wilayah Republik Cina saat

Di masa lalu, campur tangan
politik terhadap kekuasaan kehakiman
di Cina Taiwan dilakukan dengan terang
benderang. Namun fakta tersebut tidak
lagi dilaksanakan setelah negara itu
memasuki periode transisi meninggalkan
rezim otoriter. Ini terjadi secara bertahap.
Fokusnya adalah proses transisi atas sistem
ketatanegaraan yang mulai berlangsung di
sekitar tahun 1991.
Dari rentang perubahan dekade itu
telah terjadi pergantian rezim diktator
menuju struktur konstitusional format
baru. Ini menjadi modal utama bagi
akselerasi pemerintahan demokratis yang
dikawal oleh Council of Grand Justices.
Landasan utama sistem hukum Taiwan
oleh beberapa ahli diidentifikasi sebagai
kemunculan neo-authoritarian. Sebagian
mengatakannya sebagai reinkarnasi dari
negara korporatis.
Pemikiran konstitusional modern Cina
Taiwan sebenarnya baru dapat berkembang
April 2011 KONSTITUSI
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Gedung Judicial Yuan, Taiwan.

secara progresif di akhir abad ke-19. Hal ini
terjadi akibat intensitas hubungan dengan
dunia Barat dan Jepang. Sepanjang periode
itu, instabilitas rezim diasosiasikan dengan
kolapsnya Dinasti Ching pada tahun 1911.
Untuk mengatasinya, rancangan draf
perubahan konstitusi kemudian diusulkan
oleh beragam elemen masyarakat.
Konstitusi Taiwan yang saat ini
berlaku terdiri dari 175 pasal dan 14 bab.
Namun sejak kali pertama diberlakukan,
konstitusi ini sudah mengalami perubahan
sebanyak lima kali. Pada dekade itu, rezim
Kuomintang (KMT) telah memulai proses
liberalisasi dan sekaligus menjadikan
kekuasaan Grand Justices jauh lebih
aktif dibandingkan dengan masa-masa
sebelumnya.
Dalam berbagai literatur, dikatakan
bahwa saat itu kewenangan Council tetap
saja tidak dapat menjangkau kekuasaan
yang didominasi oleh cabang eksekutif.
Artinya, dalam beberapa dekade, kekuasaan
kehakiman di negara ini telah ditundukkan
oleh kekuatan eksekutif.

tahun 1947. Ketika itu, Grand Justices
memiliki 17 anggota dan seluruhnya
diangkat oleh Presiden atas persetujuan
lembaga Pengawas Yuan (Control Yuan).
Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada
waktu itu, anggota Grand Justices dapat
dipilih kembali.
Namun, melalui perubahan Konstitusi
tahun 1997, komposisi organ ini telah
diciutkan menjadi 15 orang anggota.
Masa jabatan hakim melalui perubahan

Formasi Council of Grand Justices
Untuk memberikan gambaran yang
lebih kongkrit tentang komposisi Grand
Justices, mari melihat ketentuan yang
pernah berlaku dalam Konstitusi Taiwan
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Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi Taiwan.

itu dipersingkat menjadi delapan tahun
dan tidak dapat dipilih kembali. Hasil
perubahan Konstitusi tersebut juga
menghasilkan sistem pergantian hakim
secara sebagian-sebagian dan waktunya
bertepatan dengan siklus empat tahunan
pemilihan presiden.
Di negara ini, kekuasaan lembaga
negara disalurkan ke dalam enam organ
kekuasaan. Karena itu, sistem kelembagaan
negara ini sedikit berbeda dengan model

CAKRAWALA

Hau-Min Rai

The Honorable Chief Justice &
President of Judicial Yuan

Pi-Hu Hsu

The Honorable Justice

Tzong-Li Hsu

The Honorable Justice

Sea-Yau Lin

The Honorable Justice

The Honorable Justice

The Honorable Justice

The Honorable Justice

Yeong-Chin Su
The Honorable Justice & Vice
President of Judicial Yua

Yu-hsiu Hsu
The Honorable Justice

Chi-Ming Chih
The Honorable Justice

Ching-You Tsay
The Honorable Justice

Ming Chen
The Honorable Justice

Mao-Zong Huang

Pai-Hsiu Yeh

Shin-Min Chen

Chen-Shan Li

The Honorable Justic

Tzu-Yi Lin

The Honorable Justice

Chun-Sheng Chen
The Honorable Justice

Para Hakim Konstitusi Taiwan

kelembagaan konvensional yang biasanya
menyalurkan kekuasaan ke dalam tiga
cabang kekuasaan. Ini dipengaruhi oleh
pemikiran Dr. Sun Yat Sen. Ahli hukum
Cina ini berusaha melakukan merger
atas bentuk kelembagaan seperti terdapat
di negara-negara Timur dengan model
kelembagaan liberal Barat (trikotomi
kekuasaan).
Dalam Konstitusi orisinilnya, Majelis
Nasional melaksanakan seluruh kedaulatan
rakyat. Namun status tertinggi ini berubah
dengan diamandemennya Pasal Tambahan
(Additional Articles) dalam Konstitusi
Cina Taiwan. Akhirnya, derajat Majelis
Nasional sekarang menjadi equal dengan
lembaga lainnya.

Lembaga negara lainnya adalah
Yuan Eksekutif, Yuan Legislatif, Yuan
Yudisial, dan Yuan Eksaminasi (Badan
Pemeriksa Keuangan Negara). Konstitusi
juga menetapkan Presiden dan Wakil
Presiden Taiwan diangkat oleh Majelis
Nasional (namun saat ini sudah tidak lagi
diterapkan karena dianggap bertentangan
dengan prinsip kedaulatan rakyat yang
sesungguhnya).
Dalam Konstitusi Republik Cina,
Grand Justices tergolong lembaga
kekuasaan kehakiman. Setelah perubahan
Konstitusi pada 1992, Dewan Hakim
(Grand Justices) dapat bertindak sebagai
Mahkamah Konstitusi ketika menentukan
konstitusionalitas partai politik. Bila

sebuah partai dinilai tidak konstitusional,
dapat dibubarkan. Pembubaran ini dapat
dilakukan jika tujuan sebuah parpol dinilai
membahayakan eksistensi negara.
Pemilihan Hakim
Dalam sistem yang berlaku,
Presiden Republik Cina Taiwan memiliki
kewenangan menetapkan anggota Council.
Namun, sebelumnya para kandidat hakim
harus diusulkan oleh Komisi Pencalonan
yang diketuai oleh Wakil Presiden. Karena
itu, Presiden hanya memilih kandidat
berdasarkan daftar calon yang diajukan
oleh Komisi Pencalonan.
Ada lima alternatif persyaratan yang
salah satunya harus dipenuhi oleh hakim
April 2011 KONSTITUSI
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Ruang Pleno tempat bersidang. Ada 12 tempat duduk. Ruangan ini juga dilengkapi dengan sistem monitor CCTV.

prospektif. Pertama, berpengalaman
selama 10 tahun sebagai hakim Supreme
Court. Kedua, memiliki pengalaman
sebagai anggota Legislatif Yuan selama
9 tahun. Ketiga, pernah mengajar selama
10 tahun di tingkat universitas dan sering
menulis berkaitan dengan persoalan hukum.
Keempat, pernah menjabat sebagai hakim
di International Court of Justice atau
pernah mengarang buku berkaitan dengan
hukum publik atau studi perbandingan
hukum. Kelima, memiliki pendidikan
hukum atau berpengalaman serta populer
dalam dunia politik.
Komposisi Grand Justicesi harus
berasal dari latar belakang yang berbeda.
Mengenai masa jabatan, jika di peradilan
umum secara teoritis adalah seumur hidup,
sebaliknya hakim Council tidak termasuk
dalam kategori ini. Kesamaannya, baik
hakim peradilan umum maupun Council
harus sama-sama menjaga jarak dari
pengaruh politik yang bersifat partisan.
Kewenangan
Dalam Pasal 78 Konstitusi Taiwan,
Council of Grand Justices memiliki dua
kewenangan, yakni (1) melakukan tafsir
makna atas kaidah-kaidah konstitusi;
(2) melaksanakan kesatuan penafsiran
(unified interpretation) terhadap peraturan
perundang-undangan (laws) dan peraturan
pemerintah (ordinance).
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Ruang Permusyawaratan Hakim di Taiwan.

