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LAPORAN UTAMA

10 MK Tegaskan Masa Jabatan

Pimpinan KPK Empat Tahun

Perdebatan berapa durasi jabatan pimpinan pengganti
Komisi Pemberantasan Korupsi terjawab sudah.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 5/
PUU-IX/2011 menyatakan, masa jabatan pimpinan
KPK adalah empat tahun, baik pengganti maupun
tidak. Putusan ini juga diwarnai dissenting opinion
oleh salah satu hakim konstitusi. Apa argumennya?
Apa pendapat MK? Tersaji dalam Laput kali ini.
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M

ajalah KONSTITUSI kembali hadir dengan informasiinformasi menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Rubrik
Laporan Utama memunculkan berita putusan fenomenal
Mahkamah Konstitusi (MK) berjudul “Masa Jabatan
Pengganti Pimpinan KPK 4 Tahun”. Mahkamah dalam
amar putusan yang dibacakan pada Senin (20/6) bertempat
di ruang sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK),
menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Mahkamah menyatakan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
Pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan
pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa
jabatannya memegang jabatan selama empat tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
Masih terkait dengan berita KPK itu, Mahkamah dalam pendapatnya
menyatakan, jika anggota Pimpinan KPK pengganti hanya menduduki masa jabatan
sisa dari anggota pimpinan yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan
yang menjadi tujuan hukum. Hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan
setinggi-tingginya.
Selanjutnya pada rubrik Ruang Sidang ditampilkan berita-berita aktual, antara
lain “MK Nyatakan Pengujian UU Advokat Ne Bis In Idem”. Pada intinya berita itu
memuat tiga permohonan judicial review terhadap UU No. 18/2003 tentang Advokat
diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (27/6) di ruang sidang Pleno MK.
Tiga perkara tersebut adalah Perkara No.66/PUU-VIII/2010, No.71/PUU-VIII/2010,
dan No.77/PUU-VIII/2010. Terhadap perkara No.66, MK menyatakan bahwa
permohonan para Pemohon sebagian ne bis in idem dan sebagian tidak terbukti.
Berita Ruang Sidang lainnya, misalnya berita berjudul “Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir Inkonstitusional”. Dalam berita ini, Mahkamah berpendapat, jika atas
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberikan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
(HP-3) kepada swasta, hal itu potensial bahkan dapat dipastikan bagian terbesar
wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dikuasai oleh perseorangan atau
perusahaan swasta dengan usaha padat modal dan teknologi tinggi. Hal tersebut
mengakibatkan hilangnya akses dan keleluasaan serta hilangnya pekerjaan bagi
sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan untuk mencari
nafkah di perairan pesisir.
Kemudian pada rubrik Aksi, berita non-sidang seputar “Dugaan Surat Palsu
MK” menjadi topik paling hangat dan menyita perhatian publik karena menyebutnyebutkan sejumlah nama, antara lain mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi,
mantan anggota KPU Andi Nurpati dan beberapa nama lainnya. Demikian pengantar
redaksi dari Majalah KONSTITUSI Edisi Juni 2011. Akhir kata, kami mengucapkan
Selamat Membaca!

EDITORIAL

Keadilan Masyarakat Sumber Nilai
Konsitusi Tertinggi
Setelah ditunggu sekian lama,
akhirnya Mahkamah Konstitusi
memutus perkara uji materi
Pasal 34 Undang-undang No.
30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasal 34 tersebut berbunyi,
”Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi memegang jabatan
selama 4 (empat) tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk
sekali masa jabatan.”
Sebenarnya,
sebagaimana
disebutkan dalam putusan Mahkamah, ketentuan Pasal 34 UU
KPK tersebut sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan masa
jabatan Pimpinan KPK adalah empat tahun. Ketentuan tersebut
juga tidak menimbulkan masalah konstitusional hingga DPR dan
Presiden memberi penafsiran lain.
Ketika Busyro Muqoddas terpilih menggantikan Antasari
Azhar sebagai Pimpinan KPK pada akhir 2010 lalu, DPR dan
Presiden menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut
tidak berlaku untuk semua anggota Pimpinan KPK. Pimpinan
yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti di tengah
masa jabatan, hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang
digantikannya. Sedangkan Pemohon menafsirkan masa jabatan
anggota pengganti adalah empat tahun.
Dalam rangka implementasi undang-undang, sebenarnya
Presiden dan DPR dapat saja menafsirkan suatu ketentuan
undang-undang. Namun, apabila penafsiran itu mengakibatkan
terancamnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hakhak konstitusional warga negara, sebagai pengawal konstitusi,
Mahkamah pun berwenang menilai konstitusionalitas penafsiran
tersebut.
Perbedaan penafsiran tersebut, menurut Mahkamah,
menimbulkan persoalan konstitusional. Apabila Mahkamah tidak
memberi kepastian penafsiran masa jabatan anggota Pimpinan
KPK pengganti, persoalan tersebut akan memunculkan perdebatan
di masa mendatang. Padahal, hal itu justru bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi.
Pasal 33 ayat (2) UU KPK mengatur, mekanisme
pemilihan anggota pengganti Pimpinan KPK yang berhenti dalam
masa jabatan dilakukan sama dengan mekanisme pemilihan dan
pengangkatan anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan
pada awal periode. Proses seleksi tersebut perlu dilakukan secara
ketat dan panjang mengingat begitu pentingnya jabatan Pimpinan
KPK, terutama apabila dikaitkan dengan urgensi agenda
pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dengan proses seleksi serupa itu, menurut Mahkamah,
dilihat dari asas keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu

keadilan bagi masyarakat, pengangkatan anggota pengganti yang
menduduki masa jabatan sisa satu tahun dirasakan tidak adil bagi
masyarakat. Sebab, negara harus mengeluarkan biaya yang sangat
besar dan menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya untuk
memilih seorang anggota pengganti, padahal masa jabatannya
hanya satu tahun.
Bagi Mahkamah, keadilan masyarakat adalah sumber
nilai konstitusi tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian
Mahkamah, karena keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan
bagi konstituen, yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk
dan menyepakati konstitusi. Keadilan masyarakat, menurut
Mahkamah, sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip
konstitusi untuk menghindari penyelenggaraan negara yang
bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang
dianut oleh UUD 1945, khususnya demokrasi partisipatoris.
Penafsiran DPR dan Presiden, juga dinilai Mahkamah,
melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap setiap warga
negara di hadapan hukum dan pemerintahan.Selain itu, jika
anggota pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari
yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang
menjadi tujuan hukum.
UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK pengganti
dipilih melalui proses seleksi yang baru dan tidak ditentukan
bahwa pimpinan pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan
pimpinan yang digantikannya. Menurut Mahkamah, hal itu
menunjukkan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti
tidak dapat ditafsirkan sama dengan penggantian antarwaktu bagi
anggota DPR dan DPD.
Dengan demikian, menurut Mahkamah, masa jabatan
pimpinan KPK yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK tidak
dapat ditafsirkan lain, kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan
yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan
pengganti. Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK dengan tidak
memberlakukan bagi Pimpinan KPK pengganti untuk menjabat
selama empat tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum
yang dijamin konstitusi.
Putusan Mahkamah tidak saja menilai konstitusionalitas
penafsiran undang-undang, melainkan menyatakan putusan
tersebut berlaku surut (retroaktif). Putusan tersebut sekali lagi
membuktikan peran Mahkamah sebagai pengawal konstitusi,
karena putusan tersebut dapat mencegah perdebatan di masa
mendatang maupun masalah konstitusional.
Putusan tersebut juga menegaskan bahwa Mahkamah
tidak hanya terpaku membaca dan memahami teks konstitusi,
melainkan menggali dan menemukan nilai dan dasar-dasar
filosofis yang terkandung dalam konstitusi untuk memutuskan
setiap persoalan yang dihadapkan ke Mahkamah.
***
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SUARA PEMBACA

Persidangan di MK Sangat Tepat Waktu
Sebagai mahasiswa hukum, meski belum mengambil
program khusus Hukum Tata Negara, saya sangat tertarik dengan
Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih, pada bulan lalu saya
sempat mengunjungi MK dalam rangka KKL (Kuliah Kerja
Lapangan). Dalam kunjungan ke MK tersebut pengalaman yang
paling berkesan, yaitu pengalaman mengikuti persidangan di MK
secara langsung.
Dari melihat persidangan MK secara langsung tersebut
saya mendapat ilmu baru mengenai tata cara persidangan di
MK. Persidangan di MK menurut saya benar-benar patut ditiru
lembaga peradilan lainnya. Sebab, persidangan di MK sangat tepat
waktu. Para pengunjung persidangan juga tertib dalam mengikuti

jalannya sidang. Bahkan, saya lihat sendiri, majelis hakim tidak
segan-segan memerintahkan pengunjung sidang keluar dari ruang
persidangan kalau membuat keributan di ruang sidang.
Yang lebih salut lagi, hasil persidangan di MK dapat
dilihat oleh siapa pun, termasuk saya sebagai mahasiswa. Dengan
membuka situs MK, saya langsung dapat melihat putusan MK
yang terbaru atau berita-berita MK. Keterbukaan dan update
berita yang dilakukan MK membuat saya dapat mengikuti
perkembangan MK sekaligus menambah ilmu.
Yayah Maria, Mahasiswa

Kami Mengundang Anda
Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah
Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga
masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik
“Opini”, “Suara Pembaca ” dan “Pustaka”.
Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang berisikan
pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam
terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang
tulisan maksimal 6000 karakter.
Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan
komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.
Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan
resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang
tulisan maksimal 6000 karakter.
Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri,
alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi
Majalah Konstitusi:
Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id
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Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan
cover buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan
mendapat honorarium.
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Tur Konstitusi
Sebuah perjalanan wisata konstitusi menarik digagas
oleh The Constitutional Walking Tour of Philadelpia. Dalam tur
ini, pengunjung akan akan diajak melakukan perjalanan melalui
daerah paling bersejarah Amerika. Situs ini menawarkan berbagai
jenis wisata, misalnya berwisata ke Taman Sejarah Kemerdekaan
Nasional (Amerika). Paket tur ini termasuk mengajak berkunjung
ke Liberty Bell, Independence Hall dan National Constitution
Center.
Lebih menarik lagi, dalam tur tersebut anda sudah
mendapatkan paket gratis berkunjung ke lebih dari 30 situs-situs
bersejarah. Menurut Chicago Tribune, kunjungan ke Philadelpia,
salah satu negara bagian Amerika, rasanya memang tidak
lengkap jika tidak dipandu oleh The Constitutional Walking Tour
of Philadelpia.
Para wisatawan nantinya akan dipandu oleh pemandu
wisata. Titik keberangkatannya dari Gedung National Constitution
Center. Perjalanan tur konstitusi ini ditawarkan setiap hari dari
Memorial Day melalui Hari Buruh dan pada waktu akhir pekan
di musim semi dan musim gugur. Bahkan, jika anda beruntung,
jika anda melakukan pemesanan terlebih dahulu, akan ada diskon
menarik sehingga biaya perjalanan anda dapat lebih murah.
Sepanjang tahun, pihak penyelenggara selalu menyediakan paket
menarik yang memberikan diskon tersebut.
Misi Tur Konstitusi Philadelphia didedikasikan untuk
meningkatkan pemahaman, apresiasi dan promosi terhadap situs
sejarah Philadelphia secara signifikan. Selain itu, Tur Konstitusi
ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah keseluruhan
pengunjung ke Kota Philadelphia, terutama yang berkunjung ke
situs-situs bersejarah.
Manajemen pengelola perjalanan tur ini adalah Jonathan
H. Bari sebagai pimpinan The Constitutional Walking Tour
sekaligus Bari Consulting Group. Sementara yang duduk
sebagai wakil presiden eksekutifnya adalah Leslie S. Bari. Anda
yang berkesempatan singgah ke Philadelpia sebaiknya tidak
melewatkan tur menarik ini. (Yazid)

California Capitol adalah sebuah situs yang didedikasikan
untuk menyediakan beragam informasi. Misalnya, seluk beluk
legislatif, anggaran negara, langkah-langkah pemungutan suara,
politik, ekonomi, gubernur, penggalangan dana, juga sedikit
mengenai ulasan sejarah.
Tujuan utamanya adalah pendidikan, penjelasan, dan
hiburan. Konten di dalamnya bersifat eklektik (seleksi pilihan),
esoteris, dan menegangkan. Dalam lebih dari 25 tahun menulis
tentang Capitol, ada perspektif baru yang disajikan di dalamnya
dan bisa jadi akan susah ditemukan di tempat lainnya.
Perubahan hukum pajak, seluk-beluk pembangunan, mandat
dan penilaian atas sebuah undang-undang negara, banyak dijabarkan
di situs ini. Pada laman depannya, anda akan melihat banyak sekali
gambar para gubernur, anggota senat, hingga orang-orang besar
yang pernah mengukir nama di Amerika. Anda penggila film-film
action besutan Amerika, pasti tidak akan asing dengan foto Arnold
Schwarzenegger yang ikut nongol di dalamnya.
Dari waktu ke waktu, editor akan menawarkan sebuah
penjelasan dalam setiap berita yang muncul di dalamnya. Seluruh
personil yang memiliki saham Capitol California ikut memberikan
apresiasi untuk setiap kutipan menarik dan tulisan-tulisan tentang
pemikiran-pemikiran di dalamnya. Kutipan tidak harus diucapkan
oleh anggota parlemen dan pejabat di seluruh negara bagian. Situs
ini lebih pada upaya untuk mengajari orang agar lebih mau
“mendengar” apa yang dikatakan orang lain.
Koresponden kepala California Capitol adalah Greg Lucas
yang telah menulis tentang politik California dan pemerintah sejak
1986. Lucas adalah seorang bipartisan di Republikan dan Demokrat.
Dalam lebih dari seperempat abad, Lucas telah menulis lebih dari
3.000 artikel tentang segala sesuatu mengenai politik presiden.
Dia telah menulis tentang perjudian, transportasi,
perawatan kesehatan, pertumbuhan, pendidikan dan hampir
setiap hal-hal yang dianggap remeh alias sesuatu yang tolol tetapi
penting (Dull But Important). Ia tidak henti-hentinya mengamati
pembuat kebijakan di California, terutama yang berhubungan
dengan akses hajat hidup masyarakat luas.
Dia memiliki gelar Sarjana di bidang komunikasi dari
Universitas Stanford dan gelar Master di Professional Writing.
Lembaga yang terakhir ini adalah lawan amatir dari University
of Southern California. Setidaknya, apa yang dilakukan Greg
Lucas dengan situs ini menggambarkan bahwa seringkali seorang
akademisi tidak berdiri di jalur pendidikannya. (Yazid)
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OPINI

KPK Tak Kenal Jabatan Sementara
Oleh Dr. Augustinus Simanjuntak, SH.,MH
Dosen Aspek Hukum FE Universitas Kristen Petra Surabaya

