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Mahkamah Konstitusi dan
Penguatan Pancasila

Melemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dan
memudarnya kesadaran masyarakat menempatkan
Pancasila sebagai ideologi negara, diperlukan
upaya merevitalisasi, menginternalisasi dan
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tema
Pancasila menjadi penting dengan diadakannya
Sarasehan Nasional 2011 dan Pertemuan Pimpinan
Lembaga Negara bertemakan Pancasila dan secara
internal juga memperingati Hari Kebangkitan
Nasional yang ke-103. Bertepatan momentum 1
Juni sebagai hari penting terkait Pancasila, maka
Majalah Konstitusi merasa perlu menghadirkan
Edisi Khusus Pancasila. Bagaima putusan MK
selama ini dan kegiatan dalam rangka pentingnya
penguatan nilai Pancasila?
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J

elang ulang tahun Mahkamah Konstitusi (MK) ke-8, 13 Agustus
2011 mendatang, berbagai kesibukan dilakukan Keluarga Besar
MK. Di antaranya, menyelenggarakan acara “Debat Konstitusi”,
“Cerdas Cermat Pemahaman Konstitusi Tingkat SLTP Tuna Netra”,
serta mempersiapkan “Lomba Peradilan Semu”, “Simposium
Internasional Mahkamah Konstitusi Internasional” yang akan
berlangsung pada Juli 2011.
Seperti diketahui, Simposium Internasional sebagai agenda besar
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 berjumlah 20 sampai 25 negara, baik dari Mahkamah Konstitusi
maupun Parlemen.
Bicara Majalah KONSTITUSI Edisi Mei 2011, akan menampilkan Edisi
Khusus Pancasila dengan tema “Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Pancasila”.
Alasan menampilkan edisi khusus dikarenakan bulan ini MK menyelenggarakan
tiga kegiatan penting, yaitu Sarasehan Nasional 2011, Pertemuan Pimpinan
Lembaga Negara dan peringatan 103 Kebangkitan Nasional yang menempatkan
Pancasila sebagai tema utama. Pancasila lahir terkait semangat kebangsaan,
dimana dengan Panacasila menyatukan semua suku, ras, agama, golongan dan
kelompok menjadi satu bangsa Indonesia.
Berbagai permasalahan yang melatarbelakangi tema ini antara lain, yaitu
peminggiran nilai-nilai Pancasila dan melemahnya Pancasila ditempatkan sebagai
pedoman dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengingatkan upaya
MK selama ini menerjemahkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kewenangan
judicial review dan kewenangan lainnya, maka kami mengulas secara khusus
mengenai berita putusan MK sejak 2003 terkait Pancasila dan UUD 1945 dan
pemberitaan acara tersebut.
Majalah Konstitusi juga menampilkan rubrik-rubrik khas yakni rubrik
‘Editorial’, kemudian rubrik ‘Suara Pembaca’, rubrik ‘Opini’ yang disarikan dari
makalah Ketua MK Moh. Mahfud MD, rubrik ‘Konstitusi Maya’, dan rubrikrubrik lainnya tetap tampil seperti biasanya, yakni rubrik ‘Ruang Sidang’, ‘Catatan
Perkara’, ‘Aksi’, ‘Cakrawala’, ‘Pustaka Klasik’, Pustaka’, dan ‘Catatan MK’
Demikian pengantar singkat dari Redaksi. Akhir kata, kami ucapkan
Selamat Membaca!

EDITORIAL

MK dan Upaya Penguatan Pancasila

S

ebanyak
delapan
pimpinan Negara RI,
bertemu
di
Ruang
Sidang Pleno Lantai 2
Gedung Mahkamah Konstitusi
(MK), pada Selasa, 24 Mei lalu.
Para tamu yang hadir antara lain
adalah Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, Ketua MPR Taufik
Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie,
Ketua DPD Irman Gusman, Ketua
MA Harifin Tumpa, Ketua BPK
Hadi Poernomo, dan Ketua KY
Eman Suparman. Sebagai tuan rumah, hadir Ketua MK Mahfud
MD, didampingi Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki, dan tujuh
hakim konstitusi lainnya.
Sebenarnya, pertemuan konsultasi antarpimpinan lembaga
negara tersebut merupakan pertemuan rutin yang digelar setiap
tiga bulan guna membahas berbagai masalah nasional. Namun,
tema yang dibahas pada saat pertemuan kali itu bukanlah tema
biasa. Tema yang diusung dalam pertemuan yang berlangsung
selama tiga jam itu adalah “Memantapkan Posisi dan Peran
Masing-masing Lembaga Negara dalam Upaya Penguatan
Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara.”
Tema tersebut dipilih dilatarbelakangi melemahnya
implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Selain itu, juga karena munculnya tantangan di
era keterbukaan dan globalisasi yang memungkinkan masuknya
ideologi-ideologi selain Pancasila. Karena itu, dibutuhkan upaya
untuk melakukan revitalisasi, internalisasi, dan implementasi
dari nilai-nilai yung terkandung dalam Pancasila. Upaya tersebut
merupakan tanggung jawab masing-masing lembaga negara di
semua cabang-cabang kekuasaan sesuai peran dan posisinya.
Upaya penguatan tersebut dilakukan dengan cara
mengusung tiga isu strategis. Pertama, memberikan pemahaman
kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka yang nilai-nilainya
digali dari realitas sosial budaya yang mengakar jauh sebelum
negara Indonesia didirikan. Kedua, memulihkan kesadaran
seluruh warga negara bahwa Pancasila telah teruji dan terbukti
tangguh memberikan tuntunan bagaimana pluralitas bangsa
dikompromikan. Ketiga, perlunya gerakan terstruktur, sistematis
dan masif yang melibatkan lembaga negara di semua cabang
kekuasaan negara untuk merevitalisasi, menginternalisasi, dan
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
Usai pertemuan konsolidasi tersebut, Ketua MK Mahfud
MD mengungkapkan bahwa pada era reformasi ini banyak
masalah kebangsaan yang mengancam pilar-pilar kekuatan
bangsa. Konflik dan kekerasan sosial mudah dipicu oleh perbedaan

latar belakang etnisitas, primordialisme, dan agama. Kesantunan
dan toleransi yang merupakan karakter bangsa meluntur karena
penetrasi pemikiran dan tindakan pragmatik-individualistik.
Kondisi tersebut, menurut Mahfud, tidak boleh dibiarkan terus
terjadi. “Peminggiran nilai Pancasila merupakan pengingkaran
atas realitas dan karakter orisinal bangsa,” ujarnya.
Dengan berbagai alasan itu, menurut Mahfud, Pancasila
harus ditegakkan menjadi ideologi dan inspirasi untuk membangun
kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah untuk
membina kerukunan dan menjauhkan perilaku mendahulukan
kepentingan kelompok atau golongan.
Dalam pertemuan tersebut, kedelapan pimpinan lembaga
tinggi negara menyepakati rencana Aksi Nasional Sosialisasi dan
Penguatan Nilai-Nilai Pancasila secara formal, yakni dengan
mengimplementasikannya melalui pendidikan Pancasila dan
Konstitusi. Semua lembaga negara berkomitmen secara aktif
mengambil tanggung jawab menguatkan Pancasila sebagai
ideologi negara sesuai peran, posisi, dan kewenangannya.
Pancasila merupakan lima prinsip dasar untuk mewujudkan
empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar tersebut meliputi
prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sedangkan keempat tujuan bernegara, yaitu: (i) melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
(ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (ii) mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan
sosial.
Semasa Orde Baru, pelaksanaan Pancasila lebih
menunjukkan ideologi tertutup. Berdasarkan pemikiran di atas,
apabila Pancasila sebagai dasar ideologi negara hendak dikuatkan
kembali, maka upaya tersebut harus dilakukan dengan cara
mengembalikannya sebagai ideologi terbuka. Dengan demikian,
Pancasila tidak dijadikan sebagai alat untuk mengekang kebebasan
dan melegitimasi kekuasaan.
Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan besar yang
dimiliki, sangat diharapkan berperan besar dalam membawa
perubahan dan tentu kesempatan ini tidak disia-siakan. Disamping
lembaga ini dapat menerjemahkan lima prinsip dalam Pancasila,
juga memiliki andil keempat tujuan berbangsa dan bernegara dapat
tercapai dalam putusan. Tidak hanya melalui putusan-putusannya,
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kegiatannya berupaya
melakukan sosialisasi menanamkan nilai-nilai Pancasila dan
UUD 1945, sehingga bangsa dan negara ini dalam menjalankan
kehidupan tidak kehilangan arah dan tujuan. ***
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SUARA PEMBACA

MK memberikan akses kepada masyarakat
Saya pelajar kelas 3 SMA di kawasan Jakarta Timur. Saya
bercita-cita untuk kuliah di urusan hukum. Saya juga tertarik
mengikuti pemberitaan mengenai Mahkamah Konstiusi. Salah
satu cara saya mengikuti pemberitaan di MK, yaitu dengan
membaca berita dan putusan-putusan yang ada di situs www.
mahkamahkonstitusi.go.id.
Saya senang sekali MK memberikan akses yang begitu
terbuka kepada masyarakat, termasuk kepada saya. Berita-berita
disampaikan melalui situs tersebut menurut saya bahasanya
mudah dimengerti. Meski membahas soal-soal hukum tatanegara

dan peristiwa-peristiwa seputar MK, bahasa yang disampaikan
tidak membuat saya sukar memahaminya.
Saya berharap, berita-berita yang ditampilkan di situs MK
akan selalu mudah dimengerti oleh pembacanya. Karena dengan
begitu informasi yang ingin disampaikan benar-benar sampai
ke masyarakat luas, tidak hanya ke kalangan praktisi atau pakar
hukum saja.
Raka Pradipta, Pelajar Kelas 3 SMA

Kesalahan Judul dan Permohonan Maaf
Majalah Konstitusi No. 51-April 2011, halaman 82, Rubrik Pustaka, tertulis resensi buku
dengan judul Demokratisasi Pembubaran Partai Politik, oleh Abdul Ghoffar, Peneliti pada Pusat
Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi RI. Judul resensi yang benar adalah Konstitusi yang
Bernyawa. Kami memohon maaf kepada penulis dan pembaca majalah atas keteledoran ini. Kritik dan
saran perbaikan majalah kami harapkan dan nantikan. Terima kasih.
Redaksi Majalah Konstitusi

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

Konstitusi maya

www.bunghatta.ac.id

Univ. Bung Hatta: Terus Berkembang,
Dilengkapi Beragam Sistem Penunjang

www.legalitas.org

Bertukar Informasi Gratis Seputar Peraturan
Perundang-Undangan
Coba tengok situs ini. Dengan semangat memberikan
informasi hukum Indonesia secara gratis, situs ini hadir untuk
menjemput keingintahuan anda berkomunitas dalam hukum dan
konstitusi maya.
Ini adalah website yang menyediakan informasi mengenai
berbagai hal yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan di Indonesia, baik database peraturan perundangundangan, artikel, maupun informasi perkembangan pembahasan
rancangan peraturan perundang-undangan dan bukan sebagai
website untuk memberikan konsultasi/nasihat hukum.
Tujuan pembuatan situs ini tentu saja untuk dapat
memberi dan menyebarluaskan informasi tentang hukum dan
peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas dan untuk
memfasilitasi para legal research dan mahasiswa Indonesia dalam
mencari informasi dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan.
Pengelola situs ini berkomitmen untuk terus berusaha dapat
menyajikan dan menambah database berbagai bahan (data) yang
berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan
demi kemajuan bersama.
Siapapun diperbolehkan mendownload dan menggunakan
data (file) yang terdapat pada website ini secara free sepanjang
untuk digunakan untuk keperluan pribadi anda sendiri dan pe
ngembangan ilmu hukum pada khususnya. Peraturan perundangundangan dapat disebarkan kepada orang lain dalam bentuk dan
media apapun.
Peraturan perundang-undangan yang ada di dalam database
Legalitas.org bukan merupakan dokumen asli (otentik) tetapi
merupakan salinan dari naskah/dokumen peraturan perundangundangan yang berkaitan.
Menurut informasi di dalamnya, sepanjang berkaitan
dengan penggunaan artikel atau tulisan dalam situs ini, anda
diharapkan tetap menghormati hak cipta masing-masing penulis
sesuai dengan etika penulisan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Tanggung jawab mengenai isi artikel atau tulisan
ada pada masing-masing penulis.
Untuk link ke website Legalitas.org, sepanjang untuk
keperluan penyebarluasan dan tidak komersial, dapat dilakukan
tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu. Untuk keperluan diskusi
dari dan untuk user legalitas telah disediakan “forum diskusi” untuk
membicarakan berbagai hal seperti peraturan perundang-undangan,
permasalahan hukum, daerah, dan berbagai hal yang berkaitan
dengan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Bahkan jika anda komunitas hukum dan konstitusi yang
mempunyai data, dokumen, tulisan/artikel atau informasi apapun
dan dalam format apapun, dapat mengirimkannya ke alamat
e-mail: pusatdata@legalitas.org. Silahkan dibuka, saling bertukar
pikiran, saling memberi informasi demi kemanfaatan bersama
undang-undang kita. (Yazid)

Universitas Bung Hatta didirikan pada tanggal 20 April 1981
di bawah naungan Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara. Tahun
1996, berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
Gagasan mendirikan Universitas Bung Hatta guna
ikut berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pendidikan
nasional. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas
Bung Hatta diharapkan mampu mengembangkan misi
pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sesuai
dengan cita-cita proklamator RI, Dr. Muhammad Hatta.
Sejak diresmikan 20 April 1982 oleh Dirjen Dikti
Depdikbud, Universitas Bung Hatta memiliki 6 (enam) fakultas
yakni: Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan
Fakultas Perikanan.
Tahun 1996, Fakultas Teknik dikembangkan menjadi
2 (dua) fakultas yakni Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
dan Fakultas Teknologi Industri. Kini, Universitas Bung Hatta
telah memiliki 7 fakultas dengan 25 program studi yang telah
terakreditasi dan terus mengalami perkembangan baik sarana
maupun prasarana.
Mulai tahun akademik 2003/2004, Universitas
Bung Hatta juga telah membuka program Pascasarjana
Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan
(PSP2K), Program pascasarjana Magister Manajemen (M.M
dan M.Si) dan Magister Manajemen Konstruksi (M.T).
Pada tahun 2004/2005, Fakultas Perikanan berganti nama
menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Fakultas
Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Memasuki usia ke 29 tahun
(1981 - 2010), Universitas Bung Hatta telah dipimpin oleh 7 orang
rektor. Para rektor tersebut adalah: Prof. Dr. H. Agustiar Syah Nur,
M.A. (1981 - 1985), Drs. Adrin Kahar, Ph.D (Hon) (1985 - 1990),
Prof. Dr. Ir. Sjofjan Asnawi, M.A.D.E. (1990 - 1998), Prof. Dr. Ir.
Fachri Ahmad, M.Sc. (1998 - 2000), Prof. Dr. Alfian Lains, S.E.,
M.A. (2000 - 2004), Prof. Dr. Yunazar Manjang (2004 - 2008),
Prof. Dr. Hafrijal Syandri, MS (2008 - sekarang).
Ada beberapa sistem yang dikembangkan situs pendidikan
tinggi bernama salah satu bapak proklamator kita ini. Di antaranya,
Sistem Informasi Akademik dan Administrasi (SIAA), Sistem
Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Perkuliahan Online
(SIPERO), Sistem Informasi Alumni (SIALU), Sistem Informasi
Manajemen Pimpinan Kampus (SIMPIKA), dan lainnya.
Para pelajar yang memulai tahun ajaran baru menempuh
perguruan tinggi, ada baiknya juga memilih kampus ini sebagai
tempat belajar yang nyaman. Setidaknya ikut mengenang masamasa proklamasi kemerdekaan tempo hari. (Yazid)
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OPINI

Menguatkan Pancasila
Sebagai Dasar Ideologi Negara
Oleh Moh. Mahfud MD
Ketua Mahkamah Konstitusi RI

P

ancasila, pada hakikatnya merupakan
tonggak konvergensi berbagai gagasan
dan pemikiran mengenai dasar falsafah
kenegaraan yang didiskusikan secara
mendalam oleh para pendiri negara. Setelah melalui
proses yang tidak mudah, pada akhirnya, Pancasila
menjadi kesepakatan luhur (modus vivendi) yang
kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara.
Dalam hal ini, Pancasila menjadi dasar rasional
mengenai asumsi tentang negara yang akan dibangun
sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan
kemana bangsa dan negara harus dibangun.
Dengan demikian, Pancasila merupakan sebuah
kesepakatan dan konsensus untuk membangun satu
bangsa satu negara, tanpa mempersoalkan perbedaan
latar belakang yang ada, baik agama, ras, suku,
budaya, bahasa dan lainnya. Oleh sebab itu, sejarah
negara ini adalah fakta sejarah toleransi para pendiri
negara berupa kesediaan untuk saling menerima dalam
perbedaan, kesediaan untuk menghormati identitas
kultural, etnik, dan religius masing-masing komponen
bangsa.
Pancasila sebagai ideologi negara merupakan
pilihan terbaik bangsa, yang mampu dan tahan uji
menjadi perekat kesatuan bangsa sekaligus pedoman
bersama dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu,
ideologi Pancasila harus dijaga dan dipertahankan
dari segala jenis rongrongan dan serangan ideologi
lain. Kehendak dan pemikiran untuk merobohkan
ideologi Pancasila harus dihadapi sebagai musuh
bersama. Sebab, selain ahistoris, kehendak dan
pemikiran semacam itu berpotensi besar mengoyak
kesatupaduan kita sebagai bangsa.
Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi
rechtsidee (cita hukum) yang harus dituangkan di
dalam setiap pembuatan dan penegakan hukum.
Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila menjadi
cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok
kaidah fundamental negara (staatsfundamentalnorm)
yang mempunyai kekuatan sebagai grundnorm.
Sebagai cita hukum, Pancasila menjadi bintang
pemandu seluruh produk hukum nasional, dalam
artian semua produk hukum ditujukan untuk
mencapai ide-ide yang dikandung Pancasila.

8
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Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945
yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah
negara yang melahirkan cita hukum dan dasar
sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa
Indonesia sendiri. Dalam konteks sebagai rechtsidee
pula, Pancasila menjadi bingkai bagi sistem hukum
Pancasila, sebagai sistem khas Indonesia yang
berbeda dari sistem hukum lain. Dalam sistem
ini, Pancasila merupakan konsep prismatik yang
mengasimilasikan segi-segi baik dari berbagai
konsep dan tumbuh menjadi konsep tersendiri
yang selalu dapat diaktualkan dengan realitas dan
perkembangan masyarakat Indonesia. Pancasila
sebagai cita hukum menjadikan hukum Indonesia
bukan hukum yang sekuler dan juga bukan hukum
yang hanya didasarkan pada agama tertentu saja.
Pancasila dalam Putusan MK
Dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi, posisi Pancasila dan seluruh materi
Pembukaan UUD 1945 menjadi “tolok ukur” atau
“batu uji” utama. Menurut Pasal 24C UUD 1945, MK
memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD.
Ketentuan tersebut sementara ini terkesan diartikan
bahwa konstitusionalitas pasal, ayat, dan/atau bagian
dari UU hanya dapat diujikan dengan pasal-pasal
dalam UUD 1945. Padahal, Pembukaan dan pasal-pasal
merupakan satu kesatuan, yang kalau dirinci, pasalpasal merupakan uraian dari gagasan fundamental
dalam Pembukaan UUD, dan Pembukaan UUD itu
sesungguhnya merupakan uraian filsafat Pancasila.
Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Harjono
pernah mengatakan, batu uji materi konstitusionalitas
UU bukan hanya pasal-pasal UUD tetapi juga
Pembukaan UUD. Di dalam Pasal II Aturan Peralihan
UUD 1945 disebutkan bahwa UUD Negara Republik
Indonesia terdiri atas Pembukaan dan pasalpasal. Meskipun sampai sekarang belum ada yang
mengajukan permohonan uji materi UU dengan batu
uji Pembukaan UUD 1945 tetapi pendapat itu benar
adanya. Dalam praktik, terdapat beberapa putusan MK
yang langsung menjadikan Pembukaan UUD 1945
sebagai batu uji, misalnya pada putusan uji materi

UU Sumber Daya Air, UU Badan Hukum Pendidikan,
UU Penodaan Agama. Hal tersebut dipahami dalam
konteks Pancasila sebagai dasar filsafat yang melandasi
alur pikir Pembukaan UUD.
Pancasila bukan norma hukum operasional,
melainkan memuat orientasi etis bagi seluruh desain
kenegaraan Indonesia. Pancasila yang berada di “alam
nilai” atau “alam kehendak” perlu dioperasionalkan atau
diejawantahkan ke “alam nyata” melalui serangkaian
proses interpretasi. Sebagai lembaga penguji UU, MK
menerjemahkan Pancasila ke dalam putusan-putusan
MK sebagai produk penemuan “keadilan substantif”.
Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian
undang-undang, MK akan konsisten memilih pilihan
yang lebih adil sesuai dengan karakter kasus yang
spesifik setelah mempertimbangkan bobot keadilan
antara yang formal-prosedural dan/atau yang
substantif.
Apa yang dilakukan MK tersebut setidaknya
merupakan penjabaran bahwa setiap manusia senantiasa
berkeyakinan, hukum itu selalu ada hubungannya
dengan keadilan. Hukum hanya pantas dipandang
sebagai hukum manakala hukum tidak bertentangan
dengan keadilan. Dalam menginterpretasikan Pancasila
dalam putusan-putusan, MK hanya akan selalu
berpihak pada keadilan. Untuk menemukan keadilan,
MK siap dan berani melakukan, apa yang dikatakan
oleh Derrida sebagai “dekonstruksi hukum” atau
“progresivisme hukum” menurut Satjipto Rahardjo.
Bahkan, Derrida lebih lanjut menegaskan untuk
menemukan keadilan kita harus berani membongkar
hukum tertulis untuk kemudian menemukan hukum
baru yang lebih adil.
Dalam rangka itulah maka hakim-hakim
MK tidak hanya diperbolehkan tetapi dituntut untuk
mampu membuat putusan-putusan yang tidak sematamata tunduk pada perintah formal undang-undang.
Hanya saja, ‘ketidaktundukan’ itu dimaksudkan untuk
menegakkan keadilan substantif. Di sinilah kemudian,
MK menegaskan bahwa penegakan keadilan substantif
selalu membuka pintu bagi hakim untuk tidak selalu
mengikuti mentah-mentah bunyi Undang-Undang
tetapi peka dan kreatif untuk menciptakan sendiri
hukum yang lebih adil. Hakim harus mengikuti

bunyi Undang-Undang selama dirasa adil, tetapi bisa
mengabaikannya jika isi Undang-Undang itu tidak
berkeadilan.
Penguatan Sosialisasi
Di luar fungsi peradilan, MK juga aktif melakukan
sosialisasi guna turut menguatkan penanaman nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sebagaimana
telah ditetapkan sebagai salah satu misi MK yakni untuk
membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya
sadar berkonstitusi. Beberapa bentuk kegiatan telah
dan sedang diupayakan oleh MK, diantaranya: temu
wicara, publikasi putusan di website dan media cetak,
pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi
dan MK, serta membangun kerjasama dengan lembagalembaga terkait, baik nasional maupun internasional.
Meskipun begitu, tetap saja upaya itu hanyalah
setetes air di tengah gersangnya penghayatan atas
Pancasila. Apabila dipetakan, maka problem kebangsaan
yang terjadi dan dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini
dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama,
problem yang lebih disebabkan oleh lemahnya
penanaman nilai dan semangat kebangsaan pada diri
anak-anak bangsa. Kedua, hilangnya tampilan-tampilan
simbolik Pancasila yang sesungguhnya juga perlu
untuk kebanggaan nasional. Ketiga, serangan ideologis
oleh sekelompok orang atas nama sub-ideologi.
Berdasarkan peta problem tersebut, maka upaya
yang perlu dipikirkan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti
secara konkret antara lain. Pertama, dalam soal ideologi
kita harus tegas, rakyat akan mendukung setiap langkah
tegas dalam penegakan hukum bagi ancaman atas ideologi.
Kedua, penempatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Ketiga,
penunjukkan atau pembentukan organ khusus yang
menangani penguatan dan sosialisasi Pancasila sebagai
dasar ideologi negara dan norma fundamental negara
(staatsfundamentalnorm). []
Disarikan dari makalah “Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar
Ideologi Negara” yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi RI Moh. Mahfud MD, dalam Pertemuan Pimpinan
Lembaga Negara, Selasa (4/5), di Gedung MK, Jakarta.
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Konstitusi

I

stilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh
Soekarno pada 1 Juni 1945. “Namanya bukan
Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan
petunjuk seorang teman ahli bahasa namanya
Pancasila,“ jelas Soekarno. Lima dasar Indonesia
Merdeka semula diusulkan dengan urutan yaitu: 1.
Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau
peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau Demokrasi. 4.
Kesejahteraan Sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selain Soekarno, tokoh-tokoh lain juga menyampaikan
gagasannya atas permintaan Ketua BPUPK mengenai
dasar Indonesia merdeka.
Dalam perkembangan, kemudian disepakati
Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia
Sembilan. Rumusan Pancasila menjadi: 1) KeTuhanan, dengan kewajiban menjalankan sya’riat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2) (Menurut dasar)
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Persatuan
Indonesia. 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5)
(Serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
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Setelah
Indonesia
memproklamasikan
kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Pancasila
disepakati oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) sesuai rumusan Pembukaan 1945
pada 18 Agustus 1945. Memang banyak perbaikan,
termasuk pencoretan tujuh kata dan perubahan lainnya.
Hatta, menjelaskan “Yang prinsipiil hanya perubahan
dalam Pembukaan yang tersebut tadi, yang diterima
dengan suara bulat.”
Pembukaan yang berisi Pancasila kemudian
baru dimuat bersama Batang Tubuh dan Penjelasan
UUD 1945 kurang lebih enam bulan dalam Berita
Republik Indonesia, 15 Februari 1946. Dengan
disepakati, Pancasila yang mengikat rakyat adalah
sebagaimana yang diumumkan dalam teks resmi.
Memang banyak versi sekitar kesepakatan bersama
ini, tetapi fakta sejarah, Pancasila telah disepakati
bersama. Jika semula disampaikan orangperorangan, maka sejak menjadi kesepakatan PPKI
menjadi karya dan milik bersama.

Ketua MK Moh Mahfud MD mengatakan
Pancasila disepakati pada 18 Agustus 1945 sebagai
ideologi negara dan diperkuat dengan berbagai
momentum penting setiap babakan sejarah
ketatanegaraan Indonesia. "Pancasila sebagai
ideologi negara merupakan pilihan terbaik bangsa,
yang mampu dan tahan uji menjadi perekat kesatuan
bangsa sekaligus pedoman bersama dalam hidup
bernegara,” jelas Guru Besar Hukum Tata Negara UII
ini. Pancasila sebagai ideologi pernah akan diganti
beberapa kali, akan tetapi teruji menjadi dasar yang
menyatukan semau suku, agama dan golongan.
Kedudukan Pancasila sangat penting dalam
negara. KRT Radjiman menyebutnya sebagai “dasar
(beginsel) negara kita” dan Soekarno menyebut sebagai
“philosofische grondslag” atau “weltanschauung”
negara Indonesia yang didirikan. Notonagoro dalam
kajiannya mengatakan Pancasila sebagai pokok
kaidah fundamental (staatsfundamentalnorm) sesuai
teori Nawiasky, atau ada yang menyebut norma
dasar (grundnorm) sesuai teori Hans Kelsen dan
lain sebagainya. “Isi staatsfundamentalnorm ialah
norma yang merupakan dasar pembentukan bagi
konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara
(staatsversassung), termasuk norma pengubahannya.
Hakekat hukum suatu staatsfundamentalnorm ialah
syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undangundang dasar” jelas Naswiasky.
Pembukaan yang mendahului terbentuknya
konstitusi, dipahami menurut para pendiri negara
sebagai cita hukum (rechtsidee) yang menguasai
hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun
tidak tertulis. Rudolf Stammler (1856-1939)
sebagaimana dikutip Hamid Attamimi, mengatakan
cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan
keharusan bagi mengarahkan hukum kepada citacita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum
berfungsi sebagai bintang pemandu bagi tercapainya
cita-cita masyarakat. Cita hukum mengandung dua
sisi, hukum positif yang berlaku dapat diuji, dan
kepada cita hukum, hukum positif sebagai usaha
menuju sesuatu yang adil dengan sanksi pemaksa
dapat diarahkan.

Begitu pentingnya kedudukannya, Pancasila
menjadi bintang pemandu dalam menguji hukum
positif yang berlaku di Indonesia, disamping pasalpasal Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan
penjabaran pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam
isi Pembukaan. Pancasila dengan lima silanya yaitu:
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan
yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan dan Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia kemudian menjadi tolak
ukur dalam menilai kesesuaian norma undang-undang.
Reformasi 1998 yang melahirkan Mahkamah
Konstitusi (MK) sebagai bentukan amandemen
konstitusi (1999-2002) memiliki peran penting dalam
negara untuk menjadikan Pancasila dalam cita-cita
diwujudkan dalam kenyataan. Nilai-nilai Pancasila,
juga sebagai kerangka yang membatasi ruang gerak
isi peraturan perundang-undangan agar tidak keluar
dari lima sila Pancasila. “Sebagai lembaga penguji
UU, MK menerjemahkan Pancasila ke dalam putusanputusan MK sebagai penemuan 'keadilan substantif,"
terang Mahfud.
Dengan kondisi terpinggirkannya nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
perlu segala upaya menghidupkan kembali nilai-nilai
yang digali dari bumi Indonesia sendiri. Bertepatan
dengan Hari Kebangkitan Nasional dan momentum
1 Juni 1945, dan MK telah menyelenggarakan
Sarasehan Nasional 2011 bertema Pancasila dan dalam
pertemuan pimpinan lembaga negara mengambil
tema “Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi
Negara”, maka Majalah Konstitusi secara khusus
menghadirkan berita ulasan pelaksanaan kewenangan
konstitusional MK sejak 2003 terkait dengan
pelaksanaan sila-sila Pancasila dan penjabaran pasalpasal UUD 1945.
Akhirnya, semoga Majalah Konstitusi Edisi
Khusus Pancasila ini bermanfaat bagi masyarakat luas
dan mengingatkan kembali nilai-nilai Pancasila yang
pernah dikemukakan penggalinya pada 1 Juni 1945 yang
kemudian disepakati sebagai karya bersama untuk dijaga
cita-citanya. (Miftakhul Huda)
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Ketuhanan Yang Maha Esa

Dasar Ketuhanan dalam
Berbangsa dan Bernegara
Pengunjung sidang
yang memadati
ruangan saat sidang
uji UU Penodaan
Agama dengan
agenda mendengar
keterangan
Pemerintah, DPR dan
Pihak Terkait, Kamis
(4/2) di Ruang Sidang
Pleno MK.

S

ila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang
Maha Esa” merupakan landasan moral dalam
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sila pertama ini menjadi spirit
dalam penegakan sendi-sendi kemanusiaan, persatuan,
permusyawaratan, dan keadilan. Hal ini menempatkan
sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi inspirasi
sekaligus menjiwai sila-sila Pancasila dan produk
perundang-undangan di Indonesia.
Penempatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa
menjadi sila pertama merupakan cermin kepribadian
bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang relijius. “Prinsip
Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan,
tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya
ber-Tuhan. Tuhannya sendiri,” kata Soekarno pada
1 Juni 1945. Kemampuan founding fathers dalam
memotret relijiusitas masyarakat Indonesia kemudian
menuangkannya dalam rumusan sila pertama
merupakan ijtihad yang patut diapresiasi.
Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai sebagai
kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemeluk suatu agama
tidak diperkenankan memaksakan suatu agama dan
kepercayaan kepada pemeluk agama atau kepercayaan
lainnya. Pemeluk agama dalam negara Indonesia
dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa dan
mengamalkan agamanya secara berkeadaban. “Ialah
menghormati satu sama lain,” terang Soekarno tentang
beragama secara berkeadaban itu.
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Bahkan dalam satu ajaran agama yang dipeluk
oleh mayoritas bangsa Indonesia (Islam), menekankan
pentingnya toleransi, tidak memaksakan suatu agama.
Hal ini antara lain digambarkan Al-Qur’an dalam
surat al-Baqarah: 256, lâ ikrâha fi al-dîn..., tidak ada
paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).
Asas Monogami
M. Insa, S.H. pernah mendatangi Gedung
Mahkamah Konstitusi pada 20 April 2007 untuk
mengujikan materi UU 1/1974 tentang Perkawinan.
Materi yang diujikan M. Insa yaitu Pasal 3 ayat (1), Pasal
3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat
(1), Pasal 9, Pasal 15, Pasal 24. Menurutnya, ketentuan
pasal-pasal dalam UU Perkawinan tersebut bertentangan
dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat
(1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan
ayat (2). Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan
yang digelar pada Rabu, 3 Oktober 2007 menyatakan
permohonan Pemohon ditolak.
M. Insa, adalah warga negara Indonesia yang
berniat melakukan ibadah poligami. Tetapi menurut
UU 1/1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), M.
Insa tidak memenuhi syarat untuk melakukan poligami.
Berdasar alasan tersebut, M. Insa mengajukan pengujian
materi UU Perkawinan, khususnya mengenai pasalpasal yang mengatur poligami.
Mahkamah
berpendapat,
syarat-syarat
berpoligami tetap diperlukan untuk menjamin

terwujudnya tujuan perkawinan. Pasal-pasal dalam UU
Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur
poligami, sesungguhnya adalah upaya untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak isteri dan calon isteri dalam rangka
mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian, hal
dimaksud tidak dapat diartikan meniadakan ketentuan
yang memperbolehkan perkawinan poligami.
Ketentuan yang tercantum dalam UU
Perkawinan yang menyatakan bahwa asas perkawinan
adalah monogami. Poligami diperbolehkan dengan
alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan
dengan ajaran Islam.
Ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan
tidak bertentangan dengan hak untuk membentuk
keluarga, hak untuk bebas memeluk agama, dan
beribadat menurut agamanya, hak untuk bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana
diatur dalam Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1),
Pasal 28I ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah
menilai dalil-dalil Pemohon tidak beralasan sehingga
permohonan ditolak.
UU Penodaan Agama Diperlukan
Tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
dan empat perorangan warga negara indonesia, pada
28 Oktober 2009 mendaftarkan permohonan ke MK
untuk mengujikan konstitusionalitas materi UU
Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ketujuh
badan hukum privat dimaksud yaitu: Perkumpulan
Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi
Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi
Manusia dan Demokrasi, Perkumpulan Masyarakat
Setara, Yayasan Desantara (Desantara Foundation),
dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI). Sedangkan bertindak sebagai Pemohon
perorangan, yaitu mantan Presiden (alm.) K.H.
Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof.
M. Dawam Rahardjo, dan K.H. Maman Imanul Haq.
Materi UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 yaitu
Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3,
Pasal 4a. Menurut para Pemohon, materi pasal dalam
UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1
ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3),
Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29 ayat
(2). Dalam amar putusan yang dibacakan pada Senin
(19/04/2010), Mahkamah menyatakan menolak
permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurunkan
UU yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan
mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran,
sesuai dengan agama masing-masing. Mengajarkan
agama berarti mengajarkan kebenaran keyakinan
agama kepada peserta didik, yaitu siswa dan
mahasiswa. Praktik demikian pada kenyataannya telah
berlangsung lama dan tidak dipersoalkan legalitasnya.
Oleh karenanya, domain keyakinan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa adalah domain forum internum
yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila
sebagai dasar negara. Setiap propaganda yang semakin
menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat
diterima oleh warga negara yang baik.
Dalam pendapatnya, Mahkamah menyatakan,
atas nama kebebasan, seseorang atau kelompok
tidak dapat dapat mengikis religiusitas masyarakat
yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai
berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata
dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek
filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama
dalam perspektif keindonesiaan, sehingga praktik
keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda
dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak
dapat disamakan dengan Indonesia. Terlebih lagi, aspek
preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan
utama dalam suatu masyarakat yang heterogen.
Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama
yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah
merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan
an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan
tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM
bagi setiap orang. Jadi pembatasan kebebasan itu sah
asalkan melalui perundang-undangan dan itu juga tidak
bertentangan dengan UUD 1945.
Putusan-putusan di atas hanya beberapa
contoh prinsip ketuhanan diusahakan dipegang teguh
dalam fungsi konstitusional MK. Ketua MK Moh
Mahfud MD dalam Sarasehan Nasional 2011 di UGM
pada 2 Mei 2011 pernah mengatakan, “Pancasila
memberikan garis arahan bahwa Indonesia adalah
negara kebangsaan yang religius, bukan negara agama,
dan bukan pula negara sekuler. Oleh sebab itu, tak
boleh ada pemaksaan atau hegemoni dari satu agama
terhadap agama lain. Upaya memaksakan satu agama
berarti melanggar fitrah manusia.”
Memang beragama berada di wilayah sanubari
manusia dan akan dipertanggungjawabkan masingmasing kepada Tuhannya. Negara yang dibentuk
manusia
hanya menjamin kebebasan beragama
tersebut tetap ada selama tidak melanggar batas-batas.
(Nur Rosihin Ana)
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Kemanusian yang adil dan beradab

Putusan MK: Ikhtiar
Menegakkan Kemanusiaan
Pemohon PUU
Pengadilan Anak,
Hadi Supeno,
didampingi kuasanya
dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan, Senin
(25/1/10), di Ruang
Sidang Panel MK

Humas MK/Ardli N

B

anyak nilai yang dikandung Pancasila.
Salah satunya, pengakuan atas hak asasi
manusia. Diakui maupun tidak, HAM
merupakan isu sentral dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, terutama dalam penegakan
hukum. Dapat dikatakan, hukum hadir karena adanya
persinggungan antara hak dan kewajiban yang
melekat pada tiap manusia. Sehingga, pemenuhan dan
penegakan HAM menjadi penting adanya. Pancasila
menegaskan, kemanusiaan harus ditegakkan secara
adil dan beradab.
Kata kuncinya ada pada dua kata terakhir,
adil dan beradab. Adil dan beradab, merupakan dwi
tunggal yang tak terpisahkan ketika bicara tentang
kemanusiaan. Keduanya mesti seimbang dalam
penerapannya. Karena, mungkin saja, disatu pihak
mengatakan telah adil, namun dilain pihak merasa
tidak adil. Perbedaan pendapat sulit dihindari ketika
bicara keadilan. Keadilan sangatlah subyektif.
Bahkan,Wakil ketua Mahkamah Konstitusi,
Achmad Sodiki, pernah menulis, “validitas hukum
yang digantungkan pada nilai keadilan justru akan
menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal setiap
langkah manusia itu selalu mencari kepastian dalam
ketidakpastian yang sering dihadapinya.” Oleh
karena itulah, mungkin, para Founding People negeri
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ini menambahkan kata beradab sebagai penutup sila
kedua Pancasila.
Beradab, asal katanya adalah adab. Menurut
kamus Besar Bahasa Indonesia, adab adalah kehalusan
dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak.
Konsekuensinya, penegakan hukum tak hanya bicara
tentang kepastian dan keadilan hukum saja, melainkan
juga menyangkut ke-beradab-an. Beradab sangat
dekat dengan etika. Beradab, meski tak bicara tentang
substansi hukum, tetapi dia tegas bicara tentang proses
ditemukannnya keadilan. Ibarat air, jika di hulu keruh,
maka begitu pula di hilirnya. Sehingga, ke-beradab-an
penting adanya untuk menjaga kemurnian keadilan itu
sendiri. Tak mungkin adil jika sebuah keputusan atau
laku bersumber dari cara yang tak adil.
Adil dan beradab, setidaknya dilaksanakan
dalam dua ranah. Pertama, ranah pelaksanaan norma.
Kedua, ranah penegakan hukum. Artinya, jika ada
pelaksanaan norma (baca: hukum) yang tidak adil dan
beradab, harus ditindak dengan cara yang adil dan
beradab pula. Sehingga, keadilan dan kemanfaatan
hukum, benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh
pihak. Jika dalam sebuah putusan pengadilan diambil
dengan cara yang tidak beradab, maka meskipun
putusan itu dianggap adil oleh sebagian orang, tetap
saja belum mengandung keadilan yang sebenarnya.