Obyek penafsirannya tidak hanya
ditujukan kepada legislative dan executive
acts saja. Tetapi, secara langsung juga
dapat diarahkan kepada substansi konstitusi,
terutama hasil perubahan. Penafsiran
yang disertai pembatalan hasil perubahan
Konstitusi pernah dilakukan Grand Justices.
Pernah penambahan ketentuan Konstitusi
yang terkait dengan lama masa jabatan
anggota Majelis Nasional, dibatalkan.
Ada pula kewenangan lain yang
tidak ditentukan secara eksplisit, yakni
mengatasi sengketa kewenangan lembaga
negara. Bila dicermati diktum yang

terdapat pada Pasal 78 Konstitusi Taiwan,
Council dapat menyelesaikan sengketa
kewenangan lembaga negara karena
kewenangan lembaga-lembaga negara
itu secara eksplisit memang ditentukan
Konstitusi sendiri. (Yazid)
Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Taiwan
http://www.judicial.gov.tw/
Asshiddiqie, Jimly dan Syahrizal, Ahmad.
2006. Peradilan Konstitusi di Sepuluh
Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Ragam Tokoh

Musliar Kasim
Universitas Andalas Dukung
Amandemen UUD 1945

R

ektor Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Musliar Kasim menyatakan
Universitas Andalas mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945
yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hal itu dikatakannya
saat menandatangani nota kesepakatan atau memorandum of understanding
(MoU) pengkajian dan pengembangan konsep sistem hukum nasional di depan
pimpinan dan anggota DPD, Sabtu (9/4).
Musliar dalam keterangan persnya mengatakan banyak agenda reformasi yang
belum selesai setelah empat kali amandemen UUD 1945. “Kami termasuk perguruan
tinggi yang mendukung usul amandemen undang-undang dasar yang diajukan DPD.
Kenapa? Karena masih banyak agenda reformasi yang belum selesai sejak empat kali
amandemen undang-undang dasar,” ujarnya.
Isu dalam amandemen UUD 1945 nantinya dititikberatkan pada desentralisasi
dan hubungan antara pusat dan daerah provinsi serta hubungan antara daerah provinsi
dan daerah kabupaten/kota. “Kita lebih 10 tahun reformasi, perkembangan otonomi
daerah belum sesuai dengan harapan,” ujar Musliar prihatin.
Selanjutnya, Musliar juga mengingatkan agar pusat dan daerah bersamasama membangun Indonesia menuju kemajuan. “Pusat-daerah beraliansi
agar kita maju. Fenomena di daerah, ketika di pusat dicanangkan gerakan
nasional, bisa saja bupati di daerah tidak melaksanakan apa yang
dicanangkan presiden,” tukasnya. (Antara/Yusti Nurul Agustin)

Almarhum Saif Al-Islam,
Putra Presiden Moammar Khadafi
Janjikan Konstitusi Baru

A

nak keenam Presiden Libya, Saif Al-Islam Khadafi mengatakan
sebuah konstitusi baru telah siap saat kelompok oposisi yang
berupaya menggulingkan ayahnya berhasil dikalahkan. Pernyataan
tersebut dilaporkan Televisi Al Arabiya, Rabu (20/4).
“Zaman republik rakyat pertama (jamahiriya) telah usai dan sebuah rancangan
konstitusi baru telah disiapkan,” ujar pria kelahiran tahun 1972 yang mendapat
gelar PhD dari London School of Economics itu.
Konstitusi yang dijanjikan tersebut, masih menurut al-Islam,
nantinya akan mengadopsi konstitusi baru di negara yang tengah dilanda
demosntrasi penggulingan Khadafi. Konstitusi baru itu akan membatasi
peran ayahnya, Muammar Khadafi. “Libya tidak akan kembali seperti
semula,” janji al-Islam seperti dikutip Al Arabiya.
Saif al-Islam merupakan tokoh paling terkenal di antara anak
Khadafi lainnya itu juga mengatakan situasi Libya sedang berubah menuju
sistem yang lebih baik. Dan tak lupa, al-Islam juga optimis ayahnya akan
mampu mengatasi kelompok oposisi.(berbagai sumber/Yusti Nurul Agustin)
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“Perasaan Saya
Enggak Ngomong
Begitu”

T

erkait pentingnya court recording system - teknologi
yang dikembangkan untuk mengubah bahasa lisan
menjadi bahasa tulisan - di Mahkamah Konstitusi
(MK), Sekjen MK Janedjri punya pengalaman
tak terlupakan ketika ia bertugas di MPR/DPR sekian
tahun lalu. Suatu ketika ia didatangi seorang pejabat
agar menghilangkan kata ‘Konsep’ dari ‘Konsep Naskah
Rancangan Perubahan UUD’. Maka tanpa berpikir panjang
lagi, Janedjri pun menghilangkan kata itu.
Singkat cerita, saat digelar rapat di MPR/DPR, tibatiba ada fraksi yang menyela hilangnya salah satu kata dari
‘Konsep Naskah Rancangan Perubahan UUD’. Tak urung, ia
langsung jadi sasaran. Janedjri pun berupaya menjelaskan
hal sebenarnya bahwa bukan ia yang menghilangkan
kata itu, tapi atas permintaan seorang pejabat. Namun, si
pejabat yang minta menghilangkan kata ‘Konsep’ itu malah
diam seribu bahasa.
Sejak itulah ia berpikir, untuk merekam setiap
pembicaraan pejabat sebagai alat bukti kalau ada kejadian
seperti itu. Sampai suatu ketika, terjadi masalah lagi dalam
rapat, sehingga Janedjri disalahkan lagi. Namun keadaannya
sudah berbeda, ia bisa membuktikan dirinya benar, karena
ia mengetik dan merekam semua pembicaraan selama
persidangan.
Alhasil Janedjri menunjukkan risalah yang telah
terketik, tapi tetap saja pejabat itu tak mengakui. Hingga
akhirnya ia pun mendengarkan rekaman asli suara pejabat
itu. “Perasaan saya enggak ngomong begitu,” kata pejabat
itu agak malu-malu seraya ‘balik badan’ tanpa pamit lagi.
“Berdasar pengalaman itu akhirnya kami menerapkan
court recording system dalam persidangan MK. Court
recording system merupakan keniscayaan untuk menegakan
hukum dan keadilan,” demikian dituturkan Janedjri pada
hampir setiap kali Temu Wicara MK. (Nano Tresna A.)
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Presiden Indonesia
‘Hebat-Hebat’

A

lmarhum Presiden Abdurrahman Wahid yang
juga akrab disapa Gus Dur seolah tak habishabisnya menyimpan cerita lucu sepanjang ia
menjabat sebagai Kepala Negara. Humor yang
dibuat berdasarkan pengalaman pribadinya dan kariernya
begitu banyak. Selain itu, Gus Dur lihai dalam melakukan
serangan politik sambil berkelit dengan gaya humornya.
Kita masih ingat humor politik Gus Dur yang dilempar
kepada Presiden Kuba Fidel Castro. ketika melakukan
kunjungan kenegaraan ke Kuba, Gus Dur memancing
tawa saat menyelingi pembicaraannya dengan Castro
bahwa Presiden Indonesia punya penyakit ‘gila’. Misalnya,
Presiden pertama Bung Karno ‘gila wanita’, sedangkan
Presiden Habibie ‘gila ilmu’.
Apa cerita Gus Dur selesai sampai di situ? Ternyata
tidak. Ketika mengunjungi Habibie di Jerman, Gus Dur
diminta mengulangi cerita lucunya dengan Castro itu.
Merasa tak enak untuk menyebut Habibie ‘gila’, maka
Gus Dur memodifikasi cerita tersebut. Kepada Habibie,
dia mengatakan, dirinya bercerita kepada Castro bahwa
presiden Indonesia hebat-hebat.
	Lantas apa hebatnya? Kata Gus Dur, Presiden
Soekarno ‘negarawan’, Presiden Soeharto seorang
‘hartawan’, Presiden Habibie ‘ilmuwan’, sedangkan Gus Dur
‘wisatawan’. Dalihnya, karena Gus Dur sebagai presiden
banyak pergi ke luar negeri seperti berwisata saja. Seperti
dilansir dari www.fotounik.net.
(Nano Tresna A.)

PUSTAKA Klasik

Catatan Seputar Pasal-Pasal UUD 1945
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

A

pakah UUD 1945 bersifat
tetap atau sementara, sempat
ramai dalam wacana hukum
tata negara di Indonesia.
Sebab, memang Pasal 3 menugaskan
kepada MPR untuk “menetapkan UndangUndang Dasar” dikaitkan dengan Pasal
2 Aturan Tambahan yang menyebutkan
dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk
Majelis ini bersidang untuk menetapkan
Undang-Undang Dasar.
Berbagai pernyataan para pendiri
negara (founding fathers), menegaskan
sifat sementara UUD 1945 itu.
Kesementaraan ini sama dengan sifat
sementara dua konstitusi yang pernah
berlaku, yaitu UUDS 1950 dan Konstitusi
RIS 1949. Namun, sejak diberlakukan
kembali UUD 1945 dengan Dekrit
Presiden, persoalan sifat sementara atau
tetap menjadi perdebatan serius hingga
saat dilakukan Amandemen UUD 1945
apakah menggunakan dasar Pasal 3 atau
Pasal 37.
Dalam buku Tentang dan Sekitar
Undang-Undang Dasar 1945 yang
diterbitkan pertama kali pada 1959, karya
J.C.T. Simorangkir dan B. Mang Reng
Say ini salah satu rujukan mengenai hal
diatas. Buku-buku Simorangkir lain yang
menjadi rujukan adalah Tentang dan
Sekitar Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan disertasinya untuk memperoleh gelar
Doktor Ilmu Hukum pada Universitas
Andalas, Padang, pada 1984 yang berjudul
Penetapan Undang-Undang Dasar Dilihat
Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara
Indonesia.
Ia memang salah satu ahli hukum
tata negara yang berpandangan dengan
ketentuan “Majelis Permusyawaratan
Rakyat menetapkan Undang-Undang
Dasar...” dan Pasal 2 Aturan Peralihan
sebagaimana di atas maka sifat konstitusi
bersifat sementara. Karena sebuah
konstitusi yang dimaksudkan tetap