P

utusan Mahkamah Konstitusi (MK)
yang menetapkan memperpanjang masa
jabatan Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas,
menjadi 4 (empat) tahun sebenarnya tidak perlu
lagi dipertentangkan dengan penetapan DPR RI
dan Presiden yang sempat merestui satu tahun
saat terpilih menggantikan jabatan Ketua KPK
terdahulu, Antasari Azhar. Sebab, penetapan ini
terkait dengan wewenang penentuan masa jabatan
pimpinan KPK menurut undang-undang, bukan
berdasarkan kebijakan (policy) pemerintahan.
Artinya, jika penafsiran dan penetapan DPR dan
pemerintah atas implementasi UU Nomor 30 Tahun
2002 tentang KPK (UU KPK) dianggap tidak sesuai
dengan amanat konstitusi maka MK berwewenang
menguji sekaligus meluruskannya.
Masalahnya, penetapan DPR dan pemerintah
khususnya mengenai masa jabatan Buysro sudah
tergolong sebuah kebijakan dalam tataran hukum
pemerintahan (hukum administrasi), bukan lagi dalam
tataran hukum tata negara (konstitusi). Dengan kata
lain, dalam proses penggantian Antasari Azhar sebagai
ketua KPK, pemerintah dan DPR hanya menjalankan
separuh saja dari sistem pengangkatan pimpinan KPK
yang diatur dalam UU KPK, yaitu: prosedur seleksi,
publisitas, penetapan, hingga pelantikan. Sedangkan
masa jabatan Busyro yang seharusnya juga bersifat
konstitusional, justru ditentukan sendiri oleh DPR dan
pemerintah.
Penetapan masa jabatan pengganti Ketua KPK
jelas berbeda dengan konsep pejabat sementara (Pjs)
dalam sistem pemerintahan. Perlu diingat bahwa
sistem rekrutmen dan pengangkatan pejabat pengganti
pimpinan KPK persis sama dengan prosedur seleksi
dan pengangkatan pimpinan KPK reguler (vide
pasal 29 s/d 31 UU KPK). Selain itu, hal yang
paling mendasar lagi ialah wewenang yang dimiliki
pimpinan reguler KPK juga dimiliki secara penuh oleh
pimpinan pengganti. Sedangkan pejabat sementara di
pemerintahan umumnya tidak memerlukan prosedur
yang ketat seperti sistem seleksi dan pengangkatan
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pimpinan KPK, melainkan sistem tunjuk berdasarkan
kemauan si penunjuk.
Sebagai gambaran saja, misalnya, penunjukan
Setya Purwaka sebagai Pjs Gubernur Jawa Timur
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
menggantikan Imam Utomo yang habis masa kerjanya
(Agustus 2008). Presiden menunjuk Setya Purwaka
karena gubernur baru akan terpilih paling cepat tanggal
15 November 2008. Penunjukan ini berimplikasi pada
dua hal: pertama, ia menjalankan tugas sesuai kehendak
yang menunjuk. Kedua, ia tidak boleh membuat
keputusan atau kebijakan strategis, karena pejabat
sementara dianggap belum memenuhi kualifikasi yang
diingini publik dan belum melewati proses seleksi dan
pemilihan yang ketat dan transparan.
Bagaimana dengan KPK? Perlu diingat bahwa
KPK merupakan lembaga independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun (vide pasal 3 UU KPK).
Dalam penjelasan pasal 3 UU KPK dikatakan bahwa
“kekuasaan manapun” dimaknai sebagai kekuatan yang
dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau
anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif,
yudikatif, legislatif, dan pihak-pihak lain yang terkait
dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan
dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Jadi,
pimpinan KPK pengganti tidak tepat dikategorikan
sebagai pejabat sementara. Busyro bukan pejabat yang
ditunjuk oleh DPR atau Presiden, melainkan pejabat
yang dipilih sesuai UU KPK.
Jadi, Busyro menjalankan tugas bukan
berdasarkan sebuah policy (kebijakan) pemerintah dan
DPR, melainkan berdasarkan undang-undang. Karena
itu, masa jabatan pimpinan KPK pengganti juga
tidak seharusnya didasarkan pada sebuah kebijakan.
Asumsi dasar pembatasan masa jabatan pejabat
sementara di pemerintahan ialah kenyataan bahwa
yang bersangkutan ditunjuk berdasarkan kepercayaan
pejabat di atasnya (tanpa proses seleksi) dan publik
masih menganggapnya belum memenuhi kriteria yang
diharapkan. Faktanya, proses pengangkatan Busyro
sebagai pimpinan KPK pengganti tidaklah demikian.
KPK di bawah kepemimpinan Busyro tetap independen

dan bebas membuat keputusan strategis dan penting
menyangkut penindakan perilaku korupsi.
Kalau begitu, apakah esensi penetapan Busyro
sebagai pimpinan pengganti di KPK tergolong bersifat
penunjukan sebagai pejabat sementara sehingga
DPR dan pemerintah berwenang membatasi masa
jabatannya hanya satu tahun? Ternyata tidak demikian.
Busyro telah melalui proses seleksi yang ketat dan
publik menaruh harapan besar kepadanya. Kemudian,
apakah publik setuju jika masa jabatan Busyro hanya
sementara sambil menunggu pemilihan pimpinan
KPK reguler? Ketidaksetujuan-lah yang diungkapkan
oleh para pemohon uji materi atas pasal 33 dan 34 UU
KPK (beberapa LSM) kepada MK.
Jika esensi jabatan Busyro sekedar jabatan
sementara, lalu kenapa proses seleksi harus dilakukan
dengan sangat ketat, prosedural, dan bahkan
menghabiskan banyak tenaga maupun biaya? Satu
lagi, jika esensi jabatan Busyro mirip dengan pejabat
sementara, mengapa tugas dan wewenangnya sama
penuhnya dengan pimpinan KPK yang digantikannya?
Jika Busyro diseleksi dan dipilih secara ketat dengan
biaya yang besar sungguh tidak adil bagi publik dan
Busyro sendiri jika ia hanya menjabat satu tahun. Jika
Busyro diberi wewenang penuh dan menjalankan
tugas sebagai Ketua KPK secara independen berdasar
UU KPK maka masa jabatannya tidak seharusnya
diberlakukan seperti seorang pejabat sementara.
Keinginan DPR/pemerintah dengan keinginan
publik seharusnya selaras atau sinkron dalam upaya
pemberantasan korupsi, bukan malah bertentangan. Jika
publik menghendaki masa jabatan Ketua KPK selama
4 (empat) tahun maka DPR dan pemerintah sepatutnya
mendengar aspirasi itu. Lain halnya jika pembatasan
masa jabatan Busyro terjadi sejak awal dan berangkat
dari keinginan publik serta sudah diatur dalam UU
KPK maka keputusan MK yang memperpanjang
masa jabatan Busyro wajib dipertanyakan publik.
Persoalannya, satu tahun masa jabatan Busyro itu
murni hanya dari pihak DPR dan pemerintah (dua
lembaga yang selama ini dinilai publik tidak cukup
berniat untuk memberantas korupsi). Apalagi, sudah

banyak anggota DPR dan pejabat pemerintah yang
ditahan KPK karena terlibat kasus korupsi.
Di satu sisi, publik sudah mengenal track record
Busyro, terutama ketika menjabat sebagai ketua Komisi
Yudisial (KY). Artinya, publik menaruh harapan yang
besar ke pundak Busyro untuk melanjutkan penyadapan
dan penangkapan para koruptor yang selama ini telah
merusak moral dan sistem pemerintahan di negeri ini.
Sayang, DPR dan pemerintah justru mematok masa
jabatan Busyro hanya satu tahun. Pertimbangannya?
Yang terungkap hanyalah alasan prosedural yang tidak
esensial, yaitu Busyro dianggap hanya melanjutkan
tugas-tugas Antasari Azhar, sehingga seluruh pimpinan
KPK harus dipilih secara reguler empat tahun sekali.
Padahal, UU KPK tidak mengenal pejabat sementara.
Hal ini penting demi menjaga kesinambungan
profesionalisme dan independensi KPK.
Jadi, putusan MK yang menetapkan masa
jabatan Busyro menjadi 4 tahun sudah sepatutnya
didukung oleh DPR dan pemerintah. Tidak ada
alasan substansial yang membuat Busyro tidak layak
memimpin KPK untuk 3 tahun mendatang, karena
semua persyaratan, prosedur, harapan serta dorongan
publik sudah terpenuhi. Inilah semangat yang tersurat
dalam pasal 34 UU KPK yang menggariskan masa
jabatan pimpinan KPK selama empat tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Ya,
selama empat tahun untuk mereka yang dianggap
masyarakat sebagai putra terbaik bangsa ini.
Sesuai pasal 21 UU KPK bahwa pimpinan
KPK terdiri dari 5 (lima) anggota, yang terdiri dari 1
(satu) orang ketua merangkap anggota, dan 4 (empat)
orang wakil merangkap anggota. Dengan begitu, sesuai
Keputusan MK maka kita tinggal menunggu empat
orang lagi kandidat pimpinan KPK untuk mendampingi
Busyro. Semoga saja panitia seleksi (pansel),
pemerintah, dan DPR berhasil menemukan empat
orang putra-putri terbaik negeri ini untuk bersamasama dengan Busyro (secara kolektif) memimpin KPK
berperang melawan korupsi. Semoga.
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Laporan Utama

MK Tegaskan Masa Jabatan
Pimpinan KPK Empat Tahun

Suasana sidang
perkara nomor 5/
PUU-IX/2011
dengan agenda
mendengarkan
keterangan saksi/
ahli pemohon dan
pemerintah, Senin
(23/5) di Ruang
Pleno MK

Humas MK/tifa

P

asal 34 Undang-Undang Nomor 30/2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU KPK) telah membuka ruang
penafsiran yang berpotensi atau bahkan secara
faktual merugikan hak seseorang. Penetapan masa
jabatan anggota Pimpinan Pengganti KPK yang hanya
melanjutkan masa jabatan sisa anggota Pimpinan KPK
yang berhenti sebelum mencapai periode empat tahun
telah melanggar beberapa prinsip hukum. Diantaranya:
prinsip kepastian hukum, prinsip perlakuan yang sama,
serta prinsip kemanfaatan.
Demikian dinyatakan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya bernomor 5/PUUIX/2011, dalam sidang pembacaan putusan, Senin
(20/6) di ruang sidang Pleno MK. Menurut MK, Pasal
34 UU KPK adalah inkonstitusional secara bersyarat.
“Bertentangan dengan Konstitusi sepanjang
tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat
secara bersamaan maupun pimpinan pengganti
yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang
berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan
selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
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kembali hanya untuk sekali masa jabatan,” ujar
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD saat
membacakan salah satu amar putusan. Pasal 34 UU
KPK yang diuji tersebut berbunyi, “Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4
(empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk
sekali masa jabatan.”
Dalam hal ini, MK telah mengabulkan seluruh
permohonan para Pemohon. Para Pemohon dalam
perkara ini terdiri dari aktivis anti korupsi serta
beberapa staf pengajar di beberapa perguruan tinggi.
Mereka adalah Feri Amsari (staf pengajar di Universitas
Andalas Padang), Ardisal (Wakil Direktur Lembaga
Bantuan Hukum Padang), Teten Masduki (Sekretaris
Jenderal Transparency International Indonesia), dan
Zainal Arifin Mochtar Husein (Direktur Pusat Kajian
Anti Korupsi serta staf pengajar di Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta).
Sebelumnya, menurut Mahkamah, pada
dasarnya ketentuan Pasal 34 UU KPK sendiri
sudah sangat jelas dan tegas. Di mana masa jabatan
Pimpinan KPK adalah empat tahun. Dan, hal itu tidak
menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Akan

tetapi, ketentuan ini menjadi persoalan konstitusional
ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden
menafsirkan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku
untuk semua anggota Pimpinan KPK dan hanya
berlaku untuk Pimpinan KPK yang diangkat secara
bersamaan lima orang sejak awal periode. Artinya, bagi
pimpinan yang menggantikan anggota pimpinan yang
berhenti dalam masa jabatannya, hanya melanjutkan
sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. (Lihat:
Satu Ataukah Empat Tahun?)
Oleh karena terjadi perbedaan pendapat
itulah Mahkamah menegaskan perlu memberikan
penafsiran yang sejalan dengan Konstitusi. Mahkamah
berpendapat, dalam membuat putusan kali ini, selain
mempertimbangkan
penegakan
prinsip-prinsip
hukum, juga perlu mempertimbangkan rasa keadilan
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
“Keadilan masyarakat adalah sumber nilai
konstitusi tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian
Mahkamah, karena keadilan konstitusi tidak lain dari
keadilan bagi constituent yaitu keadilan bagi rakyat
yang membentuk dan menyepakati konstitusi,” tulis
Mahkamah dalam putusannya. Keadilan masyarakat
ini, lanjut Mahkamah, menjadi sangat penting
dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi untuk
menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat
elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi
yang dianut oleh Konstitusi, khususnya demokrasi
partisipatoris.
Oleh karena itu, Mahkamah berpandangan,
penafsiran yang menyatakan bahwa pengganti

pimpinan KPK yang hanya melanjutkan sisa masa
jabatan pimpinan yang digantikan adalah penafsiran
yang kurang tepat, atau keliru. “Penafsiran demikian
juga menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang
terpilih sebagai anggota pengganti yang berjuang serta
menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk
lulus seleksi dan terpilih menjadi anggota Pimpinan
KPK pengganti,” ujar Mahkamah.
Khusus terkait waktu, biaya dan tenaga
yang telah dikeluarkan itu, Mahkamah memberikan
penilaian yang cukup tegas dan keras. Mahkamah
mengungkapkan, “hal itu, benar-benar merupakan
sebuah pemborosan yang tidak perlu dan tidak wajar.”
Di sisi lain, berlakunya penafsiran seperti itu,
mengakibatkan munculnya perlakuan yang berbeda
antara pimpinan KPK pengganti dengan pimpinan
KPK lainnya. Sehingga, Mahkamah berpandangan, hal
ini telah melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap
setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan
seperti dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Staggered Terms
Selain itu, Mahkamah juga menilai, mekanisme
dan status pengganti Pimpinan KPK tidaklah sama
dengan pergantian antarwaktu dalam konteks
pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun
Dewan Perwakilan Daerah. Karena, ketentuan Pasal 33
ayat (2) UU KPK mengharuskan pengisian pimpinan
pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang sama
dengan proses Pimpinan KPK lainnya. Ketentuan

Humas MK/Andhini SF

Pemohon Prinsipal,
Feri Amsari (paling
kiri), didampingi
para kuasanya
dalam sidang
mendengarkan
keterangan
pemerintah dan
DPR . Kamis (28/4)
di Ruang Pleno MK
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ini jelas berbeda dengan mekanisme pergantian
antarwaktu yang diatur dalam UU tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU MD3).
“Hal itu menunjukkan bahwa masa jabatan
Pimpinan KPK pengganti tidak dapat ditafsirkan sama
dengan penggantian antarwaktu bagi anggota DPR dan
DPD,” ungkap salah satu Hakim Konstitusi. Dengan
demikian, masa jabatan pimpinan KPK yang ditentukan
dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat ditafsirkan lain,
kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan yang diangkat
secara bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan
pengganti. “Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK
dengan tidak memberlakukan bagi Pimpinan KPK
pengganti untuk menjabat selama empat tahun adalah
melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin
konstitusi,” tegasnya.
Dengan begitu, secara tidak langsung MK telah
memulai ‘era baru’ mekanisme pergantian Pimpinan
KPK. Di mana, pergantian Pimpinan KPK tidak lagi
menjabat secara bersama-sama dalam satu paket
melainkan secara staggered terms, yakni pergantian
pimpinan lembaga secara berjenjang. Konsekuensinya,
kelak ada Pimpinan KPK yang diganti di pertengahan
masa jabatan Pimpinan KPK lainnya.
Menurut salah satu ahli yang dihadirkan
Pemohon, Todung Mulya Lubis, hal itu bagus bagi
keberlangsungan semangat pemberantasan korupsi.
“Dari segi kontinuitas, kesinambungan kerja lembaga,
akan lebih baik apabila pimpinan satu lembaga yang
penting dan strategis seperti KPK tidak baru semua. Hal
ini akan menciptakan kesinambungan kerja lembaga
dari masa ke masa. Jadi dari segi kesinambungan,
pilihan ini akan sangat bermanfaat,” ujarnya.
Begitupula dari segi efektivitas kerja individu
pimpinan KPK yang baru diangkat pada akhir tahun
2010 (merujuk pada M. Busyro Muqoddas yang
dilantik pada 2010), menurut dia, pilihan ini juga akan
jauh lebih baik. Sebab, bila ia harus ikut berakhir pada
tahun 2011, hal ini sangat tidak efektif disebabkan oleh
singkatnya masa jabatan. “Sehingga tidak akan banyak
manfaatnya bagi publik, bagi pemberantasan korupsi,
bagi pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, bahkan
keseluruhan proses seleksi hingga pengangkatannya
sendiri saja sudah hampir sama dengan separuh dari
masa jabatan tersisa,” sambungnya. Ahli lainnya,
Saldi Isra, menambahkan, pola pergantian dengan
model staggered terms juga menjamin independensi
kelembagaan KPK itu sendiri.
Sedangkan Ahli Ery Riana Hardjapamekas,
menyatakan, penafsiran Pasal 21 Ayat (5) UU KPK
yang menyatakan bahwa Pimpinan KPK bekerja
secara kolektif kolegial adalah terkait pola kerja. Jadi
bukan dimaksudkan untuk masa kerja. “Saya pikir
lebih pada pola kerja,” tuturnya. “Mengapa? Karena
pimpinan KPK diharapkan oleh undang-undang untuk
memiliki kontrol yang sangat ketat, sehingga dominasi
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dari satu orang tidak dimungkinkan.”
Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan,
penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti
serentak. Hal ini, ujar Mahkamah, untuk mencapai
maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga
negara yang khusus memberantas korupsi. Apalagi,
dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara
efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional,
independen, dan berkesinambungan. “KPK tidak akan
maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya
secara profesional dan berkesinambungan tanpa
kesinambungan pimpinan KPK,” ungkap Mahkamah.
Berkaitan dengan keberlakuan putusan ini,
Mahkamah menegaskan, berlaku secara retroaktif
(berlaku surut). MK menegaskan, Pasal 47 UU MK
yang intinya menyebutkan putusan MK berlaku secara
prospektif, dapat ‘disimpangi’ pada kondisi-kondisi
tertentu. “Demi asas kemanfaatan yang merupakan
asas dan tujuan universal hukum maka untuk kasuskasus tertentu Mahkamah dapat memberlakukan
putusannya secara surut (retroaktif),” urai Mahkamah.
Mahkamah juga beralasan, telah terjadi
ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional
yang mesti dihentikan sejak awal. “Penghentian
ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional itu
harus menjangkau secara retroaktif sejak ditetapkannya
penafsiran yang salah tersebut, saat mana mulai timbul
ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional
seperti terlihat dalam perkara a quo,” ujar Mahkamah.
Tidak Menimbulkan Kerugian
Adapun sebelumnya, Pemerintah dan DPR telah
memberikan tanggapan atas dalil-dalil para Pemohon.
Pada intinya, Pemerintah dan DPR berpendapat, para
Pemohon tidak memiliki legal standing (kedudukan
hukum). Sebab, para Pemohon tidak dalam posisi
atau keadaan yang dirugikan secara langsung oleh
berlakunya Pasal 34 UU KPK tersebut. “Jikalau pun
anggapan para Pemohon benar atau para Pemohon
tersebut benar adanya, semestinya yang mengajukan
permohonan pengujian ini adalah para pihak yang
telah terpilih menjadi Pengganti Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi,” ungkap Mualimin Abdi
perwakilan dari Pemerintah, Kamis (28/4).
Sedangkan dalam pokok perkara, Pemerintah
dan DPR berpendapat, pasal itu pada dasarnya tidak
bertentangan dengan Konstitusi. Buktinya, dalam
implementasinya tidak menimbulkan keraguan,
kerancuan, kerugian maupun dalam posisi yang tidak
dapat dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan keluarnya
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129/P
Tahun 2010, yang menetapkan M. Busyro Muqoddas
sebagai Ketua merangkap Anggota KPK dalam sisa
masa jabatan tahun 2007-2011. Melalui Keppres ini,
DPR menganggap, telah mewujudkan adanya kepastian
hukum terhadap masa jabatan Pimpinan KPK.
Oleh sebab itu, dalam petitum tanggapannya,
Pemerintah dan DPR meminta kepada Mahkamah

untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
permohonan tidak dapat diterima. “Ketentuan Pasal 34
Undang-Undang a quo sama sekali tidak bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” tegas DPR
dalam tangapan tertulisnya.
Bukan Konflik Norma
Dalam putusan ini salah satu hakim mengajukan
dissenting opinion (pendapat berbeda), yakni Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar. Akil berpendapat, para
Pemohon tidak memiliki legal standing (kedudukan
hukum). “Pasal a quo sama sekali tidak berkaitan dengan
hak konstitusional para Pemohon. Jika pun pasal tersebut
merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia,
maka kerugian dimaksud tidak ada kaitannya dengan
kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana
yang telah didalilkan, " ujar Akil.
Menurut Akil, para Pemohon tidak
mampu menjelaskan dan membuktikan kerugian

konstitusionalnya, terutama terkait dua hal.
Pertama, kualifikasinya sebagai Pemohon dalam
permohonan. Kedua, terkait hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang dianggap merugikan Pemohon
dengan berlakunya Pasal 34 UU KPK. “Para Pemohon
tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK,” sambung Akil.
Selanjutnya, dalam pokok perkara, Akil
berpandangan, permohonan para Pemohon bukanlah
masalah
konstitusionalitas
norma,
melainkan
permasalahan dalam pelaksanaan hukum di lapangan
atau persoalan norma konkrit (concrete norms),
“Yang hal itu merupakan legal policy dari pembuat
Undang-Undang, mengingat pengisian pimpinan dan
anggota lembaga negara, masing-masing berbeda dan
mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu
sudah sepantasnya permohonan para Pemohon ditolak
oleh Mahkamah,” tegasnya.(Dodi)

Satu Ataukah Empat Tahun?