Adil dan Beradab
Jika kita tilik putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi. maka dapat kita lihat ikhtiar MK terkait
hal itu. Apalagi, MK telah menegaskan diri untuk
menegakkan hukum progresif demi terwujudnya
kedilan substantif dalam tiap putusannya. “MK
memilih paradigma penegakan keadilan substantif
karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait
kepada ketentuan-ketentuan formal-prosedural,” kata
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Menerapkan paradigma itu dalam dunia
peradilan tak semudah membalik telapak tangan. Perlu
integritas perilaku, ketajaman pikiran, dan kepekaan
nurani dalam mewujudkannya. Oleh karenanya,
MK selalu berupaya melandasi putusan-putusannya
dengan semangat kemanusiaan (baca: HAM) yang
dibingkai dengan hukum dan nilai yang hidup dalam
masyarakat. Dalam setiap putusannya, MK juga
konsisten menghadirkan komposisi yang kental
dengan nuansa akademis diselipi ketentuan perundangundangan –terutama UUD 1945- serta rujukan dari
sumber hukum nasional maupun internasional. Selain
itu, MK juga mencoba memurnikan putusannya dari
pelanggaran etika. Buktinya, dibentukanya Majelis
Kehormatan Hakim pada medio 2010 lalu.
Dengan konstruksi putusan seperti itulah MK
berupaya melahirkan putusan yang adil dan beradab.
Oleh sebab itu, dalam beberapa putusannya, demi
memenuhi dan melindungi hak seseorang, MK berani
menabrak pakem yang ada. MK kadang menerobos
pasal-pasal yang membatasi ruang geraknya demi
terwujudnya keadilan.
Kemanusiaan
Putusan MK saat menguji UU No. 3/1997
tentang Pengadilan Anak dapat menjadi contoh. Saat
itu, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian. Menurut MK, dalam putusan bernomor 1/PUUVIII/2010 itu, ambang batas seorang anak dapat dipidana
bukanlah 8 tahun sebagaimana diatur dalam UU tersebut,
melainkan 12 tahun. MK berargumen, seorang anak
barulah dapat dipidana ketika dirinya tahu serta mengerti
hak dan kewajibannya. MK menegaskan, seorang anak
haruslah dilindungi hak-hak dasarnya, setidaknya atas
hak terhadap perlindungan (protection right) serta hak
untuk tumbuh dan berkembang (development right). Hal
ini, menurut MK, telah dijamin oleh Undang-Undang
Dasar 1945, terutama Pasal 28B Ayat (2).
Dalam putusan itu -meskipun bukan yang
pertama kali- MK telah membuat terobosan hukum,
yakni membuat putusan yang bersifat mengatur.
Mahkamah berpendapat, fakta hukum menunjukkan
adanya beberapa permasalahan dalam proses
penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga
menciderai hak konstitusional anak yang dijamin
dalam Konstitusi. “Penetapan batas umur tersebut

juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara
relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental,
dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan
psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga
dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah
mengetahui hak dan kewajibannya,” tulis Mahkamah
dalam petimbangannya.
Begitu pula dalam perkara perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU). MK telah memberikan legal
standing (kedudukan hukum) kepada para bakal pasangan
calon untuk berperkara di MK. Alasannya, untuk
melindungi right to be candidate seseorang. Menurut
MK, right to be candidate (hak untuk dipilih) merupakan
sesuatu yang prinsipil dalam negara demokrasi seperti
Indonesia. Apalagi, dalam konstitusi ditegaskan, semua
orang setara di depan hukum dan memiliki peluang
yang sama dalam pemerintahan. Hal ini sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 27 dan Pasal 28D Ayat (3) UUD
1945. Karenanya, MK pun kembali ‘merobek’ pasal demi
melindung hak asasi manusia. Dalam hal ini, MK telah
memperluas pemaknaan dari Pasal 106 Ayat (1) UU
No. 32/2004 juncto UU 12/2008 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.
15/2008. Sebelumnya, hanya pasangan calon yang dapat
berperkara di MK.
Namun perlu diingat, putusan MK tersebut
tidak lahir begitu saja. MK menjabarkan, putusan
itu diambil setelah memerhatikan dan mengkaji tren
pelanggaran yang terjadi selama menyidangkan PHPU
sejak dialihkan dari Mahkamah Agung pada 2008
silam. MK menemukan pelanggaran dan kecurangan
tidak lagi hanya dilakukan oleh para kontestan saja,
akan tetapi telah bermutasi ke ranah penyelenggara
Pemilukada, yakni Komisi Pemilihan Umum, baik
di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Bentuk
kecurangan itu, salah satunya, adalah tidak meloloskan
bakal pasangan calon tertentu. Ditemukan salah satu
alasan: jika Pemohon digagalkan ditingkat bakal calon
maka mereka tidak dapat memperkarakannya ke MK.
Tentu saja, masih banyak putusan MK lainnya
yang diambil dalam rangka melindungi hak-hak warga
negara. Namun, selintas di atas dapat dilihat sebuah
tugas berat yang sedang diemban para pemimpin bangsa
terutama penegak hukum: meneteskan semangat dan
nilai Pancasila serta konstitusi ke dalam produk hukum
dan menerapkannya secara konsisten bukanlah perkara
mudah. Meskipun di satu sisi, bukanlah pekerjaan
yang tak dapat diupayakan. Upaya menjaga konsistensi
nilai-nilai luhur yang dikandung dalam keduanya tentu
terbuka lebar. Sekarang tinggal pilihan para pemegang
kuasa. Apakah akan tetap membiarkan keruh air
keadilan, ataukah mulai membersihkannya, meski
sedikit demi sedikit. Karena manusia harus adil dan
diperlakukan adil. Dan keadilan, haruslah ditegakkan
dengan beradab. (Dodi)
Mei 2011 KONSTITUSI
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Persatuan Indonesia

Memperkuat
Persatuan Indonesia

Majelis Hakim
Konstitusi sedang
memperhatikan
gerak para penari
yang dihadirkan
oleh para Pemohon
uji Undang-Undang
Nomor 44 Tahun
2008 tentang
Pornografi, Kamis
(27/8/09).

P

ersatuan Indonesia dapat diwujudkan dalam
bentuk negara kesatuan maupun federal.
Namun, menurut Mahfud MD dalam makalah
berjudul “Penuangan Pancasila di Dalam
Peraturan Perundang-undangan”, negara kesatuan
merupakan pilihan politik kita. Oleh karena ini sudah
merupakan pilihan politik yang tercantum dalam UUD
1945, menurut Mahfud, maka kita harus melaksanakan
bentuk ini dan berusaha kuat untuk membangun
“persatuan” di atas bentuk negara kesatuan sesuai
dengan kesatuan Pasal 1 ayat (1).
Dalam kewenangannya sebagai lembaga
pengawal konstitusi, MK telah berkontribusi
mewujudkan persatuan Indonesia dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya
dapat dilihat dalam putusan Perkara No. 018/PUUI/2003. Dalam perkara tersebut, John Ibo, Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Papua pada
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masa itu, mempermasalahkan keberlakuan UU No.
45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya
Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota
Sorong. Pemohon menilai, UU a quo bertentangan
dengan Pasal 18B UUD 1945.
Pemohon
berbeda
pandangan
dengan
Pemerintah mengenai keberlakukan UU a quo
akibat inkonsistensi dan ambivalensi UU No. 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi
Papua. Perbedaan penafsiran itu secara yuridis akan
menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan
secara sosial politis dapat menimbulkan konflik dalam
masyarakat.
Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum
serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat,
Mahkamah berpendapat, perbedaan penafsiran
timbul karena terjadinya perubahan atas UUD 1945.

Akibatnya, sebagian materi muatan UU No. 45 Tahun
1999 –yang diundangkan sebelum perubahan UUD
1945-- tidak sesuai lagi dengan UUD 1945, khususnya
Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, “Negara mengakui
dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan UU”.
Namun demikian, menurut MK, Pasal 18B
UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan UU
No. 21 Tahun 2001 tidak dapat dipergunakan sebagai
dasar konstitusional untuk menilai keberlakuan UU
No. 45 Tahun 1999 yang telah diundangkan sebelum
perubahan kedua UUD 1945.
Pada akhirnya MK menyatakan mengabulkan
permohonan pemohon. Dalam putusannya, MK
kemudian menyatakan UU No. 45 Tahun 1999 tidak
berlaku mengikat. Sekalipun demikian, Mahkamah
berpendapat, keberadaan provinsi dan kabupaten/
kota yang telah dimekarkan berdasarkan UU tersebut
adalah sah adanya kecuali Mahkamah menyatakan
lain.
Argumen negara kesatuan juga menjadi
pijakan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika menolak
permohonan pengujian Undang-undang No. 44/2008
tentang Pornografi. Pada saat itu, sejumlah pemohon
menggugat pembatalan beberapa pasal dalam UU
Pornografi karena dianggap telah melanggar hak
konstitusional para pekerja seni.
Namun, dalam putusannya MK menyatakan,
sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia, pornografi dianggap sebagai perbuatan
yang melanggar kesusilaan masyarakat dan
mengganggu ketertiban umum. UUD 1945 memang
mengatur mengenai hak-hak asasi manusia, akan
tetapi dalam menjalankan hak asasi dimaksud juga
harus menghormati hak dan kebebasan orang lain
guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum.
Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, berikut: “Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis”.
Hak konstitusional para Pemohon yang
termuat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat
(2) dan Pasal 28F UUD 1945, menurut Mahkamah,
tetap terjamin karena Pasal 1 angka 1 a quo justru
memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai
apa yang dimaksud dengan pornografi. Pasal 1 angka
1 UU Pornografi merupakan pengertian pornografi
yang bersifat umum yang rumusannya tidak terlepas
dari tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut,
yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak
mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati
kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara serta melindungi harkat
dan martabat setiap warga negara yang berguna untuk
menjaga moral bangsa, melindungi perempuan, anakanak, dan remaja dari pengaruh negatif dan bahaya
pornografi;
UU Pornografi, menurut MK, tidak melarang
para pelaku seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu
pengetahuan, dan olah raga untuk melaksanakan hak
konstitusionalnya. Tari-tarian seperti Tumatenden,
Jaipong, Tayub, Ronggeng, Pendet, Maengket, dan
tari tradisional lainnya tetap dapat diperlihatkan
dan dipertontonkan karena sudah dilindungi oleh
Penjelasan Pasal 3 UU Pornografi yang menyatakan,
“Perlindungan terhadap seni dan budaya yang
termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undangundang yang berlaku”.
MK juga menyatakan, pengaturan pornografi
dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai suatu
batasan yuridis yang berlaku secara kedaerahan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
tidak dapat dianggap sebagai perlakuan diskriminatif.
(Rita Triana)
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Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan Indonesia

Menyeimbangkan Demokrasi
dengan Hukum

Pasangan Calon
Bupati dan Wakil
Bupati Kab.
Kotawaringin Barat
Nomor Urut 2 dan
Kuasanya dalam
Pemeriksaan
perbaikan dan
Pembuktian di
Ruang Sidang Pleno
MK, (28/6)

K

egusaran itu diungkapkan Mahfud MD
yang menilai kecenderungan demokrasi
saat ini dibajak oleh kelompok mayoritas
yang terjadi di berbagai daerah. Cita-cita
demokrasi sebagaimana diamanatkan Pancasila Sila
Keempat “....dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan...”
senyatanya tidak lagi berlaku.Yang memimpin
kerakyatan saat ini adalah uang.
Sekarang ini, hampir dapat dikatakan
kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi hanya
tertuang dalam teks. Selebihnya, nilai-nilai demokrasi,
kerakyatan, dan kedaulatan hampir tidak terinternalisasi
sebagai nilai-nilai kebersamaan yang harus dijunjung
tinggi. Ini merupakan hal yang memprihatinkan,
demokrasi sebagai sistem terbaik justru keluar dari
tujuannya.
Keprihatinan di atas jauh dengan apa yang
pernah diperjuangkan founding fathers negara
ini. Itulah mengapa Piagam Jakarta sebagai hasil
kompromi tentang dasar negara Indonesia yang
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dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada
22 Juni 1945, terdapat lima butir yang cukup alot pada
sila pertama tentang kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluknya. Lagi-lagi alasan agama
menjadi pemicu utama perdebatan saat itu, meski pada
akhirnya Pancasila yang menang. Prinsip ketuhanan
dan demokrasi menjadi pilihan.
Dengan dasar permusyawaratan, Indonesia
yang didirikan bukan hanya untuk satu golongan
atau satu orang, akan tetapi “semua buat semua”,
“satu buat semua, semua buat satu”. Kuatnya sebuah
negara adalah dengan dasar permusyawaratan.
“Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal juga
keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan
atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan
Rakyat,” jelas Soekarno pada 1 Juni 1945. Hatta juga
mengatakan, “Kalau Indonesia sampai merdeka mestilah
ia menjadi kerajaan rakyat, berdasar kemauan rakyat.”
Jika demokrasi berjalan di luar tujuan
demokrasi, maka ada hukum mengimbangi tirani

mayoritas. “Demokrasi dan nomokrasi haruslah
diterima sebagai dua sisi dari sekeping mata uang,”
jelas Mahfud. Keberadaan Mahkamah Konstitusi
penyeimbang melencengnya demokrasi. Mahfud
menegakan,“Jika dulu keputusan-keputusan politik
yang hegemonik selalu bisa dipaksakan atas nama
demokrasi, sekarang keputusan lembaga demokrasi
dapat dibatalkan oleh lembaga nomokrasi.”
Memang di dalam konstitusi sebagai
penjabaran sila-sila kedaulatan rakyat tidak hanya
dilaksanakan satu lembaga saja. Sumber kekuasaan ini
disebar kepada lembaga-lembaga negara. Kekuasaan
mereka bukan tanpa batas, karena terdapat konstitusi
dan berbagai peraturan yang membatasinya. Selain
itu, demokrasi perwakilan juga diimbangi dengan
partispasi luas dan terbukanya ruang-ruang publik.
Inti sila keempat adalah kesesuaian sifat-sifat
dan hakikat negara dengan sifat-sifat dan hakikat
rakyat. Dalam kaitannya dengan sila keempat ini,
maka segala aspek penyelenggaraan negara harus
sesuai dengan sifat-sifat dan hakekat rakyat, yang
merupakan suatu keseluruhan penjumlahan semua
warga negara, yaitu Negara Indonesia.
Karena itu, penyelenggaraan negara tidak
terletak pada satu golongan tertentu. Dalam hal ini
negara berdasarkan atas hakikat rakyat, tidak pada
golongan atau individu. Negara berdasarkan atas
permusyawaratan dan kerjasama dan berdasarkan atas
kekuasaan rakyat.
Relevansi dengan Putusan MK
Jika dilihat putusan-putusan MK atas
kewenangannya memutus perselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU), baik pemilu legislatif, kepala daerah,
atau presiden, adalah cerminan demokrasi yang sedang
berlangsung dikontrol dengan berdasarkan prinsipprinsip hukum. Artinya, siapapun yang berkompetisi
jika menang dengan cara-cara curang, hukum harus
bertindak dan menyelesaikan secara adil.
Pada periode 2008, ada 27 perkara PHPU-D
yang kewenangannya dilaksanakan sejak 1
November 2008. Pada perkara PHPU Kepala Daerah
Jatim, MK menilai bukti-bukti dan keterangan
saksi yang diajukan Pemohon tidak terbantahkan
kebenarannya, misalnya bukti adanya keterlibatan
aparat pemerintahan untuk memenangkan pasangan
tertentu, bukti kontrak program dengan menjanjikan
adanya bantuan pemberdayaan desa, dana stimulan,
dll. Putusan MK ini, terlepas siapa jua yang menjadi

kepala daerah, mencerminkan adanya rasa keadilan
di tengah masyarakat luas karena. Demokrasi yang
bersumber dari nilai kerakyatan dalam Pancasila tidak
dibangun untuk segelintir kelompok tertentu, apalagi
sampai melakukan tindak kecurangan yang berakibat
signifikan.
Pada PHPU Presiden 2009, secara nyata
disadari setiap pasangan calon melakukan kecurangan.
Misalnya, tuduhan Pemohon (pasangan Jusuf KallaWiranto dan Mega-Prabowo) bahwa data yang
digunakan KPU untuk menentukan suara adalah daftar
pemilih riil, bukan DPT yang bersumber dari softcopy,
jelas-jelas melampaui tenggang waktu yang ditentukan
peraturan perundang-undangan. Namun MK melihat
sisi asas manfaat bagi seluruh pihak, sehingga
tindakan KPU dipandang mnemiliki alasan pembenar
(rechtvaardigingsgronden).
Masih pemilu presiden, MK juga mengakui
terjadi beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan
KPU, namun diputuskan tidak tergolong terstruktur,
masif, dan sistematis. Jika menengok selisih suara,
memang perolehan 60 persen suara pasangan SBYBoediono tidak mungkin dikejar dua pasangan
lain. Karena itu, MK ketika memutuskan menolak
permohonan ini, kiranya sudah mengamalkan sila
keempat Pancasila.
Selain itu, dari sengketa Pemilukada selama
ini memperlihatkan kemajuan terkait putusan yang
dijatuhkan. Terkait pelanggaran sistematis, terstruktur
dan masif, MK tidak hanya memutus pemungutan
suara ulang atau penghitungan suara ulang, akan tetapi
lebih jauh dari putusan PHPU Kotawaringin Barat
mendiskualifikasi pasangan pemenang dan menetapkan
pasangan terpilih. Tidak hanya itu, pelanggaran dengan
beragam model pada tahapan Pemilukada, MK juga
memutuskan antara lain: mendiskualifikasi pasangan
calon, mensertakan kembali calon yang tidak diloloskan
KPU, memerintahkan pemungutan suara untuk pemilih
yang belum memilih dan lain sebaainya.
Relevansi Putusan MK dengan Pancasila adalah
sesuatu yang penting, karena Pancasila itu final, seperti
final dan mengikatnya Putusan MK. Konstitusi sebagai
kesepakatan bersama, bisa jadi suatu saat akan berubah
seiring perkembangan zaman. Masyarakat dengan
segenap hikmat kebijaksanaannya, hanya berharap
pengelola negara ini memang negarawan yang benarbenar bijaksana dalam tiap langkahnya. (Abdullah
Yazid/Miftakhul Huda)
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Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Mengawal Tercapainya
Keadilan Sosial

Mahasiswa
Universitas Indonesia
sedang membawa
karangan bunga
sebagai tanda syukur
atas diputuskan
UU Badan Hukum
Pendidikan
Inkonstitusional,
(31/3) di depan
Gedung MK.

K

ata “Keadilan” beberapa kali disebut dalam
rumusan Pembukaan UUD 1945. Terhitung
keadilan dinyatakan dalam: “penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”,
“kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”, “berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”,
dan di dalam “serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.
Keadilan dalam Pembukaan memperoleh
tempat penting dalam fundamen negara yang dibentuk
oleh pendiri negara kita. Keistimewaan perumusan
sila keadilan sosial menurut Notonagoro dalam
Pancasila Secara Ilmiah Populer, karena empat sila
yang mendahuluinya untuk mewujudkan apa yang
terkandung dalam sila kelima ini, yaitu “keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
Bahkan, Asmara Hadi dalam bukunya
menyebutkan keadilan sosial sebagai sila terpenting,
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karena meliputi keadilan yang berlaku dalam hubungan
antara manusia dan masyarakat. Namun, yang jelas sila
keadilan sosial ditempatkan terakhir karena menjadi
tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara. “Tempatnya
di dalam Pancasila sebagai sila yang terakhir itu ialah
karena menjadi tujuan daripada empat sila yang
mendahuluinya,” kata Notonagoro.
Perisai berupa jantung yang digantung dengan
rantai pada leher Garuda Pancasila sebagai lambang
negara, bahwa salah satu ruang dari lima ruang dalam
perisai terdapat “kapas dan padi” melambangkan
sandang pangan dan tujuan kemakmuran. Kapas dan
padi merupakan lukisan keadilan sosial sebagaimana
sila kelima Pancasila.
Dari perumusan keadilan dalam Pembukaan
memperlihatkan dalam negara adil dan makmur, dan
kesejahteraan rakyat itu harus terjelma keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan
keadilan sosial ini, perumusannya semula sesuai
Pidato Soekarno disampaikan didalam prinsip ke-4,

yakni kesejahteraan soaial”. Soekarno dalam sidang
BPUPKI berharap tidak ada kemiskinan lagi di dalam
Indonesia merdeka. Dicantumkan sila keadilan sosial
adalah protes keras atas dasar individualisme dan
kapitalisme, serta menolak bentuk penindasan dan
eksploitasi manusia oleh manusia lain dan negara.
“Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang
kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua
rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan,
cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa
dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi
sandang-pandang kepadanya? Mana yang kita pilih,
saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau
Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan
sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini,” terang
Soekarno tentang keadilan sosial.
Sebagai usaha tujuan negara mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bapak dan ibu
bangsa merumuskan pasal-pasal antara lain soal
kesejahteraan sosial dalam batang tubuh UUD
Proklamasi, yang membedakan dengan konstitusikonstitusi negara barat yang tidak mencantumkan
kesejahteraan sosial dalam hukum tertingginya.
Selama Mahkamah Konstitusi menjalankan
kewenangan konstitusionalnya sejak 2003, memang
secara langsung atau tidak langsung menggunakan
pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 sebagai bintang
pemandu menilai konstitusionalitas undang-undang.
Dengan itu, maka lembaga ini telah menerjemahkan
Pembukaan. Pembukaan juga berisi norma-norma
dasar yang fundamental yang tidak hanya berisi
Pancasila tetapi juga dapat menjadi orientasi dan arah,
membawa negara kepada tujuannya, yakni keadilan
sosial tidak hanya rakyat Indonesia, tetapi seluruh
umat manusia.
Dari beberapa putusan, memperlihatkan
norma keadilan sosial berusaha direalisasikan dalam
mengawal undang-undang. Dalam pengujian UU
No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (No.
001-021-022/PUU-I/2003), MK melalui pengujian
Pasal 16 UU dengan sistem pemisahan/pemecahan
usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan
pelaku usaha yang berbeda, akan semakin membuat
terpuruk BUMN yang bermuara tidak terjaminnya
pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat,
baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.
MK dalam hal ini menjaga sistem UUD 1945 yang
menolak ekonomi pasar untuk mencapai cita hukum
Pancasila.
Dalam pengujian UU No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak Dan Gas Bumi (No. 002/PUU-

I/2003) memperlihatkan MK menjaga norma “bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan
UU Migas mengutamakan mekanisme persaingan dan
baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas
menyangkut golongan masyarakat tertentu, dengan
ini tidak menjamin prinsip demokrasi ekonomi.
Seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas
Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan kepentingan golongan masyarakat
tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan
usaha yang sehat dan wajar.
Selain itu, Pemutusan Hubungan Kerja agar
tidak sewenang-wenang diluruskan dalam putusan
No.012/PUU-I/2003 dengan kondisi sosiologis pekerjapengusaha yang berbeda. Lembaga ini juga beberapa
kali menjaga alokasi anggaran pendidikan 20% sebagai
amanat konstitusi dalam beberapa kali dalam pengujian
UU APBN.
Dalam pengujian UU No.25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, juga telah ternyata pemberian hakhak atas tanah kepada perusahaan penanaman modal
baik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, maupun
Hak Pakai yang dapat diperpanjang di muka sekaligus,
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Penanaman
Modal, bertentangan dengan prinsip penguasaan negara
maupun kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. MK juga
turut menjaga tujuan keadilan sosial tercapai dalam
pengujian UU Badan Hukum Pendidikan. Keadilan
substantif selalu mendasari mengadili perkara Pemilu
(kada) ketika berhadapan dengan keadilan prosedural,
untuk membuka peluang tercapainya keadilan. UU
Sumber Daya Air dan UU UU Nomor 56 Prp Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan putusan lain
dianggap sejalan dengan konstitusi dan tujuan negara
sehingga dipertahankan keberlakuannya.
Hakim Konstitusi Harjono seperti dikutip Ketua
MK Moh Mahfud MD dalam materi yang disampaikan
pada Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara pada 24
Mei 2011 di Gedung MK, mengatakan batu uji materi
konstitusionalitas undang-undang bukan hanya pasalpasal UUD tetapi juga Pembukaan. ”Di dalam Pasal III
Aturan Peralihan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD
Negara Republik Indonesia terdiri atas Pembukaan dan
pasal-pasal,” jelas Mahfud. Hal ini merupakan langkah
maju, norma fundamental yang berisi asas-asas dan
norma dasar lebih dikonkretisasi dengan menilai
undang-undang untuk terwujudnya keadilan sosial
sesuai cita-cita pendiri republik negeri.(Miftakhul
Huda)
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Pertemua Pimpinan Lembaga Negara

Pertemuan Pimpinan
Lembaga Negara di MK
Hasilkan 4 Kesepakatan
Ketua MK Mahfud MD,
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, Wakil
Presiden Boediono, Ketua
MPR Taufik Kiemas,
Ketua DPR Marzuki
Alie, Ketua DPD Irman
Gusman, Ketua MA Harifin
Tumpa, Ketua BPK Hadi
Poernomo, dan Ketua
Komisi Yudisial Eman
Suparman menggelar
konferensi pers usai
Pertemuan Pimpinan
Lembaga Negara pada
Selasa (24/5) di Lobby
Ruang Sidang Pleno
Gedung MK.
Humas MK/Prana Patrayoga

P

ertemuan para pimpinan lembaga negara
yang berlangsung selama tiga jam di Gedung
Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/5),
akhirnya menghasilkan berbagai hal penting.
Di antaranya melakukan reformasi di segala bidang,
terutama di bidang hukum dan politik. Selain itu,
memantapkan Pancasila sebagai ideologi, pandangan
hidup dan filosofi bangsa Indonesia.
“Konsekuensi pilihan terhadap Pancasila itu
adalah keharusan, kesediaan dan kemauan segenap
elemen bangsa tanpa kecuali, untuk memahami dan
mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila
dalam aktivitas hidup berbangsa dan bernegara,”
urai Ketua MK Mahfud MD didampingi Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar serta para pimpinan lembaga negara
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lainnya, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Wakil Presiden Budiono, Ketua MPR Taufiq Kiemas,
Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman,
Ketua MA Harifin Tumpa, Ketua BPK Hadi Purnomo,
Ketua Komisi Yudisial Erman Suparman, dan lainnya.
Namun demikian, lanjut Mahfud, kondisi
faktual menunjukkan nilai-nilai Pancasila mengalami
keterpinggiran dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Akibatnya, di tengah berbagai capaian kemajuan dan
keberhasilan bangsa, muncul berbagai macam persoalan
kebangsaan yang membawa ancaman terhadap pilar-pilar
kebangsaan. “Konflik dan keresahan sosial mudah terjadi,
dipicu oleh perbedaan latar belakang etnisitas, agama dan
sebagainya. Kesantunan, toleransi dan tepa selira yang
menjadi karakter orisinil bangsa kita meluntur karena

penetrasi pemikiran dan tindakan individualistik,” imbuh
Mahfud.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif
segenap elemen bangsa untuk merevitalisasi Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara. “Kesadaran kolektif
merupakan prasyarat dan modal utama untuk dapat
melihat secara utuh Pancasila sebagai nilai-nilai yang
menjadi landasan fundamental bangsa Indonesia dalam
membangun kerukunan, keserasian, keharmonisan,
keadilan, dan kesejahteraan di antara sesama warga
Indonesia,” jelas Mahfud.
Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa
Indonesia tentang masyarakat yang baik. Pancasila
memuat keharusan-keharusan yang bukan saja
dialihkan kepada warga masyarakat, tetapi yang
utama justru ditujukan kepada penyelenggara
negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
“Agar segala aturan dan kebijakan yang ditempuh
dalam menyelenggarakan negara dilandasi dan
berorientasi pada nilai-nilai Pancasila,” tegas Mahfud.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta mengenai
Pancasila itulah, pertemuan pimpinan para lembaga
negara yang berlangsung 24 Mei 2011 di MK
menyepakati beberapa hal. Pertama, semua lembaga
negara secara aktif mengambil tanggung jawab dalam
upaya menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi
negara, sesuai dengan peran, posisi dan kewenangan
masing-masing.
Kedua, Pancasila merupakan ideologi dan
inspirasi untuk membangun kehidupan berbangsa
dan bernegara yang rukun, harmonis dan jauh dari
perilaku mendahulukan kepentingan kelompok atau
golongan. Ketiga, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan
Bhinneka Tunggal Ika adalah empat pilar yang harus
diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. “Sedangkan hal keempat, diperlukan rencana
aksi nasional oleh suatu lembaga untuk melakukan
sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila melalui
pendidikan Pancasila dan Konstitusi,” tandas Mahfud.
(Nano Tresna A.)

Humas MK/Yogi Dj

Acara Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara di Ruang Sidang Lt. 2 Gedung MK yang berisi Pembukaan
Ketua MPR dan Pemaparan Para Ketua Lembaga Negara, Selasa (24/5).
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Sarasehan Nasional 2011

Ketua MK: Pancasila
Sudah Kita Terima Bersama

Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Moh.
Mahfud MD saat
menjadi pembicara
utama Seminar
Nasional bertemakan
”Implementasi
Nilai-Nilai Pancasila
dalam Menegakkan
Konstitusionalitas
Indonesia” kerjasama
MK-UGM, Senin (2/5) di
Graha Sabha Pramana
UGM Yogyakarta.

Humas MK/GANIE

P

ancasila sebagai ideologi negara sudah terima
bersama, oleh karena itu nilai-nilai bersama
yang telah disepakati dalam Pancasila harus
diimplementasikan secara nyata. Negara
tidak boleh hanya mendiamkan. Hal ini disampaikan
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud
MD saat menjadi pembicara utama Seminar Nasional
bertemakan ”Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”
kerjasama MK-UGM Yogyakarta pada 2 Mei 2011
di Graha Sabha Pramana UGM Yogyakarta. Seminar
ini diselenggarakan 2-3 Mei 2011 dengan tujuan
meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar maupun
ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
”Pancasila sudah kita terima, maka sudah
bernilai ideologi bersama. Nilai bersama yang
disepakati dengan cara melalui konstitusi dan undangundang untuk mewujudkannya nilai-nilai itu” kata
Mahfud MD.

24

KONSTITUSI Mei 2011

Persoalan yang muncul saat ini, Pancasila
semakin terpinggir dan belum ditempatkan sebagai
pedoman dan orientasi hidup berbangsa dan bernegara.
Perbedaan dan keberagaman yang melahirkan
Pancasila sebagai pemersatu mulai terancam, dengan
upaya pemaksaan negara yang plural dengan apa yang
dianggap baik menurut keyakinannya. Kemiskinan,
ketidakadilan, kesenjangan dan ditambah terorisme
dan radikalisme dibutuhkan negara yang memiliki
kekuasaan untuk menegakkan aturan dan nilai-nilai
yang disepakati bersama.
Mahfud juga menekankan sebelum menjadi
kesepakatan bersama, masing-masing golongan,
kelompok dan agama memilih falsafahnya sendiri.
Pancasila itulah yang menjadi pemersatu atau hasil
konsensus segala nilai yang dianggap baik kelompok
dan agama itu untuk mewujudkan tujuan bersama dalam
bingkai negara Indonesia. “Pancasila memberikan
arahan negara Indonesia adalah negara kebangsaan
bukan negara agama dan juga bukan sekuler. Tidak

diperbolehkan satu agama memaksakan satu agama
terhadap lain, karena upaya pemaksaan melanggar
fitrah manusia sendiri,” urainya.
Dalam acara yang dihadiri sekitar 500 peserta
ini, Mahfud mengemukakan nilai-nilai Pancasila,
yaitu negara persatuan, berkedaulatan rakyat, keadilan
dan berketuhanan. Jadi tidak boleh ada upaya untuk
memecah belah negara. Sebagai negara demokrasi dan
nomokrasi, maka semua dibicarakan secara baik-baik
dan ada hukum yang mengatur. ”Selain itu, negara
harus menciptakan keadilan sosial dan tegas menindak
segala upaya upaya untuk memaksakan ideologinya
sendiri-sendiri,” ujarnya.
Tempat Kembali
Pancasila menjadi tempat kembali, ketika
persoalan-persoalan
bangsa
muncul.
Mahfud
menceritakan antara lain mulai dari Dekrit Presiden
dan reformasi 1998, Pancasila akhirnya menjadi tempat
kembali, karena di dalamnya ada nilai-nilai bersama yang
menyatukan kita bersama dalam negara kebangsaan.
Mahfud menggarisbawahi perlunya gerakan
terorganisasi untuk menumbuhkembangkan dan
menginternalisasi semangat dan nilai kebangsaan itu.
Gerakan ini perlu melibatkan semua lembaga negara
dan seluruh elemen masyarakat. Tujuannya adalah
menggugah kesadaran kembali bahwa pluralitas kita
melebur dalam Pancasila tanpa perlu penyeragaman.
“Seorang Pancasilais dan nasionalis sejati tidak akan
ingkar pada kenyataan dan kesepakatan bahwa negara
Indonesia bisa sebesar ini karena dibangun dan berdiri
diatas pluralitas bangsa,” tegas Mahfud.

Budayakan Pancasila dan Konstitusi
Dalam kesempatan itu pula, Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta menandatangani Nota Kesepahaman
(MoU). Kesepahaman ini dilatarbelakangi dengan
tujuan membangun pembudayaan Pancasila dan
Konstitusi melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi
konstitusi dan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi
negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional
negara kesatuan RI.
Penandatangan MoU dilakukan sesaat setelah
pembukaan acara Seminar Nasional “Implementasi
Nilai-Nilai
Pancasila
dalam
Menegakkan
Konstitusionalitas
Indonesia”.
Penandatanganan
ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri
M. Gaffar dan Rektor UGM Sudjarwadi di hadapan
Ketua MK, para hakim konstitusi, Wakil Ketua KY,
perwakilan Gubernur DIY, pejabat UGM, dosen, dan
mahasiswa.
Dalam sambutannya, Janedjri menyampaikan
bahwa Pancasila telah memberikan tuntunan proses
pembentukan hukum. Nilai-nilai Pancasila secara
sistemik harus menjadi sumber nilai penjabaran normanorma hukum. “Muara dari proses penegakan hukum
di Indonesia adalah keadilan substantif dalam bingkai
nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diperlukan
penegakan hukum progresif yang membuka lebar
peluang untuk melakukan terobosan hukum. MK dan
UGM memiliki peran juga memberikan kontribusi
merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dan mewujudkan
keadilan substantif,” tandasnya. (Miftakhul Huda)

Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar (kiri)
dan Rektor UGM Ir.
Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D
(kanan) menandatangani
Nota Kesepahaman (MoU)
tentang pembudayaan
Pancasila dan Konstitusi
dihadapan Ketua MK, Moh
Mahfud MD, Senin (2/5),
di Graha Sabha Pramana
UGM Yogyakarta.
Humas MK/Prana Patrayoga
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Dari Rancang Bangun
Menuju Implementasi

Hakim Konstitusi Harjono
bersama Prof. Dr. Franz
Magnis-Suseno ketika
menyampaikan makalahnya
berjudul “Rancang Bangun
Republik Pancasila”
pada Seminar Nasional
bertemakan ”Implementasi
Nilai-Nilai Pancasila
dalam Menegakkan
Konstitusionalitas
Indonesia” kerjasama
MK-UGM Yogyakarta,
Senin (2/5) di Graha Sabha
Pramana UGM Yogyakarta.
Humas MK/GANIE

R

ancang
bangun
negara
Pancasila
adalah negara berkedaulatan rakyat dan
negara dirancang bangun untuk tujuan
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Pembukaan tidak hanya menjadikan
kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaanya, akan
tetapi juga memberikan prasyarat substantif atas
pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim
Konstitusi Harjono ketika menyampaikan makalahnya
berjudul “Rancang Bangun Republik Pancasila”
dalam Diskusi Panel I Sarasehan nasional 2001 yang
mengangkat tema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”.
Seminar Nasional kerjasama MK-UGM ini diharapkan
menemukan butir-butir pemikiran, kerangka dan
strategi komprehensif menegakkan konstitusionalitas
Indonesia sesuai nilai-nilai Pancasila.
”Oleh karena masih merupakan falsafah, maka
rumusan masih sangat bersifat umum. Berbeda halnya
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saat falsafah tersebut dipositifkan dalam bentuk
tertulis yang berhubungan langsung dengan eksistensi
negara Indonesia yang konkret, dalam Pembukaan
dan dikonkretkan lagi dalam pasal-pasal UUD,” tegas
Harjono dalam Diskusi Panel I pada Senin (2/5) di
Graha Sabha Pramana UGM Yogyakarta.
Ia juga menyatakan perlunya perumusan
lebih operasional untuk menjadi rancang bangun
negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan, rancang
bangunnya meliputi tidak hanya terkait kekuasaan
negara, akan tetapi juga berhubungan tujuan
negara.”Kedaulatan dalam rancang bangun negara
Pancasila adalah kedaulatan terbatasi, yaitu keadaulatan
yang mempunyai dasar-dasar. Artinya, bukan kekuasaan
sebebas-bebasnya. Selain itu, bunyi Pembukaan,
akhirnya terdapat empat dasar dalam Pembukaan
menjadi kandungan atau substansi kedaulatan rakyat
dalam rancang bangun negara Pancasila berdasar
kalimat, ”dengan berdasar kepada…”. Kedaulatan

rakyat tidak boleh bertentangan dengan empat dasar
yang memiliki derajat normatif lebih tinggi. Setiap
penggunaan kekuasaan akhirnya dalam tataran praktis
di pusat atau daerah yang bersumber kedaualatan
rakyat mendasarkan kepada empat dasar tersebut,”
urainya.
Paradigma Hukum
Dalam kesempatan berikutnya, Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
Kaelan memaparkan
mengenai sistem hukum Indonesia secara substansial
belum menampakkan meletakkan Pancasila sebagai
paradigma hukum. Kaelan menyatakan berbagai
persoalan bangsa adalah karena kurangnya rasa
kebanggaan. ”Kita punya filosofi, tapi kita tidak
bangga,” katanya.
Ia juga memberi catatan, hukum bukan
catatan matematika atau catatan utang piutang,
akan tetapi menyangkut manusia. Kaelan mengajak
hukum ditafsirkan secara kontekstual. Karena hukum
adalah sistem tanda, sehingga maknanya harus
dikeluarkan. Pancasila sebagai cita hukum, lanjut
Kaelan, berfungsi regulatif dan konstitutif. ”Fungsi
regulatif, menilai hukum yang berlaku adil atau
tidak. Sedangkan fungsi konstitutif, mengarahkan
hukum positif menuju sesuatu yang adil dan untuk
mencapai cita-cita masyarakat. Kaelan menyarankan
realitas penafsiran yang jauh dari keadilan, maka
tafsir progresif dengan paradigma hukum untuk
manusia menjadi tuntutan saat ini,” katanya.
Sementara itu, budayawan Franz MagnisSuseno juga melihat ancaman-ancaman atas
eksistensi bangsa Indonesia, terutama merajalelanya
korupsi. Ia menawarkan operasionalisasi nilai-nilai
Pancasila sehingga dapat menjadi acuan kehidupan
konstitusional. ”Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa,
harus dianggap bertentangan penyebaran ideologiideologi ateis maupun ideologi-ideologi religius
ekslusif yang memaksakan pandangan mereka kepada
masyarakat,” ujar Romo Magnis terkait aktualisasi
sila pertama. Ia juga banyak menyoroti soal keadilan,
jika negara tidak memperhatikan kemaslahan rakyat,
negara akan hancur.
Mengawal Legislasi dengan Nilai-Nilai Pancasila
Dalam Diskusi Panel II diisi oleh tiga pembicara,
yakni Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, Guru Besar
Ilmu HTN UGM Fajrul Falaakh dan Guru Besar Ilmu
HTN Universitas Andalas Saldi Isra. Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar menyampaikan pemikirannya
terkait pengawalan Pancasila dalam legislasi
nasional dalam Diskusi Panel II pada Selasa (3/5).