cukup memuat ketentuan “perubahan”
sebagaimana dalam UUD 1945 telah
diatur dalam pasal 37. Umumnya ahli
memandang kesementaraan UUD 1945
yang berlaku pada periode pertama pada
18 Agustus 1945, sedangkan pada periode
kedua dengan diberlakukan kembali
dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, apakah
perlu MPR menetapkan atau tidak terbelah
menjadi dua pendapat.
Simorangkir dan Mang Reng Say
di buku ini menyatakan, “Seperti dicatat
di bawah Dekrit Presiden RI/Panglima
Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 juli
1959 halaman 3, maka Dekrit tersebut
tidak menegaskan “kedudukan” daripada
UUD 1945: apakah UUD 1945 kini
menjadi UUD yang tetap atau masih
bersifat sementara. Yang tegas ialah,
bahwa: “UUD 1945 berlaku lagi bagi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, terhitung mulai
hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak
berlakunya lagi UUD Sementara”.
Di bagian lain, meski tidak
menegaskan sifat tetap UUD 1945, Ia
memberikan pandangan alternatif. Jika
pasal 2 Aturan Tambahan dibaca terpisah
dengan Pasal 1 Aturan Tambahan, maka
tugas “menetapkan” masih berlaku,
sedangkan jika dipandang satu rangkaian
maka tugas ini tidak berlaku lagi, karena
batas-batas waktu yang disebut didalamnya
telah terlampaui. Sebagaimana Pasal 1
Aturan Tambahan menyebutkan, “Dalam
enam bulan sesudah akhirnya peperangan
Asia Timur Raya, Presiden Indonesia
mengatur dan menyelenggarakan segala
hal yang ditetapkan dalam UndangUndang Dasar ini.”
Jika membaca buku Simorangkir
lain, ia condong melihat UUD 1945 sudah
tetap disamping berdasarkan alasan dan
latar belakang keluarnya Dekrit Presiden
dengan saat sebelum 18 Agustus 1945.
Baik dalam Anjuran Pemerintah maupun

Judul
Pengarang
Penerbit
Tahun
Jumlah

: Tentang dan Sekitar
Undang-Undang Dasar
1945
: Dr. J.C.T. Simorangkir dan
Drs. B. Mang Reng Say
: Djambatan
: cet ke-11, 1987
: 132

Jawaban Pemerintah atas Pemandangan
Umum Konstituante, yaitu menjadikan
UUD 1945 sebagai tetap, dan kemungkinan
perubahan atau penyempurnaan oleh MPR
dalam suasana lebih tenang. Selain itu, ia
juga menambahkan sikap MPR melalui
ketetapan-ketetapannya.
Memang pada saat terbentuk MPR,
dalam setiap ketetapannya berpendirian
UUD 1945 bersifat tetap, bahkan MPR
selalu menegaskan tidak akan mengubahnya
yang sebenarnya dimungkinkan. Selain itu,
MPR juga menegaskan akan melaksanakan
secara murni dan konsekuen. Bahkan
MPR mempersulit perubahan harus
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dilakukan dalam referendum yang pada
dasarnya perubahan bisa dilakukan tanpa
referendum.
Dari sekian praktik ketatanegaraan
sampai dilakukannya Perubahan UUD
1945 (1999-2002) terlihat MPR memang
menganggap pasal 3 tidak memiliki
kekuatan berlaku dan perubahan atau
amandemen menggunakan dasar Pasal
37. Dengan ini, konsekuensinya, menurut
peresensi, jika pendirian ini yang dianut,
maka dalam melakukan perubahan UUD
1945, MPR bukan dalam kapasitas sebagai
“Majelis Konstituante”
sebagaimana
menurut Pasal 3. MPR tidak berkedudukan
diatas Pembukaan dan UUD 1945 sendiri.
Sebab kualitas MPR sebagai konstituante,
maka apapun bisa dilakukan, termasuk
mengganti konstitusi sekalipun. Sedangkan
jika sebagai “Majelis Perubah UUD”
sesuai Pasal 37, maka terdapat batasanbatasan yang tidak boleh dilanggar MPR
sebagai pihak yang juga harus tunduk
kepada sistem dan paradigma UUD 1945.
Selain memberikan pandangan di
atas, buku ini seperti dilakukan oleh Mr.
Soepomo yang memberikan penjelasan
terhadap UUDS 1950. Simorangkir dan
Mang Reng Say memberikan tafsir atas
pasal-pasal konstitusi yang berguna
untuk memahami makna yang dimaksud
pembentuk UUD dikaitkan konteks
perkembangan saat itu.
Meskipun Simorangkir bukan
anggota BPUPKI/PPKI, ia adalah bagian
pelaku sejarah, karena pernah menjadi
anggota
konstituante
(1956-1959),
anggota DPR/MPR (1967-1971), dan
dosen hukum tata negara serta politisi
yang memahami seluk beluk praktik
ketatanegaraa. Ia juga pernah menjadi
Ketua Lembaga Pembinaan Hukum
Nasional (saat ini BPHN). Referensi yang
ia gunakan merupakan sumber primer dan
para pelaku sejarah (founding fathers).
Selain hal diatas, ia banyak
mengemukakan seputar lahirnya Dekrit
Presiden, mulai dari saat Kabinet Karya
mengambil kesimpulan dengan suara bulat
akan melaksanakan demokrasi terpimpin
dalam rangka kembali kepada UUD 1945,
dan proses lainnya sampai dikeluarkan dan
uraian isi dekrit dan tentang sikap MPR atas
konstitusi yang diberlakukan kembali itu.
Buku ini juga menguraikan
sejarah Pembukaan dengan perubahan-
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perubahan penting mengacu pendapat AG
Pringgodigdo, disertai buku-buku yang
sudah sesuai naskah resmi yg disepakati.
Misalkan saja, “Allah” diubah menjadi
“Tuhan” atas permintaan anggota dari
Bali, “Hukum Dasar” menjadi “UndangUndang Dasar” dan sebagainya. Sampai
saat ini, penting untuk memahami
dokumen sah, untuk menghindari tafsir
berbeda berdasar dokumen berbeda.
Simorangkir juga menegaskan
jika dalam Berita Negara saat UUD
1945 diundangkan yang pertama kali,
Penjelasan diletakkan jauh terpisah
dengan Pembukaan dan Batang Tubuh,
sedangkan dalam Dekrit Presiden
sudah dimuat dalam Lembaran Negara,
dengan Penjelasan diletakkan setelah
Batang Tubuh UUD 1945. Peletakan
yang menyatu ini diberikan tanda seru
Simorangkir, mungkin dimaksudkan
mengingatkan bahwa kontroversi dimana
dahulu Penjelasan sebagai produk yang
tidak ditetapkan oleh BPUPKI/PPKI telah
dimuat dalam tempat resmi dan tidak
seperti sebelumnya yang memang terkesan
tidak dimaksudkan sebagai satu kesatuan
dengan UUD 1945, meskipun membantu
memahami suasana kebatinan penyusunan
UUD 1945.
Dalam catatan yang diberikan di
buku ini selalu dibandingkan dengan
konstitusi yang pernah berlaku, sehingga
membantu pembaca letak perbedaannya.
Selain itu buku ini memberikan catatan
dengan urutan sebagai berikut: Proklamasi,
Dekrit Presiden, Pembukaan, Penjelasan
Umum, dan kemudian masuk catatan
Pasal 1 s/d Pasal 37 dan kemudian Aturan
Peralihan dan Tambahan, kemudian
catatan atas Piagam Jakarta, dan uraian
secara singkat tentang PPKI, dan hasil
karya konstituante bandung (baik rumusan
pasal yang disepakati maupun keputusankeputusan mengenai pokok materi).
Buku ini sangat bermanfaat
memahami UUD 1945, meskipun di sana
sini penulis memperkaya wacana pembaca
akan memahami segala tafsir yang
berkembang. Namun catatan peresensi,
uraiannya kadang tidak menujukkan
sikap tegas atas praktik yang terjadi
itu konstitusional atau tidak. Misalkan
saja saat menafsirkan Pasal 37, ia hanya
menunjukkan bahwa MPR tidak akan
mengubah bahkan akan melaksanakan