P

erdebatan tentang masa jabatan pengganti
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) berujung ke Mahkamah Konstitusi.
Awalnya adalah perbedaan ‘tafsir’ tentang
berapa durasi jabatan pengganti Pimpinan KPK. Di
satu sisi, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) menganggap, Pimpinan KPK pengganti
hanyalah melanjutkan masa jabatan pimpinan
yang digantikannya. Di sisi lain, khususnya Panitia
Seleksi KPK berpendapat, Pimpinan KPK Pengganti
menjabat selama empat tahun, sama dengan pimpinan
lainnya.
Pemerintah dan DPR melandasi argumennya
dengan merujuk pada Pasal 21 Ayat (5) UU KPK yang
menyatakan pimpinan KPK bekerja secara kolektif
kolegial. Pemerintah dan DPR berkesimpulan,
pimpinan KPK mulai bekerja dan berhenti bersamasama secara kolektif dalam satu paket masa jabatan,
tanpa memandang kapan dia dilantik.
Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya
Keputusan Presiden No. 129/P Tahun 2010, yang
menetapkan Muhammad Busyro Muqoddas sebagai
Ketua merangkap Anggota KPK dalam sisa masa
jabatan tahun 2007-2011. Dalam hal ini Busyro
menggantikan Ketua KPK sebelumnya, Antasari
Azhar yang telah diberhentikan.
Sejurus dengan itu, DPR juga telah
mengeluarkan Keputusan DPR Nomor 01/DPR RI/
II/2010-2011. Dalam surat ini, pada intinya, DPR

menyatakan bahwa masa jabatan Pengganti Pimpinan
KPK akan berakhir pada Desember 2011. Keputusan
ini diperoleh setelah DPR menggelar Rapat Paripurna
pada 30 November 2010 yang lalu. Meski pendapat
ini tak bulat, namun keputusan tersebut diamini oleh
mayoritas fraksi di DPR.
Alhasil, pendapat tersebut mendapat tentangan
dari berbagai pihak, terutama para aktivis penggiat
anti korupsi. Mereka berpandangan, penafsiran
sebagaimana diambil oleh Pemerintah dan DPR
tersebut merupakan salah satu upaya pelemahan KPK.
”Telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap
masa jabatan pimpinan pengganti KPK terpilih
tersebut,” tulis Pemohon dalam permohonannya.
Ketidakpastian masa jabatan itu, menurut
Pemohon, juga berdampak pada efektivitas kerja
Pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi.
”Bahkan sekaligus berpotensi melemahkan agenda
pemberantasan korupsi yang oleh KPK yang bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur
dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,”
lanjutnya.
Pemohon mendasarkan pendapatnya pada
Pasal 34 UU KPK, yang menyatakan Pimpinan KPK
menjabat selama empat tahun. Menurut Pemohon,
ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 UU KPK harusnya dimaknai tidak hanya
terhadap Pimpinan KPK, akan tetapi juga kepada
Pimpinan Pengganti KPK. (Dodi)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Pengelolaan Wilayah Pesisir

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
Inkonstitusional

M

ahkamah Konstitusi (MK)
membatalkan Pasal 1
angka 18, Pasal 16, Pasal
17, Pasal 18, Pasal 19,
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Ayat
(4) dan Ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal
60 Ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 UU
No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Demikian
amar putusan No.3/PUU-VIII/2010 yang
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD dengan didampingi enam orang hakim
konstitusi pada Kamis (16/6). Perkara ini
dimohonkan oleh Koalisi Rakyat untuk
Keadilan Perikanan (KARA), Indonesia
Human Right Committee for Social Justice
(IHCS), Pusat Kajian Pembangunan
Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM),
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA),
Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan
Bina Desa Sadajiwa, Yayasan Lembaga
Hukum Indonesia (YBLHI), Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),
Aliansi Petani Indonesia (API), Tiharom,
Waun, Wartaka, Carya bin Darja, dan
Kadma.
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva, jika atas wilayah pesisir dan pulaupulau kecil diberikan Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir (HP-3) kepada swasta,
menurut Mahkamah hal itu potensial
bahkan dapat dipastikan bagian terbesar
wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau
kecil akan dikuasai oleh perseorangan
atau perusahaan swasta dengan usaha
padat modal dan teknologi tinggi. Hal
tersebut
mengakibatkan
hilangnya
akses dan keleluasaan serta hilangnya
pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat
Indonesia yang bekerja sebagai nelayan
untuk mencari nafkah di perairan pesisir.
Hamdan juga menerangkan meski UU
tersebut memberikan jaminan pelibatan
masyarakat dalam perencanaan zonasi
wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau
kecil, Mahkamah menilai partisipasi
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Humas MK/Prana Patrayoga

Abdul Halim, perwakilan dari Pemohon menerima salinan putusan dari Panitera Mahkamah Konstitusi
(MK) Kasianur Sidauruk usai sidang pembacaan putusan Pengujian UU No.27/2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kamis (16/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

masyarakat tersebut tidak memadai untuk
menjamin, melindungi, dan memenuhi hakhak masyarakat, malahan justru potensial
menyingkirkan hak-hak dan partisipasi
aktif masyarakat dalam pemanfaatan
perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Selain itu, Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi menjelaskan Mahkamah
berpendapat pemberian HP-3 melanggar
prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar
atas prinsip kebersamaan dan prinsip
efisiensi berkeadilan. Pemanfaatan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil dengan
memberikan HP-3 akan mengakibatkan
wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau
kecil menjadi wilayah HP-3 yang dikuasai
oleh pemilik modal besar. Sebaliknya,
lanjut Fadlil, bagi masyarakat nelayan
tradisional yang sebagian besar berdiam di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan
menggantungkan hidup dan kehidupannya
pada sumber daya pesisir akan tersingkir.
Menurut
Mahkamah,
terang
Fadlil, untuk menghindari pengalihan

tanggung jawab penguasaan negara atas
pengelolaan perairan pesisir dan pulaupulau kecil kepada pihak swasta, maka
negara dapat memberikan hak pengelolaan
tersebut melalui mekanisme perizinan.
Pemberian izin kepada pihak swasta
tersebut tidak dapat diartikan mengurangi
wewenang negara untuk membuat ke
bijakan (beleid), melakukan pengaturan
(regelendaad), melakukan pengurusan
(bestuursdaad), melakukan pengelolaan
(beheersdaad), dan melakukan peng
awasan (toezichthoudensdaad) untuk
tujuan sebesar-besar kemakmuran rak
yat. “Di samping itu, negara tetap
dimungkinkan menguasai dan mengawasi
secara utuh seluruh pengelolaan wilayah
perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Melalui mekanisme perizinan, pemberian
hak pengelolaan kepada swasta tidak
merupakan pemberian hak kebendaan
yang mengalihkan penguasaan negara
secara penuh kepada swasta dalam kurun
waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah

perairan pesisir dan pulau-pulai kecil tetap
dapat dikelola secara terintegrasi dan
membangun sinergi berbagai perencanaan
sektoral, mengatasi tumpang tindih
pengelolaan, konflik pemanfaatan dan
kewenangan serta memberikan kepastian
hukum,” terangnya.
Sedangkan mengenai Pasal 14
Ayat (1) UU tersebut setidaknya akan
memunculkan dua masalah. Pertama,
terjadi pembungkaman hak masyarakat
untuk turut serta menyampaikan usulan,
sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan
untuk menolak atau menerima rencana
tersebut; Kedua, ketika sebuah kebijakan
tidak didasarkan pada partisipasi publik,
berpotensi besar terjadinya pelanggaran
hak publik di kemudian hari yaitu
diabaikannya hak-hak masyarakat yang
melekat pada wilayah yang bersangkutan,
padahal masyarakat setempatlah yang

mengetahui dan memahami kondisi
wilayah.
Fadlil menjelaskan, guna mencegah
timbulnya kesalahpahaman dan keraguraguan yang menyebabkan tidak adanya
kepastian hukum atas pengaturan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu
ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58
UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi
mempunyai akibat hukum sejak diucapkan
dan berlaku ke depan (prospective) dan
tidak berlaku surut (retroactive). “Dengan
demikian, semua perjanjian atau kontrak
dan izin usaha di bidang pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
yang telah ditandatangani dan dikeluarkan
berdasarkan UU No.27/2007 tetap berlaku
sampai perjanjian atau kontrak dan izin
usaha tersebut habis atau tidak berlaku
lagi,” katanya.
Dalam konklusi yang dibacakan

Ketua MK Moh. Mahfud MD, Mahkamah
menyimpulkan
permohonan
para
Pemohon sepanjang mengenai HP-3 dan
proses perencanaan pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak
melibatkan masyarakat sebagai pihak
dalam musyawarah beralasan hukum.
”Menyatakan mengabulkan permohonan
para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan
Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal
18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal
22, Pasal 23 Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal
50, Pasal 51, Pasal 60 Ayat (1), Pasal 71
serta Pasal 75 UU No.27/2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 No.84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
No.4739) bertentangan dengan UUD
1945,” tandas Mahfud membacakan amar
putusan. (Lulu Anjarsari/mh)
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Pengujian UU Kesehatan

Dalam Keadaan Darurat, Bidan dan
Perawat Dapat Melakukan Praktik
Kefarmasian

Humas MK/GANIE

Pemohon Prinsipal Misran (Kepala Puskesmas Pembantu Kelurahan Kuala Samboja Provinsi Kalimantan
Timur) saat diwawancarai wartawan usai persidangan uji materi Pasal 108 Ayat (1) UU No.36/2009 tentang
Kesehatan, Senin (27/6) di Gedung MK.

D

okter, dokter gigi, bidan, dan
perawat kini bisa melakukan
tugasnya dalam keadaan darurat
yang mengancam keselamatan
jiwa pasien dan diperlukannya tindakan
medis segera untuk menyelamatkan
pasien tanpa perlu takut mengenai adanya
sanksi pidana. Hal tersebut berlaku
setelah Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan Pasal 108 Ayat (1) UU
No. 36/2009 tentang Kesehatan adalah
inkonstitusional bersyarat, Senin (27/6),
di Ruang Sidang Pleno MK. Pembacaan
Putusan
No.12/PUU-VIII/2010
ini
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD dengan didampingi oleh delapan
hakim konstitusi dengan dihadiri oleh
Pemohon, yakni sembilan Pemohon
yang merupakan tenaga kesehatan yang
berasal dari Provinsi Kalimantan Timur.
“Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian. Pasal 108 Ayat (1)
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 5063)
sepanjang kalimat, ‘... harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian
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dan kewenangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan” bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa
tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga
kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga
kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu
dapat melakukan praktik kefarmasian
secara terbatas, antara lain, dokter dan/
atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang
melakukan tugasnya dalam keadaan darurat
yang mengancam keselamatan jiwa dan
diperlukan tindakan medis segera untuk
menyelamatkan pasien,” urai Mahfud
membacakan amar putusan.
Dalam pertimbangan hukum, Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva menjelaskan
Mahkamah berpendapat bahwa dalam
perspektif pengkaidahan, ketentuan pokok
dalam Pasal 108 Ayat (1) UU No.36/2009
yang dalam preskripsinya mengharuskan
pembuatan dan pengelolaan obat dan
obat tradisional dilakukan oleh Tenaga
Kefarmasian yang mempunyai keahlian
dan kewenangan tidaklah dapat dianggap
bertentangan dengan ketentuan konstitusional
manapun dalam UUD 1945 karena
ketentuan tersebut mengimplementasikan
prinsip mendudukkan seseorang pada posisi

dan fungsi yang sesuai dengan kompetensi
dan profesionalitasnya (the right man on the
right place).
“Hal demikian merupakan salah
satu dari implementasi prinsip keadilan.
Sebaliknya, mendudukkan seseorang pada
posisi dan fungsi yang tidak sesuai dengan
kompetensi dan profesionalitasnya, terlebih
lagi dalam praktik kefarmasian yang
mengandung risiko sangat tinggi, maka
dampaknya bukan saja akan mengganggu
kesehatan, bahkan dapat juga berakibat
pada kematian. Berdasarkan pertimbangan
tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa
sepanjang mengenai ketentuan pokok
Pasal 108 Ayat (1) UU No.36/2009 adalah
konstitusional atau secara khusus tidak
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,” jelasnya.
Mengenai Penjelasan Pasal 108
Ayat (1) UU No.36/2009 yang di dalamnya
terdapat ketentuan pengecualian dari
ketentuan yang terdapat di dalam pasalnya,
terang Hamdan, Mahkamah berpendapat
penempatan ketentuan pengecualian
dalam bagian Penjelasan merupakan
penempatan yang tidak tepat, karena
ketentuan tersebut juga masih termasuk
kategori penormaan, bukan semata-mata
menjelaskan.
Hamdan
memaparkan
terlebih lagi penormaan dalam penjelasan
tersebut ternyata dapat berimplikasi
dikenakannya sanksi pidana terhadap
pelanggarnya, meskipun untuk ketentuan
sanksi tersebut terdapat di pasal yang lain.
“Norma seharusnya ditempatkan
dalam pasal. Mahkamah juga berpendapat,
di samping penempatan norma yang tidak
tepat, ketentuan pengecualian tersebut
di lapangan, sebagaimana didalilkan
Pemohon, menimbulkan keadaan yang
dilematis. Karena, di satu sisi petugas
kesehatan dengan kewenangan yang
sangat terbatas harus menyelamatkan
pasien dalam keadaan darurat, sedangkan
di sisi lain untuk memberikan obat atau
tindakan medis yang lain ia dibayangi oleh
ketakutan terhadap ancaman pidana bila ia
melakukannya. Hal terakhir ini bahkan
telah dialami Pemohon. Sementara itu,
peraturan perundang-undangan apapun
dibuat oleh negara adalah untuk manusia,
untuk hidup dan kesejahteraannya. Adanya
ketentuan pengecualian yang sangat
terbatas demikian, menurut Mahkamah,
tidak memberikan perlindungan kepada
pasien dalam keadaan darurat, dan tidak
pula memberikan perlindungan kepada
tenaga kesehatan. Dengan demikian maka
Mahkamah dapat membenarkan dalil para
Pemohon tersebut,” papar Hamdan. (Lulu
Anjarsari/mh)