Akil Mochtar mengatakan, cita-cita negara
yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945 harus mengarahkan bagaimana penyusunan
program legislasi. Arah yang diambil dalam kebijakan
setidaknya berdasar pertimbangan kondisi objektif
kebutuhan saat ini dan lingkungan strategisnya
untuk masa depan yang dicita-citakan. Selain itu,
keanekaragaman budaya hukum dalam masyarakat
mesti dipertimbangkan dan mengacu amanat cita-cita
perjuangan bangsa yang terkandung dalam UUD 1945.
Norma substansi legislasi menjadi penting, tidak hanya
prosedur dan tahapan sesuai ketentuan.

Humas MK/Ganie

Hakim Konstitusi M Akil Mochtar ketika menyampaikan pokok-pokok pemikirannya terkait
pengawalan Pancasila dalam legislasi nasional pada Seminar Nasional bertemakan
”Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”
kerjasama MK-UGM Yogyakarta, Selasa (3/5) di Graha Sabha Pramana UGM Yogyakarta.
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“Untuk menjaga legislasi sesuai dasar falsafah
negara, empat prinsip harus dijadikan paradigma.
Selain itu, produk legislasi mengandung lima
nilai dalam Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
Produk legislasi hendaknya memuat nilai-nilai
toleransi terhadap kehidupan dan kerukunan umat
beragama, serta memberikan jaminan kebebasan untuk
memeluk agama sesuai dengan keyakinannya,” terang
Akil menjelaskan nilai ketuhanan.
Pandangan menarik juga dikemukakan Dosen
HTN FH UGM Yogyakarta M. Fajrul Falaakh. Ia
mengajukan pemikirannya Pancasila sebagai perspektif
untuk memagari legislasi dan memastikan legislasi
memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis.
Selanjutnya, ia mengemukakan legislasi sebagai
proses negosiasi dan pengujian UU (judicial review)
sebagai mekanisme mengawal konstitusi. Sementara
itu, Guru Besar HTN FH Unand Padang Saldi Isra
juga menyoroti pengawalan nilai-nilai Pancasila dalam
proses legislasi, baik tahap persiapan, pembahasan,
dan persetujuan. Saldi menyarankan optimalisasi
naskah akademik dalam menjaga kesinambungan
dengan sila-sila Pancasila, tidak sekedar sinkronisasi
dengan peraturan yang ada. Pancasila juga penting
sebagai kontrol kualitas (quality control) terhadap
substansi proses pembahasan dan mekanisme judicial
review mengawal sila-sila Pancasila yang saat ini
menentukan fungsi legislasi dan politik di Indonesia.

MK akhirnya menjadi faktor berpengaruh kehatihatian legislator merumuskan substansi undangundang. Sejauh ini, kata Saldi, belum ada upaya
konkret menjadikan Pancasila sebagai batu uji dalam
menilai konstitusionalitas undang-undang.
Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan
Substantif
Selanjutnya, Diskusi Panel III membahas
tema “Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan
Substantif dalam Bingkai Pancasila” pada (3/5) di
Graha Sabha Pramana UGM Yogyakarta. Sebagai
narasumber adalah Wakil Ketua MK Achmad Sodiki,
Guru Besar Ilmu Hukum UGM Sudjito dan Hakim
Agung Artidjo Alkostar.
Dalam
kesempatan
pertama,
Sodiki
mengajukan pemikiran dalam makalah yang berjudul
“Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan
Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila”.
Ia menjelaskan secara konseptual hukum progresif
dan keadilan substantif serta rangkaiannya dengan
nilai-nilai Pancasila. Sejak lama, kata Sodiki, rakyat
menghendaki terwujudnya keadilan dan kesejahteraan
rakyat dalam semua segi kehidupan seperti termaktub
dalam Pembukaan UUD 1945.
Selain itu, Sodiki juga mengatakan hukum
progresif dengan melihat praktik hukum yang tidak
mampu menyuguhkan rasa keadilan dan penegakan
hukum sebagai “business as usual”. “Hukum dengan

Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi Achmad
Sodiki saat menjadi
narasumber pada
Seminar Nasional
bertemakan
”Implementasi
Nilai-Nilai Pancasila
dalam Menegakkan
Konstitusionalitas
Indonesia” kerjasama
MK-UGM Yogyakarta,
Selasa (3/5) di Graha
Sabha Pratama UGM
Yogyakarta.
Humas MK/Ganie
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demikian hanya dipandang dari segi ‘statik’-nya,
tetapi dilupakan dari segi ‘progres’nya. Padahal
‘progres’ itu juga mencerminkan perubahan
yang semakin tinggi pada tuntutan, nilai-nilai,
harapan-harapan terhadap hukum,” kata Sodiki.
Dengan konsep hukum progresif, hukum
dapat berkembang sebagaimana air dan mengapresiasi
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang
mencerminkan keadilan substantif mesti diintegrasikan
dengan Pancasila.”Sehingga nilai-nilai hukum yang
hidup mendapatkan tempatnya dalam bingkai kebhinekatunggalika-an,” ujarnya.
Selanjutnya, Sudjito menyampaikan pentingnya
pendekatan holistik di bidang hukum, yang kemudian
dilanjutkan ilmu hukum berparadigma Pancasila dan
penegakan hukum secara progresif. Hukum progresif,
menurut Sudjito, merupakan kolaborasi berbagai teori
yang pernah ada. Ia mengatakan dengan panjang
lebar teori yang intinya karakteristik hukum progresif
secara sederhana adalah hukum yang ingin melakukan

Suasana Rapat Sidang
Komisi Sarasehan
Nasional 2011 yang
membahas salah satu
tema tentang Pancasila.
Sidang Komisi
untuk menghasilkan
kesimpulan dan
rekomendasi.

pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun
bertindak. ”Sehingga mampu membiarkan hukum itu
mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi
kepada manusia dan kemanusiaan. Hal penting terkait
implementasi memerlukan agenda aksi, mulai mobilisasi
hukum, advokasi, mengubah kultur hukum, rekruitmen
fungsionaris hukum mengutamakan predisposisi
spiritual, dan pengembangan prinsip ”reward and
punishment” bagi penegak hukum,” paparnya.
Selanjutnya
Artidjo
Alkostar
banyak
menyampaikan soal tugas hakim dan seputar putusan
pengadilan. Salah satu hal penting yang disampaikan
penulis buku ”Negara Tanpa Hukum, Catatan
Pengacara Jalanan” ini bahwa hukum progresif harus
diartikan hukum yang bersukma keadilan yang harus
diimplementasikan melalui prosedur sah. Hukum
progresif katanya harus mendapatkan ruang dalam
lembaga ”keyakinan hakim” setelah melalui proses
pemeriksaan fakta-fakta dan norma hukum. (Miftakhul
Huda/Lulu Anjarsari)
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Pengujian UU TNI

MK Tolak Seluruh Permohonan Uji
Materi UU TNI

Para Pemohon Moh. Riyadi Setyarto dan Karma A.W. sedang memberikan penjelasan pada sidang pendahuluan pada Senin (24/1)
di Ruang Sidang Pleno MK

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak seluruh permohonan
uji materi UU No. 34/2004
tentang Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Menurut Mahkamah, dalildalil Pemohon dalam pokok permohonan
tidak
beralasan
hukum.
Demikian
dinyatakan Mahkamah dalam sidang
putusan No. 9/PUU-IX/2011, Rabu (4/5)
sore. “Menyatakan menolak permohonan
para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap
Ketua MK Moh. Mahfud MD.
Permohonan tersebut diajukan
Moh. Riyadi Setyarto, pengusaha barang
dan jasa beserta seorang buruh, Rasma
A. W. Pemohon, beranggapan hak-hak
konstitusionalnya telah dirugikan dengan
berlakunya Pasal 3 Ayat (2), Pasal 15
Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), Pasal 66 Ayat
(2), Pasal 67, dan Pasal 68 Ayat (2) UU
TNI. Menurut mereka, ketentuan dalam
UU tersebut telah memberi peluang dan
kesempatan lebih besar kepada negara
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asing dan warga negara asing dan/
atau menjadikan mereka lebih berani
untuk melanggar wilayah dan mencoba
menguasai sebagian wilayah Indonesia
serta sumber-sumber kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya.
Namun Mahkamah berpendapat
berbeda. Mahkamah menilai, dalil para
Pemohon tersebut tidak tepat karena tidak
ada hubungan kausalitasnya. “Namun
hanya bersifat co-accident saja, tidak ada
bukti, dan hanya berdasarkan asumsi para
Pemohon belaka,” ujar Hakim Konstitusi
Muhammad Alim.  
Sedangkan
terkait
keberadaan
Kementerian Pertahanan yang secara
konstitusional ada kaitannya dengan
keberadaan TNI sebagaimana diatur dalam
Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945, menurut
Mahkamah, pengaturan hubungan orga
nisatoris antara kedua unit organisasi
pemerintahan
tersebut
merupakan
kebijakan hukum terbuka (opened legal

Humas MK/Andhini SF

policy) yang dapat ditetapkan oleh
pembentuk Undang-Undang.
“Pasal-pasal yang dimohonkan
pengujian oleh para Pemohon, pada
pokoknya mengatur tata organisasi Tentara
Nasional Indonesia yang merupakan
kebijakan hukum terbuka (opened legal
policy) dari pembentuk Undang-Undang
dalam hal ini adalah DPR bersama-sama
dengan Presiden,” tegas Alim.
Pengaturan tersebut meletakkan
manajemen tentang dukungan administrasi
pertahanan kepada Kementerian Per
tahanan yang juga merupakan unit
organisasi yang secara langsung membantu
pelaksanaan tugas-tugas Presiden. Dengan
demikian, lanjut Alim, dalil para Pemohon
bahwa TNI harus berada langsung di
bawah Presiden tidak benar dan tidak pula
mengurangi efektivitas peran dan fungsi
substansinya hanya karena Kementerian
Pertahanan mengurus soal-soal dukungan
administrasi terhadap TNI. (Dodi/mh)

Pengujian UU Advokat

Ahli Nyatakan Wadah Tunggal Tidak Langgar HAM

Humas MK/Ganie

Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagai Ahli dalam sidang uji materi UU No.18/2003 tentang Advokat, Pasal 28
Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2), dan Pasal 32 Ayat (4), Kamis (5/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

T

ujuan pembentukan UU No.
18/2003 tentang Advokat adalah
untuk mewujudkan organisasi
advokat yang kuat dan mandiri.
Karena, advokat setara dengan para penegak
hukum lainnya, seperti polisi, jaksa dan
hakim. Karena itu, pengangkatan advokat
diserahkan kepada organisasi advokat.
“Agar tidak ada intervensi oleh negara,”

ujar Yusril Ihza Mahendra dalam sidang
mendengarkan keterangan ahli, Kamis
(5/5) siang, di ruang sidang Pleno MK.
Sedangkan terkait Pasal 28 UU
Advokat, menurut Yusril, menyebutkan
dibentuk organisasi advokat dengan huruf o
dan a besar (huruf kapital). Dan itu artinya,
lanjut Yusril, merupakan sebuah nama.
Jadi, bukanlah kata biasa ataupun genus.

Sedangkan sekarang, faktanya, tidak ada
satupun organisasi advokat dengan nama
Organisasi Advokat sebagaimana maksud
dari rumusan tersebut. Yang ada malah
nama-nama organisasi advokat lainnya,
seperti Perhimpunan Advokat Indonesia
(Peradi) atau Kongres Advokat Indonesia
(KAI).
Yusril tidak memungkiri bahwa
dengan begitu pasal tersebut dapat di
katakan multitafsir. Ia pun berpendapat,
jika memang pasal tersebut multitafsir,
namun hal itu tidak otomatis menjadikan
pasal tersebut inkonstitusional. Kemudian
berkaitan dengan pewadahtunggalan
organisasi profesi advokat, menurut
Yusril, tidak melanggar hak asasi manusia.
Hampir senada dengan pendapat itu, ahli
lainnya Fajrul Falaakh bependapat, Pasal
28 UU Advokat akan inkonstitusional
jika frasa satu-satunya dimaknai dengan
mengharuskan pembubaran organisasi
advokat lainnya. Sedangkan Abdul
Hakim Garuda Nusantara, berpendapat,
pewadahtunggalan profesi advokat tidak
lah bertentangan dengan konstitusi.
Menurutnya, ketentuan dalam UU
Advokat merupakan siasat pembentuk UU
dalam mengombinasikan kebutuhan ideal
dengan realita sosial. (Dodi/mh)

Pengujian UU KPK

Ahli Nyatakan Masa Jabatan Pimpinan KPK
Tidak Berlaku Kolektif

K

etentuan
Pasal
34
UU
No.30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
harus
dijelaskan
dalam perspektif hukum tata negara.
Hal ini disampaikan oleh Guru Besar
Ilmu Hukum Tata Negara Universitas
Andalas Saldi Isra ketika menjadi ahli
dalam sidang pengujian UU KPK yang
digelar Mahkamah Konstitusi (MK),

Senin (23/5). Para pemohon adalah Feri
Amsari, Ardisal, Teten Masduki, Zainal
Arifin Mochtar Husein, dan Indonesian
Corupption Watch (ICW). Perkara ini
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
No.5/PUU-IX/2011.
Menurut Saldi, siapa saja pimpinan
KPK, maka masa jabatannya harus empat
tahun, walaupun ia diangkat dari awal
ataupun terjadi proses penggantian di tengah

jalan. Selain itu, Saldi memaparkan cara
penggantian pimpinan KPK tersebut bisa di
tiru dari cara penggantian hakim konstitusi.
“Beberapa waktu lalu Hakim Konstitusi
M. Arsyad Sanusi mengundurkan diri, dan
hakim konstitusi pengganti memiliki masa
jabatan 5 tahun, tidak melanjutkan masa
jabatan bapak Arsyad,” terangnya.
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Ahli dari Pemohon, Todung Mulya Lubis saat memaparkan keahliannya pada sidang Perkara No.5/PUU-IX/2011
tentang pengujian UU No. 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (31/5) di ruang sidang
Pleno MK.

Sidang lanjutan pengujian UU
KPK berlangsung Selasa (31/5). Todung
Mulya Lubis selaku Ahli dari Pemohon
menyatakan, masa jabatan Pimpinan KPK
tidaklah berlaku kolektif. Jika dilakukan
penafsiran secara sistematis terhadap
UU No. 30/2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, maka Pimpinan
KPK tidak harus dipilih dan berhenti
secara bersama-sama. “Jadi tidak satu
paket. Pimpinan KPK yang baru dipilih,
yang tidak bersama-sama dalam satu
paket, itu akan tetap menjabat selama
empat tahun sebagai pimpinan KPK,”
jelas Todung. Menurutnya, meskipun
salah satu dari pimpinan KPK dipilih di
tengah masa jabatan pimpinan lainnya,
maka dia akan tetap menjabat selama
empat tahun. Karena, dalam masa jabatan
pimpinan KPK tidak mengenal pergantian
antarwaktu sebagaimana di DPR. (Lulu/
Dodi/mh)

Pengujian UU Jamsosnas

Saksi Pemohon Keberatan Bayar
Premi Asuransi Jamsosnas

Saksi yang diajukan Pemohon sedang memberikan keterangan pada sidang uji materi UU
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Rabu (18/5)
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U

ji materi UU No.40/2004
tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional kembali digelar di
Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (18/6). Perkara yang teregistrasi oleh
Kepaniteraan MK dengan No.50/PUUVIII/2010 ini dimohonkan oleh Dewan
Kesehatan Rakyat, Perkumpulan Serikat
Rakyat Miskin Kota, Front Nasional
Perjuangan Buruh Indonesia, dan enam
pemohon perseorangan yang merupkan
pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) serta Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek).
Sidang kali keempat ini meng
agendakan
mendengar
keterangan
saksi yang diajukan Pemohon. Dalam
keterangannya di depan Pleno Hakim
MK, saksi bernama Rosidah mengatakan
membayar Askes Rp 26.000,00 dalam
satu bulan. Namun tidak semua anggota
keluarganya yang berjumlah empat orang,
dijamin oleh Askes. Selain itu, Rosidah
masih dikenakan biaya berobat oleh Rumah

Sakit atau Puskesmas. Misalnya untuk
cek darah dikenakan biaya Rp 15.000.
“Katanya untuk beli jarum, musti beli.
Terus, kalau periksa darah, kalau umum
Rp. 20.000, kalau yang pakai Askes, bayar
Rp. 15.000,” katanya.
Selanjutnya, kuasa hukum Pe
mohon, Hermawanto, menjelaskan kepada
saksi mengenai keberadaan UU SJSN.

“Sekarang ada UU SJSM, UU No.40/2004.
Dalam undang-undang itu ditegaskan,
untuk bisa mendapatkan jaminan, harus
membayar premi asuransi. Apakah Ibu
bersedia, membayar premi asuransi?” tanya
Hermawanto. “Kagak, Pak,” jawab Rosidah
singkat. Rosidah keberatan jika harus
membayar lagi, karena untuk kebutuhan
harian sudah pas-pasan. Uang pensiun dari

suaminya di TNI AD, tiap bulan secara
otomatis dipotong Rp. 26.000 untuk Askes.
“Ibu senang enggak, Ibu uangnya dipotong
Rp. 26.000,00, sementara tetangga Ibu
bisa dapat Gakin, dapat SKTM, dan gratis
ketika di Rumah Sakit,” tanya Hermawanto.
”Sejujurnya saya enggak senang, ada Askes
kok, kadang-kadang saya masih bayar,”
tandasnya. (Nur Rosihin Ana/mh)

Pengujian UU Tenaker

Pemohon : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
dan Outsourcing Bentuk Perbudakan Modern
Kuasa hukum Dwi Haryanti dan Pemohon Prinsipal
Didik Suprijadi dalam sidang uji materi UndangUndang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan,
dengan agenda sidang perbaikan permohonan pada
Rabu (11/5) di Ruang Sidang Panel MK.

Humas MK/Ganie

P

engujian UU No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan me
masuki sidang kedua dengan
agenda pemeriksaan perbaikan
permohonan, Rabu (11/5) siang, menguji
Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi “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”.
Pemohon adalah Didik Supriyadi,
Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca
Meter Listrik Indonesia (AP2MLI) di

Surabaya, Jatim. Dalam persidangan,
kuasa hukum Pemohon memaparkan
perbaikan-perbaikan permohonan, yakni
jika sebelumnya hanya mengujikan satu
pasal, yaitu Pasal 59 Ayat (1) UU a quo,
kali ini Pemohon menambahkan lagi pasal
yang diujikan berupa Pasal 64 UU No.
13/2003. Pasal ini berbunyi “Perusahaan
dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan
atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang
dibuat secara tertulis”.
Selain itu, Pemohon dalam per
baikannya juga menegaskan bahwa
perjanjian kerja waktu tertentu dan
outsourcing adalah bentuk perbudakan
modern. Majelis Hakim yang dipimpin
oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki
menyarankan Pemohon menghadirkan
Ahli yang kuat dan mempunyai pandangan
luas untuk memperkuat permohonannya.
(Yazid/mh)
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Pengujian UU Tenaker

Pemerintah
Nilai PHK
Karyawan Hotel
Papandayan
Bukan Kerugian
Konstitusional

M

ahkamah Konstitusi (MK)
untuk ketiga kalinya meng
gelar sidang pengujian UU
Ketenagakerjaan (Tenaker) Perkara No.19/PUU-IX/2011 - pada Senin
(9/5). Agenda sidang adalah mendengarkan
keterangan Pemerintah, diwakili Sunarno
selaku kuasa hukum. Para Pemohon
adalah Asep Ruhiyat dkk yang di PHK
sebagai pegawai Hotel Papandayan
Bandung. Mereka mengadu ke Mahkamah
Konstitusi (MK) karena merasa hak
konstitusional mereka yang dijamin oleh
Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 terlanggar
akibat berlakunya Pasal 164 Ayat (3) UU
13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UU
Tenaker).
Pasal 164 ayat (3) UU Tenaker
menyatakan, “Pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja tehadap
pekerja/buruh karena perusahaan tutup
bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)
tahun berturut-turut atau bukan karena
keadaan memaksa tetapi perusahaan
melakukan efisiensi dengan ketentuan
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon
sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156
Ayat (2), uang penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 Ayat (4).”
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Sunarno menyatakan, pengusaha,
pekerja buruh, serikat pekerja, serikat
buruh, dan pemerintah dengan segala
upaya mengusahakan agar jangan sampai
terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Guna memberikan kepastian hukum bagi
pekerja serta mencegah PHK yang semenamena, maka Pemerintah melalui UU
Tenaker telah mengatur pengusaha tidak
dapat melakukan PHK tanpa mendapat
penetapan sebelumnya dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. “Pemutusan hubungan kerja
yang dilakukan tanpa adanya penetapan
lembaga
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial adalah batal demi
hukum,” tegas Sunarno

Menurut Pemerintah, anggapan para
Pemohon yang menyatakan Pasal 164 Ayat
(3) UU Tenaker menimbulkan kerugian
konstitusional para Pemohon adalah tidak
benar, tidak tepat, dan tidak terbukti.
Karena yang terjadi adalah pengusaha yang
dalam hal ini pemilik Hotel Papandayan
Bandung, tidak mematuhi secara benar
tentang pemenuhan hak-hak pekerja
atau buruh, sebagaimana ditentukan oleh
ketentuan yang dimohonkan untuk diuji
tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya
tak sesuai, para Pemohon dapat melakukan
upaya hukum yang tersedia. Sehingga
menurut Pemerintah, hal demikian bukan
lah masalah konstitusionalitas keberlakuan
norma UU Tenaker. (Nur Rosihin Ana/mh)

Pengujian UU MA dan
Keuangan Negara

Pemohon: Mahkamah Agung
Otonom Kelola Anggaran

Humas MK/Tifa

Pemohon Prinsipal, Teguh Satya Bhakti dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 6 Ayat (1) UU No.17/2003 Tentang
Keuangan Negara terhadap Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan,
Rabu (25/5) di Ruang Sidang MK.

K

ekuasaan kehakiman yang
merdeka adalah kekuasaan
kehakiman yang bebas, berdiri
sendiri dan tidak tergantung
pada pihak tertentu dalam hal organisasi,
administrasi, dan finansial. Soal finansial,
anggaran Mahkamah Agung (MA) diatur
dalam ketentuan Pasal 81A Ayat (1) UU
3/2009 tentang MA, menyatakan anggaran
MA dibebankan pada mata anggaran
tersendiri dalam APBN. “Jadi secara
eksplisit pasal ini menunjukkan MA
memiliki otonomi pengelolaan anggaran
meliputi hak kewenangan dan kewajiban
dalam pengelolaan anggaran,” demikian
disampaikan Teguh Satya Bhakti dalam
persidangan di Mahkamah Konstitusi
(MK), Rabu (25/5). Teguh memohonkan
pengujian Pasal 6 Ayat (1) UU No.17/2003

Tentang Keuangan Negara terhadap Pasal
24 Ayat (1) UUD 1945.
Sementara itu, materi UU Keuangan
Negara yang diujikan Teguh yaitu
Pasal 6 Ayat (1) UU Keuangan Negara
menyatakan: “Presiden selaku Kepala
Pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan.”
Di depan Panel Hakim, Teguh yang
berprofesi sebagai Hakim PTUN Semarang
ini menyatakan, ketentuan Pasal 6 Ayat
(1) UU Keuangan Negara tersebut telah
mengesampingkan esensi kemandirian
kekuasaan kehakiman dalam mengelola
anggarannya tersendiri.
Hal itu disebabkan frasa kekuasaan
pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) telah mem
buka penafsiran semua pengelolaan
anggaran Kementerian Negara atau
Lembaga Negara, termasuk MA berada
di bawah kekuasaan Presiden. “Padahal
sangat jelas dan nyata dari sudut sistem
katatanegaraan maupun ketentuan per
aturan perundang-undangan, keduduk
an MA, Yudikatif merupakan lembaga
negara yang berbeda dengan kementerian
negara sebagai badan yang berada di
bawah Presiden atau Eksekutif,” tandas
Teguh yang hadir di persidangan tanpa
didampingi kuasa hukum. Selanjutnya
Mahkamah akan membuka persidangan
untuk memeriksa lebih lanjut perkara ini
(Nur Rosihin Ana/mh)

Pengujian UU Peradilan Agama

Lagi, Pemohon Minta
Diberlakukan Pidana Islam

S

uryani, buruh di Serang,
Banten, melakukan uji materi
terhadap UU No. 7/1989
tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang ini telah diubah melalui
UU No. 3/2006. Sebelumnya pada 2008,
dia telah melakukan uji materi terhadap
pasal yang sama, Pasal 49 Ayat (1) namun
Mahkamah Konstitusi (MK) menolaknya.
Alasan MK, ketentuan pasal yang diuji
tersebut sama sekali tidak mengurangi
hak dan kebebasan Pemohon untuk
memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya sebagaimana dijamin dalam
UUD 1945.
Pasal yang diuji tersebut berbunyi,
”Pengadilan Agama bertugas dan ber

wenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam
di bidang: Perkawinan, Waris, Hibah,
Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan
Ekonomi Syari’ah.” Menurut Suryani,
permohonannya kali ini berbeda. Salah
satu alasan pembedanya adalah batu
uji yang digunakan. Dalam uji materi
kali ini, Suryani menambahkan satu
ayat dalam UUD 1945 untuk menguji
konstitusionalitas pengaturan tentang
kewenangan Pengadilan Agama (PA)
tersebut. Dalam permohonannya, ia meng
gunakan batu uji Pasal 28E Ayat (1), Pasal
28I Ayat (1), (2) dan (4) serta Pasal 29
Ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Suryani berpandangan, pasal ter
sebut telah merugikan haknya karena
telah melakukan pembatasan, terhadap
dirinya atau bahkan seluruh umat Islam,
untuk melaksanakan syariat Islam.
Dengan kata lain, berlakunya pasal
tersebut telah mengakibatkan dirinya
tak dapat melaksanakan ibadah berupa
pemberlakuan dan penerapan hukum
pidana Islam. “Menjalankan hukum pidana
Islam adalah ibadah, dan semua ibadah
harus dilindungi oleh UUD 1945,” ujarnya
dalam sidang pendahuluan, Rabu (25/5) di
ruang sidang Panel MK. Ia berkesimpulan,
pasal tersebut hanya memberi pengakuan
atas hukum perdata Islam, tidak hukum
pidana Islam. (Dodi/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Pensiun

Menuntut
Keadilan
Dana Pensiun
Pegawai Lama
dan Baru

Pengujian UU MD3

Hak Konstitusi Dirugikan, Pimpinan
DPRD Kab. Kupang Uji Materi UU MD3

P

engujian UU 11/1992 tentang
Dana
Pensiun
memasuki
sidang perbaikan permohonan,
Rabu (4/11) siang. Pemohon
adalah Hasanuddin Shahib, Kusnendar
Atmosukarto, dan Suharto. Perkara PUU
yang teregistrasi No. 25/PUU-IX/2011,
menguji Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi
“Peserta yang pensiun pada usia pensiun
normal atau setelahnya, berhak atas manfaat
pensiun yang dihitung berdasarkan rumus
pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya
sampai saat pensiun”.  
Dalam persidangan, Pemohon
menyatakan
telah
memperbaiki
permohonan sesuai nasehat Majelis Hakim,
dari memohonkan pembatalan seluruh UU,
menjadi hanya satu pasal, yakni Pasal 27
Ayat 1. Pemohon juga menguraikan pasal
ini bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat 2
UUD 1945. “Mohon dibatalkan dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat,”
pinta Pemohon.
“Sebagai
tambahan,
apabila
permohonan kami dikabulkan, keputusan
Direksi PT Telkom juga akan dibatalkan,”
lanjutnya. Pemohon memang pensiunan
pegawai Telkom yang menyoal tidak
samanya dana pensiun untuk pegawai lama
dan baru. “Masalahnya penyimpangan
aturan pensiun, gaji pokok yang dipunyai
seseorang pada waktu berhenti pensiun,
jika pensiun baru ditambah 720 persen,
sementara yang lama hanya 50 persen,”
imbuh Pemohon. (Yazid/mh)
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Humas MK/Prana Patrayoga

Para Pemohon dalam sidang lanjutan pengujian UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU
MD3), Kamis (5/5), di Ruang Sidang Pleno MK.

S

idang
lanjutan
pengujian
terhadap UU No. 27/2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (UU MD3) kembali
digelar Mahkamah Konstitusi (MK),
Kamis (5/5), di ruang sidang Pleno
MK. Wakil Ketua DPRD Kab. Kupang
Anthon Melkianus Natun tercatat se
bagai Pemohon Perkara No.21/PHPU.DIX/2011 tersebut.
Dalam
sidang
mendengarkan
keterangan Pemerintah, DPR, serta Ahli/
Saksi Pemohon, Pemerintah yang diwakili
oleh Qomaruddin mengungkapkan per
mohonan Pemohon tidak bertentangan
dengan UUD 1945. Menurut Qomaruddin,
kerugian Pemohon bukan diakibatkan
dengan berlakunya Pasal 354 Ayat (2) UU

No.27/2009, melainkan UU No. 52/2008
tentang pembentukan Kabupaten Sabu
Raijua.
Qomaruddin menjelaskan 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” merupakan pilihan ke
bijakan dari pembentuk undang-undang
untuk memberi ruang artikulasi yang lebih
besar kepada pemenang Pemilu. Hal ini,
lanjut Qomaruddin, sudah dipertimbangkan
dengan matang sebagai pilihan kebijakan
yang dituangkan dalam norma hukum dan
dianggap Pemerintah sudah adil, tidak
diskriminatif dan memberikan pelakuan
yang sama. (Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU Perkebunan

Ahli Pemohon: Asas UU Perkebunan,
Ideal Tapi Abstrak

A

sas-asas
pembangunan
perkebunan sudah cukup
ideal, yaitu asas manfaat,
berkelanjutan, keterpaduan,
kebersamaan, keterbukaan, berkeadilan.
Namun asas itu masih abstrak dan baru
akan menjadi konkret setelah diredaksikan
dalam norma. “Nah, apakah sekarang
asas-asas ini terwujud dalam norma-norma
pasal-pasal selanjutnya?” ungkap Prof. Dr.
I Nyoman Nurjaya, SH, MH, sebagai Ahli
dari Pemohon dalam sidang uji materi UU
Perkebunan yang digelar di Mahkamah
Konstitusi (MK), Selasa (10/5) di Ruang
Sidang Pleno MK. Sidang kali kelima
ini beragendakan mendengar keterangan
Ahli.

Permohonan Perkara No. 55/
PUU-VIII/2010 mengenai uji materi
UU No.18/2004 tentang Perkebunan ini
diajukan oleh Japin, Vitalis Andi, Sakri, dan
Ngatimin alias Keling. Japin dkk. 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.” Menurut Pemohon,
ketentuan pasal dalam UU tersebut
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3),
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28C Ayat (1),

dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.
I
Nyoman
Nurjaya
dalam
keterangannya menyatakan, paradigma
pembangunan nasional sampai sekarang
masih dianut adalah economic growth
development, pembangunan yang diorien
tasikan hanya untuk mengejar pertumbuhan
ekonomi. Berfokus kepada target per
tumbuhan ekonomi dengan mengabaikan
aspek proses pembangunan. “Paradigmanya
menurut saya tidak salah, tetapi harus
dilihat ada dimensi target dan dimensi
proses. Nah, yang selama ini yang saya
cermati, termasuk juga dukungan hukumnya
lebih mengutamakan dimensi targetnya
dan mengabaikan dimensi prosesnya,”
paparnya. (Nur Rosihin Ana/mh)

Pengujian UU Perkawinan

Ahli Pemohon: Nasab Anak Kepada Bapak Kandungnya

P

ermohonan Machica Mochtar
(40), kembali disidangkan di
Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (4/5). Machica hadir
bersama anaknya Iqbal, didampingi
kuasa hukumnya Oktryan Makta dan
Rusdianto, serta menghadirkan Ahli Dr. H.
Muhammmad Nurul Irfan, M.Ag. Selain
itu, sidang dihadiri Pihak Pemerintah
dari Kementerian Hukum dan HAM,
dan Kementerian Agama. Sidang kali
keempat untuk perkara yang diregistrasi
di Kepaniteraan MK dengan No. 46/PUUVIII/201 ini mengagendakan mendengar
keterangan Ahli yang dihadirkan Machica.
Ahli Muhammad Nurul Irfan
memaparkan perkawinan dan status
anak yang sah menurut hukum Islam.

Pengertian nikah dalam Bahasa Arab,
mencakup dua hal. Pertama, disebut
sebagai akad (al-‘Aqdu). “Jumhur ulama
seperti, Imam Syafi’i, Imam Ahmad,
Imam Malik, menyebut bahwa nikah
adalah akad. Karenanya kalau tidak ada
akad, maka tidak akan membentuk nasab
atau hubungan kekerabatan antara anak
dengan bapak,” kata Irfan.
Kedua, nikah disebut sebagai
hubungan badan, diyakini Imam Abu
Hanifah. Ketika nikah dipahami dengan
hubungan badan, bisa membentuk
hubungan kekerabatan, dan hubungannya
dengan persoalan status anak. Memperkuat
pendapatnya, Irfan menyebutkan literatur
dari kalangan Mazhab Syafi’iyyah.
Dalam kitab al-Iqna (Hasyiyah al-

Bujairimi ‘alal-Khathib) karya Sulaiman
al-Bujairimi, disebutkan rukun-rukun
nikah meliputi lima hal: ijab kabul, calon
mempelai wanita, calon mempelai pria,
wali, dan dua orang saksi yang hadir.
Kaitannya dengan UU Perkawinan, Irfan
melihat adanya ketentuan yang tidak
sejalan dengan prinsip hukum Islam,
yaitu Pasal 42 UU Perkawinan. “Seorang
anak dianggap sah dan memiliki nasab
atau hubungan kekerabatan kepada
ayah kandungnya jika anak tersebut
dilahirkan dalam perkawinan yang sah
atau perkawinan yang fâsid (rusak), wathi’
subhat, hubungan badan secara subhat,
dan ikrar atas nasab, bukan anak yang
lahir akibat perzinahan,” terangnya. (Nur
Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Otsus Papua

Kepala Suku Yawaonad-Komarudin
Persoalkan Kewenangan MRP

S

idang uji materi UU No.35/2008
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No.
1/2008 tentang Perubahan Atas
UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua menjadi UndangUndang kembali digelar oleh Mahkamah
Konstitusi, Kamis (26/5) di Ruang Sidang
MK. Perkara yang teregistrasi dengan
No.29/PUU-IX/2011 ini dimohonkan
Kepala Suku Yawaonad, Kab. Kepulauan
Yapen, Papua, David Barangkea (Pemohon
I) dan Komarudin Watubun Tanawani
Mora (Pemohon II). Dalam persidangan,
mereka didampingi oleh kuasa hukum
Abdul Rahman Upara.
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Pada persidangan kali ini, Abdul
Rahman menyatakan telah memperbaiki
permohonanya. “Sesuai saran Majelis
Hakim,” ujarnya. Setidaknya, telah
dilakukan perbaikan pada objek per
mohonan, kedudukan hukum Pemohon,
dan alasan pengujian. Dalam hal ini,
kata Abdul Rahman, Pemohon menguji
Pasal 20 Ayat (1) huruf a UU Otsus
Papua dengan batu uji Pasal 18B Ayat
(2) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.
Dia menegaskan, materi muatan dalam
pasal tersebut telah disalahtafsirkan
oleh Majelis Rakyat Papua (MRP)
sehingga merugikan Pemohon. Dalam
keputusannya, MRP menolak Pemohon

II sebagai pasangan calon gubernur dan
wakil gubernur di Papua.
“Komarudin Watubun adalah orang
asli Papua yang diterima dan diakui
masyarakat Yapen Waropen Papua. Ia
memenuhi unsur-unsur sebagai orang asli
Papua. Pemohon punya hak konstitusional
untuk menjadi calon gubernur/wakil
gubernur Papua. Ironi, UU ini dijadikan
dasar dengan menyatakan Komarudin
Watubun bukan orang asli Papua,” kata
Abdul Rahman dalam penjelasannya
pada persidangan sebelumnya, Kamis
(12/5). “Tidak ada dasar yang jelas dalam
pertimbangan MRP tentang masyarakat asli
Papua,” tegas Abdul Rahman. (Dodi/mh)

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

PHPU Kab. Wakatobi

Dalil Lima Pasangan Calbup-Wabup Tidak Terbukti,
MK Tolak Permohonan

Panitera MK Kasianur Sidauruk memberi salinan putusan kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait usai sidang pembacaan putusan
Perkara No.40/PHPU.D-IX/2011 PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi 2011, Rabu (4/5).

P

ermohonan
para
Pemohon
tidak terbukti menurut hukum,
karena itu Mahkamah Konstitusi
(MK) menolak permohonan
perkara PHPU Kabupaten Wakatobi
untuk seluruhnya. Putusan tersebut
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD, Selasa (4/5) di ruang sidang
Pleno MK. Dalam amar putusannya,
Mahkamah juga menyatakan menolak
EksepsiTermohon dan Pihak Terkait.
Hakim Konstitusi yang baru saja
dilantik beberapa waktu lalu,Anwar Usman,
membacakan pendapat Mahkamah dalam
eksepsi tersebut. Anwar membacakan
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pendapat Mahkamah atas eksepsi Pihak
Terkait yang menyatakan permohonan
para Pemohon tidak memenuhi syarat
formil permohonan mengenai domisili.
Menurut Mahkamah, para Pemohon
telah memenuhi syarat domisili karena
telah memberikan alamat domisili yang
jelas dalam kelengkapan berkasnya.
Mahkamah juga memberikan
pendapat terkait pokok perselisihan
adanya mobilisasi pemilih tidak sah dari
Desa Leku, Kabupaten Buru Selatan,
Propinsi Maluku, atas nama Harumasi dan
Wa Ode Nuriana dari Maluku, Wa Ulu
dari Desa Leku, Kabupaten Buru Selatan,

Humas MK/Prana Patrayoga

Maluku, yang didatangkan oleh H.
Arhawi Ruda pada 5 Maret 2011 dengan
menumpang Kapal Motor Cahaya Murni
milik H. Arhawi, Mahkamah menilai para
Pemohon tidak mengajukan cukup bukti
untuk mendukung dalilnya. “Dengan
demikian, menurut Mahkamah dalil para
Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti,”
ujar Maria.
Selain itu, Mahkamah juga
menimbang mengenai dalil Pemohon yang
mengatakan terdapat wajib pilih tanpa
NIK sebanyak 5.956 jiwa, didominasi
wajib pilih tambahan (dari DPS ke DPT)
dan tidak berdomisili di Kab. Wakatobi.