secara murni dan konsekuen, dan jika
melakukan perubahan maka melalui
referendum dengan berbagai ketetapan
yang dikutip.
Hal sama terjadi ketika menafsirkan
apakah UUD 1945 setelah Dekrit bersifat
tetap atau sementara, ia kurang tegas
dengan sikapnya memilih berdiri dimana.
Secara tegas justru ditunjukkan dalam
bukunya Penetapan Undang-Undang
Dasar Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata
Negara Indonesia mengenai sifat UUD
yang pernah berlaku.
Ahli hukum tata negara pada saat
itu sampai bergulirnya reformasi, menurut
peresensi umumnya kritik dilakukan
kadang tidak secara terang-terangan
hanya beberapa saja yang secara tegas
menafsirkan sesuai apa yang diyakini
sampai akhirnya terjadinya perubahan
UUD 1945. Ketika suasana mendukung
untuk reformasi konstitusi dengan reformasi
1998, semua ahli dan tokoh akhirnya
menjadi satu dalam menyuarakan apa yang
menjadi kelemahan praktik ketatanegataan
selama ini.
Karena buku ini sangat singkat,
sehingga untuk memahami pandangan
lulusan Fakultas Hukum UI pada 1953
ini lebih baiknya dengan membaca karya
lainnya, karena memiliki keterkaitan satu
dengan lainnya. Catatan yang diberikan
atas pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945
ini meski memiliki kelemahan, lebih
banyak bermanfaat bagi pembaca karena
ia menyajikan fakta-fakta hukum yang
terkait pasal yang diberikan catatan dengan
cukup runtut dan utuh.
Simorangkir termasuk perintis
kajian hukum tata negara. Disertasinya
dapat dibandingkan dengan karya Sri
Soemantri dengan Prosedur dan Sistem
Perubahan Konstitus, Ismail Suny
dengan Pergeseran Kekuasaan Eksekutif,
Mohammad Tolchah Mansoer dengan
Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan
Eksekutif dan Legislatif di Indonesia, dan
Mas Subagio dengan Lembaran Negara
Sebagai Tempat Pengundangan dalam
Kenyataan.
Karya Simorangkir juga pernah
menjadi sumber AB Kusuma dalam
pencarian dokumen terkait arsip BPUPK/
PPKI yang menurut Simorangkir tersimpan
di Algemeen Rijksarchief (ARA), Den
Haag dan kontribusi penting lainnya.

PUSTAKA

Pembatasan Kekuasaan
Mencegah Otoritarian
Oleh Rita Triana
Alumnus Universitas Brawijaya Malang

B

uku IV Naskah Komprehensif
Perubahan
Undang-undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
merupakan satu dari sepuluh judul buku
dengan topik yang berbeda. Buku ini
secara khusus menguraikan lima topik
yang berbeda namun sangat berkaitan,
yaitu mengenai lembaga kepresidenan,
kementerian negara, pemerintahan daerah,
serta pertahanan dan keamanan negara.
Sebagai sebuah buku babon, buku
ini ibarat mata air yang tak akan habis
untuk digali. Mengingat cakupannya
yang luas, Buku IV dibagi menjadi dua
jilid. Jilid pertama, setebal 945 halaman,
memulai pembahasan dengan latar
belakang sejarah sejak zaman Hindia
Belanda, perumusan dalam BPUPK, masa
berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS,
UUDS, serta kembali berlakunya UUD
1945 hingga masa dimulainya perubahan
Undang-Undang Dasar ini. Jilid pertama
diakhiri dengan bab mengenai lembaga
kepresidenan dalam Perubahan UUD
1945. Adapun jilid kedua, yang terdiri dari
768 halaman, menguraikan pengaturan
kementrian negara, pemerintahan daerah,
serta pertahanan dan keamanan negara.
Jilid pertama menguraikan catatan
sejarah pasca dikeluarkannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959. Ternyata, mengutip
pernyataan Prof. Bagir Manan, baik
pemerintahan Presiden Soekarno maupun
Soeharto, menjurus pada pemerintahan
otoritarian. Dalam kurun waktu tersebut,
dengan diberlakukannya kembali UUD
1945, penyelenggaraan negara dijalankan
atas dasar kekuasaan belaka.
Berangkat dari pengalaman tersebut,
perubahan UUD 1945 diniatkan mampu
menjamin pelaksanaan demokrasi dalam

negara yang berdasarkan hukum (Pasal
1 ayat (3) UUD 1945). Oleh karena itu,
sejumlah kekuasaan presiden dipangkas.
Jika sebelumnya Presiden berwenang
membentuk undang-undang, kini dibatasi
hanya mengusulkan rancangan undangundang (RUU). Sedangkan kewenangan
menyusun undang-undang diambil alih
oleh legislatif (DPR).
Perubahan UUD 1945 sendiri
mengadopsi praktek ketatanegaraan, di
mana pemerintah (Presiden) dan DPR
duduk satu meja untuk membahas suatu
rancangan undang-undang. Suara akhir
DPR kemudian diputuskan dalam rapat
paripurna DPR. Dalam kesempatan ini,

Judul

: Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Latar Belakang, Proses, dan
Hasil Pembahasan, 19992002, Buku IV Kekuasaan
Pemerintahan Negara (Edisi
Revisi).
Panulis : Penyusun Revisi Naskah
Komprehensif
Penerbit : Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Agustus 2010.
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Presiden yang diwakili menteri terkait,
memberi persetujuan.
Lembaga Dewan Pertimbangan
Agung dihapus dalam Perubahan
UUD 1945. Namun, peran lembaga
yang bertugas memberi nasihat dan
pertimbangan kepada presiden tetap ada.
Lembaga ini akan menjadi wadah tunggal
para penasihat Presiden. Hanya saja,
Perubahan UUD 1945 tidak memberi
nama kepada dewan tersebut. Persoalan
nama lembaga diserahkan pada undangundang yang akan dibentuk kemudian.
Kewenangan presiden di bidang
pemerintahan pada dasarnya tetap diatur
dalam Pasal 4 UUD 1945. Kekuasaan
tersebut kemudian dielaborasi pada
Pasal 5 sampai Pasal 18 UUD 1945
hasil perubahan. Di daerah, kekuasaan
Presiden diserahkan melalui otonomi dan
tugas pembantuan sebagai wujud asas
desentralisasi. Presiden juga memiliki
kewenangan di bidang keuangan yang
diatur dalam Pasal 23.
Meskipun
hanya
bersifat
administratif,
Presiden
berwenang
menetapkan pangkat hakim agung dan
hakim konsitusi. Presiden juga memiliki
kekuasaan tertinggi atas Angkata Darat,

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
(Pasal 30), namun tidak terlepas dari
ketentuan Pasal 30 mengenai pertahanan
dan keamanan negara. Sejumlah pasal lain
mengatur kewenangan Presiden di bidang
pendidikan dan kebudayaan, perekonomian
nasional, serta kesejahteraan sosial.
Perubahan UUD 1945 lebih
membatasi kewenangan Presiden dalam
menyusun
menteri-menteri,
karena
konstitusi mengamanatkan penyusunan
para pembantu Presiden tersebut lebih
lanjut diatur dalam undang-undang
(Pasal 17). Tiga di antara menteri-menteri
tersebut dapat menjadi pelaksana tugas
apabila Presiden dan Wakil Presiden secara
bersamaan berhalangan tetap. Ketiganya
adalah menteri luar negeri, menteri dalam
negeri, dan menteri pertahanan (Pasal
8). Mereka bertugas paling tidak 30 hari
sepanjang Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) belum memilih pengganti
Presiden/Wakil Presiden.
Kekuasaan
Presiden
yang
bersentuhan dengan yudikatif, seperti
pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti,
dan abolisi, juga diberikan dengan
memperhartikan pertimbangan lembaga
lain. Pertimbangan pemberian grasi dan

rehabilitasi diminta dari Mahkamah
Agung. Sedangkan permintaan amnesti
dan abolisi, yang lebih bermuatan politis,
dimintakan kepada DPR.
Bobot antara “pertimbangan” dan
“persetujuan” jelas berbeda. Untuk itu DPR
membedakan mekanisme pengambilan
keputusan keduanya. Berbagai kekuasaan
lain yang diberikan UUD 1945 kepada
Presiden, ditentukan dengan persetujuan
DPR.
Misalnya
saja,
kekuasaan
menyatakan perang (Pasal 11 ayat (1)).
Ada pula kekuasaan yang cukup dengan
pertimbangan DPR, seperti pengangkatan
duta dan duta negara lain (Pasal 13 UUD
1945) .
Beberapa kekuasaan lain malahan
diperintahkan untuk diatur dengan undangundang. Artinya, kekuasaan tersebut perlu
dijabarkan lebih lanjut dengan persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden.
Kekuasaan yang dimaksud, antara lain,
pembuatan perjanjian internasional (Pasal
11 Ayat (3) UUD 1945), menyatakan
keadaan bahaya dan akibat keadaan
bahaya (Pasal 12 UUD 1945), serta
pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain
tanda kehormatan.
***

Demokratisasi Pembubaran
Partai Politik
Oleh Abdul Ghoffar
Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi RI

“D

o we have a living
constitution? Do we
want to have a living
constitution?” Dua
pertanyaan itu dilontarkan oleh David
A. Strauss untuk memulai penulisan
bukunya, The Living Constitution (2010).
Dua pertanyaan yang saya kira tepat untuk
mendudukkan kembali apakah kita telah
mempunyai sebuah konstitusi yang hidup,
dan apakah kita mengingankan untuk
memilikinya.