Pengujian UU Advokat

MK Nyatakan Pengujian UU Advokat Ne Bis In Idem

T

iga permohonan judicial review
terhadap UU No. 18/2003
tentang Advokat diputus oleh
Mahkamah Konstitusi (MK),
Senin (27/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Tiga perkara tersebut adalah Perkara No.66/
PUU-VIII/2010, No.71/PUU-VIII/2010,
dan No.77/PUU-VIII/2010. Terhadap
perkara No.66, MK menyatakan bahwa
permohonan para Pemohon sebagian ne
bis in idem dan sebagian tidak terbukti.
Dalam amar putusannya MK menyatakan,
permohonan para Pemohon sepanjang
mengenai pengujian Pasal 28 Ayat (1) dan
Pasal 32 Ayat (4) UU Advokat tidak dapat
diterima. ”Menolak permohonan Pemohon
untuk selain dan selebihnya,” ujar Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Sedangkan terhadap dua perkara
lainnya, Perkara No. 71 dan No. 77,
MK menyatakan, tidak dapat diterima.
”Permohonan para Pemohon ne bis in
idem untuk seluruhnya,” tegas Mahfud.
Seperti diketahui, ne bis in idem adalah
asas hukum yang menyatakan bahwa
perkara yang sama yang telah diputus
dan berkekuatan hukum tetap tidak dapat
diperkarakan kembali.
Dalam pertimbangan hukumnya,
Mahkamah
berpendapat,
Pengujian
konstitusionalitas atas Pasal 28 Ayat (1)
dan Pasal 32 Ayat (4) UU Advokat telah
dimohonkan pengujiannya dan telah diputus
dalam putusan MK No. 014/PUU-IV/2006,
tanggal 30 November 2006. ”Sepanjang
mengenai pasal-pasal yang telah diuji mutatis
mutandis dengan batu uji yang sama menjadi
pertimbangan pula dalam putusan a quo,”
tulis MK dalam salah satu pertimbangannya.
Dalam putusan tersebut, MK menyatakan
permohonan para Pemohon ditolak untuk
seluruhnya.
Sedangkan terkait pengujian Pasal
30 Ayat (2) UU Advokat yang menyatakan,
“Setiap advokat yang diangkat berdasarkan
UU ini wajib menjadi anggota organisasi
advokat”, menurut Mahkamah, merupakan
konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 28
Ayat (1) UU Advokat. ”Sehingga pengujian

Humas MK/GANIE

Frans Hendra Winarta dan Pemohon lainnya tampak berdiri untuk penghormatan pada sidang pleno
pembacaan putusan pengujian UU Advokat.

norma ini harus dinyatakan tidak beralasan
hukum,” tegas MK.
Mengenai pengujian Pasal 32 Ayat
(4) UU Advokat, MK berpendapat, pasal ini
juga telah pernah dimohonkan pengujian
dan telah diputus oleh MK dalam putusan
yang sama. Pada putusan bertanggal 30
November 2006 tersebut, dalam salah satu
pertimbangan hukumnya MK menyatakan,
“Bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4)
UU Advokat sesungguhnya merupakan
pasal yang sudah selesai dilaksanakan
dengan telah berlalunya tenggat dua
tahun dan dengan telah terbentuknya
PERADI sebagai organisasi advokat yang
merupakan satu-satunya wadah profesi
advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk
dipersoalkan konstitusionalitasnya.”
Begitu pula terhadap perkara No.
71/PUU-VIII/2010, yang menguji Pasal
28 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2) dan Pasal
32 Ayat (4) UU Advokat dengan batu uji
yakni Pasal 28, Pasal 28D Ayat (1), Pasal
28E Ayat (3), dan Pasal 28J Ayat (1) UUD
1945. Menurut MK, selain batu uji Pasal
28 UUD 1945, juga telah digunakan dan
diputus MK dalam putusan No. 014/
PUU-IV/2006 dan No. 66/PUUVIII/2010.

”Sehingga berdasarkan Pasal 60 UU
MK seharusnya tidak dapat diajukan
permohonan lagi, sebab pada hakikatnya
diajukan berdasarkan alasan pokok yang
sama,” ujar salah satu hakim konstitusi.
Terkait
belum
disumpahnya
kandidat advokat Kongres Advokat
Indonesia (KAI) oleh Pengadilan
Tinggi sehingga mengakibatkan tidak
diperkenankannya mengikuti acara di
pengadilan, menurut MK, hal tersebut tidak
berkaitan dengan konstitusionalitas norma
yang dimohonkan pengujian. ”Melainkan
masalah penerapan dari Pasal 4 Ayat (1)
UU Advokat yang telah dipertimbangkan
dan diputus dalam putusan Mahkamah
No.101/PUU-VII/2009,
tanggal
30
Desember 2009,” tulis MK. Berdasarkan
pertimbangan
ini,
akhirnya
MK
memutuskan untuk mengeyampingkan
permohonan para Pemohon.
Berkaitan dengan konstitusionalitas
frasa “satu-satunya” yang menurut para
Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C
Ayat (1) UUD 1945, MK berpendapat,
wadah tunggal organisasi advokat, pada
intinya, sama sekali tidak menghalangi
setiap orang untuk mengembangkan diri
Juni 2011 KONSTITUSI
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memenuhi kebutuhan dasarnya. ”Frasa
’satu-satunya’ juga tidak menyebabkan
perlakuan yang bersifat diskriminatif,”
tegas MK. ”Menjadi advokat yang secara
sadar dipilih oleh para Pemohon adalah
pilihan menurut hati nurani, sehingga
secara sadar pula harus terikat dengan
ketentuan yang bertalian dengan profesi

pilihan tersebut yaitu menjadi anggota dari
satu-satunya organisasi advokat.”
Para Pemohon dalam perkara ini
terdiri dari para advokat secara perorangan
maupun yang mewakili beberapa organisasi
advokat yang ada di Indonesia. Untuk
Perkara No. 66, diantaranya dimohonkan
oleh Frans Hendra Winarta, Maruli

Simorangkir, Nursyahbani Katjasungkana,
dkk (Peradin). Perkara No. 71, oleh H.F.
Abraham Amos, Togar Efdont Sormin,
Harisan Aritonang, dkk. Sedangkan Perkara
No. 77, dimohonkan oleh para advokat KAI
yang belum disumpah, diantaranya: Husen
Pelu, Andrijana, Abdul Amin Monoarfa,
dkk. (Dodi/mh)

Pengujian UU Peradilan Agama

Ne Bis In Idem, Permohonan Tidak Diterima

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya
memutuskan
Pengujian UU No.7 Tahun
1989 tentang Peradilan
Agama - Perkara No. 30/PUU-IX/2011
– tidak dapat diterima. “Amar putusan
mengadili, menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima,” demikian
dibacakan Majelis Hakim yang diketuai
Moh. Mahfud MD pada Sidang Pleno
MK, Senin (27/6) sore.
Seperti diberitakan sebelumnya,
Pemohon adalah Suryani, seorang buruh
asal Serang, Banten. Pemohon menganggap
sebagai warga negara yang beragama
Islam yang merasa hak konstitusionalnya
dirugikan dengan berlakunya Pasal 49
Ayat (1) UU Peradilan Agama karena
merasa dibatasi kebebasannya untuk
melaksanakan ajaran Islam secara
menyeluruh dan lengkap.
Sebelum
mempertimbangkan
pokok permohonan, Mahkamah mengutip
Pasal 54 UU MK yang menyatakan,
“Mahkamah Konstitusi dapat meminta
keterangan dan/atau risalah rapat yang
berkenaan dengan permohonan yang
sedang diperiksa kepada MPR, DPR,
DPD, dan/atau Presiden.” Karena pasal
tersebut menggunakan kata “dapat”
maka Mahkamah tidak harus mendengar
keterangan MMPR, DPR, DPD, dan/atau
Presiden dalam melakukan pengujian atas
suatu Undang-Undang.
Dengan kata lain Mahkamah dapat
meminta atau tidak meminta keterangan
dan/atau risalah rapat yang berkenaan
dengan permohonan yang sedang
diperiksa kepada MPR, DPR, Dewan
Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden,
tergantung pada urgensi dan relevansinya.
Oleh karena permasalahan hukum dalam
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Pemohon Prinsipal M. Suryani menerima salinan putusan Perkara No.30/PUU-IX/2011 Pengujian
UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dari Panitera MK Kasianur Sidauruk usai persidangan,
Senin (27/6) di ruang sidang Pleno MK.

permohonan
tersebut
sudah jelas,
maka Mahkamah memandang tidak ada
urgensi dan relevansinya untuk meminta
keterangan dan/atau risalah rapat dari
MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden,
sehingga Mahkamah langsung memutus
permohonan tersebut.
Menimbang
bahwa
setelah
Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan Pemohon, ternyata norma
yang dimohonkan pengujian dalam

Humas MK/GANIE

permohonan tersebut, alasan-alasan
Pemohon, pasal-pasal UUD 1945 yang
dijadikan batu uji, juga Pemohonnya
persis sama dengan permohonan
yang telah diputus oleh Mahkamah
dalam putusan No.19/PUU-VI/2008,
bertanggal 12 Agustus 2008, yang
amarnya menolak permohonan untuk
seluruhnya.
Selanjutnya, menimbang bahwa
Pasal 60 UU MK menyatakan, “Terhadap

materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian dalam undang-undang yang telah
diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali”, dan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi No.06/2005 tentang
Pedoman Beracara Dalam Pengujian
Undang-Undang (PMK 06/2005) yang
menyatakan, “Terhadap materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat dimohonkan pengujian kembali”,
maka permohonan tersebut adalah

menguji norma yang sama, alasan-alasan
yang sama, batu uji yang sama, bahkan
Pemohon yang sama.
Menurut Mahkamah, memang
ketentuan Pasal 42 Ayat (2) PMK 06/2005
yang menyatakan, “Terlepas dari ketentuan
ayat (1) di atas, permohonan pengujian
UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/
atau bagian yang sama dengan perkara
yang pernah diputus oleh Mahkamah
dapat dimohonkan pengujian kembali
dengan syarat-syarat konstitusionalitas

yang menjadi alasan permohonan yang
bersangkutan berbeda,“ memungkinkan
pengujian kembali terhadap norma atau
pasal yang diuji dengan syarat ada alasan
konstitusional baru. Namun karena dalam
permohonan tersebut ternyata tidak
terdapat alasan konstitusional yang baru,
sebagaimana dipertimbangkan di atas maka
permohonan tersebut harus dinyatakan ne
bis in idem. (Nano Tresna A.)

Pengujian UU LLAJ

Tak Miliki Legal Standing,
Permohonan Tidak Dapat Diterima

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan tidak dapat
menerima
permohonan
Pemohon dalam Perkara
No. 43/PUU-VIII/2010. Perkara terkait
pengujian UU No. 22/2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ini
dimohonkan oleh M. Husain Umajohar.
Dalam permohonannya, Pemohon menguji
Pasal 7, Pasal 96, Pasal 262 Ayat (1) huruf
f, dan Pasal 263 Ayat (3).
“Menimbang bahwa oleh karena
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing) maka pokok permohonan
tidak perlu dipertimbangkan,” ungkap
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati,
dalam sidang pleno pembacaan putusan,
Kamis (16/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Menurut Mahkamah, Pemohon
sama sekali tidak menyebutkan adanya
pasal dan/atau ayat mengenai hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945 yang dianggap
dirugikan oleh berlakunya UU LLAJ.
“Pemohon sama sekali tidak menjelaskan
adanya kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang bersifat spesifik
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi,” lanjut Maria.
Selain itu, Mahkamah berpendapat,
berdasarkan ketentuan dalam pasalpasal yang diajukan pengujian tersebut,
ternyata tidak semua yang didalilkan oleh

Pemohon adalah berkaitan dengan hak
konstitusional yang dijamin dalam UUD
1945. “Karena Pemohon juga mengajukan
pengujian pasal-pasal dalam UU LLAJ
tersebut terhadap Pasal 10 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 18
Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945;
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 serta fungsi
dan tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diatur dalam Pasal 30 Ayat
(4) UUD 1945,” ujar Maria.

Pemohon juga tidak dapat
menjelaskan adanya hubungan sebab
akibat (causal verband) antara kerugian
yang diderita Pemohon dengan berlakunya
pasal-pasal dalam UU LLAJ. “Pemohon
tidak
dapat
menjelaskan
adanya
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan tersebut, maka kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional
seperti yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi,” tulis Mahkamah dalam
putusan setebal 44 halaman itu. (Dodi/mh)

Humas MK/Prana Patrayoga

Pemohon Prinsipal M. Husain Umajohar pada sidang pengujian UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dengan agenda sidang pembacaan putusan, Kamis (16/6) di ruang sidang Pleno MK.
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Pengujian UU Pajak Daerah

Pengujian UU Parpol

Pendiri
“Partai
SRI”
Persoalkan
Permohonan Uji
UU Pajak Daerah Syarat Pendirian Parpol
dan Retribusi
Daerah Ditarik
Kembali

S

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan
penarikan
permohonan pengujian UU
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Senin, (20/6) di ruang sidang MK.
Dalam amar ketetapan MK dinyatakan,
Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan pengujian Pasal 85 Ayat
(2) huruf a butir 1 dan Pasal 87 Ayat (2)
huruf a UU No.28/2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.
Permohonan perkara ini diajukan oleh
Harry Mulyono Machsus, Advokat/
Konsultan Hukum Pasar Modal/Kurator &
Pengurus, bertempat tinggal di Surabaya
yang bertindak untuk dan atas nama
Kurator PT. Anita Vira Andika yang
teregistrasi permohonannya di MK dengan
No.31/PUU-IX/2011.
Dalam salah satu pertimbangan
ketetapan ini menyatakan bahwa terhadap
permohonan tersebut, MK dalam Sidang
Panel pemeriksaan pendahuluan 26 Mei
2011 telah memberikan nasihat kepada
Pemohon memperbaiki permohonan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, Pemohon ternyata mencabut
permohonannya.
“Bahwa
terhadap
penarikan permohonan tersebut, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada Kamis
tanggal enam belas bulan Juni tahun dua
ribu sebelas, telah menetapkan penarikan
kembali permohonan dengan Registrasi
No. 31/PUU-IX/2011 beralasan dan tidak
bertentangan dengan UU. Oleh karena itu,
penarikan kembali permohonan tersebut
dapat dikabulkan,” jelas Mahkamah.
(Miftakhul Huda)
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embilan Pemohon mengajukan
permohonan pengujian UU Partai
Politik, Rabu (15/6). Kesembilan
Pemohon tersebut menamakan
dirinya Warga Negara Indonesia ProDemokrasi dan HAM. Para pemohon
merasa ketentuan yang berkaitan dengan
persyaratan pendirian Parpol yang diatur
dalam UU Parpol sangat mempunyai
potensi kuat melanggar hak konstitusional
Pemohon. Kesembilan Pemohon Prinsipal
mempunyai nama yang cukup dikenal
masyarakat, yaitu D. Taufan, Goenawan
Mohamad, Rahman Tolleng, Fikri Jufri,
Dana Iswara Basri, M. Husni Thamrin,
Budi Arie Setiadi, Susy Rizky Wiyantini,
dan Sony Santoso. Para Pemohon tersebut
berlatar belakang sebagai mantan anggota
DPR, jurnalis, dan aktivis LSM.
Pasal-pasal yang diujikan ke MK
oleh para Pemohon, yaitu Pasal 2 Ayat (1)
yang mensyaratkan parpol harus didirikan

oleh minimal 30 orang dari setiap provinsi.
Pasal lainnya yang diujikan, yaitu Pasal 3
Ayat (2) huruf c yang mensyaratkan parpol
memiliki kepengurusan di setiap provinsi
dengan proporsi, minimal 75 persen di
setiap kabupaten dan minimal 50 persen
kepengurusan di setiap kecamatan/kota.
Pasal terakhir yang diajukan untuk diuji
oleh MK, yaitu Pasal 51 Ayat (1b) yang
menetapkan bahwa verifikasi persyaratan
pendirian Parpol dilakukan 2,5 tahun
sebelum hari H Pemilu 2014.
Para Pemohon merasa hak
konstitusionalnya telah dilanggar. Hak-hak
konstitusional yang dimaksud oleh pihak
Pemohon, yaitu hak kebebasan berserikat
dan berkumpul berupa pendirian parpol,
hak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif,
dan hak untuk memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU Otsus Papua

Ahli Pemohon: Kewenangan MRP
Tak Jelas

J

ika Mahkamah Konstitusi mengabul
kan permohonan Pemohon, maka
akan menghilangkan politik afirmatif
action dalam UU No.21/2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua. “Apabila permohonan dikabulkan
maka akan menghilangkan kekhususan
itu sendiri,” tegas Kepala Biro Hukum
Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif
Fakhrullah, dalam sidang mendengarkan
tanggapan Pemerintah dan keterangan ahli
serta saksi, Selasa (14/6) di ruang sidang
Pleno MK.
Dengan kata lain, pasal yang
diuji tersebut, Pasal 20 Ayat (1) huruf a,
dapat dikatakan ruh dari UU Otsus Papua.
Menurutnya, pasal itu bertujuan dalam
rangka memberikan keistimewaan dan
kekhususan pada putra asli Papua untuk

berkompetisi dalam proses kepemimpinan
di Papua. “Dengan tetap memperhatikan
batasan-batasan yang ada,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Pemohon
menghadirkan dua ahli dan dua saksi.
Sebagai Ahli, hadir Y. Usfunan dan Sukirno.
Sedangkan sebagai Saksi, Hermanus
Wariori dan Agus Tanawani. Usfunan
menyatakan, kerugian konstitusional
Pemohon dikarenakan pengaturan norma
dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a tersebut
kabur. Menurutnya, kriteria penilaian
serta ruang lingkup materi-materi yang
dijadikan pertimbangan oleh MRP (Majelis
Rakyat Papua) dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya tidak diatur secara jelas
dan tegas. “Pasal ini multi-interpretasi dan
melanggar kepastian hukum,” katanya.
(Dodi/mh)

Pengujian UU Gelar

Ahli Pemohon: Pahlawan Nasional
Tidak Layak untuk Koruptor dan
Pelaku Pelanggar HAM

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) kembali menggelar
sidang Pengujian UndangUndang
(PUU)
No.
20/2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda Kehormatan, kamis (16/6). Sidang
Panel yang diperluas ini dipimpin oleh
Ketua MK, Moh. Mahfud MD. Sidang
beragendakan mendengarkan keterangan
saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah.
Beberapa saksi mengemukakan kriteria
pahlawan nasional dan menyatakan
koruptor dan pelaku pelanggar HAM tidak
boleh dan tidak layak ditetapkan menjadi
Pahlawan Nasional.