Wajib pilih tersebut menurut Pemohon
dihadirkan dengan cara memobilisasi
wajib pilih melalui Kapal Motor Aksar
1 sampai dengan Kapal Motor Aksar
8 milik H. Arhawi Ruda (Pasangan
Calon Nomor Urut 5/Terkait). Terhadap
dalil tersebut, Mahkamah menilai para
Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut
dalilnya mengenai mobilisasi massa
menggunakan Kapal Motor Aksar 1 sampai
dengan Aksar 8 milik H Arhawi Ruda.
Adapun dalil mengenai adanya
5.956 pemilih yang tidak memiliki
Nomor Induk Kependudukan (NIK),
Mahkamah menegaskan sebagaimana
telah dimuat dalam putusan-putusan
Mahkamah sebelumnya, bahwa NIK
bukan syarat mutlak bagi tersusunnya
daftar pemilih. Pasalnya, hingga saat ini,
NIK sebagai bagian dari administrasi
kependudukan belum selesai disusun
dan masih membutuhkan waktu untuk
penyempurnaannya. Dipaksakannya NIK
sebagai syarat bagi wajib pilih agar ter

daftar dalam DPS maupun DPT justru
akan membuat banyak warga negara
yang akan kehilangan hak pilihnya.
Dengan demikian kembali dinyatakan
dalil para Pemohon tidak terbukti.
Pemohon juga mendalilkan adanya
pelanggaran bersifat massif dengan
adanya Musrembang Bupati Wakatobi (Ir.
Hugua) melakukan sosialisasi Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Wakatobi Periode 2011- 2016 di delapan
kecamatan
se-Kabupaten
Wakatobi.
Musrembang dilaksanakan bulan Desember
2010 sampai dengan bulan Januari 2011,
yaitu setelah tahapan Penetapan Pasangan
Calon di tingkat Partai Pengusung. Dalam
Musrembang tersebut, Hugua melalui
perangkat pemerintah membagibagikan
uang dalam amplop kepada orang yang
hadir dalam acara hiburan (nyanyi). Orangorang yang diberi uang adalah relawan
pasangan calon nomor urut 5. Terhadap dalil
tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon
tidak dapat membuktikan kebenaran

dalilnya. Mempertimbangkan bahwa dalil
Pemohon banyak yang tidak terbukti dan
mempertimbangkan hal lainnya, maka
Mahkamah dalam amar putusannya
menyatakan menolak permohonan para
Pemohon PHPU Kabupaten Wakatobi untuk
seluruhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya,
perkara ini dimohonkan kelima pasangan
calon bupati dan wakil bupati Wakatobi
tidak terpilih, yaitu Aslaman Sadik - Andi
Hasan (nomor urut 1), La Ode Sudil Baenu
- Halimudin Adam (nomor urut 2), Ediarto
Rusmin - La Ode Hasimin (nomor urut
3), La Ode Bawangi - La Ode Bahasani
(nomor urut 4), dan La Onu La Ola - La
Ode Boa Sardiman (nomor urut 6). KPU
Kabupaten Wakatobi dianggap melakukan
pembiaran atas kecurangan yang dilakukan
pasangan calon bupati dan wakil bupati
Wakatobi nomor urut 5, Hugua - Arhawi
Ruda atau Pihak Terkait dalam perkara ini.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

PHPU Kab. Siak

Tiada Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan
Masif, Permohonan PHPU Ditolak Seluruhnya

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak
permohonan
Pemohon dalam perkara
PHPU Kepala Daerah
Kabupaten Siak, Selasa (10/5) di ruang
sidang Pleno MK. Mahkamah menilai,
dalil para Pemohon yang menyatakan
telah terjadi pelanggaran secara sistematis,
terstruktur, dan masif tidak terbukti secara
hukum. Permohonan ini diajukan oleh
dua pasangan calon kepala daerah, yakni
pasangan calon nomor urut 4, OK. Fauzi
Jamil dan Tengku Muhazza (Perkara No.
43/PHPU.D-IX/2011) serta pasangan
calon nomor urut 2, Said Muhammad dan
Rusdaryanto (Perkara No. 44/PHPU.DIX/2011).
“Pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi hanya berupa pelanggaran yang
tidak signifikan untuk membatalkan hasil
Pemilukada Kabupaten Siak. Pelanggaran
yang bersifat pidana tetap dapat
ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan

Humas MK/GANIE

Para Pemohon dalam sidang putusan perkara PHPU Kepala Daerah
Kabupaten Siak - Perkara No. 43 dan 44/PHPU.D-IX/2011 - Selasa (10/5)
di Ruang Sidang Pleno MK.
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RUANG SIDANG
yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan
Pemohon agar dilakukan Pemilukada
ulang di seluruh wilayah kecamatan di
Kabupaten Siak tidak beralasan hukum,”
ungkap salah satu hakim konstitusi.
Terhadap dalil keterlibatan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dalam mendukung
pasangan pemenang, yakni Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Syamsuar
dan Alfedri (Pihak Terkait dalam perkara
ini), menurut Mahkamah tidak beralasan
hukum. “Panwaslu Kabupaten Siak
dalam keterangan tertulis menyatakan,
tidak pernah ada laporan dan temuan
mengenai keterlibatan pegawai negeri
sipil dalam sosialisasi Pihak Terkait,”
lanjut Mahkamah.
Sementara itu, terkait tudingan
adanya pemberhentian tiga orang Ketua
Rukun Tetangga (RT), Mahkamah
berpendapat, bantahan Pihak Terkait

beralasan hukum. Selain itu, buktibukti yang diajukan Pemohon tidak
dapat meyakinkan Mahkamah bahwa
telah terjadi pelanggaran Pemilukada
yang terstruktur, sistematis, dan massif.
Sebelumnya, Pemohon mendalilkan bahwa
pemberhentian para ketua RT tersebut
dikarenakan menolak untuk mendukung
Pihak Terkait dalam Pemilukada di Kab.
Siak.
Dalam bantahannya, Pihak Terkait
menyatakan
bahwa
pemberhentian
tersebut dilakukan dengan alasan yang
kuat dan telah melibatkan masyarakat
desa. Jadi, bukan keputusan sepihak dan
subjektif sebagaimana dituduhkan. Alasan
pemberhentian tersebut diantaranya:
mengadakan rapat gotong-royong fiktif
sambil meminta sumbangan kepada para
donatur dengan mengatasnamakan kepala
dusun, banyaknya pengaduan warga serta

habis masa jabatannya sebagai ketua RT.
Bahkan, ada yang didasari alasan karena
tidak melakukan tugas dan tanggung
jawabnya selaku pengurus RT.
Sedangkan terhadap dalil-dalil
Pemohon lainnya, Mahkamah berpendapat,
juga tidak terbukti dan tidak beralasan
hukum. Menurut Mahkamah, Pemohon
tidak dapat menunjukkan signifikansi
antara tuduhan dengan hasil perolehan
suara pasangan calon. “Terhadap buktibukti dan keterangan saksi lainnya yang
menjelaskan kemungkinan terjadinya
pelanggaran yang bersifat administratif
dan pidana, Mahkamah menilai, hanyalah
merupakan dugaan-dugaan pelanggaran
yang sifatnya sporadis semata dan tidak
menunjukkan terjadinya pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,
sehingga harus dikesampingkan,” tegas
Mahkamah. (Dodi/mh)

PHPU Kab. Banggai

MK Tolak Seluruh Permohonan Pemohon
PHPU Kab. Banggai

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) akhirnya menolak
permohonan
Pemohon
untuk seluruhnya dalam
Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah
(PHPU) Kabupaten Banggai - Perkara
No. 45/PHPU.D-IX/2011 – pada Rabu
(11/5) sore dalam ruang sidang pleno
MK. “Menolak eksepsi Pihak Termohon
dan Pihak Terkait, Dalam Pokok Perkara,
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” demikian amar putusan MK
dibacakan oleh Hakim Konstitusi Moh.
Mahfud MD (ketua pleno) yang didampingi
para Hakim Konstitusi lainnya.
Pemohon mendalilkan Termohon
telah melakukan pelanggaran pada
pelaksanaan Pemilukada Kabupaten
Banggai Tahun 2011, bahwa Termohon
membiarkan kotak suara berada di tangan
pihak-pihak yang tidak berwenang dan
menyimpan kotak suara tersebut pada
tempat yang tidak semestinya. Pemohon
tidak mengajukan bukti surat atau tulisan
dan saksi untuk membuktikan dalilnya.

42

KONSTITUSI Mei 2011

Terhadap dalil Pemohon tersebut
Termohon membantah dan menyatakan
bahwa penyimpanan kotak suara - kotak
suara yang berisi hasil pemungutan dan

penghitungan suara
dan Wakil Bupati
adalah merupakan
Termohon dengan

Pemilukada Bupati
Kabupaten Banggai
hasil kesepakatan
Panwas Pemilukada

Reaksi pengunjung usai putusan sidang Kabupaten Banggai - Perkara No. 45/PHPU.D-IX/2011
– pada Rabu (11/5) sore dalam ruang sidang pleno MK.

Humas MK/GANIE

Kabupaten Banggai dan Kepolisian
Resort Banggai, dan penguasaannya tetap
berada di bawah penguasaan Termohon,
namun pengawasannya berada di
bawah pengawasan Panwas Pemilukada
Kabupaten Banggai dan Kepolisian Resort
Banggai, bukan berada di tangan pihakpihak yang tidak berkompeten seperti
yang didalilkan oleh Pemohon.
Setelah Mahkamah mempelajari
dan mencermati dalil Pemohon, bantahan
Termohon serta bukti-bukti Termohon,
menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat
membuktikan dalilnya. “Oleh karena itu
dalil Pemohon harus dikesampingkan,”
demikian tegas majelis hakim.
Kemudian mengenai dalil Pemohon
bahwa Pihak Terkait secara sistematis
telah melakukan pelanggaran politik
uang sebelum dan pada saat pelaksanaan
Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun
2011, Pihak Terkait membantah dan
menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah
tidak benar, karena kapasitas Pihak Terkait
tidaklah semampu dan sekuat Pemohon
yang merupakan calon incumbent. Untuk
membuktikan dalil bantahannya Pihak

Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan
yang diberi tanda Bukti PT-28, Bukti PT29, Bukti PT-30, Bukti PT-31, Bukti PT32, Bukti PT-33, Bukti PT-34, Bukti PT35, Bukti PT-36, dan Bukti PT-37.
Selain itu Pihak Terkait mengajukan
saksi-saksi Andhy Prawira Nazaroeddin,
Dahlan AR, Sambrun Lapada, Yakub Tatu,
Aryanto Hakim, dan Dienhi Labulang
yang pada pokoknya menerangkan bahwa
Pihak Terkait tidak pernah melakukan
politk uang pada saat Pemilukada di
Kabupaten Banggai. Justru Pemohonlah
yang telah melakukan pelanggaran politik
uang. Setelah Mahkamah mempelajari dan
mencermati dengan saksama dalil Pemohon,
bantahan Termohon, serta bukti-bukti
yang diajukan Pemohon dan Termohon,
menurut Mahkamah memang benar telah
terjadi pelanggaran politik Oleh karena itu,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak
terbukti dan tidak beralasan hukum.
Selanjutnya dalil Pemohon bahwa
Pihak Terkait melakukan kampanye di
tempat ibadah dengan janji jika Pihak
Terkait terpilih menjadi bupati, masyarakat
yang hadir akan diberikan bantuan, juga

dibantah Pihak Terkait. Menurut Pihak
Terkait, dalil Pemohon tidak sesuai dengan
fakta, karena kehadiran Pihak Terkait
dalam kegiatan agama bukanlah sesuatu
yang baru terjadi hanya jelang atau dalam
tahapan Pemilukada saja. Keterlibatan
dan keaktifan Pihak Terkait (Ir. Herwin
Yatim, M.M.) dalam aktivitas keagamaan
di Kabupaten Banggai tidak terlepas dari
posisinya sebagai Ketua Umum salah satu
Ormas Keislaman yakni Darul Dakwah
& Irsyad (DDI) Kabupaten Banggai dua
periode sejak 2004 sampai 2012.
Setelah Mahkamah mempelajari
dan mencermati dalil Pemohon dan
bantahan Pihak Terkait serta bukti-bukti
yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak
dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup
meyakinkan Mahkamah, lagi pula jika pun
ada, quod non, pelanggaran tersebut tidak
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
yang mempengaruhi perolehan suara
pasangan calon. “Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti
dan tidak beralasan hukum,” ucap Majelis
Hakim. (Nano Tresna A.)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Rokan Hilir

Permohonan Herman-Wahyudi Purwowarsito
Ditolak MK
Salah seorang saksi sedang memberikan
kesaksiannya pada sidang pembuktian IV Perkara
PHPU Rokan Hilir pada Kamis (5/5) di Ruang
Panel MK.

P

ermohonan
perkara
PHPU
Kepala Daerah Kab. Rokan Hilir
yang diajukan oleh Herman
Sani - Wahyudi Purwowarsito
(Pasangan calon bupati dan wakil bupati
kabupaten Rokan Hilir 2011 nomor urut 3)
dinyatakan ditolak Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Rabu (11/5). “Dalam Eksepsi,
menolak eksepsi Termohon dan Pihak
Terkait. Dalam Pokok Perkara, menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
kata Ketua MK Moh Mahfud MD yang
didampingi tujuh hakim konstitusi
lainnya.
Pemohon dalam permohonannya
sebelumnya beralasan Pihak Terkait (Anas
Maamun – Suyatno/ pasangan calon
bupati dan wakil bupati kabupaten Rokan
Hilir 2011 nomor urut 2) telah melakukan
penyalahgunakan jabatan melalui Kepala
Dinas, Camat, Penghulu, Kepala Dusun,
Ketua RT/Ketua RW, PNS, melakukan
intimidasi kepada PNS dan perangkatnya
yang tidak mau mendukung atau menjadi
Tim Sukses Pihak Terkait akan dimutasi dan
dipecat, menekan Yayasan Pendidikan Tri
Erlangga untuk mendukung Pihak Terkait,
melibatkan perusahaan untuk mempengaruhi
karyawan supaya memilih Pihak Terkait.
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Mahkamah setelah memeriksa
dan membertimbangkan semua bukti
akhirnya berpendapat dalil permohonan
Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Terkait dalil Pihak Terkait dan/atau
Tim Pemenangannya telah melakukan
pelanggaran kampanye sebagaimana diatur
dalam PKPU 14/2010 dan pelanggaran
money
politic.
Mahkamah
tidak
menemukan adanya pelanggaran money
politic yang jumlahnya mencapai selisih
sebagaimana perolehan suara Pemohon.
Selanjutnya
mengenai
dalil
Penyelenggara Pemilukada Kabupaten
Rokan Hilir (KPU, PPK, PPS, dan KPPS)
tidak netral dan tidak profesional dalam
menjalankan tugasnya, yaitu terbukti
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan
Hilir (Azhar Syakhban dan Agus Salim)
memihak kepada PihakTerkait, adanya
rekayasa Termohon dalam pengangkatan
PPK, PPS, dan KPPS yang tidak pernah
mengalami perubahan sejak Pemilukada
Gubernur Provinsi Riau Tahun 2008, dan
Termohon tidak melakukan validasi atau
pemutakhiran DPT.
“Mahkamah menemukan fakta
hukum bahwa bukti-bukti yang diper
untukan untuk membuktikan dalil a

quo tidak diberi tanda bukti dan adanya
ketidaksesuaian antara bukti dengan
daftar bukti serta tidak adanya bukti
padahal dalam daftar bukti dicantumkan.
Dengan demikian bukti-bukti a quo tidak
dapat dipastikan untuk membuktikan
dalil yang mana. Seharusnya Pemohon
dalam mengajukan permohonan sudah
menyiapkan dan menyusun rapi buktibukti yang diajukan dan bukan sebaliknya
bukti dicari setelah permohonan diperiksa
di Mahkamah, karena pada dasarnya
permohonan Pemohon disusun dan
didasarkan pada bukti-bukti yang telah
ada. Oleh karena itu, Mahkamah dalam
menilai dalil permohonan Pemohon akan
meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh
Termohon,” jelas Mahkamah.
Dalil Pemohon mengenai ketua
dan anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir
(Azhar Syakhban dan Agus Salim) tidak
netral dan memihak kepada Pihak Terkait
menurut Mahkamah telah terbantahkan
oleh Bukti T-21. Ketidaknetralan Ketua
KPU berdasarkan keterangan Khoiruddin
Syakhban (adiknya Azhar Syakhban) tidak
cukup untuk membenarkan keberpihakan
tersebut. Begitupula soal pemutakhiran
data DPT dan DPS, menurut Mahkamah
jika pun benar tidak dapat dipastikan
memilih siapa dan dalil lainnya.
“Menimbang
bahwa
dari
keseluruhan rangkaian fakta persidangan
sebagaimana diuraikan di atas, menurut
Mahkamah,
pelanggaran-pelanggaran
yang didalilkan oleh Pemohon jikapun
ada, quod non, tidak terbukti bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif, serta
tidak signifikan mempengaruhi hasil
Pemilukada yang menentukan keterpilihan
pasangan calon, sehingga permohonan
Pemohon tidak terbukti menurut hukum,”
jelas Mahkamah di akhir pertimbangan
hukumnya. (Miftakhul Huda)

PHPU Kab. Sungai Penuh

MK Nyatakan Permohonan Tidak terbukti
Menurut Hukum

P

ermohonan Pemohon dalam
perselisihan hasil pemilihan
umum kepala daerah putaran
kedua Kabupaten Sungai Penuh
ditolak seluruhnya oleh Mahkamah
Konstitusi. Demikian dinyatakan oleh
Mahkamah dalam sidang pembacaan
putusan, Rabu (11/5) sore, di ruang sidang
Pleno MK. “Permohonan Pemohon tidak
terbukti menurut hukum,” tegas Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Permohonan ini diajukan oleh Pasangan
Calon Kepala Daerah No. Urut 4, Ahmadi
Zubir-Mushar Azhari.
Mahkamah
menilai,
dalil
Pemohon yang menyatakan Gubernur
Jambi telah memobilisasi pejabat dan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk
mendukung Pasangan Calon Nomor
Urut 1, Asyafri Jaya Barie-Ardinal Salim
(Pihak terkait dalam perkara ini), tidak
memiliki relevansi dengan perkara yang
diajukan. “Karena hal yang didalilkan
Pemohon terjadi pada Pemilukada
Putaran Pertama, sedangkan perkara yang
saat ini diperiksa adalah Pemilukada
Putaran Kedua,” ungkap Mahkamah.
Sedangkan terhadap dalil mengenai
adanya hubungan keluarga antara Gubernur
Jambi dengan Pihak Terkait, menurut
Mahkamah, Pemohon tidak memberikan
cukup bukti. Seandainya memang
Gubernur Jambi bersaudara dengan Pihak
Terkait, lanjut Mahkamah, Pemohon masih
harus membuktikan bahwa hubungan
kekeluargaan
tersebut
memberikan
keuntungan secara melanggar hukum
bagi Pihak Terkait. Namun, Mahkamah
berpandangan, dalil tersebut tidak beralasan.
Selain
itu,
Pemohon
juga
mendalilkan kantor Lurah Sungai Penuh
digunakan sebagai Posko Tim Pemenangan
AJB-Ardinal
selama
Pemilukada
Putaran Kedua. Mahkamah berpendapat,
berdasarkan bukti foto yang diajukan
Pemohon, memang sulit dipisahkan/
dibedakan secara tegas antara tempat/
lokasi kantor kelurahan dengan tempat
acara Deklarasi Adat dan posko Pihak
Terkait. Namun, berdasarkan keterangan
saksi Jusrizal Djohor, justru kantor
Kelurahan Sungai Penuh yang menumpang

Humas MK/GANIE

Pengunjung sidang mendengarkan dengan seksama sidang pembacaan putusan PHPU Kepala Daerah
Putaran Kedua Kabupaten Sungai Penuh dari lobi Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (11/5). Dalam amar
putusannya Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan Pemohon.

pada gedung kantor lembaga adat. Oleh
karenannya, menurut Mahkamah, dalil
Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.
Terkait
kecurangan
berupa
pengunduran
jadwal
Pemilukada,
Mahkamah menegaskan juga tidak
terbukti. Seandainyapun benar Walikota
Sungai
Penuh
mengkondisikan
pengunduran jadwal pemungutan suara,
kata Mahkamah, Pemohon tidak dapat
membuktikan bahwa penundaan jadwal
Pemilukada Putaran Kedua dimaksudkan
untuk memberi kesempatan bagi Pihak
Terkait melakukan konsolidasi tim dan
merangkul lawan politiknya.
Akhirnya,
Mahkamah
pun
berpendapat bahwa pokok permohonan
Pemohon tidak terbukti secara signifikan
mempengaruhi hasil Pemilukada Kota
Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun
2011, dan Mahkamah tidak menemukan
adanya pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif.
Perhatian Khusus
Merujuk pada beberapa dalil dalam
persidangan yang sering menyebutkan

bahwa adanya kecurangan oleh incumbent
dengan cara melakukan mutasi terhadap
aparatnya, Mahkamah pun akhirnya
memberikan catatan dalam pertimbangan
hukumnya kali ini. Dalam putusannya,
Mahkamah menyatakan, menemukan
kejanggalan dalam mutasi sebagaimana
didalilkan oleh Pemohon, namun bukti
yang diajukan Pemohon tidak cukup
memberikan keyakinan kepada Mahkamah
bahwa mutasi dimaksud merupakan bagian
dari upaya Walikota dan jajarannya untuk
secara terstruktur menggalang dukungan
bagi Pihak Terkait.
“Mahkamah memberikan catatan
khusus terhadap pola mutasi pejabat dan
PNS sebagaimana yang dilakukan oleh
Walikota Sungai Penuh pada sekitar hari
pelaksanaan Pemilukada, karena selain
membuka kemungkinan disalahgunakan
untuk mendukung salah satu pasangan
calon, juga berpotensi menimbulkan isuisu yang akan mengganggu pelaksanaan
Pemilukada,” tulis Mahkamah dalam
putusan dengan No. Perkara 47/PHPU.DIX/2011 ini. (Dodi/mh)

Mei 2011 KONSTITUSI

45

RUANG SIDANG

PHPU Kab. Provinsi Sulteng

Lewati Tenggang Waktu,
Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

Humas MK/Tifa

Pihak Termohon (KPU Sulteng) dalam Sidang PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulteng Perkara No.50/PHPU.D-IX/2011. Dalam amar putusannya
Mahkamah tidak dapat menerima permohonan Pemohon. Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim yang dipimpin Moh. Mahfud MD selaku Ketua Pleno, Senin (23/5) siang
di Ruang Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya
memutuskan
perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah - Perkara No.50/
PHPU.D-IX/2011- tidak dapat diterima.
Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim
yang dipimpin Moh. Mahfud MD selaku
Ketua Pleno, pada Senin (23/5) siang di
ruang sidang pleno MK.
“Amar
putusan
mengadili,
mengabulkan Eksepsi Pihak Termohon dan
Pihak Terkait. Dalam pokok permohonan,
menyatakan permohonan Pemohon tidak
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dapat diterima,” ucap Mahfud didampingi
para hakim konstitusi lainnya.
Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait
mengenai tenggang waktu pengajuan
permohonan beralasan menurut hukum dan
pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
Putusan
tersebut
diambil
berdasarkan Surat Keputusan KPU
Provinsi Sulawesi Tengah dengan
No.18/2011 tentang Penetapan Hasil
Perolehan Suara Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Tengah 2011, bertanggal 16 April 2011.
Sementara
permohonan
Pemohon

diajukan ke Mahkamah pada Kamis, 21
April 2011 sesuai Akta Penerimaan Berkas
Permohonan No. 161/PAN. MK/2011.
Seharusnya, pengajuan permohonan
paling lama adalah tiga hari kerja setelah
KPU memutuskan, yakni tanggal 20 April
2011.
“Dengan
demikian
menurut
Mahkamah,
permohonan
Pemohon
diajukan melewati tenggang waktu
sebagaimana
ketentuan
peraturan
perundang-undangan,” tandas Majelis
Hakim kepada para pihak yang
berperkara maupun para pengunjung
sidang lainnya. (Nano Tresna A./mh)

PHPU Kab. Buru Selatan

MK Nyatakan Menolak Seluruh
Permohonan Pemohon

Majelis Hakim dalam sidang PHPU putusan Kabupaten Buru Selatan - Perkara No.51/PHPU.D-IX/2011 - pada Senin (23/5)
di Ruang Sidang Pleno MK. MK menolak seluruh permohonan yang diajukan.

B

erdasarkan fakta dan penilaian
hukum atas fakta persidangan,
Mahkamah Konstitusi (MK)
berpendapat, dalil Pemohon
dalam Perkara No. 51/PHPU.D-IX/2011
tidak terbukti dan tidak beralasan menurut
hukum. Demikian dinyatakan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD dalam Sidang
Pleno Pembacaan Putusan, Senin (23/5)
di ruang Sidang Pleno MK. Perkara
ini terkait perselisihan hasil pemilihan
umum kepala daerah putaran kedua
Kab. Buru Selatan (Bursel), Maluku.
Pemohon dalam perkara ini adalah
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Nomor Urut 1, Anthonius Lesnussa –
Hadji Ali. Selaku Termohon ialah Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bursel.
Sedangkan sebagai Pihak Terkait, Pasangan
Calon Nomor Urut 6, Tagop Sudarsono
Soulisa - Ayub Seleky (calon terpilih).

Sebelumnya, dalam permohonan
nya Pemohon menuding Termohon dan
Pihak Terkait melakukan kecurangan dan
pelanggaran selama Pemilukada. Adapun
dalil Pemohon diantaranya adalah pemilih
fiktif maupun ganda, adanya orang lain dalam
bilik suara selain pemilih, saksi Pemohon
tidak dapat menyaksikan penghitungan
dengan baik karena jarak pandang terlalu
jauh, pengusiran pendukung Pemohon dari
Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta
pengurangan dan penggelembungan suara.
Namun dalam dalam putusannya
tersebut, Mahkamah berpendapat, seluruh
dalil Pemohon tidak terbukti. Terhadap
dalil Pemohon mengenai pemilih ganda,
pemilih fiktif dan 315 surat suara di TPS 1
dan TPS 2 Desa Kampung Baru yang terdiri
dari tujuh surat suara milik pemilih yang
telah meninggal dunia dan 308 surat suara
milik pemilih yang berada di luar daerah,

Humas MK/SERLI

menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat
membuktikannya dengan alat bukti yang
cukup meyakinkan sehingga dalil tersebut
tidak terbukti menurut hukum.
Sedangkan berkenaan dengan
dalil
Pemohon
mengenai
terdapat
orang
lain
selain
pemilih
yang
berada di bilik suara, pengusiran
saksi Pemohon dari TPS, serta proses
penghitungan yang tidak sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku, Mahkamah
menilai, telah terbantahkan oleh keterangan
saksi-saksi Termohon. “Mahkamah tidak
meyakini keterangan saksi-saksi Pemohon
Musa Mony dan Abdullah Lesilawang yang
keterangannya sebagaimana dalil Pemohon,”
ungkap Mahkamah. (Dodi/mh)
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PHPU Kab. Muaro Jambi

Permohonan Enam Cabup-Wabup Muaro Jambi
Ditolak

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menolak untuk
seluruhnya permohonan
para Pemohon perkara
PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Senin
(23/5). Penolakan tersebut karena dalildalil para Pemohon dalam pokok-pokok
permohonan tidak terbukti menurut
hukum. Eksepsi Pihak Terkait juga ditolak
untuk seluruhnya oleh Mahkamah dalam
kesempatan yang sama. Amar putusan
Mahkamah tersebut dibacakan langsung
oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK),
Moh. Mahfud MD.
“Amar
Putusan.
Mengadili,
Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak
eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Permohonan: Menolak
Permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya. Demikian diputuskan dalam
Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi,” ucap Mahfud
membacakan amar putusan Mahkamah.
Putusan tersebut diberikan terhadap
permohonan Para Pemohon. Para Pemohon
PHPU Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah Kabupaten Muaro Jambi, yaitu
Kamaludin Havis-Rizal Lubis (Nomor
Urut 2), Masnah Busro-Ahmad Arifin (No.
Urut 3), Asnawi-Idi Irwansyah (No. Urut
4), Raden Azis Muslim-Irwansyah (No.
Urut 5), dan Muchtar Muis-Juariah (No.
Urut 6). Kelima Pemohon memberikan
kuasanya kepada A. Ihsan Hasibuan,
Krismanto, Sondang Mutiara Silalahi,
Jannes Pakpahan, dan Muschison.
Sedangkan Termohon dalam perkara ini,
yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi. Kuasa hukum Termohon,
yaitu Muhammad Syahlan Samosir,
Kasmadi Kasyim, Meli Cahlia, Fifian Elsa
Marina, dan Irma Aulianti. Pihak Terkait
dalam perkara ini yaitu pasangan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi
terpilih, Burhanudin Mahir-Kemas M.
Fuad (No. Urut 1).
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Pihak Termohon dalam sidang PHPU Kabupaten Muaro Jambi, Pada
sidang pembacaan putusan, Senin (23/5)

Pemohon dalam sidang-sidang
sebelumnya menyampaikan keberatan
terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tingkat Kabupaten Muaro Jambi oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi, tanggal 15 April 2011 di
Sengeti, beserta lampirannya. Selain
itu, Pemohon juga keberatan terhadap
Keputusan KPU Kabupaten Muaro
Jambi No.28/2011 tentang Penetapan
dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Muaro Jambi 2011,
tanggal 15 April 2011.
Pemohon menganggap penetapan
rekapitulasi hasil penghitungan suara
tersebut tidak sah menurut hukum.
Pasalnya, Pemohon menganggap pasangan
Burhanuddin Mahir-Kemas Muhammad
Fuad memperoleh suara tersebut dengan
cara-cara yang melawan hukum atau

Humas MK/serli

disertai
tindakan
penyalahgunaan
kewenangan
yang
dimiliki
oleh
KPU
Kabupaten
Muaro
jambi.
Terhadap dalil yang diajukan
pemohon tersebut, Mahkamah dalam
pertimbangan hukumnya berpendapat
para Pemohon tidak memiliki cukup bukti
bahwa adanya stiker yang menempel
pada alat berat dimaksudkan sebagai
upaya mencari simpati oleh Pihak Terkait.
“Selain keterangan saksi, bukti foto, dan
surat pernyataan, para Pemohon juga
tidak dapat membuktikan bahwa alat
berat tersebut memang milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang
disalahgunakan oleh Pihak Terkait untuk
kepentingannya sendiri. Oleh karenanya,
Mahkamah menilai dalil para Pemohon
tidak terbukti menurut hukum,” papar
Hakim Konstitusi Anwar Usman yang
membacakan
pendapat
Mahkamah
dalam pertimbangan hukum putusan.
Dalil Pemohon lainnya yang
tidak terbukti menurut hukum yakni

mengenai keterlibatan pejabat struktural
maupun PNS dalam acara jalan santai
yang diadakan Pihak Terkait. Mahkamah
berpendapat, kalaupun benar para pejabat
struktural maupun PNS lainnya terlibat
dalam acara jalan santai yang diadakan
Pihak Terkait, Pihak Pemohon tetap tidak
dapat membuktikan bahwa keberadaan
mereka dalam acara tersebut dapat
menciderai kemerdekaan para pemilih

untuk menentukan pilihannya dan juga
berdampak signifikan terhadap perolehan
suara masing-masing Pasangan Calon,
khususnya Pihak Terkait.
Dalil Pemohon lainnya, yaitu
mengenai tindakan Imbang Jayo atau
Imbang Jaya, tidak jelas dan kabur (obscuur
libel) karena selain tempus delicti yang
tidak jelas, juga tidak dibuktikan dengan
alat bukti yang memadai, sehingga dalil

tersebut dikesampingkan oleh Mahkamah.
Dalam bagian akhir pertimbangan hukum
yang dibacakan Wakil Ketua MK Ahmad
Sodiki dinyatakan bahwa Mahkamah
berpendapat dalil para Pemohon yang
pada pokoknya menyatakan telah terjadi
pelanggaran yang serius yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif, tidak
terbukti menurut hukum. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

PHPU Kab. Kuantan Singingi

MK Tolak Permohonan Pasangan Cabup-Wabup
Mursini - Gumpita

T

erjadinya berbagai pelanggaran
dalam proses pemilihan umum
kepala
daerah
Kabupaten
Kuantan Singingi (Kuansing),
Provinsi Riau, sebagaimana didalilkan
Pasangan Mursini-Gumpita, menurut
Mahkamah, tidak terbukti dan tidak
beralasan menurut hukum. Pelanggaranpelanggaran yang didalilkan, kalaupun
ada, quod non, tidak bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif, yang secara
signifikan mempengaruhi peringkat hasil
perolehan suara masing-masing pasangan
calon.
Demikian pendapat Mahkamah
dalam sidang pengucapan putusan
perkara PHPU Kepala Daerah Kuansing
yang digelar di Mahkamah Konstitusi
(MK), Senin (23/5). Dalam amar
putusan untuk perkara No.49/PHPU.DIX/2011 ini, Mahkamah menyatakan
menolak permohonan pasangan MursiniGumpita untuk seluruhnya. Pasangan
Mursini-Gumpita dalam permohonannya
mendalilkan
keterlibatan
aparat
penyelenggara negara dan pegawai
negeri sipil (PNS) dalam memberikan
dukungan kepada Pasangan SukarmisZulkifli. Misalnya dukungan Camat Benai,
Erdiansyah berupa pemberian Asma’ul
Husna bergambar Sukarmis-Zulkifli
sejumlah 142 buah kepada Yunisman,
Kepala Desa Benai Kecil.
Dalil adanya dukungan kepada
pasangan
Sukarmis-Zulkifli
juga

Saksi sedang memberikan keterangan pada sidang pembuktian perkara PHPU
Kab. Kuantan Singingi, Rabu (18/5)

dialamatkan kepada Kepala Desa
Siborobah, Kecamatan Gunung Toar
berupa janji kepada masyarakat Desa akan
mendapat bantuan dari pemerintah seperti
tabung gas kecil, rumah layak huni, aliran
listrik, jembatan, jika Sukarmis Zulkifli
memenangi
Pemilukada
Kuansing.

Humas MK/GANIE

Kemudian
dalil
adanya
kegiatan
terselubung yang diadakan oleh Pemda
Kuansing dalam acara pemberantasan
pornografi yang diikuti oleh para pelajar
SMU di Kec. Kuantan Tengah dengan cara
memerintahkan para Camat se-Kuansing
untuk mengirimkan pelajar yang telah
Mei 2011 KONSTITUSI
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masuk kategori pemilih pemula untuk
hadir pada kegiatan tersebut.
Pasangan
Mursini-Gumpita
juga mendalilkan adanya keterlibatan
Muharman, Plt. Sekretaris Daerah
Kuansing berupa kegiatan di Desa Tabarau
Panjang, Kecamatan Gunung Toar,
dan menghadiri kegiatan pengukuhan
Tim Suzuki di Kasang Lubuk Jambi.
Sedangkan dalil mengenai pelibatan PNS,
menurut Mursini-Gumpita yaitu merekrut
Pemilih yang diwajibkan oleh pimpinan
terhadap bawahannya baik di tingkat desa,
kecamatan dan sekolah-sekolah dengan
mewajibkan kepada bawahannya untuk
mendapatkan Pemilih minimal 10 orang
Pemilih sampai dengan 100 orang Pemilih.
Selain itu, Mursini-Gumpita mendalilkan
adanya intimidasi di Kecamatan Singingi
Hilir terhadap tim suksesnya. Intimidasi ini
melibatkan penyelenggara pemerintahan.
Sedangkan mengenai kecurangan
dalam Pemilukada, Mursini-Gumpita
mendalilkan adanya kecurangan yang
dilakukan oleh Anggota KPPS I Desa
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Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman.
Kemudian adanya penggelembungan suara
di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah,
dengan ditemukannya Pemilih yang
tidak mempunyai surat suara dan tidak
mempunyai KTP akan tetapi mempunyai
1000 undangan.
Bahkan Mursini-Gumpita mendalil
kan penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh Bupati Kuansing (pasangan
calon nomor urut 1). Para penyelenggara
pemerintahan dan PNS di Kuansing
diperintahkan untuk hadir dan mendukung
kegiatan yang dilakukan bupati disertai
dukungan surat perintah tugas (SPT) dari
Plt. Sekda kepada seluruh penyelenggara
pemerintahan Kuansing dan permintaan
dukungan dari masyarakat. Kegiatan
dimaksud yaitu, Melayur Jalur, Do’a
padang dan wirid bulanan, dan Peringatan
Maulid Nabi.
Untuk diketahui, Pemilukada
Kuansing yang dilaksanakan pada 7 April
2011 lalu, diikuti oleh dua pasangan calon,
yaitu pasangan Sukarmis-Zulkifli (nomor

urut 1) dan pasangan Mursini-Gumpita (nomor
urut 2). Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara tertanggal 14
April 2011, dan ditetapkan melalui Surat
Keputusan KPU Kuansing Nomor 15/Kpts/
KPU-Kab/004.435177/2011,
pasangan
Sukarmis-Zulkifli memperoleh suara sah
sebesar 82.504. Sedangkan pesaingnya,
pasangan
Mursini-Gumpita
nomor
urut 2, memperoleh suara sah 69.600.
Berdasarkan hasil tersebut, KPU
Kuansing menetapkan Sukarmis-Zulkifli
sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati terpilih. Namun, pasangan MursiniGumpita tidak menerima penetapan KPU
Kuansing. Mursini-Gumpita menuding
terjadinya pelanggaran sistematis, terstruktur,
dan massif selama pelaksanaan Pemilukada
di Kuansing yang mempengaruhi perolehan
suara.
Selanjutnya,
Mursini-Gumpita
mengajukan keberatan ke MK. Tercatat 8
kali MK menggelar persidangan sengketa
Pemilukada Kuansing ini. (Nur Rosihin
Ana/mh)

PHPU Kab. Mandailing Natal

PHPU Kab. Sorolangun

Lagi, Indra Porkas Lubis - Firdaus Saksi Pemohon
Nasution Mohonkan Pemungutan Ungkap
Keterlibatan
Suara Ulang
PNS

S

etelah Mahkamah Konstitusi (MK)
memberikan putusan pada perkara
PHPU Kabupaten Mandailing
Natal
(6/7/2010)
dengan
merintahkan KPU Kabupaten Mandailing
Natal melakukan pemungutan suara ulang
di seluruh kecamatan di Mandailing Natal,
pasangan Indra Porkas Lubis-Firdaus
Nasution kembali ajukan permohonan ke
MK, Rabu (18/5). Pemohon meminta MK
kembali memutuskan pemungutan suara
ulang dengan mendiskualifikasi pasangan
nomor urut 6, Hidayat Batubara-Dahlan
Hasan Nasution terlebih dulu.
Ketua Panel Hakim, M. Akil
Mochtar di awal persidangan mengatakan

MK telah memutus perkara ini dan putusan
tersebut bukan berupa putusan sela
sehingga perkara yang baru dimohonkan
ini menjadi perkara baru. kuasa hukum
Pemohon, Wakil Kamal menjelaskan dalil
permohonan Pemohon. Kamal mengatakan
inti dari permohonan pihaknya terletak
pada soal verifikasi ijazah SD dan SMP
Hidayat Batubara (calon bupati nomor
urut 6/Pihak Terkait), adanya perubahan
jadwal pemungutan suara ulang yang
ditetapkan KPU Kabu. Mandailing Natal
(Termohon), dan praktik politik uang yang
dilakukan Pihak Terkait. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

P

ara saksi Pemohon dalam
perkara
perselisihan
hasil
pemilihan umum kepala daerah
Kabupaten Sarolangun kembali
mengungkapkan keterlibatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Pemilukada untuk
mendukung pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Ce Hendra dan Pahrul Rozi.
Setidaknya terdapat empat camat, sembilan
kepala desa, dan delapan PNS lainnya yang
menjadi tim pemenangan pasangan calon
nomor urut 1 itu. Demikian dinyatakan oleh
Saksi Abdul Rahman KS, pada persidangan
Rabu (25/5) di ruang sidang Pleno MK.
Pemohon dalam perkara No. 53/PHPU.DIX/2011 ini adalah pasangan calon nomor
urut 3, As’ad Isma dan Maryadi Syarif.
Selain itu, Saksi Sayidina Usman,
membenarkan kesaksian para kepala
desa yang pada persidangan sebelumnya
mengungkapkan bahwa telah ada
pengambilan sumpah terhadap seluruh
kepala desa se-Kab. Sorolangun untuk
mendukung pasangan Ce Hendar-Parul
Rozi (Pihak Terkait dalam perkara ini).
Bahkan, ia menegaskan bahwa pengambilan
sumpah tersebut telah berimplikasi
besar terhadap perolehan suara pasangan
itu. “Benar-benasr dilakukan oleh para
kades,” ujarnya. Bahkan, beberapa kades
menggunakan fasilitas negara dalam usaha
memenangkan Pihak Terkait. (Dodi/mh)

Humas MK/GANIE

Kuasa hukum Pemohon, Wakil Kamal, sedang menjelaskan permohonannya pada sidang pendahuluan,
Rabu (18/5).
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PHPU Kab. Barito Selatan

KPU Bantah
Semua Dalil
Pemohon

PHPU Kota. Salatiga

Kalah, Calon Walikota Incumbent
Ajukan Permohonan ke MK

S

idang
Perselisihan
Hasil
Pemilihan
Umum
Kepala
Daerah
(Pemilukada)
Kabupaten
Barito
Selatan
(Barsel), Kalimantan Tengah, memasuki
tahapan mendengar jawaban Termohon
KPU Barsel dan Pihak Terkait. Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Senin (30/5/2011)
kembali menggelar sidang untuk perkara
Nomor 54/PHPU.D-IX/2011 mengenai
perselisihan hasil pemilukada Barsel
yang diajukan oleh Pasangan Suriawan
Prihandi-H.Syarkawi Harta Tahan (Suka).
Ketua KPU Barsel, Arlansyah,
dalam jawabannya di hadapan Panel Hakim
Konstitusi mempersoalkan surat kuasa
khusus yang dibuat pasangan Suka pada 8
Mei 2011. Arlansyah beralasan KPU Barsel
mengadakan rapat pleno rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilukada Barsel dan
keputusan penetapan tidak terpenuhinya
semua pasangan calon terpilih, pada 9
Mei 2011. Suka harusnya memberi kuasa
setelah Rapat Pleno tersebut. Sehingga
menurut KPU, surat kuasa khusus tersebut
prematur. “Bahwa surat kuasa khusus
Pemohon prematur, tidak prosedural,
dibuat tidak profesional, sebelum ada
penetapan oleh Termohon, sehingga tidak
pantas untuk diterima,” kata Ketua KPU
Barsel, Arlansyah. (Nur Rosihin Ana/mh)
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Pemohon Diah Sunarsasi didampingi kuasa hukum Arteria Dahlan dkk, dalam sidang perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011
dengan agenda pemeriksaan perkara, Rabu (25/5) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pertama
perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Salatiga 2011, Rabu (25/5) dengan
agenda pemeriksaan perkara. Pemohon
dalam perkara tersebut, yaitu Diah
Sunarsasi dan Milhous Teddy Sulistyo
(No.Urut 2) dengan kuasa hukum Arteria
Dahlan dkk. Pemohon menggugat KPU
Kabupaten
Salatiga.yang
didalilkan
melakukan pelanggaran bersifat terstruktur,
masif, dan sistemis.