82

KONSTITUSI April 2011

Strauss mendefinisikan sebuah
konstitusi dikatakan hidup jika ia bisa
menyesuaikan dengan keadaan atau
kondisi yang baru, tanpa harus secara resmi
diubah. Kemampuan seperti ini menjadi
keharusan karena jalur amandemen untuk
melakukan perubahan konstitusi sangat
sulit dilakukan setiap saat.
Sejatinya, Strauss menuliskan buku
tersebut dalam konteks konstitusi Amerika.
Ia melihat, konstitusi Amerika yang dibuat
220-an tahun lalu—yang naskah aslinya

sekarang berada di dalam salah satu
tempat pajangan Arsip Nasional (National
Archives)—harus bisa menjawab berbagai
persoalan kekinian. Rentang waktu
ratusan tahun dari saat pembuatannya
sampai sekarang, dipastikan perlu banyak
penyesuaian dengan kebutuhan negara
masa sekarang.
Untuk menyesuaikan tersebut,
telah disediakan mekanisme resmi
untuk melakukan perubahan kontitusi
yakni amandemen. Akan tetapi dalam

perakteknya, amandemen tidak bisa
dilakukan setiap saat. Ada prosedur yang
harus dilalui. Sementara itu, dunia telah
berubah dengan cara yang tak terhitung. Hal
ini kemudian dirasa sangat menyulitkan.
Ada beda yang sangat mendasar antara
kondisi Amerika dulu dengan sekarang.
Telah terjadi pertumbuhan penduduk
berkali lipat, telah terjadi perubahan dalam
bidang teknologi, situasi internasional,
ekonomi, termasuk adat istiadat sosial
yang juga terus berubah dengan sangat
cepat, dengan cara-cara yang tidak bisa
diduga sebelumnya.
Fenomena seperti inilah yang oleh
Strauss dikatakan sebagai sesuatu yang
tidak realistis jika hanya mengharapkan
proses amandemen yang rumit untuk
mengawal perubahan zaman. Konstitusi
harus bisa menjawab perubahan yang
terjadi tanpa melalui prosedur yang rumit.
Ia harus berubah dan terus berubah. Jika
tidak berubah, menurut Strauss, akan
sangat merugikan masyarakat yang pada
gilirannya masyarakat akan mengabaikan
isi konstitusi tersebut, atau lebih buruk dari
itu, yakni konstitusi menjadi penghambat
kemajuan dan menyulitkan warga negara
untuk melakukan hal baik.
Konstitusi Hakim
A living contitution yang notabene
dalam prakteknya sebagian besar mengacu
pada putusan-putusan hakim, menurut
Strauss, tidak semua kalangan bisa
menerima. Penolakan tersebut berangkat
dari asumsi bahwa “penyesuaian” teks
konstitusi dengan kebutuhan zaman adalah
bagian dari manipulatif “seseorang” yang
karena kewenangannya sehingga bisa
memasukkan ide-idenya dalam konstitusi.
Mereka melihat “konstitusi” seperti
itu adalah konstitusi hakim. Konstitusi
seperti ini dianggapnya bukanlah konstitusi.
Melainkan hanya sekadar kumpulan ideide para hakim yang kebetulan berada
dalam kekuasaan di waktu tertentu, dan
mereka memaksakan itu semua kepada
kita untuk mematuhinya sebagai sebuah
konstitusi.
Terhadap pandangan tersebut,
Strauss mengatakan bahwa harus dipahami

konteks yang dihadapi. Pijakan yang
dijadikan oleh hakim dalam memutus
adalah berdasar dari hukum umum,
hukum yang tidak tertulis, yang dibangun
dari preseden dan tradisi yang menumpuk
dari waktu ke waktu. Preseden tersebut
memungkinkan ruang untuk adaptasi
dan perubahan, tetapi hanya dalam batas
tertentu dan hanya dengan cara yang
berakar pada masa lalu.
Dengan mendasar hal tersebut,
dipastikan tidak akan ada hakim, yang
karena kepentingan peribadinya, akan
memasukkan ide-ide pribadi tanpa
didasarkan pada hukum yang tidak
tertulis yang diyakini kebenarannya oleh
masyarakat.

Judul
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David A. Strauss.
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Penolakan Originalism
Pandangan perlunya konstitusi yang
hidup bertentangan dengan pandangan
atau aliran originalism. Menurut Strauss,
originalism merupakan kebalikan dari
gagasan konstitusi yang hidup. Originalism
tidak menyangkal adanya perbedaan
keadaan yang terjadi antara masa sekarang
dengan awal dibentuknya konstitusi, tetapi
proses penyesuaiannya harus melalui
prosedur “formal,” yakni amandemen.
Strauss sangat menentang pandangan
ini. Menurutnya, apa yang dikatakan oleh
kaum originalism sangat tidak masuk akal.
Bagaimana proses amandemen formal bisa
menjawab berbagai tantangan yang datang
secara cepat yang dihadapi oleh negara.
Berbagai tantangan tersebut, menurut
Strauss, seharusnya bisa diselesaikan
lewat lembaga “living constitution”
untuk mempermudah prosesnya. Tidak
harus mengikuti prosedur rumit dengan
melakukan amandemen konstitusi. Dalam
bukunya, Strauss mencontohkan beberapa
persoalan yang tidak perlu melakukan
amandemen konstitusi, misalnya persoalan
kewenangan
pelarang
kepemilikan
pistol bagi warga negara, atau persoalan
diskriminasi yang berunsur SARA, dan
sebagainya. Ia melihat persoalan-persoalan
tersebut tidak harus dengan amandemen
Kontitusi, tetapi cukup melalui ketukan
palu hakim yang didasarkan pada hukum
yang berkembang di masyarakat.
Penolakan
Strauss
terhadap
originalism sejalan dengan apa yang
disampaikan oleh Robert Justin Lipkin
dalam bukunya Constitutional Revolutions:
Pragmatism and the Role of Judicial
Review in American Constitutionalism
(2010). Lipkin melihat, “Originalism is
such an obsession. Originalism contends
that constitutional meaning is derived
from the original intentions of the authors
or the ratifiers of the Constitution and its
amendments. Therefore, constitutional
meaning is authoritative because of a past
act of constitutional creation. But how do
we identify the appropriate intentions? “
Lipkin mengatakan originalism tak
ubahnya sekadar obsesi jika didasarkan
pada kenyataan bagaimana sulitnya
mengidentifikasi maksud dan niat para
pembuat konstitusi. Kesulitan itu muncul
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karena ada jarak waktu yang terlalu
lama antara waktu pembuatan konstitusi
dengan waktu penggunaanya sekarang.
Bahkan ia meyakini, tidak ada satu pun
metodologi pasti yang bisa diterapkan
untuk mengetahui niat dan maksud para
pembuat konstitusi tersebut.
Dengan beranjak dari pendapat
Lipkin di atas, saya kira apa yang
disampaikan oleh Strauss mengenai
pentingnya memiliki konstitusi yang
hidup dengan jalan melakukan perubahan
“informal,” yakni melalui ketukan palu
hakim, adalah jalan tengah yang pantas
untuk diperimbangkan.
Pilihan Kita
Dalam
konteks
Indonesia,
pertanyaan Strauss, “Do we have a living
constitution? Do we want to have a living
constitution?” Meskipun menggunakan
kata “we,” dengan tegas saya jawab, “yes,
we do.” Mengapa demikian?
Dengan perubahan UUD 1945 yang
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) pada 1999-2002, sistem
ketatanegaraan kita sudah berubah. UUD
yang sebelumnya hanya terdiri dari 16
bab, 37 pasal dan 47 ayat, ditambah 4
pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan
Tambahan, berubah menjadi 20 bab, 73
pasal, 171 ayat ditambah 3 pasal Aturan
Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
Jika diprosentase, UUD kita telah berubah
sekitar 300%.
Dalam
perubahan
tersebut,
mekanisme
amandemen
ditambahi
persyaratannya. Pasal 37 yang mengatur
ketentuan mengenai perubahan UUD,
sebelum perubahan hanya berisikan 2 ayat,
tetapi sekarang berisikan 5 ayat. Perubahan
pasal itu tidak hanya menyangkut jumlah
ayat, melainkan juga substansinya. Jika
sebelum perubahan, untuk mengubah
UUD diperlukan sekurang-kurangnya 2/3
daripada jumlah anggota MPR harus hadir,
dan putusan diambil dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah
anggota yang hadir.
Setelah perubahan, syarat tersebut
semakin diperberat. Pertama, usul
perubahan pasal-pasal UUD dapat di
agendakan dalam sidang MPR apabila
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3

dari jumlah anggota MPR. Kedua, setiap
usul perubahan pasal-pasal UUD di
ajukan secara tertulis dan ditunjukkan
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk
diubah beserta alasannya. Ketiga, untuk
mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota MPR. Keempat, putusan
untuk mengubah pasal-pasal UUD
dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya 50 % ditambah satu anggota
dari seluruh anggota MPR. Dan Kelima,
khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.
Tambahan persyaratan tersebut
tentunya semakin menyulitkan proses
amandemen konstitusi. Yang itu berarti,
keinginan originalism agar tantangan
zaman dijawab dengan amandemen
“formal” semakin jauh panggang dari api.
Oleh karenanya, untuk mengantisipasi
berbagai persoalan bangsa yang muncul
dengan cepat, para perubah UUD 1945
memberikan formula dengan membentulk
lembaga baru yang bernama Mahkamah
Konstitusi.
Lembaga ini muncul pada perubahan
ketiga tahun 2001. Melalui Pasal 24C
UUD 1945, MK diberikan kewenangan
untuk mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji UU terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD, memutus pembubaran partai
politik, memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum, serta memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden menurut UUD.
Dengan kewenangan seperti itu,
maka sejatinya MK menjadi lembaga
negara pengawal dan penafsir konstitusi
(the guardian and the interpreter of
the constitution). Oleh karenanya, MK
berkewajiban untuk menjadikan konstitusi
bangsa ini konstitusi yang hidup.
Konstitusi yang bernyawa. Konstitusi
yang mampu memecahkan berbagai
persoalan bangsa dari masa ke masa.
Bukan sebaliknya, menjadi konstitusi
pajangan di perpustakaan.