Sidang perkara ini dihadiri
Pemohon Prinsipal, AH. Wakil Kamal.
Pemohon didampingi kuasa hukumnya,
yaitu Gatot Goe, Guntoro, Putri Kanesia,
Yati Andriyani, M. Daud Bereuh, dan
Indria Fernida. Pemohon pada persidangan
kali ini menghadirkan ahli bernama
Asvi Warman Adam yang merupakan
seorang sejarawan. Pihak Pemohon juga
menghadirkan seorang saksi yang juga
merupakan korban penculikan pada tahun
1998, yaitu Mugiyanto. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

Pengujian UU Tenaga Kerja

Kewajiban Pengusaha-Pekerja
Saat Proses PPHI Dipersoalkan

U

U No.13/ 2003 tentang
Ketenagakerjaan
kembali
diuji ke Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Rabu (22/6).
Tiga pemohon, yakni Ugan Gandar, Eko
Wahyu, dan Rommel Antonius Ginting,
tercatat dalam buku registrasi perkara
Kepaniteraan MK sebagai pemohon dalam
perkara No.37/PUU-IX/2011.
Dalam
sidang
pemeriksaan
pendahuluan tersebut, para Pemohon
yang diwakili oleh kuasa hukumnya
Ecoline Situmorang, menyatakan hak
konstitusionalnya
terlanggar
akibat
berlakunya Pasal 155 Ayat (2). Pasal 155
Ayat (2) menyatakan “Selama putusan
lembaga
penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial belum ditetapkan, baik
pengusaha maupun pekerja/buruh harus
tetap melaksanakan segala kewajibannya”.

“Klausula ‘belum ditetapkan’ dalam pasal
tersebut telah menimbulkan ketidakpastian
hukum. Ada penafsiran yang tidak tegas
dalam klausula tersebut. Apakah ‘belum
ditetapkan’ itu terbatas pada pengadilan
hubungan industrial tingkat pertama atau
sampai tingkat kasasi bahkan Mahkamah
Agung?” ujar Ecoline.
Ecoline menjelaskan bahwa   Pasal
155 Ayat (2) bertentangan dengan Pasal
28D Ayat (1) karena pada implementasinya
di lapangan, pasal tersebut menimbulkan
dua penafsiran. “Penafsiran pertama, yakni
‘belum ditetapkan’ berarti hanya sampai
pada pengadilan hubungan industrial
tingkat pertama. Ada pula penafsiran kedua
sampai pada tingkat Mahkamah Agung.
Inilah yang dirasakan oleh Pemohon,”
urainya. (Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU Pajak Bumi
Bangunan

Pemerintah:
Bidang Perikanan
Perairan Laut
Indonesia Masuk
Objek Pajak

O

bjek usaha bidang perikanan
perairan
laut
wilayah
Indonesia, adalah termasuk
dalam pengertian bumi sebagai
objek Pajak Bumi Bangunan (PBB),
sehingga wajar untuk dikenakan PBB.
Di lain pihak, setiap orang pribadi atau
badan yang mempunyai suatu hak atau
memperoleh manfaat atas perairan laut
wilayah Indonesia, ditetapkan sebagai
subjek PBB atas objek dimaksud. Paparan
disampaikan
Endiarto
Judowinarso
saat didaulat sebagai Ahli Pemerintah
dalam sidang pleno pengujian materi
UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (UU PBB) di Mahkamah
Konstitusi (MK), Kamis (23/6). Sidang
Pleno yang dilaksanakan oleh sembilan
hakim konstitusi untuk Perkara No.77/
PUU-VIII/2010
ini
mengagendakan
mendengar keterangan Pemerintah.
Keputusan Dirjen Pajak KEP-16/
PJ.6/1998, antara lain mengatur tata cara
perhitungan NJOP usaha bidang perikanan
laut: 1) NJOP areal penangkapan ikan
sebesar 10 kali hasil bersih usaha dalam
satu tahun pajak berjalan; 2) NJOP areal
pembudidayaan ikan sebesar 8 kali hasil
bersih usaha dalam satu tahun pajak
berjalan; 3) NJOP areal emplasemen dan
areal lainnya sebesar NJOP berupa bumi
sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya;
dan 4) NJOP berupa pajak berupa bangunan
sebesar nilai konversi biaya pembangunan
baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi
penyusutan fisik.
Ahli lainnya yang dihadirkan
Pemerintah yaitu Suryandto Budisusilo.
Penilai Publik ini dalam paparannya
menyatakan, perusahaan pemegang SIPI,
pada dasarnya adalah pemilik akses untuk
eksploitasi pemanfaatan area wilayah laut
tertentu, sesuai koordinat yang diberikan
Pemerintah. Pemegang SIPI adalah identik
para pemegang hak penggunaan lahan di
daratan atau di bumi. (Nur Rosihin Ana/mh)
Juni 2011 KONSTITUSI
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Pengujian UU Piagam Asean

Pengujian UU Koperasi

Pemohon
Perbaiki
Permohonan

Hak Konstitusional Dirugikan,
UU Koperasi Dianggap
Inskonstitusional

emohon dalam Perkara No.33/
PUU-IX/2011 mengaku telah
memperbaiki permohonannya.
Menurut salah satu kuasa
Pemohon, Catur Agus Saptono, pihaknya
telah memperbaiki permohonan terutama
pada bagian alasan permohonan serta
penambahan beberapa aturan lainnya yang
bersifat konkrit. Demikian dinyatakan
dalam sidang perbaikan permohonan,
Senin (27/6) di ruang sidang Panel MK.
Para Pemohon Prinsipal dalam
perkara ini adalah: 1. Perkumpulan
Institut Keadilan Sosial; 2. Perkumpulan
INFID; 3. Aliansi Petani Indonesia; 4.
Serikat Petani Indonesia; 5. Perkumpulan
KIARA; 6. Front Nasional Perjuangan
Buruh Indonesia; 7. Perhimpunan
Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat;
8. Asosiasi Pendamping Perempuan
Usaha Kecil; 9. Salamuddin; 10. Dani
Setiawan; dan 11. Haris Rusly. Tampak
hadir dalam persidangan, Haris Rusly dan
Salamuddin.
Dalam permohonannya, para
Pemohon menguji Pasal 1 Ayat (5) dan
Pasal 2 Ayat (2) huruf n UU No.38/2008
tentang Pengesahan Charter of The
Association of Southeast Asian Nation
(Piagam Perhimpunan Bangsa-BangsaAsia
Tenggara). Menurut Pemohon, rumusan
dalam UU tersebut telah merugikan hak
konstitusional mereka. Bahkan, mereka
menilai, rumusan itu juga telah merugikan
rakyat Indonesia, terutama dari segi
ekonomi. (Dodi/mh)

U No. 25/1992 tentang
Perkoperasian diuji konsti
tusionalitasnya di Mahkamah
Konstitusi
(MK),
Senin
(6/6), di ruang sidang MK. Perkara yang
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
No. 32/PUU-IX/2011 ini dimohonkan
oleh
Muhammad
Suryani,
Sani
Abdullah, Husien Djunaidi dan Badriah.
Para pemohon yang datang
tanpa diwakili kuasa hukum merupakan
anggota koperasi sejak tahun 1953
sampai dengan sekarang. Sebagai anggota
koperasi, Pemohon menganggap hak
konstitusionalnya
dirugikan
dengan
berlakunya Pasal 20 Ayat (1) huruf a
dan Pasal 37. Pasal 20 Ayat (1) huruf
a menyatakan, “(1)
Setiap anggota

P
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U

mempunyai kewajiban: a. mematuhi
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta keputusan yang telah
disepakati dalam Rapat Anggota...”.
Sementara Pasal 37 menyebutkan bahwa
”Persetujuan terhadap laporan tahunan,
termasuk
pengesahan
perhitungan
tahunan,
merupakan
penerimaan
pertanggungjawaban
Pengurus
oleh
Rapat Anggota”. Menurut Muhammad
Suryani, dirinya dan ketiga pemohon
lainnya merupakan anggota koperasi sejak
tahun 1953 sampai sekarang. “Kemudian,
perubahan kepengurusan terjadi. Pada
tahun ‘90-an, banyak permasalahan yang
terjadi yang bertentangan dengan UUD
1945,” jelasnya. (Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU SJSN

Ahli Pemohon: BUMN Belum
Laksanakan Amanat UU SJSN

B

UMN yang ada di Indonesia
belum melaksanakan sepenuh
nya program jaminan sosial
sebagai bagian menyesuaikan
amanat dalam Pasal 52 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Hal
ini disampaikan oleh Sulastomo sebagai
Ahli dari Pemohon Pengujian UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 pada sidang
lanjutan yang digelar Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Kamis (30/6). Kepaniteraan
MK mencatat dengan registrasi dengan
Nomor 8/PUU-VIII/2011dengan sebelas
Pemohon, yakni Mudhofir, Parulian
Sianturi, Edward P. Marpaung, Markus S.
Sidauruk, Supardi, Herikson Pakpahan,
Zulkifli S. Ekomei, Elly Rosita Silaban,
Nikasi Ginting, Ully Nursia Pakpahan,
serta Lundak Pakpahan.

“UU No 40/2004 ini menggariskan
dua hal agar BPJS Jamsostek itu yang
diatur berdasarkan UU No.3/1992.
Dalam hal badan hukumnya sudah harus
menyesuaikan diri, selambat-lambatnya
19 Oktober 2009 karena badan hukum
Jamsostek yang diatur UU No.3/1992,
adalah badan hukum PT Persero dan
BUMN yang tentu tujuannya mencari
untung. Sedangkan menurut UndangUndang Dasar yang dijabarkan melalui
UU No.40/2004, BPJS Jamsostek itu yang
harus menyesuaikan diri itu, dia adalah
badan hukum nirlaba, gotong-royong, dana
amanah, dan dananya sebesar-besarnya
digunakan untuk kepentingan peserta,
dalam hal ini buruh,” papar Sulastomo di
hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang
diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD.(Lulu Anjarsari/mh)

SKLN Pemkab Sorong VS Pemkot Sorong

Tidak Punya Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat
Terima Permohonan Bupati Sorong

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) memutuskan tidak
dapat menerima perkara
Sengketa
Kewenangan
lembaga Negara (SKLN) yang diajukan
oleh Bupati Sorong Stephanus Malak
terhadap Walikota Sorong J.A Jumame
sebagai Termohon. Demikian putusan yang
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD dengan didampingi oleh enam hakim
konstitusi pada Senin (20/6).
Dalam pertimbangan hukumnya,
salah satu hakim konstitusi menjelaskan
Mahkamah berpendapat dalam Pasal
24C Ayat (1) UUD 1945 juncto UU
MK juncto Pemohon mendalilkan
dirinya sebagai lembaga negara yang
kewenangannya telah dilanggar oleh
Termohon, karena Termohon memperluas
wilayahnya dengan cara membangun
kantor pemerintahan Termohon di wilayah
yang diklaim sebagai wilayah Pemohon.
“Apabila dalil Pemohon benar,
menurut
Mahkamah,
permasalahan
Pemohon dan Termohon sebenarnya
merupakan permasalahan pelanggaran
batas wilayah. Jika dikaitkan dengan
kewenangan lembaga negara, hal tersebut
merupakan kewenangan terkait pengaturan
batas wilayah,” ujar salah satu hakim
konstitusi. PMK 08/2006 menyatakan
dalam sengketa kewenangan konstitusional
lembaga negara, kewenangan yang
dipersengketakan atau objectum litis
adalah kewenangan yang diberikan oleh
UUD 1945.
Menurut Mahkamah, kewenangan
mengenai pengaturan (menentukan) batas
wilayah bukan merupakan kewenangan
Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat
dilihat pada: Pasal 18 Ayat (5), Pasal 4 Ayat
(1), Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 serta UU
No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
“Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (5)
UUD 1945 serta Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat

Para Pemohon perkara Sengketa Kewenangan lembaga Negara (SKLN) yang diajukan oleh Bupati Sorong
Stephanus Malak terhadap Walikota Sorong J.A Jumame sebagai Termohon.

(2) UU No.32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Mahkamah menilai bahwa karena
batas wilayah ditetapkan dengan undangundang, yang dalam hal ini pembentukan
undang-undang merupakan kewenangan
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden,
maka kewenangan untuk menetapkan
atau menentukan batas wilayah adalah
kewenangan pembentuk undang-undang
dan bukan kewenangan Pemohon maupun
Termohon,” jelas salah satu hakim
konstitusi.
Berdasarkan pertimbangan di
atas, objectum litis permohonan a quo bukan
kewenangan konstitusional Pemohon
yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945, sehingga meskipun terdapat
kemungkinan dipenuhinya subjectum
litis (para pihak yang berperkara, red)
oleh Pemohon, hal tersebut tidak lagi
relevan untuk dinilai. “Menimbang bahwa
dengan demikian, mengenai subjectum
litis maupun objectum litis permohonan

sengketa kewenangan konstitusional
lembaga negara sebagaimana dimaksud
Pasal 61 UU MK, Mahkamah menilai
Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo, sehingga Mahkamah
tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut
Pokok Permohonan Pemohon,” kata salah
satu hakim konstitusi.
Dalam konklusi yang dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD,
sepanjang mengenai masalah kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon,
Mahkamah berkesimpulan Pemohon
tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo dan pokok permohonan
Pemohon
tidak
dipertimbangkan.
“Mengadili, menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima,” tandas
Mahfud membacakan amar putusan. (Lulu
Anjarsari/mh)
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SKLN Pemkab Kutai Timur VS Presiden RI

Pemohon Pemkab Kutai Timur
Perbaiki Permohonan
Kuasa hukum Pemohon
dalam perkara SKLN antara
Kabupaten Kutai Timur
dengan Presiden RI, casu quo
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (Termohon),
telah memperbaiki
permohonannnya.

P

ihak Pemohon perkara Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara
(SKLN) antara Kabupaten Kutai
Timur dengan Presiden RI, casu
quo Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (Termohon) telah memperbaiki
permohonannnya sesuai saran Panel
Hakim pada persidangan sebelumnya.
Pemohon melakukan perbaikan pada
subjek Termohon yang tadinya pemerintah
pusat menjadi Presiden RI. Pemohon
juga menambahkan uraian mengenai
kewenangan Pemohon dan Termohon.
Sidang Panel yang diketuai M.
Akil Mochtar yang didampingi dua
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anggota hakim panel Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi
Anwar Usman beragendakan pemeriksaan
perbaikan permohonan, Senin (27/6).
Sidang kali ini juga dihadiri oleh Pemohon
Prinsipal yang juga Bupati Kabupaten
Kutai Timur, yaitu Isran Noor. Hadir
pula para kuasa hukum Pemohon, yaitu
Robikin Emhas, Arif Effendi, dan Syarif
Hidayatullah.
Kuasa hukum Pemohon. Robikin
Emhas di awal persidangan mendapat
kesempatan untuk menjelaskan perbaikan
permohonan yang telah dilakukan oleh
pihaknya. Robikin mengatakan, perbaikan

permohonan dilakukan sesuai nasihat Panel
Hakim pada persidangan sebelumnya.
“Perbaikan pertama adalah tentang
subjek Termohon yang dahulunya adalah
pemerintah pusat, kemudian sekarang
kami sebutkan secara definitif, Presiden.
Karena pemerintah pusat dalam hal ini
juga dikepalai oleh kepala pemerintahan
yaitu Presiden,” ujar Robikin. Pemohon
juga menambahkan uraian mengenai
kewenangan Pemohon dengan Termohon,
Presiden RI, sebagai bagian dalam poin
kedua perbaikan permohonan. (Yusti
Nurul Agustin/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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PHPU Kab. Pulau Morotai

Pasangan Calon Rusli Sibua-Weni R. Paraisu Peroleh
Suara Terbanyak

Itu kuno... ini ramuan
asli...
· Masukkan kejujuran
setulusnya
Tampak Mejelis
sedang memeriksa
bukti· Hakim
Campur
dengan
bukti dalam perkara PHPU Kepala Daerah Kab.
sebanyak-banyaknya
Pulau Morotai, Selasa (7/6) di Ruang Sidang Pleno
MK. Dalam sidangkesantunan
pembacaan putusannya MK
menyatakan mengabulkan
· Adukpermohonan
sesuaiPemohon
aturan
Perkara No. 59/PHPU.D-IX/2011, Pasangan Calon
main
Kepala Daerah Rusli Sibua-Weni R. Paraisu, Senin,