Pelanggaran
yang
dimaksud
Arteria, yaitu adanya upaya memanipulasi
perhitungan suara yang mengakibatkan
Pihak Terkait memenangi pemilihan
Walikota Salatiga itu. Selain itu, KPU
Kota Salatiga juga dianggap Pemohon
telah meloloskan pasangan calon nomor
urut 4, Bambang Soetopo-Rosa Darwanti,
dalam psikotes. “Kalau tidak ada nomor
empat, pasti kami sudah menang karena
kami punya basis massa yang sama sekali
berbeda,” ujar Arteria.
Agustin/mh)

(Yusti Nurul

PHPU Kab. Tapteng

KPU Laporkan Hasil Varifikasi dan
Klarifikasi Ulang

K

omisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Tengah
(Tapteng) menyatakan hanya
tiga pasangan kepala daerah
yang memenuhi syarat sebagai pasangan
calon dalam pemilihan umum kepala
daerah Kabupaten Tapteng 2011. Mereka
adalah pasangan Dina Riana Samosir dan
Hikmal Batubara; Albiner Sitompul dan
Steven P.B. Simanungkalit; serta Raja
Bonaran Situmeang dan Sukran Jamilan
Tanjung. Sedangkan pasangan Muhammad
Armand Effendy Pohan dan Hotbaen
Bonar Gultom, menurut Termohon (KPU

Kab. Tapteng), tidak memenuhi syarat.
Demikian dinyatakan oleh Ketua
KPU Kab. Tapteng Kabul Lumban Tobing
dalam sidang mendengarkan laporan
Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,
KPU Provinsi, KPU Pusat, Bawaslu,
dan Panwaslu Kabupaten, Jumat (27/5)
di ruang sidang Pleno MK. Laporan
tersebut merupakan hasil dari verifikasi
dan klarifikasi ulang yang dilakukan oleh
Termohon kepada empat pasangan calon
kepala daerah yang diusung oleh partai
politik. (Dodi/mh)

PHPU Kab. Bombana

Termohon dan Pihak Terkait
Menolak Semua Dalil Pemohon

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang
PHPU Kepala Daerah
Kabupaten
Bombana,
Sulawesi Tenggara, Senin (30/5). Sidang
kedua yang digelar di ruang sidang panel
lantai 4 Gedung MK mengagendakan
perbaikan dan mendengar jawaban
Termohon dan Pihak Terkait. Kedua pihak
dalam perkara tersebut di persidangan
menampik seluruh tudingan Pemohon.
Perkara yang diregistrasi dengan
No. 56/PHPU.D-IX/2011 ini diajukan
Pasangan Calon Subhan Tambera Abdul Aziz Baking (Serasi). Pada sidang
sebelumnya kuasa hukum Pemohon,
Kores Tambunan memaparkan sejumlah

pelanggaran yang menjadi keberatan
Pemohon terhadap hasil Pemilukada
Bombana. Pelanggaran yang didalilkan,
terjadinya
penggelembungan
suara
Pasangan No. Urut 2, Tafdil-Masyura Ila
Ladamay (Pihak Terkait), pelanggaran
administratif yang dilakukan oleh KPU
Bombana, keberpihakan Ketua KPU
Bombana dalam pemenangan Pihak
Terkait, mobilisasi aparat, intimidasi, dan
praktik politik uang. Dalil-dalil Pemohon
dibantah keras oleh Termohon dan Terkait.
Melalui kuasa hukumnya,Termohon
mengatakan dalil Pemohon tidak didukung
bukti yang valid dan justru terkesan
provokatif. (Yusti Nurul Agustin/mh)

PHPU Kab. Nias

Dari Pengerahan
Camat Hingga
Jemaat Gereja

S

idang
pembuktian
dengan
agenda pemeriksaan para saksi,
baik dari Pemohon maupun
Termohon (KPUkab Nias) masih
terus berlangsung hingga sidang ketiga ini,
Selasa (3/5). Para saksi Pemohon 41 yang
dihadirkan di antaranya Yuniasa Lawolo,
Destinus Waruwu, dan Betieli Mendrofa.
Yuniasa yang berasal dari Desa Somolomolo Kec. Somolo-molo, mengaku
menyaksikan camat Gido menyampaikan
kata sambutan pada acara pengukuhan tim
sukses tanggal 16 Pebruari 2011 di BNKP
Hiliweto.
“Camat Somolo-molo juga berpihak
kepada pasangan calon nomor urut 2
yang menyampaikan arahan pada tanggal
29 Maret 2011 di Kec. Somolo-molo di
hadapan sejumlah kepala desa dan aparat
desa serta masyarakat,” tuturnya. Kebetulan
acara tersebut memang bertepatan dengan
jadwal kampanye pasangan calon nomor
urut 2 di Kec. Somolo-molo.Saksi
lainnya, Destinus Waruwu, yang berasal
dari Desa Tuhegafoa I Kec. Botomuzoi,
mengatakan ada keberpihakan camat
Botomuzoi mengarahkan para kepala
desa dan jajarannya untuk mendukung
pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana
keterangan saksi Redius Gea pada tanggal
27 April kemarin, pada sidang sebelumnya.
(Yazid/mh)
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SKLN Penajam Vs Kehutanan

Saksi Pemohon Ungkap Kerugian Akibat
“Tahura” pada Sidang SKLN

S

idang Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara antara Pemda
Kabupaten Penajam Paser Utara
(Pemohon) dengan Menteri
Kehutanan (Termohon) kembali digelar,
Selasa (10/5) di MK. Sidang perkara
dengan registrasi No. 2/SKLN-IX/2011
ini beragendakan mendengarkan jawaban
Termohon, keterangan saksi Pemohon,
dan ahli dari Pemohon.

Saksi Pemohon, Sugiono dari
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Penajam Paser Utara
menyampaikan bahwa pihaknya sering
didatangi masyarakat transmigrasi untuk
menjelaskan tentang Tahura (Taman
Hutan Raya). Masyarakat transmigrasi
yang tanahnya berada di wilayah Tahura
selama ini menganggap Tahura sebagai
Taman Hutan Rakyat sehingga saat

penataan batas masyarakat membolehkan
tapal batas di Tahura tersebut. Namun,
setelah disosialisasi mengenai pengertian
Tahura yang sebenarnya dan dijelaskan
dalam wilayah Tahura tidak boleh ada
kegiatan di luar kegiatan kehutanan,
masyarakat jadi merasa sertifikat tanah
mereka tidak berguna. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

SKLN Bupati Kutai Timur Vs Kementerian ESDM

Bupati Kutai Persoalkan Wilayah Pertambangan

M

ahkamah Konstitusi (MK)
di tahun ini kembali me
nyidangkan perkara Seng
keta Kewenangan Lembaga
Negara (SKLN), Kamis (26/5), soal
perkara SKLN Bupati Kabupaten Kutai
Timur terhadap Pemerintah dalam hal ini.
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral RI digelar di MK. Pemohon
perkara ini, yaitu Isran Noor, Bupati
Kutai Timur, Kalimantan Timur. Hadir
dalam persidangan tersebut, yaitu kuasa
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hukum Pemohon, Robikin Emhas, Arif
Effendi, dan Syarif Efendi. Sedangkan
dari Pemerintah yang hadir, yaitu Fadli
Ibrahim dari Kementria ESDM, Sony
Prasetyo, dan Dodi dari Kementerian
Hukum dan HAM.
Robikin Emhas menyampaikan
pokok permohonan dari pihaknya.
Robikin mengatakan permohonannya
terkait dengan pemberian kewenangan
oleh UU No.4/2009 tentang Minerba.
Pemohon mempermasalahkan mengenai

tiga hal. Pertama, tentang penetapan
wilayah pertambangan seperti yang
termaktub dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf
e dan Pasal 9 Ayat (2) UU Minerba.
Kedua, tentang penetapan wilayah usaha
pertambangan sebagaimana ditentukan
pada Pasal 14 Ayat (1) UU Minerba.
Ketiga, tentang pemberian wewenang
oleh UU untuk menetapkan wilayah izin
usaha pertambangan.seperti yang diatur
dalam Pasal 17 Ayat (1) UU Minerba.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

CATATAN PERKARA

Aturan Pensiun Berbeda,
Pensiunan PT Telkom Anggap UU Dana Pensiun
Inkonstitusional
Oleh: Lulu Anjarsari

P

ara pensiunan pegawai PT
Telkom mengajukan pengujian
UU Nomor No. 11/1992 tentang
Dana Pensiun terhadap UUD
RI Tahun 1945. Para pensiunan tersebut,
yakni Hasanuddin Shahib, Kusnendar
Atmosukarto, dan Suharto. Kepaniteraan
MK meregistrasi perkara ini dengan
Nomor 25/PUU-IX/2011.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mendalilkan hak konstitusional
nya terlanggar akibat berlakunya Pasal
27 Ayat 1 yang berbunyi “Peserta yang
pensiun pada usia pensiun normal atau
setelahnya, berhak atas manfaat pensiun
yang dihitung berdasarkan rumus pensiun
yang berlaku bagi kepesertaannya sampai
saat pensiun”. Pasal a quo bertentangan
dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945.
Pemohon
mendalilkan
UU
No.11/1992 tentang Dana Pensiun tidak
mengacu kepada UU No.11/1969 sebagai
perintah UU sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 ayat (a) dan ayat (b). Hal ini
menyebabkan pendiri dana pensiun, dalam
hal ini Direksi PT.Telkom, membuat aturan
pensiun yang menyimpang dari aturan
pensiun yang ditetapkan dalam UU No.
11/1969. Berdasarkan UU No.11/1969,
gaji pokok yang dipakai untuk menetapkan
Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji
pokok yang dipunyai oleh seorang
pegawai pada waktu berhenti bekerja
karena pensiun (Pasal 5 UU No.11/1969).
Direksi PT.Telkom membuat rumus

manfat pensiun melalui Keputusan Direksi
PT.Telkom No.81/2002 juncto Keputusan
Direksi PT.Telkom No.16/2004 yang
bertentangan dengan UU No.11/1969 dan
UUD RI Tahun 1945. Direksi PT.Telkom
justru menggunakan Pasal 27 Ayat (1) UU
No.11/1992 sebagai alasan pembenaran
membuat rumus aturan pensiun yang beda
antara kelompok-kelompok penerima
manfaat pensiun di PT.Telkom. Kemudian,
Direksi
PT.Telkom
menetapkan
Penghasilan Dasar Pensiun setelah
penambahan gaji pokok berdasarkan

tanggal mulainya seorang karyawan
pensiun dan bukan berdasarkan gaji pokok
yang didasarkan atas UU No.11/1969.
Oleh karena itu, dalam petitumnya,
Pemohon meminta agar Majelis Hakim
MK menyatakan Pasal 27 Ayat (1) UU
No.11/1992 tentang Dana Pensiun tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, Pemohon meminta agar
dinyatakan bahwa pembentukan UU
dimaksud tidak memenuhi ketentuan
pembentukan UU berdasarkan UUD RI
1945.

kab-kupang.go.id
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CATATAN PERKARA

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

Nomor Registrasi
9/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

Pemohon

Pengujian UU No. 34
1. Moh. Riyadi Setyarto
Tahun 2004 tentang
2. Rasma
Tentara Nasional
Indonesia [Pasal 3 ayat
(2), Pasal 15 ayat (7), (8),
(9), Pasal 66 ayat (2),
Pasal 67, dan Pasal 68
ayat (2)]

Tanggal Putusan

Amar Putusan

4 Mei 2011

Ditolak

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilu
(Sepanjang Mei 2011)
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

1

40/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Wakatobi 2011

1.

2

41/PHPU.D-IX/2011

3

42/PHPU.D-IX/2011

4

43/PHPU.D-IX/2011

5

44/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
NiasTahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Nias
Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2011
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2011
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Tanggal Putusan

Amar Putusan

Aslaman Sadik dan 4 Mei 2011
Andi Hasan [No.
Urut 1]
2. Sudil Baenu dan
Halimudin Adam
[No. Urut 2]
3. Ediarto Rusmin dan
La Ode Hasimin
[No. Urut 3]
4. Laode Bawngi dan
La Ode Bhasani
[No. Urut 4]
5. La Onu La Ola
dan La Ode Boa
Sardiman [No.
Urut 6]
Faigi’asa Bawamenewi
10 Mei 2011
dan Ronal Zai [No. Urut
3]

Ditolak

Damili R. Gea dan
Aluizaro Telaumbanua
[No. Urut 4]

10 Mei 2011

Ditolak

OK. Fauzi Jamil dan
Tengku Muhazza [No.
Urut 4]

10 Mei 2011

Ditolak

Said Muhammad dan
Rusdaryanto [No. Urut
2]

10 Mei 2011

Ditolak

Ditolak

6

45/PHPU.D-IX/2011

7

46/PHPU.D-IX/2011

8

47/PHPU.D-IX/2011

9

48/PHPU.D-IX/2011

10

49/PHPU.D-IX/2011

11

50/PHPU.D-IX/2011

12

51/PHPU.D-IX/2011

13

52/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2011
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2010
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Sungai
Penuh Putaran Kedua
Tahun 2011
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Muaro
Jambi Tahun 2011

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun
2011
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2011

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Buru
Selatan Tahun 2010
Putaran II
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun
2011

Ma’mun Amir dan H.
MUH. Faizal Mang [No.
Urut 3]

11 Mei 2011

Ditolak

Herman Sani dan
Wahyudi Purwowarsito
[No. Urut 3]

11 Mei 2011

Ditolak

Ahmadi Zubir dan
Mushar Azhari [No. Urut
4]

11 Mei 2011

Ditolak

Kamaludin Havis
23 Mei 2011
dan Rizal Lubis [No.
Urut 2]
2. Masnah Busro dan
Ahmad Arifin [No.
Urut 3]
3. Asnawi AB dan Idi
Irwansyah [No.
Urut 4]
4. Azis Muslim dan
Irwansyah [No.
Urut 5]
5. Muchtar Muis dan
Ratumas Juariah
[No.Urut 6]
Mursini dan Gumpita
23 Mei 2011
[No.Urut 2]

Ditolak

1.

Aminuddin Ponulele 23 Mei 2011
dan Luciana Is
Baculu [No. Urut 1]
2. Sahabuddin
Mustafa dan Faisal
Mahmud [No. Urut
2]
3. Ahmad Yahya
dan Moh. Ma’ruf
Bantilan [No. Urut
5]
Anthonius Lesnussa dan 23 Mei 2011
Hadji Ali

Tidak Dapat Diterima

Indra Porkas Lubis dan
Firdaus Nasution [No.
Urut 7]

Ditolak

1.

27 Mei 2011

Ditolak

Ditolak
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Ki Hadjar Dewantara
Pendidikan Senjata Merebut Kemerdekaan

P

ada setiap tanggal 2 Mei,
Indonesia merayakan peringatan
Hari
Pendidikan
Nasional.
Tanggal tersebut sengaja dipilih
bertepatan dengan hari kelahiran Ki Hadjar
Dewantara. Tokoh yang mendapat gelar
Bapak Pendidikan nasioanl itu terkenal
dengan semboyan tut wuri handayani (di
belakang memberi dorongan), ing madya
mangun karsa (di tengah menciptakan
peluang untuk berprakarsa), ing ngarsa
sungtulada (di depan memberi teladan).
Bahkan, hingga kini tut wuri handayani
dijadikan sebagai semboyan dalam dunia
pendidikan nasional. Semboyan tersebut
tentu saja sekaligus sebagai doa agar
pendidikan mampu menjadikan manusia
Indonesia berada di depan sebagai
teladan.
Ki Hadjar Dewantara sendiri
merupakan sosok teladan. Selain kiprahnya
dalam memajukan dunia pendidikan di
Tanah Air, tak banyak yang tahu bahwa
ia juga merupakan bagian dari penyusun
Undang-undang Dasar 1945. Karena itu,
penting juga dicacat bahwa tokoh yang
mendapat gelar Pahlawan Pergerakan
Nasional ini juga merupakan salah satu
anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di
dalam ruang sidang Badan Penyelidik, ia
menempati kursi nomor 6, yang berada di
deretan terdepan.
Pengecam Kebijakan Kolonial
Ki Hadjar Dewantara lahir di
Yogyakarta, pada 2 Mei 1889, dengan
nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat.
Namun
ia
kemudian
mengubah
namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara,
ketika usianya menginjak 40 tahun
menurut hitungan Tahun Caka. Dengan
menanggalkan gelar kebangsawanan di
depan namanya, sebagaimana ditulis
dalam situs tamansiswa.com, ia merasa
bisa bebas dekat dengan rakyat, baik
secara raga maupun batin.
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Ki Hadjar Dewantara

Sebagai salah satu keturunan
kraton Pakualaman, ia berhak mendapat
pendidikan di Sekolah Dasar Belanda
Eurospeesch Lagere School (ELS).
Kemudian sempat melanjutkan pendidikan
Sekolah Dokter Bumiputra atau School tot
Opleiding van Indische Artsen (STOVIA).
Tetapi ia tak dapat menamatkan sekolahnya
karena sakit.
Ki Hadjar kemudian bekerja sebagai
wartawan di beberapa surat kabar terkemuka
pada masa itu. Sebut saja, Sedyotomo,
Midden Java, De Express, Oetoesan
Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan
Poesara. Situs tamansiswa.com menulis,
ia tergolong penulis handal. Tulisantulisannya sangat komunikatif, tajam dan
patriotik sehingga mampu membangkitkan
semangat antikolonial bagi pembacanya.
Di luar dunia jurnalistik, Soewardi
juga aktif dalam organisasi sosial dan
politik. Pada masa kebangkitan nasional
tahun 1908, ia sudah menduduki posisi
seksi propaganda Boedi Oetomo. Tugasnya
adalah menyebarluaskan dan menggugah
kesadaran masyarakat Indonesia tentang
pentingnya persatuan dan kesatuan
dalam
berbangsa
dan
bernegara.

Sebagai alat perjuangan, bersama Douwes
Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan
dr. Cipto Mangoenkoesoemo, Ki Hadjar
kemudian mendirikan Indische Partij.
Inilah partai politik pertama beraliran
nasionalisme di tanah Hindia Belanda,
yang bertujuan mencapai Indonesia
merdeka. Namun, karena dianggap
dapat membangkitkan rasa nasionalisme
rakyat dan menggerakan kesatuan untuk
menentang pemerintah kolonial Belanda,
Gubernur Jendral Idenburg menolak
pendaftaran partai tersebut sebagai badan
hukum, pada tanggal 11 Maret 1913.
Kritik Ki Hadjar terhadap pemerintah
Belanda diwujudkan dengan pembentukan
Komite Bumipoetra, pada November
1913. Lembaga ini dimaksudkan sebagai
tandingan Komite Perayaan Seratus Tahun
Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite
itu dikritik karena bermaksud merayakan
seabad bebasnya Belanda dari penjajahan
Prancis dengan menarik uang dari rakyat
jajahannya untuk membiayai pesta mereka.
Bukan hanya itu, Ki Hadjar juga
menulis artikel ”Als Ik Eens Nederlander
Was” (Seandainya Aku Seorang Belanda)
yang dimuat dalam surat kabar de
Expres milik dr. Douwes Dekker. Simak
kutipannya:
”Sekiranya aku seorang Belanda,
aku tidak akan menyelenggarakan pestapesta kemerdekaan di negeri yang kita
sendiri telah merampas kemerdekaannya.
Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan
saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas
untuk menyuruh si inlander memberikan
sumbangan untuk dana perayaan itu.
Pikiran untuk menyelenggarakan
perayaan itu saja sudah menghina
mereka dan sekarang kita garuk pula
kantongnya. Ayo teruskan penghinaan
lahir dan batin itu! Kalau aku seorang
Belanda. Apa yang menyinggung
perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku
terutama ialah kenyataan bahwa bangsa

Soewardi atau Ki Hadjar Dewantara kembali ke Indonesia pada September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya.
Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922:
Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Tamansiswa.

inlander diharuskan ikut mengongkosi
suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak
ada
kepentingannya
sedikitpun”.
Akibat tulisannya itu, Gubernur
Jendral
Idenburg
membuang
Ki
Hadjar ke Pulau Bangka. Dua rekan
Ki Hadjar, Douwes Dekker dan Cipto
Mangoenkoesoemo
membuat
aksi
solidaritas dengan menerbitkan tulisan
yang bernada membela Ki Hadjar. Lagilagi pemerintah kolonial menilai tulisan
itu menghasut rakyat untuk memusuhi dan
memberontak. Walhasil keduanya harus
mengalami hukuman pembuangan. Douwes
Dekker dibuang di Kupang. Sedangkan
Cipto Mangoenkoesoemo dibuang ke
Pulau Banda. Namun, mereka bertiga
memilih untuk dibuang ke Negeri Belanda.
Di sana, Ki Hadjar memanfaatkan
kesempatan untuk mendalami masalah
pendidikan dan pengajaran, hingga
mendapat gelar Europeesche Akte.
Dalam studinya itu, sebagaimana ditulis
situs Wikipedia, ia terpikat pada ide-ide
sejumlah tokoh pendidikan Barat, seperti
Froebel dan Montessori, serta pergerakan
pendidikan India, Santiniketan, oleh

keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh
itulah yang mendasari Ki Hadjar dalam
mengembangkan sistem pendidikannya
sendiri.
Menurut buku ”Risalah Sidang
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia” yang diterbitkan
Sekretariat Negara Republik Indonesia
(1995), Ki Hadjar kembali mendalami
dunia jurnalistik selama masa pembuangan.
Ia, antara lain, mendirikan ”Indonesische
Persbureau” untuk lelayani surat kabar
harian di beberapa provinsi. Ki hadjar
juga memimpin ”Hindia Poetra”,
majalah bulanan perkumpulan mahasiswa
Indonesia di Belanda. Ia juga menjadi
pembantu tetap surat kabar ”Het Volk” dan
”De Nieuwe Groene Amsterdammer”.
Perguruan Taman Siswa
Enam tahun kemudian, pada 1919,
Ki Hadjar kembali ke tanah air. Ia sempat
menjadi redaktur Majalah ”De Beweging”
dan ”Persatoean Indonesia”. Bahkan,
karena dianggap salah bicara, ia pernah
dipenjara oleh pemerintah kolonial selama
dua bulan.

biografi.rumus.web.id

Pada 1921, ia kembali ke
Yogyakarta dan menjadi guru kepala
Adhi Dharma School. Sejak saat itu, ia
mulai mencurahkan perhatian di bidang
pendidikan. Ki Hadjar beralih menjadikan
pendidikan sebagai alat perjuangan.
Bagi dia, pendidikan merupakan salah
satu senjata, alat perjuangan meraih
kemerdekaan. Karena itu, bersama rekanrekan seperjuangannya, pada 3 Juli 1922,
ia mendirikan perguruan yang bercorak
nasional, Nationaal Onderwijs Instituut
Tamansiswa atau Perguruan Nasional
Tamansiswa.
Dibanding
sekolah
yang
didirikan Belanda, perguruan ini sangat
menekankan pendidikan rasa kebangsaan
agar para siswa mencintai bangsa dan
tanah air, serta berjuang untuk merebut
kemerdekaan. Upaya tersebut sempat
dihalangi pemerintah kolonial dengan
terbitnya Ordonansi Sekolah Liar pada 1
Oktober 1932. Namun, karena kegigihan
Ki Hadjar, ordonansi itu kemudian dicabut.
Pada saat yang sama, Ki Hadjar
juga kerap menulis. Namun, kini ia
memilih tema pendidikan dan kebudayaan
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berwawasan kebangsaan. Melalui ratusan
tulisannya itulah ia meletakkan dasardasar pendidikan nasional bagi bangsa
Indonesia.
Panitia Perancang UUD
Ketika Jepang menduduki tanah
Hindia, Ki Hadjar melanjutkan perjuangan
di baidang politik. Pada 1943, ketika
Pemerintah Jepang membentuk Pusat
Tenaga Rakyat (Putera), ia duduk sebagai
salah satu pucuk pimpinan di samping Ir.
Soekarno, Drs. Muhammad Hatta serta
K.H. Mas Mansur. Putera adalah sebuah
badan yang bertujuan untuk menyiapkan
partai rakyat baru.
Tak lama berselang, Ki Hadjar juga
terpilih menjadi anggota Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia
dan
Panitia
Persiapan
Kemerdekan Indonesia (PPKI). Di Badan
Penyelidik, ia ditempatkan bersama Moh.
Hatta sebagai anggota Panitia Perancang
Undang-undang Dasar untuk membahas
bidang keuangan dan perekonomian.
Ki Hadjar juga terlibat dalam rapat
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
pada saat Soekarno, memimpin rapat untuk
membahas masalah pemerintah daerah.
Ketika itu, Panitia Kecil mengusulkan agar
Jawa dibagi menjadi 3 Mangkubumen,
daerah Kaigun dibagi menjadi 4

Ki Hadjar Dewantara bersama murid-muridnya.
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Gubermen, sedangkan daerah Sumatera
menjadi 1 propinsi. Namun, pada saat itu
Soekarno menyoal perbedaan istilah dalam
penamaan wilayah teritorial tersebut,
yakni Mangkubumen, Gubernemen, dan
Propinsi.
Oto
Iskandardinata
kemudian
mengusulkan agar menggunakan istilah
yang terlalu berbau kedaerahan, sehingga
bisa dimengerti oleh seluruh rakyat
Indonesia di masa yang akan datang. Ia
lalu mengusulkan istilah propinsi untuk
mengganti mangkubumen yang dipimpin
oleh seorang gubernur, yang menggantikan
istilah gubernemen.
Soekarno kemudian menyimpulkan
bahwa rapat sepakat dengan istilah propinsi
yang dipimpin seorang Gubernur. Propinsi
dibagi menjadi beberapa keresidenan yang
dikepalai oleh seorang Residen. Sedangkan
Rapat kecil mengusulkan pemakaian
istilah Kadipaten yang dipimpin seorang
Adipati.
Ki Hadjar kemudian menyatakan
pendapatnya agar menggunakan istilah
Kadipaten danAdipati.Alasannya, pada saat
itu, Paku Alaman dan Mangukunegaraan
oleh Penjajah Jepang juga dinamakan
sebagai Kadipaten. Sedangkan istilah untuk
pemimpin wilayah, ia berpendapat untuk
memakai Adipati bukan Mangkubumi.
Namun, rapat kemudian menyepakati

untuk menggunakan istilah Keresidenan
yang dipimpin oleh seorang Residen.
Menteri Pendidikan Pertama
Setelah
Indonesia
mem
proklamasikan
kemerdekaannya,
Ki Hadjar terpilih sebagai Menteri
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
pertama dalam pemerintahan Presiden
Soekarno. Atas perhatian dan jasanya
terhadap dunia pendidikan, pada 1957, ia
memperoleh gelar Doctor Honoris Causa
dari Universitas Gajah Mada.
Dua tahun kemudian, pada tanggal 28
April 1959, Ki Hadjar menghembuskan
nafas terakhir di Yogyakarta.
Kota
kelahirannya itu juga sekaligus menjadi
tempat
peristirahatan
terakhirnya.
Berdasarkan surat keputusan Presiden RI
No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November
1959, ia ditetapkan sebagai Pahlawan
Pergerakan Nasional. Ia juga ditetapkan
sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan
tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari
Pendidikan Nasional. Namanya diabadikan
sebagai salah sebuah nama kapal perang
Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara.
Sedangkan potret dirinya diabadikan
pada uang kertas pecahan 20.000
rupiah tahun emisi 1998. (Rita Triana)

biografipahlawan.blogspot.com

CATATAN PERKARA
AKSI

Lomba Debat Konstitusi Mahasiswa
Tingkatkan Budaya Sadar Berkonstitusi
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
membuka secara resmi Lomba
Debat Konstitusi Regional IV yang
dilaksanakan di Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Selasa (3/5) di
Kampus Tembalang, Undip, Semarang.

Humas MK/Andhini SF

M

ahkamah Konstitusi kem
bali menggelar Lomba
Debat Konstitusi bagi
mahasiswa se-Indonesia.
Kali ini, MK menggandeng Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro untuk
menyelenggarakan Kegiatan Lomba
Debat Konstitusi Regional IV. Pembukaan
kegiatan dilaksanakan pada Selasa (3/5)
di Kampus Tembalang, Undip, Semarang.
Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar.
Kegiatan lomba akan dilaksanakan dari
tanggal 3 s.d 5 Mei 2011.
Janedjri menuturkan, kegiatan
Lomba Debat Konstitusi Regional IV
tersebut merupakan lomba debat tingkat
regional pertama dari enam regional yang
direncanakan. Lomba Debat Konstitusi
tahun ini telah diupayakan lebih luas
cakupannya dibanding tahun yang lalu.
“Seiring dengan meningkatnya minat
perguruan tinggi untuk berpartisipasi,”
katanya. Tahun lalu, kegiatan debat hanya
meliputi lima regional.
Kegiatan ini pun dilatarbelakangi

oleh pemikiran pentingnya menumbuhkan
kesadaran berkonstitusi bagi setiap warga
negara. “Agar kita dapat melaksanakan
dan menjalankan UUD 1945, tentu UUD
1945 harus dipahami tidak hanya oleh
penyelenggara negara, tetapi juga oleh
segenap warga Negara,” ujar Janedjri.
Oleh karena itu, menurut Janedjri,
peningkatan pemahaman terhadap UUD
1945 semakin diperlukan di era reformasi.
Karena, UUD 1945 telah mengalami
perubahan sangat mendasar dan seiring
dengan
gelombang
demokratisasi,
bangsa ini telah mengalami dinamika
dan perkembangan pesat baik di bidang
hukum, politik, ekonomi, maupun sosial
budaya. “Semua perkembangan tersebut
harus kita sikapi dan kita arahkan sesuai
dengan koridor UUD 1945 sebagai hukum
tertinggi,” ungkapnya.
Dalam konteks itulah kegiatan debat
ini diselenggarakan. Pemahaman yang
diperlukan untuk melaksanakan UUD
1945 bukan sekadar menghafal bunyi
pasal-pasal tetapi lebih dari itu, yaitu
kemampuan memahami makna ketentuan

konstitusional, atau bahkan kemampuan
menafsirkan, mengidentifikasi masalah,
serta menganalisis masalah dan me
nyelesaikannya dengan menggunakan
argumentasi sesuai dengan konstitusi.
“Hanya dengan demikian UUD 1945
mampu menjadi konstitusi yang hidup
(living contitution) dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara,” tegas Janedjri
Ikhtiar untuk mewujudkan hal itupun
dilakukan MK dengan menyelenggarakan
kegiatan Debat Konstitusi tiap tahunnya.
Melalui lomba debat ini diharapkan
mahasiswa tidak hanya memahami
substansi UUD 1945, tetapi juga mampu
menggunakannya
sebagai
kerangka
analisis dan dasar argumentasi dalam
menyikapi persoalan bangsa dan negara.
“Oleh karena itu, dalam lomba Debat
Konstitusi ini yang dinilai bukan soal
salah dan benar, tetapi lebih pada kekuatan
argumentasi konstitusional yang dibangun
untuk menganalisis isu-isu aktual yang
menjadi tema perdebatan,” papar Janedjri.
(Dodi)
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AKSI

UGM Kalahkan UKSW

Humas MK/Andhini SF

Sekertaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar berfoto bersama pemenang Lomba Debat Konstitusi Regional IV, yakni UGM, UKSW, UNDIP dan UIN Sunan Kalijaga, seusai
pengumuman pemenang lomba di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (5/5).

D

alam rangka menyambut
Hari Ulang Tahun ke-8
Mahkamah Konstitusi (MK),
MK
menyelenggarakan
Lomba Debat Konstitusi Perguruan
Tinggi Tingkat Regional IV. Universitas
Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berhasil
mengalahkan Universitas Kristen Satya
Wacana (UKSW) Salatiga pada tahap final
bertempat di Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro (Undip) Semarang.
Kegiatan tahunan ini lebih diperluas
dari sebelumnya hingga tingkat regional
yang terdiri dari: Regional I meliputi
wilayah Sumatera dan sekitarnya;
Regional II meliputi wilayah DKI Jakarta,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah;
Regional III meliputi Jawa Barat dan
Banten; Regional IV meliputi wilayah
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; Regional
V meliputi wilayah Jawa Timur, Bali,
NTB, NTT dan Kalimantan Selatan; dan
Regional VI meliputi wilayah Sulawesi,
Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku
Utara dan Papua. Dari enam regional
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tersebut nantinya akan di ambil juara 1 dan
juara 2 serta semifinalis 1 dan semifinalis
2 yang akan mewakili masing-masing
regional untuk bertanding di tingkat
nasional.
Regional IV adalah regional yang
pertama kali menyelenggarakan lomba
debat konstitusi tingkat regional pada 3
Mei s.d 5 Mei 2011 bertempat di FH Undip
Semarang. Pada regional ini melibatkan
16 peserta dari Universitas Negeri dan
Swasta di daerah Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta.
Bertindak sebagai dewan juri adalah
Ali Safa’at, (Dosen FH Unibraw), Prof.
Yuliandri (Dekan Fakultas Hukum Unand),
Saldi Isra (Guru Besar Hukum Tata Negara
Unand), Winarno Yudho (Dosen FH UI),
Guntur Hamzah (Dosen FH Unhas),
Zen Zanibar (Dosen FH Unsri), Mirza
Nasution (Dosen FH USU), Dr. Marwan
Mas (Dosen FH Unhas), Irman Putrasidin
(Pakar Hukum Tata Negara), Susi Dwi
Haryanti (Dosen FH Unpad), Suharizal
(Dosen FH Unand), Sukardi (Dosen FH

Unair) dan Kurnia Warman (Dosen FH
Unand).
Semifinal pertama mempertemukan
antara tim Fakultas Hukum (FH)
Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
(UNDIP) dengan tema yang diperdebatkan
adalah pro-kontra Koalisi Dalam Sistem
Presidensiil. Sedangkan semifinal kedua
mempertemukan antara Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga (UKSW) dengan FH Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan
Kalijaga) dengan memperdebatkan tema
yang sama.
Setelah dewan juri menilai per
lombaan ini, dua tim peserta lomba
akhirnya yang berhak masuk final
adalah FH UGM dengan FH UKSW
yang memperdebatkan tema pro – kontra
pemilihan gubernur DIY. Keluar sebagai
pemenang adalah UGM, sehingga terdapat
4 perwakilan Universitas dari regional
IV yakni UGM, UKSW, UNDIP dan
UIN Sunan Kalijaga. (Andhini SF/mh)

UI Tuan Rumah Sekaligus Juara I Regional II

Humas MK/Prana Patrayoga

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar bersama Wakil Dekan FH UI Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H.
dan Juri Final Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS berfoto bersama dengan pemenang Lomba Debat Konstitusi
Regional II, Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Atmajaya Jakarta usai pertandingan, Kamis (10/5) di
Auditorium Fakultas Hukum UI.

L

omba Debat Konstitusi bagi
mahasiswa se-Indonesia Regi
onal II yang diselenggarakan di
kampus Universitas Indonesia
akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah
Universitas Indonesia (UI) yang berhasil
mengalahkan Univesitas Atmajaya Jakarta
dalam tahap final yang diselenggarakan di
auditorium Fakulktas Hukum UI.
Tingkat Regional II tersebut telah
menghasilkan juara 1 Universitas Indonesia
dan juara 2 Universitas Atmajaya Jakarta
serta semifinalis Universitas Trisakti dan
Universitas Pancasila   yang akan mewakili
masing-masing regional untuk bertanding
di tingkat nasional yang rencananya
akan dilaksanakan pada bulan Juli 2011
mendatang
Bertindak sebagai dewan juri adalah
Susi Dwi Haryanti (Dosen FH UNPAD),

Hasrul Halili, ( Dosen FH UGM), Arif
Hidayat (Dosen FH UNDIP), Zainal Arifin
Mochtar (Dosen FH UGM), Sukardi
(Dosen FH UNAIR), Jazim Hamidi (Dosen
FH UNIBRAW), dan Mirza Nasution
(Dosen FH USU).
Semifinal pertama mempertemukan
antara tim Fakultas Hukum (FH)
Universitas Indonesia (UI) dengan
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
dengan tema yang diperdebatkan adalah
pro-kontra “Koalisi Dalam Sistem
Presidensiil”. Sedangkan semifinal ke
dua mempertemukan antara Fakultas
Hukum Universitas Pancasila dengan
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Jakarta dengan memperdebatkan tema
yang sama.
Usai pertandingan final dewan
juri menilai perlombaan, bahwa dua tim

peserta lomba akhirnya yang berhak
masuk final adalah FH Universitas
Indonesia dengan FH Universitas Atma
jaya yang memperdebatkan tema pro –
kontra “Hukuman Mati untuk Koruptor”.
Dan keluar sebagai pemenang adalah
Universitas Indonesia (UI), sehingga
terdapat 4 perwakilan Universitas dari
regional IV yakni Universitas Indonesia,
Universitas Atmajaya, Universitas Trisakti
dan Universitas Pancasila.
Lomba Debat Konstitusi berikutnya
akan diselenggarakan pada tanggal 18
s.d 20 Mei 2011 untuk Regional III
yang meliputi Jawa Barat dan Banten di
Universitas Padjajaran dan Regional VI
meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan
Selatan, Maluku, Maluku Utara dan
Papua di Universitas Hasanuddin. (Yoga
Adiputra)
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Dari Hukum Progresif, Perselisihan Hasil Pemilu
Hingga SKLN
Hakim Konstitusi Akil Mochtar sedang
menyampaikan materi “Mahkamah Konstitusi,
Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum”dalam acara Temu Wicara “Peningkatan
Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK
Bagi Pengawas Pemilu di Lingkungan Bawaslu
kerja sama MK-Bawaslu yang berlangsung 29
April-1 Mei di Hotel Arya Duta, Jakarta.