Mewaspadai Kejahatan Dunia Maya
Oleh Anam Rifai, S.H.
Staf KPU Kab. Tulungagung, Jatim

M

asih teringat di kepala
kita kehebohan video
porno Ariel Peterpan yang
sempat menggemparkan
jagad Indonesia. Video menjadi heboh
karena diunggah ke internet dan diakses
banyak orang. Belum lama juga, Norman
Kamaru, seorang polisi berpangkat Briptu
di Gorontalo, mendadak terkenal karena
kepiawaiannya membawakan lagu India;
juga diunggah di youtube.com, situs video
paling digemari di dunia maya.
Fenomena di atas hanyalah cuplikan
dari beberapa fenomena heboh belakangan
ini. Itu bermula sejak teknologi informasi
tiba-tiba menyeruak dan membludak pada
dekade terakhir ini. Bahkan, pesatnya
perkembangan
teknologi
informasi
membuat kejahatan dunia maya (cyber
crime) tiba-tiba saja menjadi sesuatu yang
mengerikan dewasa ini, bahkan hampir
sukar dibendung.
Malah menurut Jusuf Kalla, angka
kejahatan cyber crime di Indonesia
menduduki peringkat nomor dua di
Indonesia. Masalahnya, banyak korban
kejahatan model ini tidak tahu harus
mengadu ke mana, tidak tahu bagaimana
hukum mendasar sebagai pijakan
mengadili cyber crime, hingga bagaimana
meresponnya secara cepat serta melakukan
upaya pencegahan di kemudian hari.
Beruntunglah seorang mantan
hakim konstitusi, H.M. Arsyad Sanusi,
pertengahan April 2011 meluncurkan buku
barunya berjudul Cyber Crime. Tidak
tanggung-tanggung, Arsyad menggandeng
Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung
Basrief Arief, hingga Ketua Mahkamah
Agung Harifin Tumpa untuk memberikan
pengantar di buku setebal 594 halaman
ini.
Faktanya, banyak orang memang
masih belum memahami betul apa yang
dimaksud cyber crime. Arsyad sendiri
melihat perkembangan cyber crime
yang masih relatif baru mengakibatkan
belum adanya kesatuan pendapat tentang
definisinya (hal. 165). Menurut Sean

B. Hoar, cyber crime adalah kejahatan
yang dilakukan pada jaringan komputer,
khususnya internet. Sedangkan wikipedia.
org mengutip pendapat Johanna Granville,
menyamakan cyber crime dengan
computer crime.
Johanna
menyatakan
definisi
kejahatan komputer secara luas adalah
kegiatan kriminal yang melibatkan
infrastruktur teknologi informasi, termasuk
akses ilegal atau tanpa ijin, intersepsi ilegal
(menggunakan transmisi nonpublik dari
data komputer untuk, dari, atau di dalam
sebuah sistem komputer), penyusupan
data (merusak, menghapus, mengacaukan,
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mengubah, atau menyembunyikan data
komputer tanpa hak), dan penipuan secara
elektronik.
Beberapa
pakar
lain
juga
memberikan pandangan yang hampir
serupa meski dengan sudut pandang yang
berbeda. Prinsipnya, dapat dikatakan
segala tindakan yang merugikan orang lain
dengan menggunakan komputer sebagai
alat melakukan kejahatan serta sistem
dan data di dalamnya sebagai target.
Jika demikian, sudah pasti cyber crime
adalah perbuatan melawan hukum karena
merugikan orang lain.
Buku Arsyad Sanusi ini serasa
ingin mengingatkan kita yang sehari-hari
berkecimpung dengan dunia kerja yang
dilengkapi dengan peralatan komputer
dan internet yang terkoneksi 24 jam
sehari. Apapun bisa kita akses; informasi
hingga kebutuhan rumah tangga pun bisa
kita dapatkan dengan cara pembelian
online. Semua terasa mudah. Semua serba
dimanjakan, dan melenakan. Namun, jika
tidak waspada, sekali anda memasukkan
data ke internet, baik nama, alamat, nomor
telepon, dan lebih-lebih kartu kredit, maka
setiap saat data anda bisa dimanfaatkan
orang lain untuk tujuan kejahatan.
Peresensi
sering
mendengar
cerita seorang carder (pelaku kejahatan
carding) di Indonesia, mampu membobol
rekening credit card orang lain hingga
mampu mengeruk ratusan ribu hingga
jutaan dolar. Mereka dilengkapi sistem
komputer canggih dan akses internet
yang memungkinkan ketelatenan mereka
sebagai hacker (perusak sistem jaringan
keamanan komputer) mendapatkan data
ribuan, bahkan jutaan nomor pemegang
kartu kredit beserta password atau personal
identification number (PIN)-nya.
Pekerjaan mereka berjejaring,
melibatkan banyak orang; petugas wartel,
pegawai kantor pos, pegawai kargo, dll
untuk memuluskan aksinya. Biasanya
mereka melakukan pembelian barangbarang impor dengan menggunakan kartu
kredit orang lain.
Ada beberapa modus operandi yang
sering dilakukan para penjahat dunia
maya ini. Di antaranya, web defacing,
yakni kejahatan yang dilakukan oleh para
cracker. Mereka mengubah tampilan
situs web dengan tampilan lain tanpa
seizin pemiliknya. Caranya, dengan
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memanfaatkan kelemahan yang ada
pada sistem operasi atau aplikasi yang
digunakan oleh pemilik situs.
Modus lain adalah pencarian rahasia
perusahaan, biasanya melibatkan orang
dalam. Lalu, cyberfraud, cyberstalking,
pembajakan karya cipta, cyberterrorism,
penyebaran virus, pencurian identitas,
hingga perjudian dan pornografi (hal. 192193). Semua itu menjadi fakta masa kini
yang tidak terbendung.
Dari sisi teknis, adanya teknologi
internet telah mengaburkan batas-batas
wilayah negara, sehingga menjadikan
dunia menjadi begitu dekat dan sempit.
Jaringan yang saling terhubung di
berbagai belahan, semakin memudahkan
aksi kejahatan.
Upaya Hukum
Dunia internasional sesungguhnya
telah menyadari perilaku kejahatan
masyarakat modern ini. Karena itu, ada
beberapa konvensi hukum internasional,
yang meskipun relatif baru, berupaya
membendung laju cyber crime. Di
antaranya, Konvensi Palermo atau
United Nations Convention Against
Transnational
Organized
Crime.
Konvensi ini diselenggarakan pada 2000
dan menetapkan beberapa jenis kejahatan,
yakni 1) kejahatan narkotika, 2) kejahatan
genosida, 3) kejahatan uang palsu, 4)
kejahatan di laut bebas, dan 5) cyber
crime.
Tujuan dari Konvensi Palermo
adalah untuk meningkatkan kerjasama
dengan semua negara di dunia guna
memerangi kejahatan transnasional yang
terorganisir. Pasal 2 Huruf (c) Konvensi
Palermo mengisyaratkan bahwa cyber
crime adalah kejahatan yang serius
sehingga ancaman hukuman minimalnya
adalah 4 tahun penjara atau lebih. Hal
ini berarti bahwa pelaku kejahatan
transnasional yang terkait dengan cyber
crime akan mendapat hukuman minimal 4
tahun penjara (hal. 268).
Konvensi lain adalah Konvensi
Budapest
tentang
Cyber
Crime.
Diselenggarakan pada 23 November 2001
di Budapest, Hongaria, 30 negara sepakat
untuk menandatangani Convention on
Cybercrime. Ini merupakan kerjasama
multilateral
guna
menanggulangi
penyebaran aktivitas kriminal melalui

internet dan jaringan komputer. Resolusi
Kongres PBB ke-8 tahun 1990, dan ke10 tahun 2000, juga menjadi landasan
hukum penting dalam upaya hukum
pemberantasan cyber crime.
Indonesia sendiri punya UU
Informasi dan Transaksi Elektronik.
UU ini memberikan sanksi pidana jika
melakukan pelanggaran dalam ketentuan
UU. Sanksi pidana dalam UU ini terdapat
dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal
48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal
52. Ancamannya berupa kurungan penjara
hingga denda miliaran rupiah.
Buku Arsyad Sanusi ini cukup
bagus, aktual, dan kontekstual dengan
kebutuhan kekinian. Apalagi masih
banyak masyarakat merasa awam dengan
kejahatan maya dan landasan hukumnya.
Setidaknya, buku ini ini dapat memberikan
pencerahan bahwa teknologi informasi
yang berkembang pesat, bahkan hingga tiap
detiknya, selain memberikan keuntungan
positif, juga membawa dampak negatif.
Karena itu, masyarakat, terutama anakanak muda dan remaja, yang umumnya
masih merasa asyik-masyuk dengan dunia
komputer dan ponsel mereka; facebook,
twitter, youtube, dll, perlu diingatkan akan
bahayanya.
Bahkan, bagi anda penggemar
facebook, jangan mengupload foto dan
menulis status sembarangan. Foto anda
dapat dimanfaatkan orang lain untuk
tujuan kejahatan, sementara status
anda juga membuat orang lain merasa
dirugikan. Di kota-kota besar di Indonesia,
sudah banyak kasus soal ini, misalnya
guru yang tidak terima dengan status tidak
senonoh muridnya, dll, yang berujung
pada pengadilan.
Sayangnya, buku ini nampak
hanya sebagai buku babon. Tidak ada
edisi ringkasnya, atau akan lebih bagus
jika penulis mempunyai edisi saku, yang
akan lebih mudah dijangkau dan dibaca
para remaja. Sebab, remajalah yang saat
ini usia paling rentan dengan kejahatan
teknologi. Meski demikian, buku ini dapat
menjadi awal pendobrak para pegawai
kantor, bank, hingga instansi dimanapun
agar selalu waspada dengan komputer dan
internet pegangan mereka sehari-hari. Jika
pun telah terjadi kejahatan, bacalah buku
untuk menuntun anda memahami proses
hukumnya. Selamat membaca.[]