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

(20/6).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan
permohonan
Pemohon Perkara No. 59/
PHPU.D-IX/2011, Pasangan
Calon Kepala Daerah Rusli Sibua dan Weni
R. Paraisu. “Mengabulkan permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua
MK Moh. Mahfud MD membacakan
putusan, Senin (20/6) di Ruang Sidang
Pleno MK. Mahkamah menetapkan
perolehan suara yang sah untuk masingmasing pasangan calon. Mahkamah
menyatakan, untuk Pasangan Calon No.
Urut 1, Arsad Sardan-Demianus Ice
memperoleh 7.102 suara; Pasangan Calon
No. Urut 2, Umar H. Hasan-W.Sepnath
Pinoa mendapat 5.931 suara; dan Pasangan
Calon No. Urut 3, Rusli Sibua-Weni R.
Paraisu memperoleh 11.384 suara.
Sedangkan tiga pasangan lainnya,
masing masing memperoleh suara sebagai
berikut: Pasangan Calon No. Urut 4, Faisal
Tjan-Lukman SY. Badjak, memperoleh 751
suara; Pasangan Calon No. Urut 5, Decky
Sibua-Maat Pono memperoleh 316 suara;
serta Pasangan Calon No. Urut 6, Anghany
Tanjung-Arsyad Haya A memperoleh 7.062
suara. Hasil tersebut diperoleh Mahkamah
setelah memeriksa dan mencermati secara
saksama dalil maupun bantahan serta buktibukti yang diserahkan oleh masing-masing
pihak. Baik dari Pemohon, Termohon
(Komisi Pemilihan Umum Kab. Pulau
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Humas MK/Ganie

Morotai), maupun Pihak Terkait (Pasangan
Calon Arsad Sardan-Demianus Ice).
”Mahkamah telah melakukan per
bandingan bukti-bukti yang diajukan para
pihak yaitu berupa Formulir Model CKWK.
KPU dan Formulir Model DA-KWK.KPU
yang diajukan oleh Pemohon, Formulir
Model C-KWK.KPU, Formulir Model DAKWK.KPU, Formulir DA.Plano, Formulir
C-2 Plano yang diajukan oleh Termohon,
dan Formulir Model CKWK. KPU yang
diajukan oleh Pihak Terkait,” ungkap salah
satu Hakim Konstitusi.
Meskipun
menurut
Mahkamah
dokumen-dokumen tersebut adalah benar
dokumen yang diterbitkan oleh Termohon,
namun setelah menghitung ulang angkaangka yang ada, Mahkamah malah
menemukan banyak kejanggalan. ”Ternyata
banyak perbedaan angka perolehan suara
untuk masing-masing pasangan calon,”
lanjutnya. Mahkamah mengungkapkan,
telah menemukan ketidaksesuaian perolehan
suara masing-masing pasangan calon. ” Untuk
perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 1 di
dalam Formulir Model C-1 KWK, Formulir
Model C-2 Plano, Formulir Model DA KWK
dan formular Model DB tidak sesuai dengan
Formulir Model DA Plano,” jelas Mahkamah
dalam salah satu pertimbangan hukumnya.
Setidaknya, Mahkamah menemukan enam
ketidaksesuaian pada beberapa dokumen
lainnya.

Akhirnya, Mahkamah pun ber
keyakinan, Termohon telah mengubah
perolehan suara masing-masing pasangan
calon di setiap tingkatan penghitungan
suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
angka-angka hasil penghitungan suara yang
dilakukan oleh Termohon yang tercantum
dalam dokumen Formulir Model C-KWK.
KPU, Formulir Model DA-KWK.KPU,
Formulir DA.Plano, dan Formulir C-2
Plano, sangat diragukan keotentikan dan
keabsahannya yang bisa merupakan tindak
pidana.
Mahkamah juga berpendapat, Ter
mohon telah terbukti melakukan pe
langgaran dan kesalahan dalam rekapitulasi
penghitungan perolehan suara di seluruh
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
berada di lima kecamatan se-Kabupaten
Pulau Morotai yang telah menguntungkan
salah satu pasangan calon dan merugikan
pasangan calon lainnya serta telah merusak
sendi-sendi demokrasi dalam Pemilukada
yang langsung, umum, bebas, rahasia,
Jujur dan adil. Sehingga Mahkamah pun
mengabulkan
permohonan
Pemohon
perkara No. 59 dan menetapkan perolehan
suara yang benar
Sedangkan terhadap permohonan
lainnya, Perkara No.60/PHPU.D-IX/2011
yang dimohonkan Pasangan Calon Anghany
Tanjung-Arsyad Haya, Mahkamah me
nyatakan menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya. Terhadap Perkara No.61/
PHPU.D-IX/2011
yang
dimohonkan
oleh Pasangan Calon Umar H. Hasan-W.
Sepnath Pinoa, Mahkamah menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
”Permohonan diajukan melewati tenggang
waktu yang ditentukan,” ujar Mahfud saat
membacakan konklusi putusan. (Dodi/mh)

PHPU Kab. Ambon

MK Tolak Permohonan Empat Pasangan Calon
Walikota-Wakil Walikota Ambon

Humas MK/Prana Patrayoga

Calon Walikota Terpilih Kota Ambon Richard Louhenapessy, S.H. disambut massa pendukungnya usai persidangan pembacaan putusan PHPU Kota Ambon. Dalam amar putusannya MK menolak seluruh permohonan yang
diajukan Pemohon (empat pasangan calon dalam Pemilukada Kota Ambon), Selasa (28/6) di Gedung MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan menolak se
luruh permohonan yang
diajukan
empat pasangan
calon dalam Pemilukada Kota Ambon.
Amar putusan No.68/PHPU.D-IX/2011
tersebut dibacakan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD didampingi oleh delapan
hakim konstitusi pada Selasa (27/6). Para
pemohon, di antaranya Daniel PalapiaLa Suriadi, Ferry Watimurry-Hi. Awath
Ternate, Hesina J. Huliselan- Machfud
Walilulu, serta Paulus Kastanya-Hansidi.
“Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Pihak
Terkait. Dalam Pokok Permohonan,
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” ucap Mahfud di Ruang
Sidang Pleno MK.
Dalam pertimbangan hukum yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi, Pemohon mendalilkan
adanya berbagai pelanggaran dan
kecurangan yang dilakukan oleh Pihak
Terkait dan terjadi pembiaran oleh
Termohon. Pelanggaran tersebut di
antaranya, jelas Fadlil, mobilisasi massa,
pembagian undangan kepada yang tidak
berhak, serta pemilihan yang dilakukan
anak di bawah umur dan orang yang

tidak berhak, serta pencoblosan ganda.
Fadlil menjelaskan, Mahkamah menilai
dalil-dalil Pemohon a quo tidaklah dapat
menunjukkan adanya signifikansi atas
perolehan suara masing-masing pasangan
calon dan tidak terbukti.
“Dalil-dalil a quo secara faktual
bermuara pada pemilihan dan proses
penghitungan suara, dengan isu, apakah
ada pemilihan oleh orang yang tidak
berhak memilih. Kenyataannya buktibukti yang ditunjukkan Pemohon dalam
bentuk rekapitulasi di tingkat TPS,
juga tidak memuat keberatan terhadap
rekapitulasi tersebut. Padahal para saksi
pasangan calon tertera menandatangani
rekapitulasi suara. Terlepas dari itu,
menurut Mahkamah, pembuktian faktual
oleh Pemohon mengenai adanya pemilih
ganda atau pemilih yang tidak berhak
mencoblos sebagai muara dalil-dalilnya
yang lain tidaklah terbukti,” ujar Fadlil.
Mengenai dalil adanya politik uang
(money politics), Fadlil memaparkan
Mahkamah menilai Pemohon tidak cukup
memberikan bukti yang dapat meyakinkan
Mahkamah. “Sehingga dalil Pemohon a quo
tidak terbukti menurut hukum. Selain itu,
seandainya pun benar, quod non, dalil

Pemohon a quo, kejadian yang ditunjukkan
hanya merupakan kejadian yang sifatnya
sporadis belaka,” katanya.
Selain itu, Pemohon mendalilkan
terdapat pelanggaran dan kecurangan
yang dilakukan oleh Termohon selaku
penyelenggara pada saat pemungutan
suara dan penghitungan suara berupa
pelanggaran pada saat penghitungan suara
dan terjadi perbedaan hasil rekapitulasi
penghitungan suara berdasarkan Formulir
DA-KWK.KPU dengan hasil rekapitulasi
penghitungan suara berdasarkan Formulir
DB-KWK.KPU yang dilakukan Termohon.
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar, Mahkamah menilai keberatankeberatan
sebagaimana
didalilkan
Pemohon didasari pernyataan keberatan
dalam Model DA-KWK.KPU telah nyata
dan faktual ditindaklanjuti oleh Termohon
berdasarkan rekomendasi Panwascam dan
Panwaslukada Kota Ambon. “Dengan
demikian, bantahan Termohon beralasan
hukum dan dalil Pemohon a quo tidak
terbukti,” paparnya.
Akil menuturkan Pemohon men
dalilkan adanya petugas KPPS yang
mengusir saksi pasangan calon, saksi
Pemohon tidak diberikan berita acara
penghitungan suara di tingkat TPS,
dan banyak pelanggaran Pihak Terkait
tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada
Mahkamah menilai, bantahan Termohon
beralasan hukum dan dalil Pemohon a quo
tidak terbukti. “Selain itu, dalil Pemohon
a quo tidak pula terbukti memiliki
signifikansi perolehan suara masingmasing pasangan calon untuk dapat
mengubah kedudukan pasangan calon,
mengingat selisih terdekat Pihak Terkait
dan Pemohon sejumlah 31.093, sehingga
dalil a quo harus dikesampingkan,”
tuturnya.
Sementara itu, mengenai dalil adanya
pelanggaran yang dilakukan Termohon
dalam penetapan DPT, Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki, terdapat pemilih ganda
pada DPT, pemilih menggunakan identitas
pemilih yang sudah meninggal, terdapat
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nama pemilih yang tanggal dan bulan
lahirnya sama, banyak pemilih ganda
yang terdaftar dalam DPT melakukan
pencoblosan.
Mahkamah
menilai,
sambung Sodiki, permasalahan dalam
DPT merupakan permasalahan yang tidak
dapat semata-mata ditimpakan kepada
KPU karena terkait dengan administrasi
kependudukan.
Dalam kasus a quo, Sodiki men
jelaskan Mahkamah berpendapat Termohon
telah berusaha untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut dengan itikad
baik. Selain itu, apabila ada pemilih yang
tidak dapat menggunakan haknya karena
permasalahan tersebut, maka tidak
dapat dipastikan pemilih tersebut akan
memilih pasangan calon yang mana.
Sehubungan dengan kecurigaan adanya
penyalahgunaan atas permasalahan DPT
tersebut berupa pemilihan oleh orang
yang tidak berhak memilih. “Dengan
demikian, dalil Pemohon a quo harus
dikesampingkan. Terhadap bukti-bukti

dan keterangan saksi lainnya yang
menjelaskan kemungkinan terjadinya
pelanggaran yang bersifat administratif
dan pidana, Mahkamah menilai, hal
demikian hanyalah dugaan-dugaan
pelanggaran yang sifatnya sporadis
semata dan tidak menunjukkan terjadinya
pelanggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif, sehingga harus
dinyatakan dalil tersebut tidak terbukti
menurut hukum,” tandasnya. (Lulu
Anjarsari/mh)

PHPU Kab. Seram Barat

MK Tolak Seluruh Permohonan
La Kadir - Souhaly Roberth

Humas MK/tifa

Pihak Termohon dan Pihak Terkait pada sidang pembacaan putusan PHPU Seram Barat 2011 - Perkara No.68/
PHPU.D-IX/2011 - Selasa (27/6) di ruang sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya memutuskan me
nolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya dalam
PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
2011 - Perkara No.62/PHPU.D-IX/2011pada Selasa (21/6) sore di ruang sidang
Pleno MK. Pemohon adalah La Kadir, S.H.,
M.H. dan Souhaly Roberth, S.H., M.H.
selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Peserta Pemilu Kepala Daerah dan
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Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat 2011.
“Dalam eksepsi, menolak eksepsi
Termohon dan Pihak Terkait I. Dalam
Pokok Perkara, menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” demikian
diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Moh. Mahfud MD (Ketua
merangkap Anggota), maupun anggota
lainnya Achmad Sodiki, Maria Farida
Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil

Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M.
Akil Mochtar, dan Muhammad Alim.
Mengenai dalil Pemohon bahwa
terjadi penggelembungan suara di tingkat
KPPS di 11 kecamatan di Kabupaten
Seram Bagian Barat, Termohon membantah
dalil Pemohon dan menyatakan bahwa
tidak ada penggelembungan suara pada
Pemilukada Kabupaten Seram Bagian
Barat 2011. Apalagi Pemohon menyatakan
ada penggelembungan di kecamatan
tertentu tanpa menyebutkan TPS dan PPS
tempat terjadinya penggelembungan suara
dimaksud.
Terhadap dalil Pemohon, setelah
mencermati bukti dan saksi yang diajukan
masing-masing pihak, terutama formulir
rekapitulasi di 11 kecamatan yang
diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak
dapat menemukan formulir rekapitulasi
untuk beberapa TPS, sehingga tidak dapat
diketahui jumlah pasti suara sah yang
ingin ditunjukkan oleh Pemohon. Apalagi,
terhadap Formulir Model C-KWK.KPU
(TPS) Pemohon tidak mengajukan data
pembanding yang dapat menunjukkan
adanya selisih/penggelembungan suara
sebagaimana yang didalilkannya.
“Berdasarkan pertimbangan ter
sebut, Mahkamah menyatakan da
lil Pemohon mengenai adanya peng
gelembungan suara di 11 (sebelas)
kecamatan, termasuk di Kecamatan
Elpaputih dalam kaitannya dengan

penafsiran batas wilayah, harus di
kesampingkan,” ungkap Majelis Hakim.
Kemudian mengenai dalil Pe
mohon bahwa Kepala SMA Negeri 2
Taniwel bernama Demianus Laamena
di Sukaraja pada 10 dan 15 Mei 2011
mengintimidasi siswa-siswa kelas 2 dan
kelas 3 SMA Negeri 2 Taniwel, Pihak
Terkait I membantah dalil Pemohon
dan menyatakan tidak ada rapat maupun
intimidasi oleh Kepala SMAN 2 Taniwel
kepada murid Kelas 2 dan Kelas 3 terkait
Pemilukada.
Berdasarkan bukti dan fakta yang
terungkap di persidangan, meskipun Pihak
Terkait I tidak mengajukan bukti bantahan,

Mahkamah menilai keterangan saksi
Baharudin yang hanya mendengar dari
keponakannya, tidak dapat memberikan
keyakinan kepada Mahkamah akan
adanya ancaman dari Kepala SMA
Negeri 2 Taniwel kepada para siswa.
Seandainya pun ada ancaman dimaksud,
saksi Baharudin tidak mengetahui
apakah para siswa tersebut memiliki
hak pilih dan menggunakan hak pilihnya
dengan tidak bebas atau di bawah
ancaman. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan
tidak terbukti;
Selanjutnya, Pihak Terkait I mem
bantah dalil Pemohon bahwa Kepala

UPTD Pendidikan Demianus Ahiyate
memanggil para guru dari Desa Kasie
ke rumah Kepala UPTD Pendidikan dan
memerintahkan agar memilih Pasangan
Calon Nomor Urut 4 jika tidak ingin
dipindahkan ke daerah terpencil. Pihak
Terkait I menerangkan pemanggilan para
guru dimaksud (12 Mei 2011) karena
adanya laporan bahwa ada guru yang ikut
berjoget di atas panggung kampanye salah
satu pasangan calon.
“Berdasarkan bukti dan fakta yang
terungkap di persidangan, Mahkamah
menilai dalil Pemohon dinyatakan tidak
terbukti,” tandas Majelis Hakim. (Nano
Tresna A.)

PHPU Kab. Salatiga

Tidak Cukup Bukti, MK Tolak Permohonan
Diah Sunarsasi-Milhous Teddy Sulistyo
Calon Walikota Salatiga terpilih, Yuliyanto dan
kuasa hukumnya Zainudin Paru tampak bersuka
cita usai mendengarkan putusan Majelis Hakim
Konstitusi yang menolak permohonan Pemohon
(pasangan Diah Sunarsasi-Milhous Teddy
Sulistyo) pada sidang pembacaan putusan PHPU
Kabupaten Salatiga, Senin (13/6).