Humas MK/Yogi DJ

W

acana hukum progresif di
Indonesia muncul karena
banyaknya persoalan hu
kum yang timbul akibat
penegak hukum mengimplementasikan
hukum tertulis dengan kaku. Di antaranya,
persoalan celah-celah hukum tertulis yang
mengakibatkan kesulitan menghadapi
korupsi di Indonesia.
“Juga pemidanaan terhadap rakyat
kecil yang berat dan kadang tidak manusiawi
karena hanya mengikuti teks hukum,
serta penegakan hukum yang tidak sesuai
dengan keadilan dan hati nurani,” ungkap
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva yang
menyajikan materi “Mahkamah Konstitusi,
Hukum Progresif dan Keadilan Substantif”
dalam Temu Wicara MK-Bawaslu yang
berlangsung 29 April-1 Mei di Hotel Arya
Duta, Jakarta.
Hamdan juga melansir pernyataan
Ketua MK Mahfud MD bahwa Mahkamah
Konstitusi (MK) tidak menegakkan
hukum, tetapi menegakkan keadilan yang
merupakan perpaduan antara akal sehat
dengan undang-undang. Hanya dengan
pandangan seperti itulah penegakan
hukum akan memberikan keadilan pada
masyarakat (keadilan substantif). Karena
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nya, hukum bisa dilanggar bila menutup
jalan bagi tegaknya keadilan.
Dalam kesempatan yang sama,
Hakim Konstitusi Akil Mochtar menyajikan
materi “Mahkamah Konstitusi, Pemilu dan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”. Akil
menerangkan bahwa MK memaknai dan
memberikan pandangan hukumnya melalui
putusan-putusannya dengan memberikan
penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan.
Selain itu, kata Akil, Mahkamah Konstitusi
meneliti secara mendalam berdasarkan
kebenaran materiil adanya pelanggaran
yang bersifat terstruktur, sistematis, dan
masif yang mempengaruhi perolehan
suara dalam pemilihan umum. “MK
merumus fakta hukum yang nyata-nyata
terbukti tentang terjadinya suatu tindakan
yang mencederai hak-hak asasi manusia,
terutama hak politik,” jelas Akil.
Lebih lanjut Akil mengatakan,
fungsi penyelenggaraan Pemilu tidak
hanya
dilaksanakan
oleh
Komisi
Pemilihan Umum (KPU), tetapi termasuk
juga lembaga pengawas pemilu, dalam hal
ini Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan pemilu yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri.

Sementara itu Hakim Konstitusi
Anwar Usman memaparkan materi
“Penyelesaian Sengketa Kewenangan
Antar Lembaga Negara, Pembubaran
Partai Politik dan Pemakzulan Presiden
di Mahkamah Konstitusi.” Dijelaskan
Anwar, hingga saat ini telah ada 14 perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
(SKLN) teregistrasi di MK dan sudah
diputus 12 perkara.
“Namun belum ada perkara SKLN
yang dikabulkan oleh MK. Sebagian besar
perkara dinyatakan tidak dapat diterima
karena tidak memenuhi syarat,” jelas
Anwar.
Selain tiga Hakim Konstitusi ter
sebut, ada narasumber lainnya antara
lain Wakil Ketua MPR Lukman Hakim
Saefuddin yang menyajikan materi
“Perubahan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
Termasuk
narasumber mantan Hakim Konstitusi
Maruarar Siahaan dengan materi “Hukum
Acara Judicial Review dan Mekanisme
Checks and Balances dalam Legislasi”.
Hingga akhirnya, Panitera MK Kasianur
Sidauruk secara resmi menutup Temu
Wicara MK-Bawaslu pada Minggu (1/5)
siang. (Nano Tresna A./mh)

Ketua MK: MK dan TNI Sama-Sama Bertugas
Menjaga Konstitusi

Humas MK/Ganie

Ketua MK Mahfud MD didampingi Wakasad Letjen TNI Budiman saat memberikan sambutan pada
pembukaan “Temu Wicara Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK Bagi Perwira TNI
AD” di Hotel Arya Duta, Jakarta, Jumat (6/5) sore.

M

K dan TNI sama-sama
bertugas menjaga Konstitusi
agar berjalan dengan baik.
Konstitusi hasil amandemen
kurun waktu 1999-2002, dalam praktiknya
tidak berjalan mulus, ada saja pihak
yang pro dan kontra, ungkap Ketua MK
Mahfud MD saat memberikan sambutan
sebelum membuka resmi “Temu Wicara
Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi
dan Hukum Acara MK Bagi Perwira TNI
AD” di Hotel Arya Duta, Jakarta, Jumat
(6/5) sore.
“Ada yang mengatakan Konstitusi
hasil amandemen sudah baik, ada yang
mengatakan sudah baik tapi tetap ada
kekurangannya dan harus dibenahi.
Sedangkan pihak yang kontra mengatakan
Konstitusi hasil amandemen adalah
kebablasan,” ujar Mahfud di hadapan para
peserta temu wicara yang akan berlangsung
6-8 Mei 2011.

Namun demikian, lanjut Mahfud, hal
terpenting adalah melaksanakan Konstitusi
dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak perlu
mempersoalkan benar-salah Konstitusi atau
baik-buruk Konstitusi. “Kita tidak punya
hak menyatakan benar-salah Konstitusi
atau baik-buruk Konstitusi. Kewajiban
kita adalah melaksanakan Konstitusi.
Karena bagaimanapun, Konstitusi yang
sudah diamandemen merupakan hasil
kesepakatan bersama,” tegas Mahfud.
Sementara itu Wakasad Letjen TNI
Budiman mengatakan, Temu Wicara
kerjasama MK-TNI AD bertitik-tolak
dari kesamaan pandangan bahwa TNI
AD dan MK pada hakikatnya memiliki
tanggung jawab yang sama dalam
menjaga integritas dan kedaulatan bangsa
Indonesia.Oleh karena itu TNI AD dan
MK terus berupaya menjalin komunikasi
dan berkesinambungan.
“Sehingga diharapkan akan tercipta

satu sinergi yang kokoh dan solid antara
MK dengan TNI AD. Khususnya terkait
dengan tugas dan peran serta fungsi
AD sebagaimana diamanatkan dalam
UU No.34/2004 tentang TNI agar
pelaksanaannya dapat berjalan dengan
optimal dan konsisten,” papar Budiman.
Berkaitan dengan hal itulah, kata
Budiman, temu wicara ini diharapkan dapat
menjadi forum yang tepat bagi komunitas
hukum di lingkungan TNI AD, untuk
menambah pengetahuan dan wawasan
seputar hukum dan konstitusi. “Khususnya,
perihal penanganan MK untuk mengadili
sengketa kewenangan antara lembaga
negara. Selain itu MK diharapkan dapat
menyampaikan pengetahuan tentang
hukum acara penanganan perselisihan
hasil pemilu atau pemilukada, pengujian
undang-undang serta materi lainnya,”
tandas Budiman. (Nano Tresna A/Yoga)
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AKSI

Wakil Ketua MK Resmi Buka TW MK-Muslimat NU

Humas MK/Ganie

(Ki-Ka) Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa , Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki,
dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya saat pembukaan Temu Wicara MK dan PP
Muslimat NU, Jumat (13/5) di Ballroom Hotel Arya Duta.

D

alam rangka menyosialisasi
kan pendidikan kesadaran ber
konstitusi di kalangan Mus
limat Nahdlatul Ulama (NU),
Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama
dengan Muslimat NU menyelenggarakan
Temu Wicara “Peningkatan Pemahaman
Berkonstitusi dan HukumAcara Mahkamah
Konstitusi Kalangan Tokoh Perempuan,
Pengurus dan Aktivis Muslimat NU”, 1315 Mei 2011.
Wakil Ketua MK Sodiki menga
takan MK memiliki kewenangan yang
berbeda dengan kewenangan Mahkamah
Agung (MA). Kewenangan pertama
MK adalah menguji UU terhadap UUD
1945. “Kedua, memutus sengketa lem
baga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD. Ketiga, memutus
pembubaran partai politik. Keempat,
memutus perselisihan hasil pemilu.
Selain kewenangan tersebut, MK
berkewajiban memberi putusan tentang
pendapat DPR bahwa Presiden telah
melanggar UUD,“ ujar Sodiki dalam
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acara yang diselenggarakan pada Jumat
(13/5) di Hotel Arya Duta, Jakarta.
Dalam acara yang dihadiri antara
lain Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, Ketua
Umum PBNU Said Agil Siraj dan Ketua
Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar
Parawansa, Sodiki juga mengungkapkan,
banyak sekali UU yang sudah dibatalkan
MK dalam pengujian UU. Pembatalan
itu bukanlah UU seluruhnya, tetapi pada
pasal-pasal tertentu. “Karena UU di
Indonesia mewarisi UU yang berasal
dari zaman Hindia Belanda, juga zaman
kemerdekaan, kemudian menurut kaca
mata UUD 1945, bertentangan dengan
UUD 1945,” kata Sodiki.
Sodiki melanjutkan, acara Temu
Wicara MK-Muslimat NU menjadi
pembudayaan konstitusi maupun pem
budayaan berdemokrasi. Sebab, salah satu
fungsi demokrasi adalah ‘menjinakkan’
kekerasan-kekerasan. Selain itu demokrasi
berfungsi menampilkan nilai-nilai keadilan.
“Oleh sebab itu kalau suatu Pemilu legislatif
atau Pemilukada menampakkan suatu proses

intimidasi, ketidakjujuran, politik uang,
kekerasan dan sebagainya, itu semuanya ber
tentangan dengan demokrasi,” tegas Sodiki.
Karena itulah, lanjut Sodiki, pen
demokrasian itu adalah suatu proses
pemberdayaan agar orang lebih menghormati
nilai-nilai kemanusiaan. Itulah pentingnya
kesesuaian antara ajaran agama dan
demokrasi. Dengan demikian, hasil akhir
pemilihan umum tidak boleh mengandalkan
bentuk kekerasan, pemaksaan, dan
sebagainya. Disinilah kita menampilkan apa
yang disebut dengan keadilan substantif.
Bukan hanya dilaksanakan saja, tetapi
pelaksanaan itu harus menghasilkan sesuatu
yang benar.
“Kalau pemilihan umum dilak
sanakan dengan penuh konflik, intimidasi,
penyuapan, politik uang dan sebagainya,
itu sepertinya mendapatkan sesuatu yang
haram. MK tidak rela hasil pemilihan
umum dicapai dengan cara yang haram
dan hasilnya pun merupakan hasil yang
haram,” tandas Sodiki. (Nano Tresna A/
mh)

Serius Bangun Pusdok,
MK Konsultasi dengan
Para Ahli Hukum dan Sejarawan

Humas MK/Ganie

Ketua MK Moh. Mahfud MD, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dengan didampingi tujuh hakim konstitusi yaitu
Harjono, Akil Mochtar, Maria Farida, M. Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva dan Anwar Usman dan
mantan konstitusi di antaranya Laica Marzuki, HAS Natabaya, Maruarar Siahaan saat rapat koordinasi dengan
berbagai ahli hukum dan sejarawan konstitusi sera Forum Konstitusi (FK), dalam rangka pembangunan Pusat
Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Kamis (19/5) di Lt. 8 Gedung MK.

G

una mendapatkan berbagai
masukan tentang rencana
pembangunan Pusat Dokumen
tasi Sejarah Konstitusi dan
Mahkamah Konstitusi, MK menggelar
rapat koordinasi dengan berbagai ahli
hukum dan sejarawan konstitusi dan
Forum Konstitusi (FK) pada Kamis (19/5)
di Lt. 8 Gedung MK.
Acara ini dihadiri Ketua MK Moh.
Mahfud MD, Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki dengan didampingi tujuh hakim
konstitusi yaitu Harjono, Akil Mochtar,
Maria Farida Indrati, Muhammad Alim,
Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva dan
Anwar Usman. Hadir pula mantan Hakim
Konstitusi di antaranya Laica Marzuki,
HAS Natabaya, Maruarar Siahaan.
Sedangkan ahli hukum dan sejarawan
konstitusi yang hadir, yaitu Sri Soemantri,
A.B. Kusumah, Syafruddin Bahar, Adnan
Buyung Nasution dan anggota FK yakni
Jakob Tobing, Slamet Effendy Yusuf,
Andi Mattalata, Harun Kamil, serta Zain
Badjeber.

Rencana pembangunan ini men
dapatkan respon positif dari berbagai
pihak. “Ketika ada berita kecil tentang
MK yang akan membangun Pusat
Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan
Mahkamah Konstitusi, ternyata banyak
yang memberikan tanggapan positif, salah
satu di antaranya dari Adnan Buyung
sampai melayangkan surat kepada kami
memberikan beberapa masukan mengenai
Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi.
Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk
mengadakan pertemuan ini untuk mendapat
masukan. Kami juga mengharapkan Pusat
Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan
Mahkamah Konstitusi mengangkat sejarah
yang penuh kejujuran dan kearifan untuk
generasi muda mendatang,” urai Mahfud.
Sementara itu dalam pemaparannya
mengenai rencana pembangunan Pusdok
ini, Sekretaris Jenderal MK Janedjri
M. Gaffar menguraikan pembangunan
Pusdok sebagai upaya memahami sejarah
konstitusi dan MK untuk menumbuhkan
nilai-nilai dan semangat kebangsaan

bagi generasi saat ini dan generasi
masa mendatang. “Pembangunan Pusat
Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan
Mahkamah Konstitusi juga merupakan
bentuk tanggung jawab MK memenuhi
kebutuhan sejarah terutama mengenai
sejarah Konstitusi,” tegasnya.
Menurut
Janedjri,
isi
Pusat
Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan
Mahkamah Konstitusi nantinya akan
terbagi menjadi tiga bagian, yakni lahirnya
semangat kebangsaan, sejarah konstitusi
Indonesia, serta sejarah Mahkamah
Konstitusi Indonesia. “Sedangkan untuk
konten atau materi yang akan ditampilkan,
berupa naskah (verbal), Audio Visual
(Audial Film), Foto (Piktorial), BendaBenda
Bersejarah,
buku
Sejarah
Konstitusi dan MK. Sementara itu, lokasi
pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah
Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
akan ditempatkan di Perpustakaan lantai
5 Gedung MK hingga ke Dome Gedung
MK,” terang Janedjri.
Dalam kesempatan itu, Adnan
Buyung Nasution menegaskan pentingnya
pemahaman
berkewarganegaran
di
samping nilai-nilai kebangsaan. “Untuk
itulah diharapkan pembangunan Pusat
Dokumentasi
Sejarah
Konstitusi
dan
Mahkamah
Konstitusi
dapat
menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap
bangsa Indonesia dan bangga dengan
kewarganegaraan Indonesia pada generasi
kini dan masa mendatang,” ungkapnya.
Pakar Hukum Tata Negara Sri
Soemantri menyarankan agar Pusat
Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan
Mahkamah Konstitusi mengedepankan
kejujuran dan kearifan dalam memaparkan
sejarah mengenai konstitusi dan mahkamah
Konstitusi. “Rasanya perlu juga dibahas
tidak hanya mengenai lahirnya Konstitusi,
tetapi juga lahirnya Pembukaan UUD
1945,” tuturnya.
Terkait substansi dalam Pusdok,
banyak masukan selain dua ahli diatas,
misalnya A.B. Kusuma, Syafruddin Bahar,
hakim konstitusi, mantan hakim konstitusi
dan anggota FK. Banyak peristiwa
perjalanan konstitusi dan MK perlu
dimasukkan. Misalkan saja ada usulan
mengenai pentingnya dimasukkannya
Penjelasan UUD 1945, Piagam Jakarta,
praktik-praktik ketatanegaraan yang
penting dengan dinamikanya sendiri,
lahirnya ide judicial review sejak di
BPUPK dan hal penting lainnya, serta
masukkannya hal-hal terkait sumber dan
mekanisme klarifikasi berbagai dokumen
kepada para ahli. (Lulu Anjarsari/mh)
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MK Peringati 103 Tahun Kebangkitan Nasional

Humas MK/Ganie

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat menjadi pembina upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan
Nasional pada Jumat (20/5) di halaman Gedung MK.

D

alam kebebasan berdemokrasi
dan berekspresi diharapkan
agar seluruh komponen bangsa
Indonesia memperkokoh kara
kter nasional sebagai jati diri bangsa.
Demikian isi sambutan Menteri Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia Tifatul
Sembiring yang dibacakan oleh Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri
M. Gaffar selaku pembina upacara dalam
rangka memperingati Hari Kebangkitan
Nasional pada Jumat (20/5) di halaman
Gedung MK. Peringatan Hari Kebangkitan
Nasional (Harkitnas) pada 2011 ini
mengangkat tema “Dengan Semangat
Hari Kebangkitan Nasional ke-103 Tahun
2011, Kita Wujudkan Kebangsaan yang
Berkarakter, Bersatu, dan Berdaya Saing
Menuju Masyarakat yang Sejahtera”.
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“Jika dihitung dari titik awal
kebangkitan nasional tahun 1908, maka
pada tahun 2011 ini, kita sudah lebih dari
100 tahun berproses dalam kesadaran
kebangsaan untuk menjadi bangsa yang
memiliki identitas dan jati diri dalam
mengarungi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Wajah dan corak
ke-Indonesia-an tentunya telah banyak
mengalami perubahan dan perkembangan,”
urai Janedjri di hadapan para pegawai MK
yang mengikuti upacara tersebut.
Oleh karena itu, lanjut Janedjri,
dalam rangka tetap menjaga konsistensi
nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis
oleh para pendahulu, tentunya sebagai
generasi penerus perjuangan bangsa,
bangsa Indonesia tidak boleh lengah dan lupa
akan makna hakiki nilai-nilai kebangsaan

tersebut, khusunya dalam menyikapi dan
menghadapi era perubahan dan kemajuan
yang secara terus-menerus terjadi.
“Peringatan Harkitnas yang ke-103
pada tahun 2011 menjadi penting karena
nilai-nilai kebangsaan yang dipelopori oleh
para pendahulu melalui Boedi Oetomo,
harus menjadi energi bagi langkah
perjuangan kita ke depan,” tuturnya.
Dalam kebebasan berdemokrasi dan
berekspresi, terang Janedjri, diperlukan
upaya untuk mengokohkan karakter nasional
yang merupakan jati diri bangsa. “Khususnya
bagi generasi muda, yang diharapkan dapat
menjaga semangat persatuan dan kesatuan
dalam lingkup Negara Kesatuan Republik
Indonesia sehingga bangsa Indonesia sejajar
dengan negara-negara maju lainnya,” tandas
Janedjri. (Lulu Anjarsari/mh)

Ketua MK: “MK Tetap Independen
dan Tidak Dikendalikan Presiden”

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD saat memimpin Rapat Konsultasi Antara MK dengan
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki serta
Hakim Konstitusi lainnya dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar sedangkan dari Komisi III DPR hadir di antaranya
Fahri Hamzah, Aziz Syamsudin, Adang Darojatun, Ruhut Sitompul, Herman Heri, Bukhori Yusuf maupun Martin
Hutabarat, Senin (30/5) siang di lantai 8 Gedung MK.

R

apat Konsultasi Komisi III DPR
dengan Mahkamah Konstitusi
(MK) kembali diselenggarakan
pada Senin (30/5) siang di
lantai 8 Gedung MK. Dalam kesempatan
itu hadir Ketua MK Mahfud MD sebagai
pimpinan rapat, Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki serta Hakim Konstitusi lainnya,
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar. Sedangkan
dari Komisi III DPR hadir di antaranya
Fahri Hamzah, Adang Darojatun, Ruhut
Sitompul, Herman Heri, Bukhori Yusuf
maupun Martin Hutabarat.
Agenda Rapat Konsultasi Komisi
III DPR-MK menyangkut fungsi dan
kinerja MK, legislasi, maupun persoalanpersoalan di bidang anggaran serta
kasus dan problem hukum yang sedang
menghangat. Berbagai hal dipertanyakan
dalam rapat, mulai dari adanya anggapan
agresivitas MK dalam memutus perkara,

terjadinya saling ‘menyandera’ antara
satu pihak dengan pihak lain, sehingga
menyulitkan pemberantasan korupsi,
mengenai ditetapkannya Nunun sebagai
tersangka, hingga persoalan yang paling
hangat soal Nazaruddin.
Menanggapi adanya anggapan agre
sivitas MK dalam memutus perkara,
Mahfud menerangkan bahwa MK membuat
penafsiran-penafsiran yang tidak ditemu
kan kebutuhannya dalam prosedur-prosedur
formal yang tersedia. Meskipun sebelumnya
ada aturan bahwa MK tidak boleh membuat
putusan yang bersifat mengatur.
“Tetapi ketika kita masuk ke ranah
MK, aturan itu tidak bisa diterapkan.
Karena ada satu fakta, kalau kita mengikuti
bunyi UU semata-mata, keadilan tidak
akan terikat. Misalnya UU mengatakan
putusan MK ada dua yaitu menolak atau
mengabulkan. Padahal ada satu putusan

yang tidak bisa ditolak, tapi tidak bisa
dikabulkan. Itulah sebabnya, lalu kita
membuat putusan sela, untuk memastikan
ke arah dikabulkan atau ditolak. Nah,
agresivitas kami sebenarnya terbatas di
situ,” urai Mahfud.
Dikatakan Mahfud lagi, MK dibentuk
untuk mengawal konstitusi. “Kalau terjadi
hal yang melanggar prinsip demokrasi
dan konstitusi tetapi sudah terlewat dari
prosedur-prosedur, apakah MK akan
diam? Itulah sebabnya kita membuat
yurisprudensi-yurisprudensi yang Insya
Allah bisa dipertanggungjawabkan,”
ucap Mahfud yang juga memaparkan
proses pengujian hukum dan penanganan
perkara yang telah dilakukan MK selama
lebih kurang 7 tahun. Menurut Mahfud,
setidaknya ada 3.850 kasus dan 316
perkara yang ditangani.
Lebih lanjut Mahfud menjelaskan
anggapan bahwa MK dikendalikan
Presiden. Menurut Mahfud, MK tetap
independen dan tidak dikendalikan oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY). Mahfud mengaku banyak orang
yang selama ini curiga, MK dikendalikan
Presiden SBY. Kenyataannya, Presiden
tidak pernah datang ke MK untuk
melakukan intervensi. “Bahkan yang
curiga MK diintervensi,” kata Mahfud.
Dalam pertemuan tersebut, Mahfud
juga mengungkapkan bahwa seseorang,
termasuk para penegak hukum harus
bersifat ‘merah’ dan ‘putih’ yang berarti
berani dan bersih. Meskipun kenyataannya
tidak mudah menjadi orang semacam
itu. Banyak orang bersih tapi tidak
berani bertindak, sebaliknya ada orang
berani tapi bertindak dalam hal yang
salah, tidak bersih dan justru orang ini
menjadi berbahaya. “Idealnya seseorang
harus bersifat ‘merah’ dan ‘putih’,” ucap
Mahfud. (Nano Tresna A/mh)
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SLB A Perwari Kuningan Juara Lomba Cerdas
Cermat “Siswa Tunanetra SLTP se-Indonesia”

Humas MK/Prana Patrayoga

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar foto bersama dengan para
Pemenang Lomba Cerdas Cermat “Pemahaman UUD 1945 bagi Siswa Tunanetra SLTP se-Indonesia Tahun
2011”. Lomba ini dimenangkan oleh Juara 1 SLB A Perwari Kuningan (Jeri Sopiandi & Yanti Rusyanti), Juara
2 SLB A Negeri I Pemalang (Reni Riyan & Clinton) dan Juara 3 SLB A Payakumbuh ( Miftahul Novi Anshary &
Andika Firnanda), Minggu (29/5) di Lobi Sidang Pleno Gedung MK.

W

akil Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Achmad
Sodiki mengatakan sangat
mengapresiasi para peserta
Lomba
Cerdas Cermat “Pemahaman
UUD 1945 bagi Siswa Tunanetra SLTP
se-Indonesia” yang diselenggarakan
Mahkamah Konstitusi pada 27-29 Mei
2011
“Masa depan kita bangsa dan negara
diletakkan di tangan Anda. Oleh sebab
itu Mahkamah Konstitusi menimbulkan
optimisme bahwa Anda patut menjadi
contoh potensial untuk melanjutkan
perjuangan bangsa,” ujar Sodiki memberi
sambutan pada Final Lomba Cerdas
Cermat “Pemahaman UUD 1945 bagi
Siswa Tunanetra SLTP se-Indonesia” di
Gedung MK, Minggu (29/5) siang.
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Dikatakan Sodiki lagi, Tuhan tidak
melihat seseorang dari penampilan semata,
kecantikan paras seseorang, maupun
sempurna atau tidaknya seseorang. Lebih
dari itu, Tuhan melihat pada amal bakti
dan dedikasi seseorang.
“Kami percaya bahwa Lomba
Cerdas Cermat ‘Pemahaman UUD 1945
bagi Siswa Tunanetra SLTP se-Indonesia’
akan memberikan dampak yang besar
bagi teman-teman Anda yang belum
sempat datang ke Mahkamah Konstitusi,”
urai Sodiki yang didampingi Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar.
Final Lomba Cerdas Cermat Tingkat
SLTP 2011 di Mahkamah Konstitusi (MK)
mempertemukan SLB A Perwari Kuningan
(Regu A), SLB A Negeri I Pemalang
(Regu B) dan SLB A Payakumbuh (Regu

C). Acara final berlangsung cukup seru
dan menarik, para peserta terlihat begitu
antusias dan cukup memahami materi
lomba. Demikian pula perolehan angka
dari masing-masing regu, cukup ketat.
Alhasil
setelah
berlangsung
sekitar satu jam lebih, Tim Juri Final
Lomba Cerdas Cermat yang antara lain
beranggotakan Ali Syafa’at dan Jacob
Hafiz memutuskan SLB A Perwari
Kuningan sebagai pemenang pertama
dengan nilai 260. Sedangkan tempat
kedua SLB A Negeri I Pemalang dengan
nilai 215, dan tempat ketiga diduduki SLB
A Payakumbuh dengan nilai 210.
Lomba Cerdas Cermat “Pemahaman
UUD 1945 bagi Siswa Tunanetra SLTP seIndonesia” merupakan salah satu rangkaian
kegiatan hari ulang tahun MK ke-8 pada
13 Agustus mendatang. Penyelenggaraan
lomba cerdas cermat 2011 ini adalah
kali ke-6 sejak 2006, diikuti 36 tim yang
mewakili masing-masing sekolah dari 19
provinsi. Jumlah peserta pada 2011 lebih
banyak dibandingkan 2010 yang diikuti 27
tim.
Materi pertanyaan Lomba Cerdas
Cermat “Pemahaman UUD 1945 bagi
Siswa Tunanetra SLTP se-Indonesia”
adalah seputar pasal-pasal dalam UUD
1945, serta pemahamannya. Sebelumnya,
seluruh peserta telah dibekali dengan
buku UUD 1945 dalam huruf braille hasil
terbitan Mahkamah Konstitusi.
Perlombaan ini pula merupakan
wujud nyata tanggung jawab yang
diambil Mahkamah Konstitusi dalam
penyebarluaskan pemahaman mengenai
UUD 1945 ke berbagai kalangan. Selain
itu, lomba ini bertujuan memberi ruang
bagi generasi penerus bangsa, khususnya
siswa-siswi
SMPLB
penyandang
tunanetra untuk dapat lebih memahami
hak konstitusinya. (Nano Tresna A/Yoga)

Mahfud MD Terima Penghargaan
“Seputar Indonesia Awards 2011”

Humas MK/Fitri Yuliana

Ketua MK Mahfud MD menerima penghargaan “Seputar Indonesia Awards 2011” untuk kategori “Seputar Indonesia Newsmaker of The Year”. Penghargaan ini diberikan
langsung oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo di Studio IV RCTI pada Selasa (17/5) sore.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD menerima
penghargaan
“Seputar
Indonesia Awards 2011” untuk
kategori “Seputar Indonesia Newsmaker
of The Year”. Penghargaan ini diberikan
di Studio IV RCTI pada Selasa (17/5)
sore, disaksikan sejumlah pejabat tinggi
dan tokoh nasional yang hadir, antara lain
Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR
Marzuki Alie, mantan Wapres Jusuf Kalla,
anggota DPR Tantowi Yahya, dan banyak
lagi lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud
mengatakan, adakalanya ia mendapat
kritik dari teman yang tidak suka karena ia
seringkali menjadi sumber berita. Menurut
temannya itu, sebaiknya hakim itu diam
dan tidak banyak berkomentar di media.
“Tetapi saya meyakini, rakyat harus
digugah kesadarannya untuk menuntut
hak-haknya dan penyelenggara negara
untuk melaksanakan tugasnya sesuai

dengan konstitusi dan hukum. Ternyata
apa yang saya lakukan tidak salah benar,
karena saya mendapat anugerah ini.
Terima kasih RCTI,” ucap Mahfud dengan
penuh kebahagiaan.
Penghargaan
yang
diberikan
kepada Mahfud itu adalah untuk sosok
yang berdampak dan berpengaruh dalam
memberikan kontribusi pada perjalanan
bangsa, serta ahli di bidangnya dan
berintegritas. Selain Mahfud MD, beberapa
tokoh lainnya juga menerima penghargaan
ini, yaitu Taufiq Kiemas dengan kategori
“The True Wakil Rakyat”, almarhum
jurnalis Rosihan Anwar dengan kategori
“Seputar Indonesia Tributes Awards”.
Juga ada nama Susno Duaji yang
menerima penghargaan serupa dengan
kategori “Most Controversial Newsmaker
of The Year”, Briptu Norman Kamaru
dengan kategori “Most Entertaining
Newsmaker of The Year”, Chris John
dengan kategori “Seputar Indonesia

Sportperson of The Year” dan Tama
Satria Langkun untuk kategori “Young
Newsmaker of The Year” yakni generasi
muda yang berdampak dan berpengaruh
serta menginspirasi generasi muda
lainnya.
Sementara itu Pemimpin Redaksi
RCTI Arief Suditomo mengungkapkan
bahwa “Seputar Indonesia Awards 2011”
adalah apresiasi bagi newsmaker yang
berdampak dan berpengaruh, seiring
21 tahun lamanya RCTI menyajikan
berbagai berita melalui program “Seputar
Indonesia”. “Dengan segala kelebihan
dan kekurangannya, kita akan selalu bisa
memetik pelajaran berharga dari mereka,”
ujarnya.
Dikatakan Arief lagi, ajang “Seputar
Indonesia Awards 2011” merupakan sebuah
momen pembuktian bahwa perjalanan
panjang yang sudah ditempuh RCTI
senantiasa terisi semangat “berdampak
berpengaruh” hanya untuk pemirsa, bukan
yang lain. (Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK Jadi Tamu Khusus Live Chatting
Detik Forum

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Meliyanti Setyorini selaku Commmunity Manager Detikcom melakukan live chatting detik forum saat diundang ke kantor media online www.detik.com, Jumat (27/5) di Jakarta Selatan.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
mengunjungi kantor media
on-line
detik.com
yang
berada di bilangan Jakarta Selatan, Jumat
(27/5) sore. Bagi Mahfud, media visit
memang bukanlah hal baru. Namun,
hal yang berbeda, ia diundang ke
media on-line tersebut sebagai ‘tamu
khusus’ dalam live chatting detik forum.
“Live chatting detik forum ini
semacam ajang tanya jawab secara on-line,
yang memiliki member cukup banyak dari
berbagai kalangan. Mereka bisa bertanya
langsung mengenai apa saja kepada ‘tamu’
yang diundang detik.com yang biasanya
merupakan public figure,” jelas Marwan,
salah seorang tim redaksi dari detik.com.
Dalam kesempatan itu, Mahfud
tak sungkan-sungkan membalas semua
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pertanyaan secara lugas, singkat, dengan
bahasa yang komunikatif. Pertanyaan
diajukan begitu variatif, banyak juga
mengenai kasus paling aktual mengenai
Nazaruddin yang mantan bendahara
Partai Demokrat. Selain itu, ada juga
pertanyaan seputar isu dan kemungkinan
Mahfud menjadi capres pada 2014.
“Saya yang sampai sekarang tidak
ingin (menjadi capres 2014 - red.), bisa-bisa
tergoda menjadi Capres nanti. Mari kita
tunggu saja perjalanan sejarah bangsa,” kata
Mahfud menjawab salah seorang penanya.
Kemudian mengenai siapa yang
akan mendampinginya pada 2014, tersiar
kabar bahwa Sri Mulyani yang digadanggadangkan menjadi pendampingnya
sebagai cawapres. Menjawab pertanyaan
ini Mahfud menjawab secara diplomatis.
“Saya
memang
mengagumi

beliau (Sri Mulyani - red.). Tapi soal
pendamping saya, kan sudah isteri saya
yang selalu setia mendampingi saya,”
kata Mahfud setengah berkelakar.
Live chatting detik forum sudah ada
sejak 2009 dan sudah cukup banyak tokoh
terkenal yang hadir sebagai bintang tamu
untuk berkomunikasi langsung dengan
semua kalangan. Mulai dari sejumlah artis
terkenal sampai politisi dan pejabat penting
sudah pernah hadir dalam forum itu. Di
antaranya, Susno Duaji, dan Amien Rais.
Bahkan untuk ke depan, pihak dari
detik.com siap melakukan inovasi untuk
forum semacam itu, yakni akan membuat
live streaming. Tujuannya, agar suasana
forum tersebut terkesan lebih hidup,
menampilkan gambar maupun foto secara
langsung, dan bukan hanya berupa teks tulisan
pada detik.com. (Nano Tresna A./mh)

Ketua MK:
Saya Tidak Akan Diam Melihat Kemungkaran
Ketua MK Moh Mahfud
MD bersama Anggota
BPK Ali Masykur Musa
dan segenap jajaran
Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) di
antaranya Ketua Umum
KH Said Aqil Siradj, Khatib
Aam Syuriyah KH Malik
Madani, Rais Syuriah KH
Masdar F Masudi, dan
Sekjen Marsudi Syuhud
dalam acara Keprihatinan
Korupsi di Indonesia”,
Kamis (26/5) siang di
Gedung PBNU, Jakarta.

B

angsa Indonesia saat ini dalam
keadaan bahaya dari ancaman
korupsi. Bahkan yang lebih
berbahaya lagi, sekarang
banyak terjadi ‘penyanderaan’ antara satu
dengan yang lain. Misalnya saja, si A
bersalah melakukan tindak pidana korupsi,
tapi kemudian si A ‘menyandera’, kalau
si B berani membongkar kejahatannya,
maka si A akan membuka kejahatan si B.
“Orang tidak berani menindak
seseorang karena dia sudah ‘menyandera’
semua orang, mulai dari yang paling atas
hingga yang paling bawah. Apakah kondisi
seperti ini akan kita biarkan dalam negara
kita?” tanya Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD dalam pertemuan dengan
segenap jajaran Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) bertema “Keprihatinan
Korupsi di Indonesia”, Kamis (26/5)
siang di Gedung PBNU, Jakarta.
Menurut pengamatan Mahfud,
‘penyanderaan’ dilakukan dalam dua cara.
Pertama, caranya diatur agar tidak ada yang
tahu kecuali dia dan yang berkepentingan,
sehingga kalau dia gagal, bisa bilang
‘tak ada bukti, mengaku tidak kenal,
mana saksinya, dan sebagainya.’ Padahal
itu fakta, namun sulit membuktikannya.

“Kedua,
caranya
dengan
‘menyandera’ semua orang agar tidak
berani ‘berteriak’. Ini sangat berbahaya,
sampai kapan negara kita hidup dalam
keadaan begini?” ungkapnya di hadapan
jajaran PBNU dan para jurnalis yang hadir.
Mahfud melanjutkan, di berbagai
negara, umumnya hakim bersikap diam.
Namun apa yang dilakukan Mahfud
sebagai Hakim Konstitusi, dengan berani
menyuarakan kebenaran, bukanlah berarti
ia menyimpang dari kebiasaan para hakim.
“Kalau saya melihat kemungkaran,
saya tidak boleh diam, saya gunakan
kekuasaan. Kalau kekuasaan tidak
menyanggupi kepada masalah itu,
gunakan lisan. Saya harus berteriak
karena sekarang orang saling diam
karena
masing-masing
‘tersandera’
dan saling ‘sandera’,” tegas Mahfud.
Sementara itu Ketua Umum PBNU
Said Aqil Siradj mengatakan bahwa NU
sebagai organisasi kemasyarakatan, ikut
bertanggung jawab pada moral, etika,
nilai, jati diri bangsa Indonesia, agar
dapat mencegah korupsi sedapat mungkin.
“Karena korupsi bisa membangkrutkan
negara sekaligus pengkhianatan terhadap
amanah Allah SWT dan amanat rakyat,”
imbuh Said.

Said menjelaskan, walaupun koruptor
sudah mengembalikan uang hasil korupsi,
tetap saja tidak dapat menggugurkan
hukumannya karena hukum itu milik
Allah SWT. Sedangkan uang hasil korupsi
bisa dikembalikan kepada rakyat sebagai
pemiliknya. “Malah ada dalil yang lebih
keras lagi, ‘Orang yang membangkrutkan
negara,
merusak
tatanan
negara,
hukumannya harus dibunuh’,” ucap Said.
Oleh sebab itu Said berharap
agar di era reformasi ini hendaklah kita
mampu
mewujudkan
pemerintahan
yang bersih. Jangan sampai rakyat terus
menerus menjadi korban, rakyat sudah
lama sengsara dan dimanipulasi, selalu
menjadi tumbal dari koruptor-koruptor
yang ada di Indonesia. “Saya yakin
kalau ada niat yang baik, pemerintah
kita masih bisa menegakkan hukum,
membongkar kasus korupsi,” ujar Said.
Sebelum menutup pertemuan itu,
Mahfud mengingatkan bahwa konteks
gerakan moral secara besar-besaran seperti
disuarakan PBNU untuk memberantas
korupsi menjadi sangat penting. “Mari kita
berteriak sama-sama untuk memberantas
korupsi di Indonesia,” tandas Mahfud.
(Nano Tresna A.)
Mei 2011 KONSTITUSI
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AKSI

Fakultas Syariah IAIN Walisongo
Kunjungi MK

Humas MK/TIFA

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menyampaikan kuliah singkat tentang kewenangan MK kepada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Walisongo Surakarta, yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/5) siang.