Kamus Hukum

“Judicial Independence” (2)
Arti independensi kekuasaan kehakiman
selalu berkembang dari waktu ke waktu,
baik berdasarkan instrumen Internasional
dan regional atau pengaturannya dalam
konstitusi dan peraturan perundangundangan di Indonesia. Independensi
misalkan menurut The Bangalore
Principles of Judicial Conduct (2002)
sendiri tidak berdiri sendiri, melainkan
ada nilai-nilai lain yaitu: independensi,
imparsialitas, integritas, kesusilaan dan
kesopanan, persamaan, kompetensi dan
kemampuan.
Akan tetapi seperti banyak
dikemukakan ahli, jaminan kekuasaan
terbebas intervensi, terutama jaminan
hakim bebas sejak diangkat sampai selesai
jabatannya jauh lebih penting. Moral para
hakim menentukan kekuasaan kehakiman
yang bebas ini, selain kapasitas pribadi dan
profesionalisme. Peraturan perundangundangan dapat menciptakan berbagai
prosedur untuk menjamin kebebasan
hakim itu.
Apa jaminan agar hakim dapat
bebas? Bagir Manan di dalam bukubukunya, misalkan Beberapa Masalah
Hukum Tata Negara (1997), Teori dan
Politik Konstitusi (2000) dan makalahnya
”Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan
Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan)”, Varia
Peradilan, No. 244 Maret 2006, mengulas
hal itu. Penulis berusaha mensarikan
gagasannya yang cukup bagus terkait
jaminan kekuasaan independensi dalam
peraturan perundang-undangan yang tentu
masih relevan sampai sekarang.
Untuk
mengetahui
pengaruh
dan kemungkinan campur tangan atas
kekuasaan kehakiman yang bebas
adalah: 1) tata cara penunjukan hakim.
Persoalan yang dihadapi pertimbangan
politis
mempengaruhi
kemerdekaan
dan kebebasan hakim, serta kualitas
hakim. Cara penunjukan hakim dalam

praktik yaitu melalui pengangkatan
atau pemilihan. Oleh karenanya penting
mengurangi
pertimbangan
politis,
misalkan melalui memperketat persyaratan
hakim, testing, promosi ditentukan
sistem karir, tradisi hakim bebas, dan
kesadaran masyarakat mempengaruhi
penghormatan indpendensi. Penunjukan
hakim melalui pemilihan nampak lebih
demokratis, akan tetapi sistem periodik
mengandung kelemahan lebih banyak
dari pengangkatan. Kelemahan antara lain
calon semata-mata pertimbangan politis,
pemilih kurang memperhitungkan kualitas,
pertimbangan memelihara hubungan
dengan pemilih dalam menjalan tugasnya
mengadili perkara.
2) Masa Jabatan Hakim. upaya
agar hakim akan merasa aman dalam
menjalankan tugasnya secara bebas tanpa
kekhawatiran akan diberhentikan, maka
perlu jaminan masa kerja yaitu seumur
hidup atau selama bertingkah laku baik.
Hakim dapat meminta pensiun atau
pensiun pada usia tertentu. Pada dasarnya
jabatan hakim seumur hidup di Amerika
Serikat, sedangkan India, hakim pensiun
umur 65 tahun. Ini dianggap seumur
hidup, karena umur rata-rata di India 60
tahun. Di beberapa negara, masa jabatan
hakim tidak dibedakan untuk hakim
pertama, banding, Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi.
3) Pemberhentian Hakim. Hakim
tidak dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya. Pemberhentian tidak oleh
lembaga yang mengangkat dan disertai
tata cara tersendiri. Satu-satunya cara
memberhentikan hakim federal di
Amerika Serikat adalah melalui pranata
impeachment, sedangkan di Perancis,
mengenai disiplin hakim ditangani ”The
Higher Council of The Judiciary”. Dengan
jaminan tidak diberhentikan kecuali dengan
keadaan dan tata cara tertentu, hakim akan
merasa bebas menjalankan fungsinya dan

hal ini kehati-hatian melindungi kebebasan
dan integritas hakim.
4) Sistem Penggajian dan Anggaran.
Penggajian juga dianggap esensi untuk
menjamin kemerdekaan dan kebebasan
hakim. Pengaturan keuangan hakim
harus terhindar dari pengaruh eksekutif.
Caranya bisa penetapan pasti jumlah dan
tunjangan hakim. Jumlah itu tidak dapat
dinaikkan atau diturunkan. Di India,
kemungkinan penurunan jika negara
dalam krisis keuangan serius. Selain itu,
pengaturan keuangan tidak menjadi bagian
APBN, melainkan diatur tersendiri, karena
kekhawatiran hakim akan dipaksa tunduk
pada eksekutif.
5) Establishment. Selain sebuah
kelaziman sebagaimana di atas, di India,
Ketua MA dan pejabat lain yang ditunjuk
memegang
wewenang
mengangkat
pegawai-pegawai dalam lingkungannya,
persyaratan kerja, pembelanjaan, gaji
dibebankan kepada Dana Konsolidasi
yang bukan APBN.
6) Immunities. Di India, semua
tindakan dan putusan hakim imun
terhadap kritik, kecuali analisis yang
bersifat ilmiah. Terlarang mempersoalkan
motif yang melatarbelakangi putusan
atau tindakan hakim. Parlemen boleh
mendiskusikan tindakan hakim hanya
dalam rangka pemberhentian hakim
tersebut. Selain itu, menurut S.A.
de Smith, dalam Constitutional and
Administrative Law, jaminan hakim kebal
dari proses hukum harus diberikan baik
selama proses persidangan, baik yang
dilakukan maupun diucapkan, selama
tidak menyalanggunakan wewenang, suap
dan perbuatan melanggar hukum lain.
7) Prohibition of practice after
retirement. Pensiunan hakim dilarang
berpraktik sebagai pengacara di hadapan
pengadilan di dalam wilayah India. Hal ini
semata-mata kekhawatiran mempengaruhi
kemerdekaan dan kebebasan hakim yang
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sedang menjalankan tugas yudisialnya.
8) Kedudukan Kepegawaian Hakim.
Bukan persoalan hakim sebagai pegawai
negeri atau tidak. Namun jika sebagai
pegawai negeri harus ada kekhususan
dan tidak boleh disamakan pegawai lain
yang setiap saat dapat diberhentikan, masa
jabatan ditentukan, keuangan diatur dalam
APBN.
9) Menteri Kehakiman. Menteri
Kehakiman agak sulit diserahkan
kepada hakim. Pengawasan administrasi
peradilan terbatas staf badan peradilan
disertai gagasan memperbaiki pekerjaan
administrasi sehari-hari. Selain itu, halhal lain yang mempengaruhi kekuasaan
kehakiman yang bebas harus dihindari.
10) Menghindari Hakim dari
Pengaruh Politik. Mengacu pendapat S.A.
de Smith, unsur menghindari hakim dari
pengaruh politik adalah hal yang pokok.
Misalkan hal tersebut dapat dilakukan
dengan larangan hakim merangkap
jabatan politik, aktif dalam kegiatan
politik, berpihak dalam masalah politik
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(memberikan pertimbangan dan nasihat
Rancangan Undang-Undang), hakim
dilarang menyelidiki kegiatan parlemen
dan lain sebagainya.
11)
Pelecehan
kekuasaan
kehakiman (contemp of court). Upaya
memberikan kebebasan bisa dilakukan
juga dengan pranata comtemp of court
untuk menjunjung tinggi wibawa hakim
sehingga hakim akan bebas bertindak
dan semua orang menghormati hakim
(peradilan).
12) Keadaan Darurat Negara tidak
Berlaku untuk Hakim. Walaupun negara
dinyatakan dalam keadaan darurat (staat
van oonlog en bleg) pada semua tingkatan
(darurat sipil dan darurat militer), bahkan
keadaan perang (staat van oorlog),
kekuasaan kehakiman tidak boleh
dijalankan secara kedaruratan. Kekuasaan
kehakiman harus tetap dijalankan sesuai
dengan tata cara yang berlaku.
13) Judicial Review. Di beberapa
negara, kebebasan kekuasaan kehakiman
juga dimaknai bebas dari intervensi dua

kekuasaan lainnya, termasuk produknya
yang inkonstitusional. Artinya kekuasaan
kehakiman
berwenang
mengujikan
sampai menyatakan tidak mengikat
sebuah peraturan perundang-undangan
jika bertentangan dengan konstitusi oleh
Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah
Konstitusi atau badan konstitutional
lainnya.
Jaminan yang pokok pada dasarnya
diatur secara berbeda-beba di tiap negara.
Akan tetapi intinya semua menjamin
agar hakekat kebebasan sebagai sifat
pembawaan setiap peradilan tidak
terkotori. Namun, kebebasan ini tidaklah
mutlaq dan bebas dalam segala hal
serta hakim boleh berbuat sewenangwenang. Kebebasan ini terbatas pada
kebebasan dalam menjalankan kekuasaan
yudisialnya. Selain itu terdapat batasanbatasan: rule of law, integritas dan kode
etik hakim. Mengenai batasan-batasan ini
akan dibahas tersendiri. (Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK
Konstitusi sebagai
Pemersatu
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