S

etelah kalah dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota
Salatiga, pasangan Diah Sunar
sasi-Milhous Teddy Sulistyo
harus menerima kenyataan permohonannya
ditolak oleh Mahkamah Konstitusi
(MK), Senin (13/6). Mahkamah dalam
konklusinya menyatakan permohonan
Pemohon
tidak
terbukti
menurut
hukum, sehingga memutuskan menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Sedangkan eksepsi Termohon dinyatakan

Humas MK/Ganie

tidak beralasan hukum. ”Amar Putusan.
Mengadili, menyatakan, dalam Eksepsi,
menolak Eksepsi Termohon. Dalam Pokok
Perkara, menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya. Demikian diputuskan
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi,” ujar Ketua
MK, Moh. Mahfud MD saat membacakan
amar putusan Mahkamah.
Sebelum memberikan putusan
seperti itu, Mahkamah menyampaikan
pendapatnya terlebih dulu mengenai

pokok permohonan Pemohon. Terhadap
dalil Pemohon yang mengatakan pihaknya
tidak diberikan dokumen penetapan
rekapitulasi hasil penghitungan suara
tingkat kota oleh KPUD Kab. Salatiga
(Termohon), Mahkamah berpendapat
bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup
untuk membuktikan bahwa Pemohon tidak
mendapatkan dokumen tersebut.
Hal itu dikarenakan, saksi Pemohon
yang bernama Tulus Supriyanto hadir serta
menandatangani Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota
dan Wakil Walikota Salatiga Tingkat Kota
pada 14 Mei 2011. Hal itu pun diakui oleh
Termohon. Dalil lainnya yang diajukan
Pemohon yaitu dalil tentang adanya
kesalahan hasil penghitungan suara yang
sangat signifikan yang dilakukan secara
sengaja atau karena kekhilafan Termohon,
dikesampingkan oleh Mahkamah.
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Penilaian
Mahkamah
tersebut
diambil setelah ditemukan bukti dan
fakta yang terungkap di persidangan.
Di dalam persidangan Termohon telah
mengakui bahwa dalam pengisian
catatanm pelaksanaan pemungutan suara
dan penghitungan suara (Model C-1)
terdapat beberapa TPS yang tidak tepat
pada saat mengisi kolom-kolom catatan
dalam formulir catatan pelaksanaan, dan
atas kekeliruan tersebut telah dilakukan
perbaikan seperlunya dalam proses
rekapitulasi pada jenjang di atasnya.
Dalil terakhir yang disampaikan
Pemohon, yaitu mengenai telah di
ajukannya upaya keberatan di setiap

jenjang tahapan Pemilukada oleh Pemohon
namun Pihak Panwaslu Kota Salatiga
melakukan pembiaran. Laporan-laporan
yang dimaksud Pemohon antara lain,
laporan kepada Panwaslu Kota Salatiga
yang diterima dari Rudiyanto terkait
dengan ditutupnya TPS 23 Domas oleh
KPPS sebelum diadakannya penghitungan
suara dan laporan kepada Panwaslu Kota
Salatiga yang diterima dari Hengky
Iktawan terkait dengan money politics
untuk pemenangan Pasangan Calon No.
Urut 3.
Terhadap dalil Pemohon tersebut,
Mahkamah berdasarkan bukti dan
fakta yang terungkap di persidangan

menilai memang benar Pemohon telah
menyampaikan laporan kepada Panwaslu
terkait berbagai pelanggaran tersebut.
Namun, bukti yang diajukan Pemohon
tidak cukup meyakinkan Mahkamah.
Pasalnya, bukti yang diajukan Pemohon
bukan formulir resmi sebagaimana
yang diterbitkan oleh KPU. Di akhir
pertimbangannya, Mahkamah berpendapat
bahwa pokok permohonan Pemohon tidak
terbukti secara signifikan mempengaruhi
hasil Pemilukada Kota Salatiga Tahun
2011. Selain itu, Mahkamah tidak
menemukan adanya pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

PHPU Kab. Sarolangun

Tidak Terbukti, Permohonan
As’ad Isma-Maryadi Syarif Ditolak Seluruhnya

Humas MK/Ganie

Pemohon Prinsipal As’ad Isma dan Maryadi Syarif didampingi kuasa hukumnya Marlina dalam sidang pembacaan putusan sidang PHPU Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun, Senin (6/6) di ruang sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi me
mutuskan untuk menolak
seluruh permohonan Pemohon
dalam
perkara
PHPU
Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun
2011. Mahkamah berpendapat, pokok
permohonan Pemohon tidak terbukti secara
signifikan memengaruhi hasil Pemilukada.
Selain itu, Mahkamah juga menegaskan
tidak menemukan adanya pelanggaran
yang bersifat terstruktur, sistematis, dan
masif sebagaimana didalilkan Pemohon.
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Demikian dinyatakan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusan Perkara No.53/
PHPU.D-IX/2011, Senin (6/6) di Ruang
Sidang Pleno MK.
Pemohon dalam perkara ini adalah
pasangan calon kepala daerah nomor
urut 3, As’ad Isma-Maryadi Syarif.
Sebagai Pihak Terkait, Pasangan Calon
No. Urut 1, Cek Endra-Pahrul Rozi.
Sedangkan selaku Termohon, ialah Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
Sebelumnya, Pemohon mendalilkan

empat pokok permohonan, yakni:
netralitas penyelenggara pemerintahan/
PNS (Pegawai Negeri Sipil), praktik
politik uang (money politics), pelanggaran
penyelenggaraan pemberian suara, dan
penambahan jumlah pemilih ilegal. Namun,
dalam sidang pembuktian, Termohon dan
Pihak Terkait telah membantahnya. Saksisaksi yang dihadirkan para pihak pun,
dalam persidangan, saling membantah.
Namun akhirnya, dalam putusannya,
Mahkamah menyatakan bahwa seluruh
dalil Pemohon tidak terbukti. “Permohonan
Pemohon tidak terbukti menurut hukum,”
ucap Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD. Terkait dalil adanya
keterlibatan PNS dalam memenangkan
Pihak Terkait, Mahkamah berkesimpulan,
dalil Pemohon patut dikesampingkan.
Meskipun, Mahkamah membenarkan
terdapat kegiatan Bimtek (Bimbingan
Teknis) yang dilaksanakan di Batu, Jawa
Timur, pada 29 September 2010 dan terjadi
pengarahan, setidaknya terhadap sebagian
kepala desa yang hadir agar memberikan
dukungan kepada Cek Endra.
“Pengarahan kepada kepala desa,
baik oleh Camat maupun Bupati, agar
mendukung pasangan calon tertentu,
adalah hal yang tidak dapat dibenarkan
dan
cenderung
mengarah
kepada

pelanggaran Pemilukada secara sistematis.
Namun, dengan mempertimbangkan
asas kemanfaatan serta signifikansi
keterpengaruhan perolehan suara karena
pelanggaran dimaksud, apalagi dalam
persidangan Mahkamah tidak menemukan
bukti bahwa para kepala desa benar-benar
memberikan dukungan kepada Cek Endra
dan melakukan penggalangan massa
pemilih untuk mendukung calon Bupati
Cek Endra,” tegas Mahkamah. Begitupula
terhadap dalil keterlibatan PNS lainnya,
Mahkamah menegaskan, juga tidak
terbukti.
Sedangkan terhadap dalil money
politic oleh Pihak Terkait, Menurut

Mahkamah, berdasarkan bukti dan fakta
yang terungkap di persidangan, Pemohon
tidak menguraikan dan membuktikan
lebih lanjut dalilnya. Apalagi, Mahkamah
melanjutkan, pihak Panwaslukada (Panitia
Pengawas
Pemilukada)
menyatakan
laporan Pemohon tidak jelas sehingga
tidak dapat ditindaklanjuti. “Berdasarkan
pertimbangan
tersebut,
menurut
Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan
tidak terbukti,” ujar salah satu Hakim
Konstitusi.
Selanjutnya, berkaitan dengan
adanya 8 (delapan) anak di bawah
umur yang ikut mencoblos di TPS 2
Desa Mersip, Mahkamah menilai, tidak

signifikan memengaruhi hasil perolehan
suara pasangan calon kepala daerah. “Dari
gelar perkara yang dilakukan Gakkumdu,
pencoblosan oleh delapan anak tersebut
karena nama mereka memang masuk
dalam DPT dan tertulis sudah memenuhi
usia untuk ikut pemungutan suara.
Mengenai Samsul Hafiz dan Rusminah
yang memaksa mencoblos di TPS 2
padahal tidak terdaftar di DPT TPS 2,
gelar perkara Gakkumdu menyatakan
tindakan keduanya hanya terkait masalah
administrasi, apalagi saat itu keduanya
diizinkan oleh petugas TPS 2,” tulis
Mahkamah dalam pertimbangannya.
(Dodi/mh)

PHPU Kab. Barito Selatan

Tidak Terbukti Menurut Hukum, Permohonan
Suriawan Prihandi-Syarkawi Harta Tahan Ditolak

Humas MK/Ganie

Kuasa hukum Pasangan Suriawan Prihandi-Syarkawi Harta Tahan (Suka) mendengarkan dengan saksama
pembacaan putusan sidang PHPU Kabupaten Barito Selatan, Senin (13/6).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak permohonan yang
diajukan oleh
pasangan
Suriawan Prihandi-Syarkawi
Harta Tahan (Suka) dalam PHPU
Kabupaten Barito Selatan. Demikian amar
putusan No. 54/PHPU.D-IX/2011 yang
dibacakan oleh Ketua MK. Moh Mahfud

MD dengan didampingi tujuh hakim
konstitusi, Senin (13/6), di Ruang Sidang
Pleno MK.
Dalam
pendapat
Mahkamah,
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
menjelaskan
Pemohon
mendalilkan
Termohon kurang melakukan sosialisasi
sehingga dari 92.071 pemilih terdaftar,

hanya 68.587 pemilih yang mengikuti
Pemilukada. Terhadap dalil tersebut, lanjut
Fadlil, Mahkamah menilai Pemohon telah
salah dalam mencantumkan data yang
menyatakan bahwa pemilih yang tercantum
dalam DPT yang mengikuti Pemilukada
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011
adalah 68.587 pemilih. “Berdasarkan bukti
di persidangan, pemilih yang tercantum
dalam DPT yang mengikuti Pemilukada a
quo adalah 70.136 pemilih. Pemohon tidak
memiliki alat bukti otentik lainnya yang
dapat membuktikan bahwa Termohon
kurang melakukan sosialisasi sehingga
merugikan perolehan suara Pemohon.
Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil
Pemohon tidak terbukti menurut hukum,”
jelasnya.
Selain itu, jelas Fadlil, Pemohon
juga mendalilkan terdapat kecurangan
berupa praktik politik uang yang dilakukan
oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II.
Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan
keterangan saksi di atas, terang Fadlil,
Mahkamah menilai bahwa jikalaupun
benar apa yang didalilkan Pemohon di atas,
Pemohon tetap tidak dapat membuktikan
dan meyakinkan Mahkamah bahwa hal
tersebut terjadi baik secara terstruktur,
sistematis, dan masif. “Dan dapat
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menciderai kemerdekaan para pemilih
yang pada akhirnya secara signifikan
dapat mempengaruhi hasil perolehan suara
yang didapat masing-masing pasangan
calon dan/atau dapat mengubah perolehan
suara Pemohon yang terpaut 2.117 suara
dari Pihak Terkait II dan terpaut 3.847
suara dari Pihak Terkait I. Oleh karenanya,
Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak
terbukti menurut hukum,” terang Fadlil.
Fadlil juga menguraikan mengenai
dalil Pemohon mengenai penghilangan
suara Pemohon yang terjadi di TPS-TPS di
wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai
dari 3.028 suara, oleh Termohon ditulis
dalam Berita Acara tanggal 9 Mei 2011
menjadi 2.645 suara. Setelah memeriksa
alat bukti tertulis, jelas Fadlil, Mahkamah
menemukan fakta bahwa Bukti P-17
berupa rekapitulasi perolehan suara yang
dibuat sendiri oleh Pemohon dan Pemohon
tidak memiliki bukti otentik lainnya yang
dapat dipersandingkan dengan Bukti T-4
berupa Berita Acara Rekapitulasi Tingkat

Kecamatan Gunung Bintang Awai yang di
dalamnya terdapat nama dan tanda tangan
saksi Pemohon di kecamatan tersebut.
“Sehingga tidak dapat meyakinkan
Mahkamah bahwa memang telah terjadi
pengurangan suara yang dilakukan oleh
Termohon. Oleh karenanya, Mahkamah
menilai dalil Pemohon tidak terbukti
menurut hukum,” urainya.
Pemohon mendalilkan terdapat
lampiran model C1 yang oleh Termohon
diubah sehingga tidak sesuai dengan
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010
dan memudahkan oknum Termohon
mengubah angka suara yang ada. Terhadap
dalil Pemohon a quo, Fadlil menjelaskan
Mahkamah menemukan fakta bahwa
Pemohon hanya mengajukan Bukti P-20
berupa Peraturan KPU No.15 Tahun 2010
beserta lampiran model C1-KWK.KPU
dan tidak memiliki bukti otentik lainnya
yang dapat meyakinkan Mahkamah
bahwa dengan adanya perubahan format
dari yang sudah ditetapkan oleh KPU

tersebut telah menyebabkan terjadinya
pelanggaran sebagaimana yang Pemohon
dalilkan di atas. “Oleh karenanya,
Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak
terbukti menurut hukum. Berdasarkan
seluruh pertimbangan tersebut di atas
dan kaitannya satu dengan yang lain,
Mahkamah berpendapat dalil Pemohon
yang pada pokoknya menyatakan telah
terjadi pelanggaran yang serius yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,
tidak terbukti menurut hukum,” paparnya
Dalam konklusi yang dibacakan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD, Mahkamah
menyimpulkan eksepsi Pihak Terkait I
tidak beralasan menurut hukum dan dalildalil dalam Permohonan Pemohon tidak
terbukti menurut hukum. “Menyatakan
dalam eksepsi, menolak eksepsi Pihak
Terkait I untuk seluruhnya. Dalam pokok
permohonan,
menolak
permohonan
pemohon untuk seluruhnya,” tandas
Mahfud membacakan amar putusan. (Lulu
Anjarsari/mh)

PHPU Kab. Tapanuli Tengah

Akhirnya, Bonaran-Syukran Melenggang Jadi
Bupati-Wabup

P

asangan Raja Bonaran Situ
meang-Sukran Jamilan Tan
jung
akhirnya
menghirup
nafas lega, lebur dalam sukacita kemenangan yang sempat tertunda
dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli
Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. Jalan
panjang menembus ilalang menuju kursi
empuk Bupati-Wakil Bupati Tapteng, kini
berubah menjadi hamparan karpet merah
yang sudah menanti di depan mata.
Mahkamah Konstitusi (MK) da
lam amar putusan yang dibacakan pada
Jumat (24/6/) menyatakan menolak
seluruh permohonan yang diajukan
pasangan
Albiner
Sitompul-Steven
P.B. Simanungkalit (Perkara No.31/
PHPU.D-IX/2011) dan pasangan Dina
Riana Samosir-Hikmal Batubara (Perkara
No.32/PHPU.D-IX/2011). Putusan ini
menandai berakhirnya perkara perselisihan
hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Tapteng Tahun 2011.
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Para pengunjung sidang tampak serius menyimak pembacaan putusan PHPU Kabupaten Tapanuli Tengah,
Jumat (24/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah menilai, hasil verifikasi
dan klarifikasi KPU Tapteng terhadap
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
yang dinyatakan memenuhi syarat untuk

mendukung Albiner-Steven tidaklah
benar. Sebab berdasarkan fakta-fakta
di persidangan dan pemeriksaan buktibukti, ternyata Partai Hanura tidak

memberikan dukungan kepada AlbinerSteven, melainkan kepada BonaranSukran.
Setelah menghitung suara dukungan
gabungan partai politik (parpol) terhadap
pasangan Albiner-Steven, berdasarkan
penghitungan KPU Tapteng yaitu sejumlah
19.704 suara, kemudian dikurangi
suara dukungan Partai Hanura sejumlah
2.325 suara, menjadi 17.379 suara.
Mahkamah menyatakan Albiner-Steven
tidak memenuhi syarat dukungan partai
politik pendukung/ pengusung untuk
menjadi pasangan calon Bupati-Wakil
Bupati Tapteng Tahun 2011. Sebab, syarat
minimal dukungan parpol/ gabungan
parpol, yaitu 19.370 suara.
Mahkamah berpendapat, bakal
pasangan Albiner-Steven dan bakal
pasangan Muhammad Armand Effendy
Pohan-Hotbaen Bonar Gultom tidak
memenuhi syarat. Sedangkan bakal
pasangan Dina Riana Samosir-Hikmal
Batubara dan bakal pasangan Raja Bonaran
Situmeang-Sukran Jamilan Tanjung,
memenuhi syarat sebagai pasangan calon.
“Pemohon tidak memenuhi syarat menjadi
pasangan calon dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011,”
tegas Ketua MK Moh Mahfud MD atas

perkara yang dimohonkan bakal pasangan
calon Albiner Sitompul-Steven P.B.
Simanungkalit.
Sementara itu, atas dalil bakal
pasangan Dina-Hikmal yang menyatakan
Raja
Bonaran
Situmeang
dapat
didiskualifikasi sebagai calon bupati
karena berdasarkan Putusan No.13/
PID-B/TPK/2010/PN.JKT.PST bertanggal
31 Agustus 2010 pada perkara terdakwa
Anggodo Widjoyo melakukan perbuatan
“bersama-sama”
“dengan
maksud
untuk mencegah atau merintangi proses
penyidikan tersangka Anggodo Widjoyo”,
Mahkamah menilai, putusan demikian
tidak serta merta membuat Raja Bonaran
Situmeang kehilangan haknya menjadi
calon bupati. Sebab putusan tersebut
ditujukan kepada terdakwa Anggodo
Widjoyo. Selain itu, Selama proses
pencalonan Pihak Terkait, tidak ada
bukti yang menunjukkan Raja Bonaran
Situmeang, S.H., M. Hum pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Mahkamah kemudian berpendapat
terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi
lainnya yang menjelaskan kemungkinan
terjadinya pelanggaran yang bersifat

administratif dan pidana. “Mahkamah
menilai, hanyalah merupakan dugaandugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis
semata dan tidak menunjukkan terjadinya
pelanggaran yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif, sehingga harus
dikesampingkan,” jelas hakim konstitusi.
Putusan ini merupakan akhir dari
perkara PHPU Tapteng. Sebelumnya, pada
Senin (11/4) lalu, MK menjatuhkan Putusan
Sela perkara yang diajukan Albiner-Steven
dan Dina-Hikmal. Dalam Putusan Sela,
MK memerintahkan kepada KPU Tapteng
untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi
terhadap empat bakal pasangan calon
Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2011 yang didukung/diusung partai
politik.
Keempat bakal pasangan calon
tersebut adalah pasangan Dina Riana
Samosir-Hikmal Batubara; pasangan
Albiner
Sitompul-Steven
P.B.
Simanungkalit; pasangan Muhammad
Armand Effendy Pohan-Hotbaen Bonar
Gultom; dan pasangan Raja Bonaran
Situmeang-Sukran Jamilan Tanjung.
Menurut Mahkamah saat itu, KPU Tapteng
terbukti tidak melakukan verifikasi faktual
menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. (Nur Rosihin Ana/mh)

PHPU Kab. Pekanbaru

Mahkamah Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di
Seluruh TPS

M

asyarakat Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, harus bersabar
untuk memiliki pasangan
Walikota/Wakil
Walikota
baru dalam Pemilukada 2011. Pasalnya,
berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
suara Pemilukada Kota Pekanbaru 2011
yang ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru,
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
(MK). Selain itu, Mahkamah dalam amar
putusan sela yang dibacakan pada Jumat
(24/6), memerintahkan kepada KPU
Pekanbaru untuk melakukan pemungutan
suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kota
Pekanbaru.