M

ahasiswa Fakultas Syariah
Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Walisongo
Surakarta,
berkunjung
ke Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/5)
siang. Kunjungan ini dilaksanakan
dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan
(KKL). Peserta yang terdiri dari 47
mahasiswa didampingi oleh beberapa
dosen pendamping ini, diterima oleh
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
di ruang Presscon lt. 4 Gedung MK.
Dalam kuliah singkatnya, Fadlil
mengangkat tema “Mahkamah Konstitusi
sebagai
Peradilan
Ketatanegaraan.”
Fadlil
mengungkapkan
berbagai
macam hal terkait MK, diantaranya
tentang konsep negara, latar belakang
pembentukan MK, serta kewenangan MK.
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Menurut Fadlil, peran MK adalah
mengawal
hak-hak
konstitusional
warga negara. Dengan kata lain, MK
merupakan The Guardian of The Citizen
Rights. Atau, dalam arti yang lebih
luas, MK bertugas untuk mengawal
konstitusi dan demokratisasi di Indonesia.
Hal itu tentu berbeda dengan
kewenangan Mahkamah Agung. Fadlil
menuturkan, pada prinsipnya, MK
mengadili
permasalahan-permasalahan
hukum terkait konstitusi, sedangkan
MA
mengadili
persoalan-persoalan
terkait pelanggaran hukum (perundangundangan)
di
bawah
konstitusi.
Kemudian, dalam diskusi itu
muncul pertanyaan dari beberapa
peserta. Seorang mahasiswa, Nasrudin
menanyakan apakah ada lembaga atau

institusi yang berwenang menilai putusan
MK serta bagaimanakah sikap MK dalam
menangani perkara, aktif ataukah pasif.
Fadlil pun menjawab. Menurutnya,
tidak ada satu lembaga pun yang
berwenang untuk menilai atau mengadili
putusan MK. Karena, seperti yang telah
ditegaskan oleh konstitusi, MK mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir. Dan,
putusannya bersifat final serta mengikat.
“Suatu sistem harus ada selesainya. Ada
permulaan, harus adapula akhirnya,” jelas
Fadlil. “Puas gak puas harus selesai disini
(MK, red),” selorohnya. Sedangkan sikap
MK adalah pasif. Sehingga, kata Fadlil,
perkara hanya akan diperiksa jika ada
yang mengajukan atau memohonkannya.
(Dodi/mh)

Ketua MK Rayakan Hari Lahirnya Ke-54

K

etua Mahkamah Kontitusi
(MK), Moh. Mahfud MD
merayakan ulang tahunnya
yang ke-54 bersama para
hakim konstitusi, sekjen MK, para kepala
biro di MK dan pejabat MK lainnya, serta
para awak media di lantai 15 Gedung
MK, Jumat (13/5). Mahfud merasa
bersyukur karena sampai di usia saat
ini telah diantar oleh Tuhan dengan cara
yang baik dan berharap dapat memberikan
yang terbaik juga untuk masyarakat.
Acara perayaan ulang tahun
Mahfud yang ke-54 ini jauh dari kata
mewah. Acara tersebut hanya dihadiri
para rekan sejawat di MK beserta para
staf. Sajian yang disuguhkan pun jauh
dari kata mewah. “Kemarin malah saya
diingatkan oleh petugas bank. Kemudian,
saya minta kepada Sekjen MK bahwa
di ulang tahun saya besok (hari ini, red)
saya mau makan nasi bungkus saja
dengan teman-teman,” ujar Mahfud
menceritakan niatnya yang terlaksana.
Mahfud mengaku sebagai orang
desa ia memang tidak terbiasa merayakan
ulang tahun. Perayaan ulang tahunnya baru
dilakukan pertama kali saat ia menjabat
sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Saat itu pun Mahfud mengaku tidak
berencana merayakan ulang tahunnya,
staf Kemenhan-lah yang merencanakan.
Tiap tahunnya, Mahfud memang terbiasa
merayakan hari lahirnya itu dalam
kesederhanaan dengan berdoa dan
makan bersama anak istrinya di rumah.
Tradisi
merayakan
ulang
tahun Mahfud di MK sendiri sudah
dilakukan beberapa kali. Pasalnya,
MK memang memiliki kebiasaan
merayakan hari ulang tahun para
hakim konstitusi, termasuk Mahfud.
Di usianya yang ke-54 tahun ini
Mahfud mengucapkan rasa syukur kepada
Tuhan. Sebab, Mahfud merasa selama
ini ia merasa perjalanan hidupnya selalu
diantar oleh Tuhan dengan cara yang baik.
“Karena terus terang saya ini mendapat
posisi penting di negeri ini tanpa saya

Ketua MK Moh.
Mahfud MD saat
merayakan ulang
tahunnya yang
ke-54 bersama para
Hakim Konstitusi,
Sekjen MK, para
Kepala Biro MK dan
pejabat fungsional
MK, serta insan
pers yang ada di
MK, Jumat (13/5)
di lantai 15 Gedung
MK.

Humas MK/GANIE

berjuang mati-matian apa lagi sampai
kalap. Ini penting, karena banyak orang
itu memperoleh jabatan dengan kalap dan
harus mengeluarkan biaya besar untuk
kampanye atau untuk apa. Saya sendiri
tidak mengeluarkan uang sepeser pun
untuk menjadi anggota DPR dan hakim
konstitusi seperti sekarang,” papar Mahfud
mengenai idealisme yang dipegangnya.
Idealisme yang dipegang Mahfud
itu tetap dipegangnya sampai ia menjadi
Ketua MK saat ini. Ketika diterima
menjadi hakim konstitusi, Mahfud juga
tidak mau mengeluarkan uang sepeserpun
demi alasan apa pun, termasuk alasan
untuk administrasi seperti yang sering
dilakukan oleh orang-orang yang mencari
keuntungan pribadi. Saat ini, saat menjadi
hakim konstitusi pun Mahfud tidak
pernah mencari keuntungan pribadi

dengan menerima suap dan sebagainya.
“Itu yang saya katakan Allah itu sangat
baik kepada saya karena membawa saya
ke tempat-tempat itu tanpa saya harus
megeluarkan uang,” ujarnya bersyukur.
Mahfud juga meyakini kalau
para hakim konstitusi berlaku sama
seperti dirinya. Ia yakin para hakim
konstitusi adalah orang-orang yang tidak
mengandalkan
uang,
kesombongan,
dan jabatan, tapi mengandalkan kualitas
dalam menjalankan amanah di MK.
Di akhir sambutannya di hadapan
para hadirin, ia mengucapkan terima kasih
kepada para hakim konstitusi, Kesekjenan
dan Kepaniteraan MK yang telah bekerja
dengan baik karena telah membantu dirinya
mewujudkan MK yang baik, transparan,
dan terpercaya di mata masyarakat. (Yusti
Nurul Agustin/mh)
Mei 2011 KONSTITUSI
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AKSI

Mahasiswa Undiknas Denpasar Kunjungi MK

Humas MK/Fitri Yuliana

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Bali, yang berkunjung ke
MK pada Selasa (3/5) siang.

H

akim Konstitusi Maria Farida
Indrati mengatakan, selama
ini tidak ada pengawasan
langsung
sebagai
suatu
lembaga terhadap Mahkamah Konstitusi
(MK).
Termasuk
peran
Komisi
Yudisial yang tidak bisa mengawasi
Hakim Konstitusi setelah putusan MK
beberapa tahun lalu. Namun demikian,
pengawasan terhadap Hakim Konstitusi
cukup ketat oleh BPK dan KPK. Setiap
tahun Hakim Konstitusi melaporkan
besar kekayaan dan harta benda secara
detail termasuk pembayaran pajaknya.
“BPK juga mengawasi berbagai
peralatan yang kami gunakan. Misalnya
saat kami mengadakan kunjungan balasan
ke MK negara lain, segala hal berkaitan
dengan keberangkatan kami diperiksa oleh
BPK,” jelas Maria menanggapi pertanyaan
mahasiswa
Universitas
Pendidikan
Nasional (Undiknas) Denpasar, Bali, yang
berkunjung ke MK pada Selasa (3/5) siang.
Selain itu, lanjut Maria, kalau
terjadi sesuatu misalnya Hakim Konstitusi
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melanggar kode etik, maka yang
bersangkutan akan diadili terlebih dahulu
oleh Panel Kehormatan terdiri atas tiga
Hakim Konstitusi. “Lantas kalau tiga
Hakim Konstitusi mendapatkan bukti
bahwa ada Hakim Konstitusi melanggar
kode etik, maka perlu dibentuk Majelis
Kehormatan,” kata Maria kepada
para mahasiswa Undiknas Denpasar
Dalam kesempatan itu Maria juga
menerangkan latar belakang adanya
wewenang utama MK yakni menguji UU
terhadap UUD. Dikatakan Maria, sejarah
terjadinya pengujian undang-undang atau
judicial review di dunia, dilatarbelakangi
kasus Marbury vs Madison yang mencakup
pembatalan ketentuan terkait pengangkatan
hakim (judiciary Act. 1789). Kasus itu pun
jadi dasar kewenangan judicial review
Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Selanjutnya
muncul
gagasan
cemerlang dari Hans Kelsen hingga
terbentuknya MK Austria pada 1920.
Gagasan Kelsen, agar ketentuan konstitusi
sebagai hukum tertinggi dapat dijamin

pelaksanaannya,
diperlukan
organ
yang menguji suatu produk hukum
bertentangan atau tidak dengan konstitusi.
Sedangkan di Indonesia, gagasan
munculnya pengujian undang-undang
sebenarnya sudah sejak masa perjuangan,
dicetuskan Moh. Yamin agar membentuk
Balai Agung (semacam Mahkamah
Agung)
untuk
diberi
wewenang
membandingkan undang-undang. Namun
usul Yamin tidak disetujui Soepomo
karena UUD 1945 tidak menganut
trias politika dan belum banyak sarjana
hukum yang memiliki pengalaman itu.
Barulah setelah terjadi perubahan
UUD 1945, tepatnya 13 Agustus 2003
MKRI dibentuk dan memiliki kewenangan
seperti telah disebutkan sebelumnya. Selain
itu MKRI memiliki kewenangan lainnya,
yakni memutus sengketa kewenangan
lembaga negara dan memutus pembubaran
parpol. Ditambah satu kewajiban MKRI
yaitu memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan atau Wakil Presiden menurut
UUD. (Nano Tresna A/Yoga.)

Mengunjungi MK, Mahasiswa IAIN Raden Fatah
Palembang Belajar Konsep Negara Kesejahteraan

Humas MK/TIFA

Hakim Konstitusi Muhammad Alim saat memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kamis (5/5) di
Gedung MK.

S

elama ini, orang tahunya
Trias
Politica
adalah
karangan
Montesquieu.
Dalam buku saya, AsasAsas Negara Madinah, dunia Islam
sejak dulu sudah memiliki konsep itu.
Muhammad
Alim,
Hakim
Konstitusi usulan Mahkamah Agung
(MA) ini menyatakannya di depan
sekitar 60 mahasiswa Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah
Palembang, Kamis (5/5). Para mahasiswa
ilmu agama ini sedang berkunjung ke
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka
mengenal lebih jauh tentang MK dan
konstitusi.
Dengan bahasa yang mudah
dipahami, Muhammad Alim menjelaskan
berdirinya MK berdasarkan perubahan
konstitusi. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945
menyebutkan “kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”. “Itulah

gunanya MK, yakni untuk menegakkan
hukum dan keadilan, jika tidak mampu
menegakkan hukum dan keadilan, apalah
gunanya Mahkamah ini,” tuturnya.
Sebagai pengantar, dijelaskan bahwa
Indonesia adalah negara republik. Negara
berbentuk republik adalah negara yang
kepala negaranya dipilih. Republik berasal
dari kata Res yang berarti kepentingan, dan
Publicae yang berarti umum atau publik.
“Negara yang mengutamakan kepentingan
umum adalah negara kesejahteraan
(welfare state),” tegasnya. Ia menyitir
sebuah alinea dalam pembukaan UUD
1945 ‘..untuk memajukan kesejahteraan
umum..’ sebagai landasan konsep negara
kesejahteraan.
Konsep Negara dalam Islam
Dalam penjelasannya, Muhammad
Alim menekankan Islam telah lebih dulu
mengajarkan konsep-konsep bernegara
seperti halnya termaktub dalam AlQur’an. “Di Eropa, negara kesejahteraan

baru lahir di penghujung abad ke-19,
sementara di Madinah, sejak awal adalah
negara kesejahteraan. Dalam Al-Quran
Surat At-Taubah tentang zakat, disebutkan
zakat adalah untuk fakir miskin. Jadi Islam
mengatur hak milik bersifat sosial,” jelasnya.
Dalam makalah yang disampaikan,
banyak disitir ayat-ayat Al-Quran yang
menjadi landasan konsep bernegara
dalam Islam. Disertasinya yang kemudian
dibukukan, menjadi inspirasi utama
yang disampaikan kepada peserta
kunjungan untuk memahami konsep
negara, baik dari sudut pandang ilmu
pengetahuan Barat, maupun Islam sendiri.
Negara hukum yang disampaikan
Alim menggarisbawahi tiga hal penting,
yakni
adanya
supremasi
hukum,
kesederajatan di muka hukum, dan
perlindungan
HAM.
“International
Commission of Jurist yang diadakan di
Bangkok pada 1965 telah menyepakati
bahwa Negara harus tunduk pada hukum,”
pungkasnya. (Yazid/mh)
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Wakil Ketua MK:
Hukum Progresif Tidak Berarti Meninggalkan UU
Seorang mahasiswi dari Universitas
Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
memberikan pertanyaan kepada
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki saat
bertandang ke MK, Senin (9/5) siang.

K

eberadaan Hukum progresif
tidak berarti meninggalkan
undang-undang (UU). Justru
sebagian besar undang-undang
masih dipergunakan dalam pengujian
undang-undang.
Hukum
progresif
merupakan hukum yang mengantisipasi
dan merespons bahwa ada pasal dari
undang-undang tertentu, yang apabila
ditafsirkan secara normatif, justru tidak
responsif terhadap tuntutan masyarakat.
“Dalam hal ini tidak memberikan
suatu keadilan,” kata Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad
Sodiki saat memberi kuliah singkat
kepada para mahasiswa Universitas
Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang
bertandang ke MK, Senin (9/5) siang.
Sodiki melanjutkan, dalam pengujian
undang-undang tidak ada batasnya jenisjenis undang-undang yang akan diujikan.
Jenis undang-undang yang diujikan di MK,
beragam. Ada UU Sumber Daya Alam,
UU Perkebunan, UU Penanaman Modal,
UU Pemda, UU Kekuasaan Kehakiman,
UU Parpol, dan lain-lain.
“Namun demikian, tolok ukur
pengujian undang-undang adalah konstitusi
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Humas MK/TIFA

itu sendiri. Oleh sebab itu, pandangan di
MK tidak pernah membatasi pada bidang
lain. Banyak pendapat Mahkamah yang
mengutip pendapat pakar-pakar bidang
lain selain hukum. Misalnya, pakar bidang
ekonomi,” jelas Sodiki yang didampingi
moderator Agus Fadilah Sandi dari UII
Yogyakarta.
Selain itu, lanjut Sodiki, dalam
pengujian UU biasanya tidak seluruh
pasal dari UU dibatalkan, namun hanya
pasal-pasal tertentu saja yang dibatalkan.
Meskipun ada juga keseluruhan UU yang
dibatalkan karena pasal yang diujikan
sangat fundamental.
Lebih jauh Sodiki mengungkapkan,
sebelum terjadi Reformasi Politik 1998,
masyarakat
mengalami
kehilangan
kebebasan mengekspresikan pendapat,
kebebasan untuk menulis, dan sebagainya.
Bahkan hal ini meluas sampai ke perguruan
tinggi, banyak dosen yang enggan
menulis karena ketakutan ditangkap pihak
pemerintah saat itu.
“Pemerintah saat itu alergi kalau
dikritik, tidak suka dikritik. Meskipun kala
itu banyak juga pengeritik pemerintah,
antara lain juga dari mahasiswa, hingga

mereka ditangkap dan menjadi tahanan
politik,” imbuh Sodiki yang juga
menerangkan begitu suburnya korupsi di
masa itu.
Setelah terjadi Reformasi Politik
1998 di Indonesia, situasi kondisi
negara kita berubah dengan adanya
kebebasan menyampaikan pendapat,
mengkritik pemerintah maupun untuk
memperjuangkan hak-haknya. Kebebasan
ini diberikan seluas-luasnya, baik kepada
pers, mahasiswa, dosen, dan sebagainya.
“Situasi pun kian berubah, yang menjadi
sasaran kritik bukan hanya pihak
pemerintah, tetapi juga pihak DPR,” ucap
Sodiki.
Kondisi negeri yang berubah
total ini, dengan berani mengkritik
DPR sebagai pembuat undang-undang,
menjadikan kekuatan bagi rakyat sebagai
pemilik negara. Sejak dibentuknya
MK pada 2003, rakyat semakin berani
memperjuangkan hak-haknya, misalnya
dengan melakukan pengujian UU yang
dianggap mengurangi, bahkan merampas
hak-hak konstitusionalnya. (Nano Tresna
A./mh).

Wanita Syarikat Islam
Tingkatkan Pemahaman Berkonstitusi
Ketua MK sedang berdiri bersama para pengurus
dan anggota Wanita Syarikat Islam menyanyikan
Iagu Indonesia Raya, pada Jum’at (20/5).

P

emahaman berkonstitusi harus
dimiliki setiap warga negara
Indonesia,
tidak
terkecuali
bagi para kaum ibu. Untuk
memberikan kesadaran berkonstitusi
kepada para ibu, MK bekerja sama dengan
Wanita Syarikat Islam (WSI) mengadakan
Temu Wicara yang berlangsung selama
tiga hari di hotel Aryaduta, Jakarta. Ketua
MK, Moh. Mahfud MD hadir dalam acara
tersebut memberikan sambutan sekaligus
membuka acara tersebut secara resmi,
Jumat (20/5).
Moh.
Mahfud
MD
dalam
sambutannya menyampaikan pentingnya
kesadaran berkonstitusi saat ini. Kesadaran
itu diperlukan karena saat ini begitu
marak praktik KKN, mafia peradilan, dan
terorisme yang mengancam sendi-sendi
kehidupan bernegara. Dengan adanya
konstitusi hubungan antara agama dan
negara dapat diatur.
Hidup beragama di Indonesia, lanjut
Mahfud, sebaiknya menimbulkan rasa
aman dan nyaman. Kalau hidup beragama
masih terus meluapkan rasa marah kepada
agama lain, maka itu bukan beragama yang
benar. Dan Mahfud melihat SI menjunjung
perdamaian dalam beragama dengan
kerap berdoa meminta kedamaian di hati

Humas MK/Fitri Yuliana

dan kedamaian dalam bermasyarakat.
“Damai di hati itu damai di masyarakat
dan lingkungan dan itu diajarkan oleh
konstitusi,” jelas Mahfud.
Selain
itu,
Mahfud
juga
menyampaikan mengenai kedudukan
ibu dalam kehidupan bernegara. Mahfud
mengatakan kedudukan ibu sangat penting
dalam kehidupan bernegara. Pasalnya,
baik buruknya masa depan penerus bangsa
ada ditangan para ibu. “Kalau seorang ibu
tidak mampu membangun generasi yang
kuat maka negara akan hancur. Maka
pertemuan seperti inilah yang penting
dilakukan karena ibu-ibu yang hadir
dapat menyampaikan tentang kesadaran
konstitusi agar bangsa ini selalu damai,”
tutur Mahfud di hadapan para aktivis WSI
dari berbagai provinsi di Indonesia.
Terakhir, Mahfud mengatakan
masyarakat di berbagai pelosok Indonesia
tidak perlu hafal pasal-pasal dalam
konstitusi untuk mengerti konstitusi.
Masyarakat hanya perlu mengerti harus
ke MK untuk mengadukan berbagai
pelanggaran konstitusional. Dengan sadar
harus mengadu dan memperjuangkan
hak masyarakat ke MK, Mahfud yakin
masyarakat tidak akan membuat hukum
sendiri.

Ketua WSI, Valina Singka Subekti
yang juga memberi sambutan pada acara
tersebut mengatakan para ibu-ibu aktivis
WSI selama tiga hari ini akan diberikan
materi pendalaman oleh para hakim
konstitusi. Usai mengikuti temu wicara
itu diharapkan para ibu aktivis WSI
dapat menyosialisasikan hal serupa ke
masyarakat sekitar tempat tinggal mereka.
Valina juga berterima kasih kepada
Kesekjenan MK yang berjanji akan
membantu upaya sosialisasi nantinya.
Keadilan Substantif
Wakil Ketua MK, Ahmad Sodiki
beserta Hakim Konstitusi Harjono juga
turut serta dalam acara tersebut untuk
memberikan pemahaman terkait konstitusi
di hari pertama. Sodiki memberikan
materi
seputar
hukum
progresif
dan keadilan susbtantif, sedangkan
Harjono menjelaskan mengenai sistem
ketatanegaraan Indonesia.
Ahmad Sodiki yang didaulat untuk
berbicara di hadapan para aktivis WSI
menyampaikan tema “Hukum Progresif
untuk Mewujudkan Keadilan Susbtantif
dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila”.
Dalam bahasa yang mudah dimengerti,
keadilan subtantif dapat diartikan sebagai
keadilan yang menurut kata hati tiap orang.
Sedangkan hukum progresif merupakan
wujud terhadap situasi hukum di Indonesia
yang memperihatinkan.
Sodiki menjelaskan penerapan
hukum di Indonesia tidak melulu dapat
menggunakan pengertian hukum normatif
seperti yang tertulis pada suatu UU.
Sodiki mencontohkan, di Papua terdapat
kebiasaan suatu keputusan diambil setelah
dimusyawarahkan bersama. Setelah hasil
Mei 2011 KONSTITUSI
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AKSI
musyawarah didapat, biasanya Kepala
Suku setempat yang menyampaikan
pendapat. Hal itu terjadi saat ada perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah Kabupaten-kabupaten di
Papua. Masyarakat mengaku melakukan
pencoblosan untuk warga lainnya, seperti
untuk anak atau orang tua. Bahkan kepala
suku setempat bisa mencoblos puluhan
surat suara karena kepala suku tersebut
sudah didaulat untuk mewakili warganya.
Di saat seperti itulah MK tidak bisa
memutuskan berdasar hukum normatif

semata tapi juga mengunakan pendekatan
hukum substantif.
Sedangkan hukum progresif kerap
diterapkan oleh para hakim konstitusi
dengan melepaskan diri dari kungkungan
hukum dengan melakukan terobosan
hukum, penafsiran hukum, dan penemuan
hukum. Hal itu perlu dilakukan karena
menjadi kewajiban bagi setiap hakim untuk
menggali, memahami, dan mengikuti
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Dua
hakim
konstitusi
juga
menyampaikan materi pada hari kedua

dan ketiga, yaitu Maria Farida Indrati
dan M. Akil Mochtar dengan materi
seputar Hukum Acara Pengujian UndangUndang (PUU) dan perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU), serta
Hakim Konstitusi Muhammad Alim
juga menjelaskan mengenai Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).
Acara temu wicara ditutup oleh Panitera
MK, Kasianur Sidauruk pada 22 Mei 2011
(Yusti Nurul Agustin/mh)
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U

ntuk pertama kalinya, Jurnal
Konstitusi yang dikelola
oleh Pusat Penelitian dan
Pengkajian
Mahkamah
Konstitusi (MK) memperoleh akreditasi
dari
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Penyerahan sertifikat
akreditasi diterima langsung oleh Kepala
Pusat Penelitian dan Pengkajian MK
Noor Sidharta dalam acara “Penyerahan
SK dan Sertifikat Akreditasi TP2I serta
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Penyerahan SK dan Sertifikat Akreditasi
Majalah Ilmiah”, Jumat (20/5), di Pusat
Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan
Peneliti LIPI, Cibinong.
Akreditasi ini diberikan kepada Jurnal
Konstitusi karena memenuhi beberapa
penilaian yang ditetapkan, di antaranya
nama berkala, kelembagaan penerbit,
penyunting/dewan redaksi, kemantapan
penampilan, gaya penulisan, substansi,
keberkalaan, tiras dan lainnya. Akreditasi

Majalah Berkala Ilmiah bertujuan untuk
menetapkan standar mutu majalah berkala
ilmiah yang diterbitkan oleh unit-unit
Litbang.
Selain itu, juga dimaksudkan untuk
mendukung dan menggairahkan penulisan
ilmiah hasil penelitian di Indonesia.
Tim Penilai Majalah Berkala (TPMBI)
merupakan Tim Independen yang dibentuk
oleh Kepala LIPI. Tugas TPMBI adalah
untuk memberikan akreditasi majalah
ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen/
Lembaga ataupun Instansi lain yang terkait
dengan unit penelitian dan pengembangan.
Di samping itu, dibentuk pula Komite
Pembina Majalah Ilmiah yang bertugas
untuk memberikan pembinaan dan
penyuluhan
mengenai
pengelolaan
penerbitan majalah berkala ilmiah.
Jurnal Konstitusi bertujuan untuk
membumikan konstitusi serta menjadikan
nilai-nilai yang terkandung dalam
konstitusi menyatu dengan kehidupan
masyarakat (to enforce the constitution
as a living constitution). Jurnal Konstitusi
berisi kumpulan artikel yang ditulis oleh
pakar, akademisi, praktisi, mahasiswa,
penegak hukum, aktivis, wartawan
berkenaan dengan analisis putusan yang
dijatuhkan MK dan opini terkait isu-isu
menarik seputar hukum, ekonomi, sosial,
politik dan masalah ketatanegaraan.
Jurnal Konstitusi juga didistribusikan
secara cuma-cuma kepada para pemangku
kepentingan dan masyarakat luas. (Lulu
Anjarsari/mh)

Independensi Keuangan Lembaga Peradilan
Arifin P. Soeriaatmadja, Guru Besar Hukum
Keuangan Publik FH UI memberikan materi pada
FGD yang diadakan Puslit MK pada Selasa (31/5).

Humas MK/Ilham

P

erubahan UUD 1945 pada 19992002 semakin menegaskan
kemandirian kekuasaan kehakiman.
Kemandirian tersebut ditegaskan
dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.
Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa
dalam hal keuangan tetap dikelola oleh
pemerintah dan DPR?
Pertanyaan tersebut yang ingin
dijawab dalam Focus Group Discussion
(FGD) yang diadakan oleh Pusat Penelitian
dan Pengkajian (Puslitka) Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Selasa, (31/5), di
lantai 8 Gedung MK. Dalam kesempatan
tersebut, narasumber yang dihadirkan
adalah Arifin P. Soeriaatmadja, Guru Besar
Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta.
Menurutnya, independensi lembaga
peradilan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 adalah dalam
hal menegakkan hukum dan keadilan,
bukan dalam hal keuangan. Mekanisme
yang ada sekarang, yakni kewenangan
penganggaran berada di tangan Pemerintah
dan DPR, bukan karena ingin mengekang
lembaga peradilan, melainkan lebih
pada kemampuan dalam menghitung
penerimaan dan pengeluaran negara secara
umum, perhitungan makro ekonomi,
termasuk terkait fluktuasi. “Jadi ini

bukan masalah konstitusionalitas norma,
melainkan hanya sekadar implementation
dispute,” terangnya.
Lebih lanjut Arifin mengatakan,
pengelolaan
keuangan
memerlukan
keahlian khusus yang itu tidak dimiliki oleh
lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman).
Oleh karenanya, sudah tepat jika hal
tersebut dipegang oleh pemerintah dengan
persetujuan DPR. “Kalau pemerintah,
memang mempunyai kemampuan terkait
hal tersebut. Jika lembaga yudisial diberi
kewenangan seperti itu, saya kira justru
akan membebani lembaga tersebut.”jelas
Arifin.
Menanggapi pertanyaan peserta
yang mempertanyakan mengapa Bank
Indonesia diberikan kewenangan untuk
mengelola keuangannya secara mandiri?
Arifin menjawab bahwa UU 23/1999
tentang Bank Indonesia menegaskan
kalau lembaga tersebut memang diberikan
kewenangan untuk mengelola keuangan
sendiri. Hak seperti ini ada karena
diberikan oleh UU. Oleh karenanya, jika
MK maupun Mahkamah Agung (MA)
ingin memiliki kewenangan seperti ini
harus mengubah peraturan yang sudah
ada.
Lebih lanjut Arifin mengingatkan—
dengan mengutip pendapatnya Otto von

Gierke—bahwa negara itu terdiri dari
organ-organ. Oleh karenanya, kontitusi
telah mendesain sedemikian rupa organorgan negara beserta kewenangannya.
Pasal 4 Ayat (1) secara tegas menyatakan
bahwa Presiden-lah penyelenggaraan
negara. Ketentuan ini kemudian menjadi
dasar dalam pembentukan UU tentang
keuangan negara. “Oleh karenanya,
sudah tepat jika pemerintah mempunyai
kewenangan seperti itu. Jika lembaga lain
ingin memilikinya, ya harus diubah dulu
konstitusi yang ada,” jelasnya.
Pemberian kewenangan seperti itu,
menurut Arifin, adalah bagian dari checks
and balances antarlembaga negara. Jika
misalnya, DPR sebagai lembaga politik
yang mempunyai kewenangan membuat
UU, kemudian diserahi untuk mengelolah
keuangan negara, tentu akan sangat
berbahaya. Makanya ia hanya diberikan
kewenangan untuk menyetujui Rancangan
UU APBN.
Lebih dalam Arifin mengatakan,
oleh karena negara itu terdiri dari organorgan, ilmu yang terkait dengan keuangan
ini dalam ilmu hukum disebut hukum
keuangan publik, bukan hukum keuangan
negara. Hal ini dikarenakan juga mencakup
keuangan lembaga negara lainnya,
termasuk di dalamnya ada keuangan
daerah.
Menutup diskusi tersebut, Arifin
kembali menegaskan bahwa pengelolaan
keuangan yang ada sekarang sudah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Jika ingin
mengubahnya, maka jalan yang harus
ditempuh adalah dengan melakukan
perubahan UUD 1945, khususnya Pasal
23. (Shohibul Umam/mh)
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CAKRAWALA
AKSI

Constitutional
Court Thailand

Berkuasa Menguji UU dan
Rancangan UU Organik

Gedung Mahkamah Konstitusi Thailand

K

erajaan Thai (nama resmi bahasa
Thai:
Ratcha Anachak
Thai; atau Prathēt Thai), yang
lebih sering disebut Thailand dalam
bahasa Inggris, atau dalam bahasa
aslinya Mueang Thai (dibaca: “meng-thai”,
sama dengan versi Inggrisnya, berarti
“Negeri Thai”), adalah sebuah negara di
Asia Tenggara yang berbatasan dengan
Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan
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Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan
Laut Andaman di barat.
Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai
Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata
“Thai” (
) berarti “kebebasan”
dalam bahasa Thai, namun juga dapat
merujuk kepada suku Thai sehingga
menyebabkan nama Siam masih digunakan
di kalangan warga negara Thai terutama
kaum minoritas Tionghoa.

Sejarah Konstitusi
Pada tahun 1930-an, skenario politik
di Thailand sering diwarnai oleh tarik
menarik antara kekuatan otoritarianisme
di satu sisi, dengan pejuang-pejuang
demokrasi di sisi lain. Tetapi di penghujung
tahun 1932 para pejuang nilai-nilai
demokrasi itu boleh bersenang hati karena
sistem kerajaan monarki absolut ternyata

Pembentukan MK
Pada tahun 1978 Henc van Maarseven
dalam studinya memperkirakan, dari
seluruh konstitusi yang terdapat di dunia
pada waktu itu, hanya 26 persen yang
memasukkan ketentuan pembentukan
Mahkamah Konstitusi. Jika dicermati,
ketentuan yang berlaku adalah untuk
menyelenggarakan judicial review.
Perdebatan yang mengemuka:
apakah proses pengujian konstitusional
itu dilakukan secara tersentralisasi atau
didesentralisasikan kepada seluruh tingkat
badan peradilan umum. Persoalan ini
ternyata pernah muncul pada saat Komisi
Konstitusi Thailand menyiapkan draf
rancangan Konstitusi 1997. Dalam draf,
tertuang pemikiran bahwa putusan MK
didesain tidak berlaku secara retroaktif.
Artinya putusan final Mahkamah Agung
tidak dapat dianulir oleh putusan
Mahkamah.
Kewenangan

Website Thailand;http://www.constitutionalcourt.or.th/english/

dapat dibinasakan dan diganti dengan
monarki konstitusional.
Ketika itulah konstitusi untuk pertama
kalinya digunakan sebagai landasan
operasional sistem pemerintahan negara.
Tetapi dalam perkembangannya ke depan
Thailand pernah beberapa kali mengalami
coup d’etat oleh kelompok militer, meskipun
hal tersebut tidak sampai menyentuh
posisi monarki sebagai simbol negara.
Bagi sistem Kerajaan Thailand,
kekuasaan pengujian konstitusional dapat
dilihat dalam ketentuan konstitusi yang
pernah berlaku. Kehadiran Mahkamah
adalah hal yang sudah lama dinanti-

nantikan. Sasaran utama pendirian lembaga
ini tidak terlepas dari cita-cita Negara
Hukum. Secara historis dapat dikatakan
lebih dari 65 tahun (1932-1997) organ
yang secara institusional resmi disebut
Mahkamah Konstitusi, sebelumnya tidak
pernah ada.
Dalam perkembangan yang terjadi
pada 1946, perancang konstitusi menggagas
satu organ bernama Constitutional Tribunal.
Melalui ketentuan yang tercantum dalam
Pasal 87 Konstitusi 1946 menegaskan jika
suatu undang-undang bertentangan dengan
konstitusi, maka undang-undang dimaksud,
harus segera dibatalkan.

Secara umum MK Thailand memiliki
beberapa kewenangan. Pertama, organ
ini berwenang untuk menentukan
konstitusionalitas undang-undang dan
rancangan undang-undang organik. Kedua,
Thai Constitutional Court berwenang
menyetujui atau tidak, rekomendasi
Komisi Anti Korupsi agar seorang calon
pejabat publik tidak diangkat untuk
menduduki pos jabatan tertentu.
Alasan penolakan kandidat disebabkan
oleh karena ia tidak dapat melaporkan
jumlah kekayaan atau memberi keterangan
yang dinilai palsu. Ketiga, MK memiliki
kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa
antar lembaga-lembaga negara. karena
kewenangan MK Thailand sangat rinci dan
luas, maka kewenangan organ ini diatur
lebih lanjut dalam UU organik.
Dari aneka kewenangan yang dimiliki,
kekuasaan menentukan konstitusionalitas
undang-undang dan rancangan undangundang organik adalah kewenangan yang
dipandang paling penting. Sebab itu,
pada tahap memeriksa, mengadili, dan
memutus konstitusionalitas undang-undang
atau rancangan undang-undang organik,
Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan
beberapa hal penting sebagai berikut:
1. Dalam menentukan kebijakan publik,
pemerintah tidak boleh melanggar
hak-hak dan kebebasan mendasar
seperti telah diatur berdasarkan
konstitusi
Mei 2011 KONSTITUSI
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Putusan MK Thailand
Putusan terbaru pada
2011 ini yang diputuskan MK
Thailand adalah diputuskannya
tiga undang-undang organik
baru tentang pemilihan
konstitusional, mengizinkan
pemerintah untuk membubarkan
Majelis Perwakilan, dan
pemilu akan dilakukan secara
konstitusional.
Tiga rancangan undangundang tersebut melibatkan
pemilihan anggota parlemen
dan senator, partai-partai politik
dan Komite Pemilihan Umum.
Rancangan undang-undang itu
disetujui oleh mahkamah pada
bulan lalu, yang akan ditulis
ulang sesuai dengan perubahan
dalam Konstitusi. Undangundang tersebut kemudian
diajukan ke Mahkamah
Konstitusi untuk memutuskan
legalitas mereka. Partai yang
berkuasa mengatakan putusan
itu sesuai dengan Konstitusi.
(Yazid)
Referensi:
http://groups.yahoo.com/group/
inti-net/message/11903
http://id.wikipedia.org/wiki/
Thailand
http://constitutionalcourt.or.th/
http://www.concourt.or.th/index.
html
Asshiddiqie, Jimly dan Syahrizal,
Ahmad. 2006. Peradilan
Konstitusi di Sepuluh Negara.
Jakarta: Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI.

Para Hakim Konstitusi Thailand

2.

3.
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Guna tercapainya rezim demokratik,
pemerintah harus memperhatikan
keseimbangan kekuasaan dan tugas
antar organisasi konstitusional seperti
telah ditentukan dalam konstitusi
Demi mempertahankan konstitusi,
maka hukum dasar tersebut harus
dinobatkan sebagai hukum tertinggi
dalam negara.
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Dengan demikian, secara konseptual
dapat dikatakan bahwa litigasi
konstitusional pada intinya memiliki
dua fungsi strategis, yaitu 1) melindungi
hak-hak fundamental masyarkat, dan 2)
mengawasi seluruh aktivitas legislasi yang
dilakukan oleh organ-organ kekuasaan.