P

entingnya persatuan segenap
komponen
bangsa
tanpa
menghapuskan perbedaan adalah
salah satu hikmah Kebangkitan
Nasional seratus tahun lampau yang kita
peringati beberapa waktu lalu.
Kebangkitan Nasional membuktikan
bahwa perjuangan yang terorganisasi dan
mempersatukan segenap kekuatan bangsa
mampu mengalahkan penjajahan yang
telah menindas bangsa Indonesia selama
tiga setengah abad lebih. Persatuan itu pula
yang telah menjadi landasan berdirinya
negara Indonesia hingga saat ini. Di sisi
lain, keragaman harus diakui memiliki
potensi menimbulkan perpecahan. Pada
saat suatu bangsa telah retak ikatan
sosialnya,hilanglah
kekuatan
utama
mereka untuk menghadapi segala ancaman
dan tantangan.
Potensi timbulnya keretakan sosial
harus senantiasa disadari sehingga semangat
untuk memupuk persatuan senantiasa

terjaga.Apalagi problem kekinian yang
dihadapi masyarakat semakin kompleks.
Keretakan sosial dapat terjadi tidak hanya
karena alasan suku dan ras, tetapi juga
karena perbedaan agama serta keyakinan
dan kepentingan politik. Untuk menjalin
dan menjaga persatuan segenap elemen
bangsa diperlukan ”ikatan” yang dibuat
dan ditumbuhkembangkan bersama.
Pada masa sebelum kemerdekaan,
ikatan yang mempersatukan segenap
komponen bangsa yang beragam adalah
cita-cita kemerdekaan agar terbebas dari
penindasan penjajah. Ikatan tersebutlah
yang mampu mengantarkan bangsa
Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan, Proklamasi 17 Agustus
1945. Dalam konteks kekinian, ikatan
yang mempersatukan warga negara dan
komponen bangsa dalam organisasi negara
adalah konstitusi.
Secara
teoretis,
konstitusi
dikonstruksikan sebagai hasil dari

perjanjian sosial seluruh rakyat sebagai
pemilik kedaulatan. Proses perjanjian
tersebut dilakukan melalui mekanisme
demokrasi modern, yaitu demokrasi
perwakilan. Hal itu dapat dilihat dari
proses perubahan UUD 1945. Perubahan
tersebut dilakukan oleh MPR yang di
dalamnya berhimpun para wakil rakyat.
Mekanisme tersebut menunjukkan
bahwa perubahan UUD 1945 merupakan
kehendak dan kesepakatan seluruh warga
negara dan segenap komponen bangsa.
Karena yang berkehendak adalah pemilik
kedaulatan, hasilnya mengikat seluruh
warga negara dan penyelenggara negara.
Dari sisi hukum,konstitusi mendapatkan
legitimasi dari rakyat yang berdaulat dan
kedudukannya merupakan sumber hukum
tertinggi, mengatasi pemerintahan yang
dibentuknya.
Dari sisi materi,konstitusi memuat
tiga jenis kesepakatan dasar, yaitu
kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita
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bersama, kesepakatan mengenai prinsip
dasar sebagai landasan penyelenggaraan
negara, serta kesepakatan mengenai
institusi dan prosedur ketatanegaraan,
termasuk hak asasi manusia dan hak
konstitusional warga negara yang harus
dijamin dan tidak boleh dilanggar dalam
penyelenggaraan negara.
Kesepakatan- kesepakatan dasar
tersebut merupakan abstraksi dan simpul
yang mempertemukan berbagai latar
belakang dan aspirasi rakyat yang berbedabeda. Kesepakatan tersebut tentu tidak sertamerta dapat dicapai, tetapi harus melalui
proses dialog, menyamakan pemahaman,
saling memberi dan menerima. Di dalam
proses pembentukannya, selain ditentukan
oleh kualitas proses dialogis,kesepakatan
tersebut juga ditentukan oleh kuantitas
dari tiap komponen bangsa.
Tidak dapat diingkari bahwa
dalam proses pembentukan kesepakatan
selalu ada mayoritas-minoritas.Namun
hal itu tidak berarti kelompok mayoritas
dapat menentukan segala-galanya dan
kelompok minoritas dilanggar hak-haknya.
Terdapat prinsip-prinsip dasar yang telah
diterima sebagai kebenaran bersama dan
keberadaannya tidak ditentukan oleh
mayoritasminoritas.
Prinsip-prinsip tersebut antara lain
hak asasi manusia dan hak konstitusional
warga
negara.Sebaliknya
minoritas
juga harus menyadari dan menghormati
perbedaan, termasuk perbedaan kuantitas
mereka. Yang pasti, proses pembentukan
serta materi yang termuat di dalamnya
menempatkan
konstitusi
sebagai
pemersatu keragaman bangsa.Konstitusi
menjadi rujukan bersama, tidak hanya
dalam penyelenggaraan negara, tetapi
juga dalam membina kehidupan bersama
sebagai satu bangsa.
Setiap
komponen
bangsa,apa
pun perbedaannya, harus senantiasa
menempatkan konstitusi sebagai acuan
dalam menjalani kehidupan bersama
sesama komponen bangsa yang berbedabeda,baik berdasarkan suku, bahasa,
agama maupun keyakinan dan kepentingan
politik.

***
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Di dalam praktik pelaksanaannya,
gesekan-gesekan
antarkelompok
masyarakat tidak dapat dihindari.

Pada masa sebelum
kemerdekaan, ikatan
yang mempersatukan
segenap komponen
bangsa yang beragam
adalah cita-cita
kemerdekaan agar
terbebas dari penindasan
penjajah. Ikatan
tersebutlah yang mampu
mengantarkan bangsa
Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan,
Proklamasi 17 Agustus
1945. Dalam konteks
kekinian, ikatan yang
mempersatukan warga
negara dan komponen
bangsa dalam organisasi
negara adalah konstitusi.

Perbedaan pandangan akan senantiasa
muncul dalam menyikapi permasalahan
yang dihadapi bersama.

Perbedaan tersebut harus selalu
dikembalikan pada kesepakatan bersama
yang telah dibuat,yaitu norma-norma
dasar dalam konstitusi karena itulah wujud
kesepakatan bersama yang harus dipatuhi
dalam menjalani kehidupan bersama
sebagai satu bangsa. Perbedaan tidak
dapat selalu diselesaikan dengan kekuatan
jumlah dan kekuatan politik mayoritasminoritas.
Jika hal itu yang dikedepankan,
akan mudah muncul keretakan sosial yang
membahayakan keselamatan dan kemajuan
bersama. Jika terjadi perbedaan dalam
memaknai ketentuan dasar konstitusional,
yang harus dikedepankan adalah proses
dialog sosial dengan tetap menyadari
keragaman bangsa dari berbagai aspek,
termasuk perbedaan mayoritas-minoritas.
Mayoritas harus tetap berpegang
dan mengedepankan kesepakatan bersama
dalam konstitusi, terutama hak-hak
konstitusional yang harus dilindungi.
Sebaliknya, walaupun dijamin hakhaknya, minoritas harus menyadari
kedudukannya dan tidak memaksakan
kehendak.Keduanya harus mengutamakan
kepentingan bangsa yang lebih besar
disertai dengan semangat toleransi.
Proses dialog tersebut sangat
penting sebagai wahana yang mendorong
tumbuh dan berkembangnya dasar-dasar
konstitusional itu sendiri. Hanya dengan
demikian, konstitusi bisa menjadi sesuatu
yang hidup dalam arti dipraktikkan serta
senantiasa berkembang sesuai dengan
aspirasi dan tuntutan perkembangan
zaman.
Proses
tersebut
merupakan
mekanisme sosial yang memperbarui
dan
mengontekstualisasi
perjanjian
sosial secara terus-menerus.Konstitusi
tidak selayaknya hanya diposisikan
sekadar dokumen mati yang tidak dapat
berkembang. Memosisikan konstitusi
dengan cara demikian sama halnya dengan
mengingkari dinamika masyarakat dan
perkembangan peradaban.(*)
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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