Ragam Tokoh

Sri Soemantri
Sambut Positif Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah
Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

P

akar Hukum Tata Negara yang juga merupakan Guru Besar (Emeritus) Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Bandung, Sri Soemantri Martosoewignjo kembali memberikan
kontribusi bagi dunia hukum di Indonesia, termasuk bagi kemajuan Mahkamah Konstitusi
(MK).
Sri Soemantri kali ini memberikan masukan tentang rencana pembangunan Pusat
Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (Pusdok). Ia memberikan respon
positif terhadap rencana pembangunan Pusdok tersebut. Ia menyarankan agar Pusat Dokumentasi
Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi mengedepankan kejujuran dan kearifan dalam
memaparkan sejarah mengenai konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. “Rasanya perlu juga
dibahas tidak hanya mengenai lahirnya Konstitusi, tetapi juga lahirnya Pembukaan UUD
1945,” tuturnya di Gedung MK, Kamis (19/5).
Pria kelahiran Tulungagung 15 April, 84 tahun lalu itu juga menyarankan
agar ketika membahas konstitusi di Pusdok, semangat kebangsaan saat
pembentukan konstitusi Indonesia itu yang harus dimunculkan.
Sri Soemantri sendiri memang pernah berkecimpung secara langsung
dalam pembentukan konstitusi Indonesia saat menjadi anggota
Badan Konstitusiante, lembaga negara yang dibentuk untuk
menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. (Yusti
Nurul Agustin)

Mantan Presiden Honduras,
Manuel Zelaya

Presiden ”Pengubah” Konstitusi,
Kembali ke Honduras

M

antan Presiden Honduras, Manuel Zelaya kembali
ke Honduras dan disambut ribuan pendukungnya di
Tegucigalpa, Sabtu (28/5). Zelaya kembali setelah
hampir dua tahun disingkirkan dari kekuasaanya
lewat kudeta yang didukung militer. Zelaya digulingkan karena
pada tahun 2009 ia berusaha mengubah Konstitusi Honduras agar
tetap bisa berkuasa.
Zelaya diizinkan kembali setelah mencapai perjanjian dengan
penggantinya, Presiden Porfirio Lobo pada awal minggu lalu. Dalam
perjanjian tersebut Zelaya diizinkan ikut serta dalam perpolitikan
di Honduras, termasuk membentuk partai dan ikut dalam pemilu
yang dijadwalkan tahun 2014.
Perjanjian yang membuat Zelaya dapat mengikuti Pemilu
dimediasi Presiden oleh Presiden Venezuela, Hugo Chavez dan
Presiden Columbia, Juan Manuel Santos. (berbagai sumber/
Yusti Nurul Agustin)
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Menyengsarakan
Anggota DPR

S

uatu hari di negara antah berantah, muncul suatu
kebijakan baru yang belum pernah dilakukan
sebelumnya di negara lain. Kebijakan itu bahwa
setiap orang yang berstatus ‘Wakil’ dinaikkan
pangkatnya. Misalnya, ‘Wakil Presiden’ jadi ‘Presiden’,
‘Wakil Direktur’ menjadi ‘Direktur’, ‘Wakil Komandan’
menjadi ‘Komandan’ dan
‘Wakil Gubernur’ menjadi
‘Gubernur’, ‘Wakil RT menjadi ‘Ketua RT’ dan seterusnya.
Yang penting dalam program ini tidak ada penggusuran
posisi. Perkara ada posisi ganda, itu bisa diatur dalam
pembagian tugasnya.
	Masalah
pembengkakan
anggaran,
semua
ditanggung oleh negara. Sesudah mantap dengan rencana
itu, diajukanlah program ini ke DPR untuk mendapatkan
persetujuan mereka Di luar dugaan, ternyata pihak DPR
menolak mentah-mentah, bahkan. betul-betul menolak keras.
Alasannya sederhana dan tidak disangka-sangka.
Katanya, program ini nantinya akan menyengsarakan
anggota DPR. Bayangkan, mereka akan berubah status
dari ‘Wakil Rakyat’ menjadi ‘Rakyat’. (Nano Tresna A./
Humor Gus Dur/seperti dilansir www.okezone.com)
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San Marino,
Negara Republik
Konstitusional
Tertua di Dunia

R

epublik San Marino merupakan negara terkecil
ke lima di dunia dan dikelilingi oleh Italia tepatnya
di sebelah utara berbatasan dengan provinsi
Rimini, daerah Emilia-Romagna dan di sebelah
selatan provinsi Pesaro dan Urbino, daerah Marche.
Sekadar informasi, San Marino adalah negara republik
konstitusional tertua di dunia, dibentuk pada 3 September
301 oleh Santo Marinus dari Rab, seorang tukang batu
Kristiani yang kabur pada saat persekusi agama oleh Kaisar
Romawi Diocletian. Konstitusi San Marino diberlakukan
pada 1600, sebagai konstitusi tertua di dunia yang masih
berlaku.
San Marino adalah sebuah enklaf dalam Italia,
berbatasan dengan region Emilia-Romagna dan Marche.
Topografinya didominasi oleh Pegunungan Apennine. Titik
tertinggi di negara ini adalah Gunung Titano, terletak pada
ketinggian 749 m di atas permukaan laut. Selain itu, San
Marino adalah negara terkecil ke-3 di Eropa setelah Kota
Vatikan dan Monako. San Marino tidak memiliki tanah yang
datar, seluruh negara ini terletak di atas pegunungan.
Pada masa unifikasi Italia di abad ke-19, San Marino
berlaku sebagai tempat pengungsian bagi banyak orang
yang dipersekusi karena mendukung unifikasi. Atas bantuan
ini, Giuseppe Garibaldi salah seorang tokoh, menerima
permintaan San Marino untuk tidak disatukan ke dalam
negara Italia yang baru. Napoleon menolak merebut negara
ini. Dan ketika ditanyakan mengapa, dia berkomentar
“Mengapa? Negara ini adalah sebuah model republik!”
(Nano Tresna A./seperti dilansir www.beritaunik.net)

PUSTAKA Klasik

Pancasila dan Hak Asasi Manusia
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

U

UD 1945 beberapa kali
diganti, tetapi Pembukaan
atau Preambule yang berisi
Pancasila
terbukti
tetap
dipertahankan sebagai dasar falsafah
negara (filosofische grondslag) bagi
konstitusi yang pernah berlaku . Pancasila
masih tetap dianggap penting bagi negara
Republik Indonesia yang diproklamasikan
pada 17 Agustus 1945.
Dari beberapa konstitusi yang pernah
berlaku, UUD 1945 hanya mencantumkan
hak asasi manusia (HAM) secara terbatas.
Sementara UUDS 1950 yang isinya hampir
sama dengan Konstitusi RIS, mengatur
HAM dengan lengkap. Di sisi lain, dengan
diberlakukan kembali UUD 1945 dengan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ada anggapan
bahwa konstitusi yang dibentuk BPUPK/
PPKI atau UUD Proklamasi ini dianggap
paling sesuai Pancasila. Benarkah
demikian? Bagaimana materi amandemen
konstitusi (1999-2002), apakah juga masih
sesuai Pancasila?
Buku
karya
Mr.
Kuntjoro
Purbopranoto berjudul Hak-Hak Asasi
Manusia dan Pancasila yang terbit
pertama kali pada 1953 ini merupakan
karya cukup komprehensif di zamannya
yang mengkhususkan diri berbicara
tentang HAM dikaitkan dengan Pancasila.
Buku ini sedikit banyak menjawab
pertanyaan diatas dengan kacamata
hukum tata negara. Karya Kuntjoro selain
buku ini, juga karya-karya lainnya yang
berbobot semisal, Sedikit tentang Sistem
Pemerintahan Demokrasi, Perkembangan
Hukum Administrasi Indonesia, Beberapa
Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan
Peradilan Administrasi Negara dan lain
sebagainya.
Liberalisme-Individualime?
Hampir para pendiri negara (fonding
fathers) sepakat negara yang didirikan
berdasar nilai-nilai yang sudah berurat dan
berakar di bumi Indonesia. Paham yang

Judul

: Hak-Hak Asasi Manusia
dan Pancasila
Pengarang : Prof. Mr. Kunjtoro
Purbopranoto
Penerbit
: Pradnya Paramita
Tahun
: Cet Ke-7, 1982

disepakati Indonesia menolak liberalisme
dan individualisme. Dalam Rapat Besar
pada 15 Juli 1945 Soekarno menyatakan,
“Maka oleh karena itu, jikalau kita betulbetul hendak mendasarkan negara kita
kepada paham kekeluargaan, faham
tolong-menolong, faham gotong-royong
dan keadilan sosial, enyahkanlah tiaptiap pikiran, tiap-tiap faham faham
individualism dan liberalisme dari
padanya,”
Pengaturan HAM dalam konstitusi
timbul perbedaan pendapat. Soekarno dan
Soepomo termasuk memandang HAM
sebagai cerminan paham individualisme
yang bertentangan dengan keadilan sosial.
Soekarno mengatakan, “Keadilan sosial
inilah protes kita yang maha hebat kepada

dasar individualisme.” Soepomo
menambahkan, “Pernyataan hak
berkumpul dan berserikat didalam
undang-undang
dasar
adalah
sistematik dari paham perseorangan,
oleh karena itu dengan menyatakan
hak bersidang dan berserikat
didalam undang-undang dasar kita
akan menantang sistematik paham
kekeluargaan.”
Sedangkan Hatta menilai HAM
perlu dicantumkan. “Akan tetapi kita
mendirikan negara baru. Hendaklah
kita memperhatikan syarat supaya
negara yang kita bikin, jangan
menjadi negara kekuasaan,” jelas Hatta.
Yamin juga sejalan dengan Hatta, bahkan
ia menolak segala alasan kemerdekaan
tidak dimasukkan.
Hakekat HAM
Di awal buku ini, Kuntjoro
mengemukakan sejarah lahirnya HAM.
HAM lahir sejak manusia sadar akan
hak yang dimilikinya dan kedudukannya
sebagai subjek hukum. Akan tetapi HAM
baru mendapat perhatian penyelidikan
ilmu pengetahuan, sejak HAM mulai
berkembang dan mulai diperjuangkan
terhadap serangan atau bahaya, yang
timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh
bentukan masyarakat yang dinamakan
negara (state).
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Dalam negara modern, HAM
diatur dan dilindungi dalam hukum
positif. Kenapa HAM perlu dilindungi?
Kuntjoro mengemukakan dalam bukunya,
“Kekuasaan negara itu seolah-olah oleh
manusia pribadi (individu) lambatlaun dirasakan sebagai suatu lawanan,
karena di mana kekuasaan Negara itu
berkembang, terpaksalah ia memasuki
lingkungan hak asasi manusia pribadi dan
berkuranglah pula luas batas hak-hak yang
dimiliki individu itu. Dan disini timbullah
persengketaan pokok antara dua kekuasaan
itu secara prinsip, yaitu kekuasaan manusia
yang berujud dalam hak-hak dasar beserta
kebebasan-kebebasan azasi yang selama
itu dimilikinya dengan leluasa, dan
kekuasaan yang melekat pada organisasai
baru dalam bentuk masyarakat yang
merupakan Negara tadi.”
Penulis buku ini yang memperlihatkan
sejarah HAM ini timbul dan diadopsi di
beberapa negara, seperti “Declaration
of Independence” Amerika Serikat pada
4 Juli 1776 yang menjadi dasar pokok
Konstitusinya pada 1787 dan “Declaration
des Droits de I’Homme et du Citoyen”
yang ditetapkan Assemblee Nationale
Prancis dan pada 1791 dimasukkan
dalam konstitusinya. Dari sejarah yang
diuraikannya, memperlihatkan perjuangan
HAM lebih terkait dengan kekuasaan yang
sewenang-wenang, sebagaimana revolusi
Prancis melawan susunan masyarakat
feodal, termasuk golongan pendeta agama
dan susunan pemerintahan negara bersifat
kerajaan yang kekuasaannya mutlak
(absolute monarchie).
Selain terkait dengan jaminan atas
kesewenang-sewenangan kekuasaan, di
buku ini juga dikemukakan rumusan HAM
menurut UUD 1945 dan UUDS 1950. Dari
beberapa uraiannya, Kuntjoro membahas
perbedaan rumusan kedua konstitusi
tersebut. Menurutnya UUD 1945 tidak
merumuskan HAM secara sistematis.
“Hanya empat pasal memuat ketentuanketentuan tentang hak asasi manusia
itu, yakni pasal 27, 28, 29 dan 31,” tulis
Kuntjoro. Sedangkan ia menyatakan,
HAM tanpa perhatian, akan tetapi karena
susunan yang pertama dianggap inti-inti
dasar kenegaraan.
Hal pembeda UUD 1945 dengan
konstitusi Perancis, bahwa hak asasi
kemerdekaan adalah ditetapkan sebagai
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hak segala bangsa, bukan sebagai hak
asasi individu. Rumusan pembeda,
misalkan kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan, dalam konstitusi
kita meletakkan hak asasi tersebut, tetapi
juga kewajiban untuk menjunjung tinggi
kesamaan kedudukan tersebut. Sedangkan
mengenai hak kebebasan beragama,
Kuntjoro menyatakan, “Bahwasanya
filsafat Negara mengenai Ke Tuhanan ini
tidak mengikat ummat dalam melakukan
ibadat menurut kepercayaannya masingmasing, hal itu pada hemat kami
membuktikan kebijaksanaan dan toleransi
yang besar,” tulisnya.
Pertanyaan kenapa UUDS 1950
sudah dirumuskan dengan lengkap, penulis
buku ini mengatakan HAM dalam UUD
1945 berada dalam hidup kemasyarakatan
Indonesia secara murni, sedangkan UUDS
1950 sudah dipengaruhi oleh “Universal
Declaration of Human Rights” tahun
1948 melalui UNO dan Konstitusi RIS
1949. Di bagian ini, Kuntjoro memberikan
perhatian lebih kepada “hak kemerdekaan
diri manusia” dalam UUDS 1950, yang
terdapat dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10,
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 12 dan
pembahasan penting lainnya.
HAM dalam Pancasila
Untuk menunjukkan kebulatan
lima dasar dalam Pancasila, buku ini
juga mengemukakan Pancasila seperti
dikemukakan Notenegoro dalam Pidato
Dies Universitas Airlangga pada 10
Nopember 1955 secara filsafat kenegaraan,
dan istilah “Pancasila” oleh Dr. Sumantri
Harjoprakoso
dalam
“Indonesisch
mensbeeld als basis ener psychotherapie”
(Leiden, Juni 1956) yang juga digunakan
dalam bidang kebatinan yang menyebut
lima tabiat manusia guna mencapai
pendirian hidup sempurna, yaitu: 1. Rela,
2. Narimo (Jawa), 3. Temen (Jujur), 4.
Sabar, dan 5. Budi luhur. Lima tabiat ini
agar dapat melaksanakan sandaran hidup
yang dinamakannya “Tri Sila” yakni: a.
eling (beriman), b. percaya dan c, mituhu
(setia). “Pancasila” juga dikemukakan
Prof. Dr. Priyono, Menteri PP dan KK
pada Seminar Ilmu dan Kebudayaan di
Yogyakarta (29 Juni 1956) sebagai “Panca
Sila” Bahasa Indonesia.
Yang menarik, buku ini membahas
Pembukaan dalam ketiga konstitusi

dikaitkan dengan HAM. Hubungan HAM
dengan Pembukaan, diperlihatkan dengan
secara khusus hak asasi kemerdekaan
segala bangsa dan tujuan negara, baik
keluar dan kedalam dicantumkan dalam
Pembukaan, sedangkan dalam UUDS
hanya mencantumkan tujuan perdamaian
tanpa menjaga ketertiban dunia. Isi
Mukaddimah UUDS juga dinyatakan
sama
dengan
Preambule
Piagam
Perdamaian (Charter for Peace). Yang
menarik adalah tinjauannya terhadap lima
sila dalam Pancasila yang membantu para
penyelenggara memahami makna yang
terkandung di dalamnya, sehingga dapat
menilai apakah konstitusi yang dirumuskan
sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Di halaman 62-175, Kuntjoro
banyak mengulas secara mendalam HAM
sebagaimana saat ini yang sudah banyak
dikenal. Terlihat sekali pembahasan
buku ini selalu membandingkan antara
ketiga konstitusi dikaitkan perkembangan
konsep HAM dan Pembukaan UUD.
Dimulai dari “hak bebas diri dan dasardasar kemasyarakatan”, “hak bebas pikir
dan bebas ibadat”, “hak berserikat dan
berapat”, “sendi-sendi demokrasi”, “hak
berkeluarga dan hak kawin”, “hak asasi
mengenai pendidikan dan kebudayaan”,
“hak-hak asasi perburuhan”, dan “soal
damai asasi untuk manusia”. Pembahasan
buku ini cukup panjang mengenai HAM
saat referensi sangat terbatas memberi
perhatian soal HAM tahun 1950-an
keatas. Hanya karya-karya Muh Yamin
dan Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
Republik Indonesia karya Drs. G.J.
Wolhoff dan beberapa karya lain.
Dari uraian buku ini memperlihatkan
HAM juga terdapat dalam Pembukaan
konstitusi kita yang pernah berlaku.
Namun, hal-hal yang tetap ditonjolkan
di buku ini ingin menunjukkan bahwa
pelaksanaan HAM tetap berlandaskan
nilai-nilai Pancasila. Misalkan contoh
yang dikemukakan buku ini, bagaimana
kedudukan individu dalam sistem
demokrasi? Demokrasi kita tetap
berlandaskan
kolektivisme,
bukan
pertentangan individu dan “social orde”
seperti demokrasi lebaral dan hak-hak
lainnya yang tetap berlandaskan kondisi
masyarakat asli Indonesia. []
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Antara Konstitusi Revolusioner
Dan Konstitusi Liberal
Oleh Hananto Widodo
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya

Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali
boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap
(Soekarno).

S

alah satu alasan Undang-Undang
Dasar 1945 diamandemen
adalah
karena
UndangUndang Dasar (UUD) 1945
lebih bersifat sementara. Oleh karena
itu amandemen UUD 1945 adalah untuk
bersifat melengkapi.
Namun, ada satu hal yang terlewati
dan hampir tidak pernah dibahas baik oleh
pemerhati hukum tata negara maupun oleh
pemerhati ilmu politik, bahwa sebenarnya
Undang-Undang Dasar 1945 mengandung
muatan sebagai Undang-Undang Dasar
yang bersifat revolusioner.
Berdasarkan kenyataan itulah,
Aidul Fitriciada Azhari mengangkat
persoalan tersebut dalam bukunya UUD
1945 Sebagai Revolutiegrondwet Tafsir
Postkolonial Atas Gagasan-Gagasan
Revolusioner Dalam Wacana Konstitusi
Indonesia.
Berbicara tentang revolusi tentu
tidak bisa lepas dari keinginan dan fakta
tentang perubahan secara cepat terhadap
realitas sebelumnya. Perubahan tentu tidak
bisa dilepaskan dari hukum dialektika.
Sebelumnya Indonesia berada
di bawah penjajahan Belanda yang
kemudian dilanjutkan penjajahan oleh
Jepang. Durasi waktu penjajahan yang
tidak begitu lama membuat pemerintahan
Jepang tidak berhasil membangun sistem
hukum, politik dan ekonomi dengan baik
di Indonesia. Dengan demikian, sistem
yang melekat pada negeri Indonesia adalah
sistem yang diwariskan oleh pemerintahan
Hindia Belanda.

Judul Buku

Hakikat UUD 1945 sebagai
revolutiegrondwet adalah sebagai antitesa
dari sistem kolonial Hindia Belanda. UUD
1945 adalah sebagai wujud dekolonisasi
negara Indonesia dari Penjajahan Hindia
Belanda.
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Karena UUD 1945 berkarakter
revolusi, maka UUD 1945 sebagai
Revolutiegrondwet bukan lagi bermakna
kesementaraan, tetapi sesungguhnya
sudah berkembang menjadi UUD yang
berkarakter revolusi (h. 54).
Kemampuan UUD 1945 dalam
mengiringi
revolusi
kemerdekaan
itu setidaknya disebabkan oleh dua
faktor. Pertama, UUD 1945 tidak dapat
dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
1945.
Bagaimanapun
Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia mengandung
makna dekolonisasi yang mengubah
secara fundamental negara kolonial
Hindia Belanda menjadi negara nasional
Indonesia.
Kedua, UUD 1945 mengandung
materi muatan revolusi Indonesia, baik
revolusi nasional maupun revolusi sosial.
(h.54-56)
Kalau kita beranjak pada hakikat
UUD 1945 sebagai bentuk dekolonisasi
terhadap sistem kolonial Hindia
Belanda, maka dapat dilihat bahwa para
elit pemerintahan kita sejak berlakunya
UUD 1945 sebanyak empat kali,
yakni periode 1945-1949, 1959-1966,
1966-1999 dan 1999-sekarang, tidak
pernah melaksanakan semangat UUD
1945 sebagai UUD yang berkarakter
revolusioner.
Memang dalam Aturan Peralihan,
dimungkinkan untuk menggunakan
peraturan perundang-undangan pada
masa kolonial. Itu semua hanya
bersifat sementara agar pemerintahan
Indonesia tidak mengalami kevakuman
dalam hukum. Namun, hingga kini
peraturan perundang-undangan yang
merupakan produk kolonial Hindia
Belanda, seperti KUHP,KUHPerdata
tetap berlaku.
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Konstitusi Liberal
Amandemen terhadap UUD 1945
sebanyak empat kali dianggap sebagai
titik tolak terjadinya liberalisasi di
bidang politik, hukum dan ekonomi.
Bagaimanapun amandemen terhadap UUD
1945 merupakan bentuk antitesa terhadap
UUD 1945 yang telah melahirkan dua
pemerintahan otoriter, yakni pemerintahan
Soekarno dan pemerintahan Soeharto.
Salah satu dasar argumentasi dari
amandemen UUD 1945 adalah pidato
Bung Karno pada tanggal 18 Agustus
1945 yang menyebutkan UUD 1945
sebagai
Revolutiegrondwet.
Tetapi,
makna Revolutiegrondwet yang dipahami
oleh para pengamandemen UUD 1945
adalah dalam pengertian proses, bukan
konseptual. Dalam pengertian proses,
Revolutiegrondwet bermakna tak lebih dari
konstitusi yang dibuat secara cepat dan
kilat. Secara konseptual Revolutiegrondwet
mengandung arti sebagai konstitusi yang
mengandung konsepsi revolusioner bagi
terjadinya proses dekolonisasi politik dan
sosial ekonomi (h. 154)
Bagaimanapun amandemen UUD
1945 adalah bersifat menyempurnakan
UUD 1945 yang memang belum sempurna.
Namun, karena kita telah lama dibawa
kungkungan dua rezim otoritarian, yakni
Orde Lama dan Orde Baru, menyebabkan
para pengamandemen menjadi lupa
bahwa hakikatnya UUD 1945 berkarakter
revolusi. Bukan saja revolusi terhadap
penjajahan Hindia Belanda tapi juga
sistem politik, ekonomi dan hukum yang
cenderung bersifat liberal-individualistik.
Persoalan yang paling disorot
oleh penulis adalah berkaitan dengan
tidak dimasukkannya rumusan normatif
dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945
yang berkaitan dengan koperasi ke dalam
Pasal Perubahan UUD 1945. Padahal

sesuai dengan kesepakatan MPR tahun
1999 seharusnya rumusan normatif yang
terdapat dalam Penjelasan UUD 1945
dimasukkan dalam Pasal-Pasal (h. 163).
Namun, ada juga kelemahan dalam
buku ini yaitu berkaitan dengan kritik
penulis terhadap hilangnya GBHN.
GBHN merupakan instrumen perencanaan
ekonomi yang bersifat kolektif. Dengan
hilangnya GBHN, maka program-program
ekonomi hanya dibuat oleh Presiden
pemenang pemilu. Artinya, program
ekonomi dibuat oleh kekuatan mayoritas
bukan disusun secara kolektif oleh semua
komponen di MPR (h. 155).
Ingat,
esensi
dari
ekonomi
kerakyatan bukan sekedar berkaitan pada
mekanisme formal perencanaan kebijakan,
tetapi juga dilihat pada hasilnya apakah
bisa dinikmati oleh mayoritas rakyat
Indonesia atau tidak. Pengalaman pada
masa Orde Baru menunjukkan bahwa
adanya GBHN bukan jaminan bahwa
perekonomian Indonesia berpihak pada
rakyat kecil.
Artinya kepentingan pasar bebas
juga bisa masuk melalui GBHN jika
GBHN dihidupkan kembali. Kepentingan
pasar bebas bukan hanya masuk melalui
kebijakan-kebijakan Presiden, tetapi
bisa juga masuk melalui cabang-cabang
kekuasaan lainnya seperti MPR.
Apalagi dengan adanya GBHN akan
membawa konsekuensi terhadap struktur
lembaga-lembaga negara sebagaimana
telah diatur dalam amandemen UUD
1945. Dengan adanya GBHN akan
menjadikan MPR sebagai Lembaga
Tertinggi Negara, di mana Presiden
harus mempertanggungjawabkan setiap
pelaksanaan GBHN kepada MPR. Padahal
Presiden sekarang dipilih langsung oleh
rakyat, sehingga pertanggungjawaban
politik adalah langsung kepada rakyat.[]
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Mengupas Surutnya Kinerja Legislasi
Oleh Achmad Dodi Haryadi
Redaktur Majalah Konstitusi

Mungkinkah DPR dapat membuat sebuah
RUU yang berpihak kepada rakyat dengan
proses yang sangat efektif dan efisien serta
murah?
Berangkat dari pertanyaan itulah
buku ini ditulis. Pertanyaan ini bermakna
dua hal. Di satu sisi mempertanyakan
kualitas substansi atau materi RUU
dan di sisi lain ingin mengupas proses
pembentukannya.
Pertama, terkait substansi, penulis
buku ini gelisah dengan kualitas produk
legislasi yang akhir-akhir ini semakin
banyak dikeluhkan dan digugat oleh
masyarakat. Buktinya, tingginya intensitas
uji materi yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi. Untuk diketahui, hingga akhir
April 2011, total tercatat 357 uji materi UU
yang diregistrasi oleh MK. Diantaranya,
MK telah mengabulkan 81 permohonan.
Kedua, penulis cemas dengan
lamanya proses pembentukan undangundang. Di mana, mekanisme dan tahapan
pembahasan RUU yang sudah berjalan di
DPR selama ini memerlukan waktu yang
sangat lama, terkesan sangat panjang dan
berbelit-belit. Hal ini menimbulkan kesan
kepada publik, betapa susah dan mahalnya
melahirkan sebuah RUU. (hlm. 119)
Mungkin lamanya waktu yang
dibutuhkan tidaklah menjadi persoalan,
jika rentang waktu tersebut berkorelasi
positif dengan kualitas produk UU yang
dihasilkan. Namun sayangnya, angka
tersebut tidak linier. Keduanya seolah
saling bertolak belakang. Prosesnya lemot
bin lamban, kualitasnya pun masih relatif
rendah. Inilah inti dari kegelisahan akan
kinerja legislasi saat ini.
Belum lagi jika kita meihat
pencapaian target legislasi. Hampir
seluruh target yang tertuang dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas),
hingga kini, tidak pernah tercapai. Lihat
saja kinerja legislasi tahun 2004-2009,
dari target penyelesaian 311 RUU, yang
berhasil disahkan menjadi UU hanya 193
RUU (hlm. 104). Belum lagi jika kita

melihat catatan legislasi 2010 yang lalu.
Dari target 70 RUU yang akan dibahas
dan diselesaikan, hingga Juli 2010, hanya
7 RUU yang dituntaskan. (hlm. 116).
Angka-angka ini baru mengungkapkan
hasil legislasi dari segi kuantitatif, kita
belum bicara kualitas. Oleh karenannya,
dapat disimpulkan bahwa kinerja legislasi
kita masih jauh pangang dari api, masih
jauh dari harapan.
Berangkat dari pertanyaan dan fakta
diatas, penulis buku ini, Ahmad Yani,
yang sehari-hari juga berkantor di gedung
wakil rakyat tersebut, ingin mencoba
mengupas dan menjawabnya. Ikhtiar ini
terbagi dalam enam bab. Melalui buku
ini, ia melakukan otokritik: mengkritik
DPR sebagai institusi legislasi, sekaligus
dirinya sebagai legislator.
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Pada bab pertama, Yani memaparkan
latar belakang, ruang lingkup dan tujuan
penulisan.buku. Kemudian, pada bab
kedua, Yani memulainya dengan mengulas
pelaksanaan fungsi legislasi DPR. Dalam
bab ini diuraikan sejarah perkembangan
legislasi di Indonesia. Ia mencoba memotret
kinerja legislasi DPR (legislator) pada tiap
periode. Dari periode 1945-1949 hingga
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periode 1999-sekarang. Namun sayang, dia
hanya menguraikannya dengan mencuplik
data-data kuantitatif, tanpa mengupas atau
membandingkan kualitas dan dinamika
permasalahan tiap-tiap periode. Padahal,
hal ini penting untuk diurai. Salah satunya
agar buku ini benar-benar menjiwai judul
buku itu sendiri: “Pasang Surut Kinerja
Legislasi”. Harapannya, ‘pasang surut’
atau dinamika legislasi benar-benar terurai
dan terkupas dengan gamblang. Ekspektasi
ini tentu tidak berlebihan. Karena, Yani
adalah orang dalam yang benar-benar tahu
kondisi dapur legislasi negeri ini.
Selanjutnya,
pada
bab-bab
berikutnya, buku ini mengulas tahapan dan
prosedur pembentukan undang-undang,
hingga hubungan legislasi pusat dan
daerah. Dalam ulasannya, Yani menyoroti
pentingnya
sinergisme
(kesesuaian)
dan harmonisasi antara produk legislasi
pusat dengan daerah. Hubungan legislasi
pusat dan daerah itupun dibahas dalam
dua varian. Pertama, sinergisme antara
Prolegnas dengan Prolegda. Dan Kedua,
sinergisme antara undang-undang dengan
peraturan daerah.
Pengharmonisasian
RUU,
menurut Yani, dilakukan sebagai upaya
untuk menyelaraskan, menyesuaikan,
memantapkan, dan membulatkan konsepsi
antara suatu rancangan peraturan perundangundangan dengan peraturan perundangundangan lainnya. Baik yang lebih tinggi,
sederajat, maupun yang lebih rendah, dan
hal-hal lain selain peraturan perundangundangan, sehingga tersusun secara
sistematis, tidak saling bertentangan atau
tumpang tindih (overlapping). (hlm. 87)
Selain itu, disinggung juga
konsep tentang Badan Legislasi (Baleg)
sebagai law centre. Di mana, Baleg DPR
difungsikan sebagai ‘pabrik’ RUU. Baleg
diposisikan sebagai pusat pembentukan
undang-undang DPR. Dengan model
seperti ini, konsekuensinya, segala hal
terkait pembentukan undang-undang di
DPR akhirnya sangat didominasi oleh
Baleg. Tilik saja tugas dan fungsi Baleg
yang dipaparkan oleh Yani dalam bukunya
ini. Ia menyebut, mulai dari penyusunan
Prolegnas, penyusunan rancangan undangundang, harmonisasi rancangan undangundang, pembahasan undang-undang
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dan pemantauan, hingga pengendalian
pembahasan rancangan undang-undang.
Singkat kata, Baleg menjadi titik
episentrum baik dan buruknya produk
legislasi di negeri ini. (hlm.59)
Evaluasi dan Solusi
Dalam dua bab terakhir, Yani
melakukan evaluasi pelaksanaan legislasi
pada dua periode, yakni periode 20052009 serta 2009-2014. Untuk 2009-2014,
ia mencoba menyoroti pelaksanaan di
tahun 2010 yang lalu. Dalam paparannya,
ia mengurai kendala dan hambatan dalam
pelaksanaan legislasi.
Sedikitnya,
ia mengidentifikasi tujuh kendala dalam
aspek pembahasan RUU sedangkan lima
kendala yang dihadapi oleh Baleg. Pada
intinya, Yani berpendapat bahwa masih
terdapat persoalan pada sistem kerja dan
koordinasi dalam tahapan pembentukan
sebuah UU.
Salah satu yang dikeluhkan oleh
Yani adalah seringkali sebagian besar
anggota Pansus kurang memahami
semangat dan substansi dari RUU yang
sedang dibahas, sehingga perubahan yang
dilakukan oleh Pansus atau komisi tidak
sesuai dengan ekspektasi dan kesepakatan
awal penyusunan sebuah RUU. Hal ini
dikarenakan, kata dia, sebagian besar
anggota Pansus tidak mengikuti atau
terlibat dalam pembahasan RUU ketika
masih di tahap Baleg.
Bercermin dari permasalahan dan
kendala itu, Yani mencoba menawarkan
resep untuk menyembuhkannya. Dalam
buku setebal 273 halaman ini, Yani
mengajukan enam strategi peningkatan
kinerja. Salah satunya, ia mengajukan solusi
berupa restrukturisasi alat kelengkapan
DPR. Menurutnya, pembentukan alat
kelengkapan DPR, semestinya mengacu
pada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi
legislasi, anggaran dan pengawasan.
Hingga nantinya, di DPR hanya ada tiga
komisi, yakni: Komisi Legislasi, Komisi
Anggaran dan Komisi Pengawasan.
Tak hanya sampai disitu, ia
pun mencoba menjawab konsekuensi
penyederhanaan alat kelengkapan tersebut.
Dia mengusulkan, perlu diatur mekanisme
rotasi anggota alat kelengkapan DPR.
“Untuk itu guna menghindari terjadinya

kejenuhan tugas, setiap anggota DPR dapat
dilakukan pergantian (rolling) setidanya
1-2 tahun sekali,” usulnya. Dengan
demikian, dalam satu masa keanggotaan (5
tahun) setia anggota dapat berkesemapatan
menjadi anggota dari ketiga komisi yang
ada.
Selain itu, ia juga menyoroti
beberapa hal terkait penunjang kinerja
legislasi DPR. Diantaranya peninjauan
kembali masa waktu reses, mekanisme dan
tahapan pembahasan RUU, format RUU
hingga pada penguatan struktur pendukung
legislasi, yang termasuk didalamnya:
penambahan sumber daya manusia (SDM),
penyediaan data base legislasi, penyediaan
teknologi penunjang, serta relokasi
infra struktur pendukung legislasi. Yani
bahkan mengusulkan, memindahkan atau
membentuk pendukung legislasi semacam
BPHN yang saat ini ada di pemerintah ke
DPR.
Beberapa evaluasi dan solusi yang
ditawarkan oleh Yani dalam buku ini
tentu saja beranjak dari pengalaman dan
hasil pengamatannya sehari-hari. Namun
sayangnya, entah ingin menyederhanakan
pembahasan atau memang membatasi
metode pembahasan, Yani kurang
menguliti persoalan demi persoalan secara
mendalam dan terperinci. Dia kurang
mengiris objek permasalahan (legislasi)
dengan pisau akademik atau dalam sudut
pandang teoritis. Penyajian fakta lebih
dominan dibandingkan nuansa analisanya.
Pembahasan terkesan sangat normatif.
Meskipun begitu, buku ini tetap
layak untuk dibaca. Terutama bagi
para legislator, praktisi hukum, politisi,
akademisi dan mahasiswa, serta para
‘calon legislator’. Karena, melalui buku
ini, setidaknya kita mengetahui sejarah
serta dinamika legislasi dan yang tak
kalah pentingnya adalah tawaran-tawaran
strategi Ahmad Yani dalam ikhtiar untuk
menjadikan DPR sebagai sebenarbenarnya wakil rakyat: memproduksi UU
yang bernafaskan nilai-nilai konstitusi
dan berpihak kepada rakyat. Identifikasi
kendala legislasi serta tawaran solusi dalam
buku ini dapat menjadi pemantik diskusi
hangat di sore hari sembari memikirkan
kinerja DPR secara lebih objektif. []
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Catatan MK
Revitalisasi Pancasila
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

S

alah satu pencapaian peradaban
yang
menyatukan
manusia
Indonesia sebagai satu bangsa
dan satu negara adalah Pancasila.
Sebagai capaian peradaban bangsa, nilainilai Pancasila tidak hadir begitu saja
sebagai wujud kesepakatan politik, tetapi
tumbuh dan berkembang sejalan dengan
terbentuknya entitas bangsa Indonesia
yang kemudian menjadi negara Indonesia.
Oleh karena itu, Pancasila memiliki
landasan historis dan rasional, di samping
landasan politik konstitusional. Nilai-nilai
tersebut diserap oleh para pendiri bangsa
yang selanjutnya dirumuskan sebagai dasar
negara.
Hal itu dapat dilihat dalam
proses pembahasan dasar negara yang
dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) hingga
terumuskannya lima dasar bernegara itu
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan
UUD 1945. Soekarno menyebut Pancasila
sebagai philosophische grondslag, yaitu
fundamen, filsafat, pikiran-pikiran yang
sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang
sedalam- dalamnya untuk di atasnya
didirikan bangunan Indonesia merdeka.

Hatta
memosisikan
Pancasila
sebagai ideologi negara yang membimbing
politik negara dan hukum tata negara
Indonesia. Rumusan Pancasila selanjutnya

Pancasila harus menjiwai
dan sekaligus diwujudkan
dalam produk peraturan
perundang-undangan dan
realitas sosial. Revitalisasi
Pancasila harus
dilakukan baik melalui
proses berpikir maupun
bertindak.
secara konstitusional dituangkan dalam
Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar
terbentuknya Negara Indonesia. Hingga

saat ini, Pancasila tetap diterima dan
ditempatkan sebagai dasar dan ideologi
negara.
Yudi Latif (2011) menyatakan
bahwa sebagai basis moralitas dan
haluan
kebangsaan-kenegaraan,
Pancasila memiliki landasan ontologis,
epistemologis, dan aksiologis. Setiap
sila memiliki justifikasi historisitas,
rasionalitas, dan aktualitasnya yang
jika dipahami, dihayati, dipercayai,
dan diamalkan secara konsisten dapat
menopang pencapaian agung peradaban
bangsa dan dapat mendekati terwujudnya
“negara paripurna”.
Realitas Peminggiran Pancasila
Idealitas Pancasila yang diyakini dari
dulu hingga kini sebagai dasar dan ideologi
negara, sebagai landasan sekaligus orientasi
berbangsa dan bernegara, ternyata tidak
sepenuhnya dapat dilihat wujud nyatanya
dalam realitas kehidupan berbangsa
dan bernegara. Sebaliknya, kita saat ini
menyaksikan dan mengalami kondisi di
mana Pancasila mulai terpinggirkan.
Pancasila tidak hanya kurang
diwujudkan, tetapi juga kurang dipahami
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atau bahkan ada anak bangsa yang tidak
lagi mengetahui nilai-nilai Pancasila.
Beberapa survei yang dilakukan akhirakhir ini menunjukkan hasil yang cukup
mengejutkan karena banyak pelajar
maupun mahasiswa yang tidak mengetahui
sila-sila Pancasila.
Jika pelajar dan mahasiswa
sebagai peserta didik saja ada yang tidak
mengetahui sila-sila Pancasila, lalu
bagaimana halnya dengan masyarakat
umum? Di sisi lain, berbagai fenomena
sosial kekinian membuat kita terpana
dan bertanya apakah memang bangsa
dan negara ini telah melupakan nilai-nilai
Pancasila.
Melihat
marak dan susahnya
pemberantasan
korupsi
dan
mafia
hukum
membuat
kita
bertanya, ke mana
larinya nilai-nilai
Ketuhanan Yang
Maha Esa sebagai
sumber
etika
dan
spiritualitas
sebagai
dasar
etik
kehidupan
bernegara?
Berbagai konflik
dan
kekerasan
sosial
yang
terjadi
sangat
mengejutkan kita
karena jelas-jelas
merusak
citra
bangsa yang penuh
toleransi
dan
persaudaraan.
L a l u ,
di
mana
kita
menempatkan nilai kemanusiaan yang
“adil” dan “beradab”? Bukankah setiap
bentuk kekerasan adalah ciri masyarakat
yang “tidak beradab” dan nyatanyata
mencederai prinsip “kemanusiaan” dan
“keadilan”? Realitas di atas menunjukkan
betapa kekhawatiran atas peminggiran
Pancasila bukan hanya ilusi, tetapi benarbenar terjadi.
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Revitalisasi Pancasila
Oleh karena itu, momentum peringatan
Kebangkitan Nasional 20 Mei yang lalu dan
peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni harus
digunakan untuk menumbuhkan kesadaran
bersama dan mengembalikan arti penting
Pancasila, baik sebagai dasar maupun
orientasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Pancasila harus dikembalikan dan
benar-benar ditempatkan sebagai ideologi
negara.
Pancasila harus menjiwai dan
sekaligus diwujudkan dalam produk
peraturan
perundang-undangan
dan
realitas sosial. Revitalisasi Pancasila
harus dilakukan baik melalui proses

berpikir maupun bertindak. Pancasila
sebagai objek kajian ilmu pengetahuan
harus didorong untuk meningkatkan
pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan
atas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan
ideologi negara.
Selain itu, yang tidak kalah penting
adalah upaya untuk membuat Pancasila
menjadi lebih operasional dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara sehingga
dapat memenuhi kebutuhan praktis dan
fungsional. Upaya revitalisasi Pancasila
tentu menjadi tanggung jawab segenap
komponen bangsa yang tidak hanya
dialamatkan kepada warga masyarakat,
tetapi yang lebih utama adalah ditujukan
kepada para penyelenggara negara, baik
pada tingkat pusat maupun daerah.
Tanpa mengesampingkan peran
komponen lain, penyelenggara negara
sudah seharusnya memiliki tanggung
jawab yang besar. Penyelenggara negara
memiliki kewajiban untuk melaksanakan
dan menjaga Pancasila dan UUD 1945.
Oleh karena itu setiap penyelenggara
negara harus mengambil
peran
dalam
upaya
revitalisasi Pancasila.
Setiap penyelenggara
negara dapat berperan
dalam
merevitalisasi
Pancasila dengan cara
mengoperasionalisasikan
nilai-nilai
Pancasila
dalam setiap tindakan
dan
putusan
yang
menjadi wewenangnya.
Hal ini dengan sendirinya
akan berdampak pada
kesesuaian antara realitas
sosial, tindakan negara,
dan peraturan perundangundangan dengan nilainilai Pancasila.
Selain
itu,
setiap
penyelenggara
negara
juga memiliki kewajiban
untuk
meningkatkan
p e n g e t a h u a n ,
pemahaman,
dan
kesadaran
masyarakat
atas nilai-nilai Pancasila.
Hal ini sangat diperlukan karena sebagai
ideologi bangsa, Pancasila juga menjadi
pisau kritik atas kebijakan negara.
Hanya dengan cara demikian nilainilai Pancasila dapat direvitalisasi secara
terus menerus melalui langkah-langkah
yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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