Mahkamah juga memerintahkan
KPU, Bawaslu dan Panwaslu, KPU Provinsi
Riau dan Panwaslu Kota Pekanbaru untuk
mengawasi pemungutan suara ulang tersebut
sesuai dengan kewenangannya. Terakhir,
melaporkan hasil PSU kepada MK selambatlambatnya 90 hari setelah pengucapan
putusan ini. Demikian bunyi amar putusan
untuk Perkara No.63/PHPU.D-IX/2011
mengenai perselisihan hasil Pemilukada
Pekanbaru yang diajukan oleh pasangan
Septina Primawati-Erizal Muluk.
Mahkamah berpendapat penye
lenggaraan Pemilukada Kota Pekanbaru
Tahun 2011 diwarnai terjadinya pelang

garan yang bersifat terstruktur, sistematis,
dan masif (TSM) yang menciderai prinsipprinsip penyelenggaraan Pemilukada
yang demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Berdasarkan bukti-bukti
dan kesaksian di persidangan, cukup
meyakinkan
terjadinya
mobilisasi
Pemilih dari Kabupaten Kampar ke Kota
Pekanbaru, dan sistem perjokian dengan
menggunakan nama orang lain.
Kemudian adanya keterlibatan
Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah,
untuk memenangkan Pasangan Firdaus
MT-Ayat Cahyadi melalui proses mutasi
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Ketua MK Mahfud MD saat membacakan amar
putusan Perkara No. 63/PHPU.D-IX/2011 PHPU Kota
Pekanbaru. Dalam amar putusannya Mahkamah
memerintahkan KPU Pekanbaru melakukan
pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Pekanbaru,
Kamis (24/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

yang dilakukan oleh beberapa orang pejabat
terhadap jajaran staf ataupun pejabat yang
telah bersikap netral dalam Pemilukada
Pekanbaru, tanpa melalui pertimbangan
dari Baperjakat. Walikota Pekanbaru
juga telah membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan Firdaus-

Ayat dan membiarkan para pejabatnya
untuk ikut aktif dalam pemenangan
pasangan Firdaus-Ayat.
Pelanggaran lainnya yaitu pelibatan
PNS terutama camat, lurah, RT dan RW
secara terstruktur, sistematis, dan masif
dalam Pemilukada Kota Pekanbaru untuk

memenangkan pasangan Firdaus-Ayat.
Tindakan tersebut adalah tindakan yang
melanggar prinsip Pemilu yang Luber dan
Jurdil.
Mahkamah konsisten dengan putusanputusan sebelumnya yang tidak memberi
toleransi pelanggaran yang secara terstruktur
dengan melibatkan pejabat dan PNS dalam
Pemilukada untuk memenangkan salah
satu pasangan calon. Di antaranya Putusan
Sengketa Pemilukada Kabupaten Gresik,
Kota Surabaya, Kota Manado, Kota
Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan
Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten
Tebo. Semua putusan-putusan tersebut
berkaitan dengan pelibatan PNS yang
menyebabkan Pemilukada harus diulang.
(Nur Rosihin Ana/mh)

PHPU Kab. Lembata

Tak Miliki Legal Standing, Permohonan Tiga Bakal
Calon Bupati Tidak Dapat Diterima

P

ermohonan perselisihan hasil
pemilukada Kab. Lembata,
Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT) yang diajukan 3 (tiga)
pasangan bakal calon (balon), diputuskan
hari ini. Mahkamah Konstitusi (MK)
dalam amar putusan yang dibacakan pada
Senin (27/6) malam, menyatakan tidak
dapat menerima permohonan pasangan
Lukas Lipataman-Muhidin Ishak (Perkara
No. 65/PHPU.D-IX/2011), pasangan
Petrus Tawa Langoday-Akhmad Bumi
(Perkara No. 66/PHPU.D-IX/2011) dan
pasangan Paulus Doni Ruing-Johanis Kia
Poli (Perkara No. 67/PHPU.D-IX/2011).
Mahkamah menilai para Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan. (Nur Rosihin
Ana/mh)
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Pemohon Prinsipal Perkara No.66/PHPU.D-IX/2011, Drs. Petrus Tawa Langonday mendengarkan dengan
saksama pembacaan putusan perkara PHPU Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (27/6)
di ruang sidang Pleno MK.

CATATAN PERKARA

Aturan Outsourcing Dianggap Bertentangan
dengan UUD 1945
Oleh: Lulu Anjarsari

U

ndang-Undang
Nomor
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
(UU
Ketenagakerjaan)
diujikan
ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh
Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi
Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia
(AP2ML). Kepaniteraan MK meregistrasi
perkara ini dengan Nomor 27/PUUIX/2011. Melalui ketua umumnya,
Didik Suprijadi, AP2ML menganggap
hak konstitusionalnya terlanggar akibat
berlakunya Pasal 59, Pasal 64 dan Pasal
65 UU ketenagakerjaan.
Pemohon
mendalilkan
bahwa
dalam hubungan kerja berdasarkan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
dan Penyerahan sebagian pekerjaan
kepada perusahaan lain (Outsorcing)
sebagaimana diatur dalam Pasal 59 serta
Pasal 64 UU Ketenagakerjaan, buruh/
pekerja ditempatkan sebagai faktor
produksi semata dan kedua sistem tersebut
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2)
dan Pasal 33 ayat (2) UUD RI Tahun
1945. Konstruksi hukum dari sistem
outsorcing merupakan perbudakan karena
pekerja-pekerja tersebut dijual kepada
pengguna dengan jumlah uang. Pemohon
menganggap hal ini merupakan bentuk
perbudakan modern. Sedangkan PKWT
jelas tidak menjamin adanya job security
sehingga kontinuitas pekerjaan menjadi
persoalan bagi pekerja yang di-outsource
dengan perjanjian kerja waktu tertentu, hal
tersebut jelas bertentangan dengan Pasal
27 ayat (2)UUD RI Tahun 1945 yaitu hak
untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Pemohon
juga
mendalilkan
outsourcing di dalam Pasal 64 UU

Ketenagakerjaan dibagi menjadi dua,
yaitu outsourcing mengenai pekerjaannya
yang dilakukan oleh pemborong dan
outsourcing mengenai pekerjaannya yang
dilakukan oleh perusahaan jasa pekerja.
Jika dikaitkan dengan konstitusi, hal ini
memaksakan adanya hubungan kerja
antara perusahaan penyedia jasa pekerja
dengan pekerjaanya yang sebenarnya
tidak memenuhi unsur-unsur hubungan
kerja yaitu adanya perintah, pekerjaan
dan upah. Ini menunjukan bahwa pekerja
hanya dianggap sebagai barang saja bukan
sebagai subjek hukum.
Selain itu, Pasal 59 dan Pasal 64
UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal
33 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 akrena
manusia yang harus dilindungi adalah

manusia yang seutuhnya dan bekerja
seharusnya adalah untuk memberikan
kehidupan yang selayaknya tetapi
ketika itu pekerja hanya sebagai bagian
produksi dan terutama dengan kontrakkontrak yang dibuat maka hanya sebagai
salah satu bagian dari produksi sehingga
perlindungan sebagai manusia menjadi
lemah.
Dalam
petitumnya,
Pemohon
meminta agar Mahkamah mengabulkan
permohonannya. Selain itu, Pemohon juga
meminta agar Mahkamah menyatakan
Pasal 59 dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (1)
UUD RI Tahun 1945 serta tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. (Lulu
Anjarsari)

poskota.co.id
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Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang Juni 2011)
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Tanggal
Putusan
16 Juni 2011

Amar Putusan

16 Juni 2011

Tidak Diterima

Feri Amsari
Danang Widoyoko
(ICW)
Harry Mulyono Machsus

20 Juni 2011

Dikabulkan

20 Juni 2011

Penarikan
Kembali

1.
2.
3.
4.
5.
6.

27 Juni 2011

Dikabulkan
Sebagian

27 Juni 2011

Tidak Diterima
dan Ditolak

H. F. Abraham Amos; 27 Juni 2011
Djamhur;
Togar Efdont Sormin;
Harisan Aritonang;
dan
5. Edi Prastio
Pengujian UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Suryani
27 Juni 2011
Agama [Pasal 49 ayat (1)]
Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 1. Husen Pelu
27 Juni 2011
tentang Advokat [Pasal 28 Ayat (1)]
2. Andrijana
3. Abdul Amin Monoarfa
4. Nasib Bima Wijaya
5. Siti Hajijah
6. R.Moch. Budi
Cahyono
7. Joni Irawan
8. Supriadi Budisusanto

Tidak Diterima

1

3/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
[Pasal 1 angka 4, 7, 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal
16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23
ayat (2), (4), (5), (6), dan Pasal 60 ayat (1)]

2

43/PUU-VIII/2010

3

5/PUU-IX/2011

4

31/PUU-IX/2011

5

12/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 7, Pasal 96,
Pasal 262 ayat (1) huruf f, dan Pasal 263 ayat (3)]
Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 33
dan 34)
Pengujian UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 85 ayat (2)
huruf a butir 1 dan Pasal 87 ayat (2) huruf a]
Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan [Pasal 108 ayat (1) beserta
penjelasannya jo Pasal 190 ayat (1)]

6

66/PUU-VIII/2010

Pemohon
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KIARA;
IHCS;
KP2PM;
KPA;
SPI;
Yayasan Bina Desa
Sadawija;
7. YLBHI;
8. WALHI;
9. API;
10. Tiharom;
11. Waun, dkk
M. Husain Umajohar

1.
2.

7.
8.
9.
Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 1.
[Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32
ayat (4)]
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

36

7

71/PUU-VIII/2010

8

30/PUU-IX/2011

9

79/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 1.
[Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3), (4)]
2.
3.
4.
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Misran;
Mahmud;
Zulkifli;
Giyana;
Muchlas Sudarsono;
Loging Anom
Subagio;
Edi Waskito;
Abdulmunif;
Afriyanto
Frans Hendra
Winarta;
Bob P. Nainggolan;
Maruli Simorangkir;
Murad Harahap;
Lelyana Santosa;
Nursyahbani
Katjasungkana;
David Abraham;
Firman Wijaya; dan
SF. Marbun

Dikabulkan
Sebagian

Tidak Diterima
Tidak Diterima

Daftar Putusan MK tentang Sengketa Kewenangan lembaga Negara
(Sepanjang Juni 2011)
No
1

Nomor Registrasi
1/SKLN-IX/2011

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Pemerintah Kabupaten
Pemohon : Pemerintah
Sorong terhadap Pemerin- Kabupaten Sorong
tah Kota Sorong
Termohon : Pemerintah
Kota Sorong

20 Juni 2011

Amar Putusan
Tidak Diterima

Daftar Putusan MK tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah
(Sepanjang Juni 2011)
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

Amar Putusan

1

53/PHPU.D-IX/2011

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

As’ad Isma dan Maryadi
Syarif

6 Juni 2011

Ditolak

2

54/PHPU.D-IX/2011

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

Suriawan Prihandi dan
Syarkawi Harta Tahan

13 Juni 2011

Ditolak

3

55/PHPU.D-IX/2011

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

Diah Sunarsasi dan Milhous
Teddy Sulistyo

13 Juni 2011

Ditolak

4

56/PHPU.D-IX/2011

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

Muh. Subhan Tambera dan
Abdul Aziz Baking

15 Juni 2011

Ditolak

5

64/PHPU.D-IX/2011

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

Andry Muslim dan Marbaga
Tampubolon

16 Juni 2011

Tidak Diterima

6

57/PHPU.D-IX/2011

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

Arifin Nurdin dan
Muhammad Rizal Muchtar

20 Juni 2011

Ditolak

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

1.

20 Juni 2011

Ditolak

7

58/PHPU.D-IX/2011

2.

M. Rizal Siradjuddin
dan M. Rusbi Hamid
Achmad Syukri dan
Syahariah

8

59/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011

Rusli Subia dan Weni R.
Paraisu

20 Juni 2011

Dikabulkan

9

60/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011

Anghany Tanjung dan
Arsyad Haya

20 Juni 2011

Ditolak
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10

61/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011

11

62/PHPU.D-IX/2011

12

Umar Hi. Hasan

20 Juni 2011

Tidak Diterima

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
La Kadir dan Souhaly
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Roberth
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011

21 Juni 2011

Ditolak

63/PHPU.D-IX/2011

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

Septina Primawati dan
Erizal Muluk

24 Juni 2011

Putusan Sela

13

31/PHPU.D-IX/2011

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

Albiner Sitompul dan Steven 24 Juni 2011
P.B

Ditolak

14

32/PHPU.D-IX/2011

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

Dina Riana Samosir dan
Hikmal Batubara

24 Juni 2011

Ditolak

15

65/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Lukas Lipataman dan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Muhidin Ishak
Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2011

27 Juni 2011

Tidak Diterima

16

66/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Petrus Tawa Langoday dan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Akhmad Bumi
Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2011

27 Juni 2011

Tidak Diterima

17

67/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Paulus Doni Ruing dan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Johanis Kia Poli
Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2011

27 Juni 2011

Tidak Diterima

18

68/PHPU.D-IX/2011

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

28 Juni 2011

Ditolak

Ditolak

1.
2.
3.
4.

Daniel Palapia dan LA
Suriadi
Ferry Wattimury dan
Hi. Awath Ternate
Hesina J. Huliselam
dan Machfud Walilulu
Paulus Kastanya dan
LA. Hamsidi

19

69/PHPU.D-IX/2011

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

Hendrik Warumi dan Pene
Ifi Kogoya

30 Juni

20

70/PHPU.D-IX/2011

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

Yulius Mambay dan Petrus
Paulus

30 Juni 2011

Tidak Diterima

21

71/PHPU.D-IX/2011

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

1. Abisai Rollo dan
Reyneilda M. Kaisepo [No.
Urut 1] 2. Musa Yan Jouwe
dan H. Rustan Saru [No.
Urut 3] 3. Jan Hendrik
Hamadi dan Lievelien L.
Ansanay Monim [No. Urut
4] 4. Thobias Solassa dan
Haryanto [No. Urut 5] 5.
Pdt. Frederick Toam dan
Jimmy Spenyel Ansanay
[No. Urut 6]

30 Juni 2011

Ditolak
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Iwa Kusumasumantri
Sang Pengusul Judul Proklamasi

I

wa
Kusumasumantri
adalah
nama penting dalam sejarah
ketatanegaraan Indonesia. Dia-lah
yang mengganti kata “Maklumat”
menjadi “Proklamasi” sebagai judul
naskah pernyataan kemerdekaan Republik
Indonesia, 17 Agustus 1945. Sayang, tak
banyak yang mengetahui perannya, baik
sebelum maupun pasca kemerdekaan
Indonesia.
Iwa adalah pejuang kemerdekaan
yang lebih senior dibandingkan Bung
Hatta. Ia sudah menjadi Ketua Indische
Vereeniging pada 1923. Organisasi
ini merupakan salah satu organisasi
nasionalis Asia yang paling awal menuntut
kemerdekaan yang segera dan tidak
bersyarat.
Dalam
buku
“Membongkar
Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku
dan Peristiwa” yang diterbitkan Kompas
(2009), Asvi Warman Adam menulis, Iwa
adalah tokoh yang memegang prinsip
“non-kooperasi terhadap penjajah”.
Nama mantan presiden (rektor)
pertama Universitas Padjajaran Bandung
itu, memang tidak banyak disinggung
dalam buku-buku sejarah semasa Orde
Baru. Beberapa sumber menyebutkan
bahwa Iwa terkena stigma komunis.
Stigma Komunis
Tudingan komunis itu sudah datang
sejak Iwa masih muda. Keluarganya
khawatir Iwa akan terpengaruh paham
komunisme ketika ia diutus oleh
organisasinya, Perhimpunan Indonesia,
untuk mempelajari program Front
Persatuan (Eenheidsfront) di Rusia,
bersama Semaun. Bahkan, semasa 1,5 tahun
berada di negara “tirai besi” itu ia sempat
menikahi gadis Moskwa. Meski mulanya
tertarik pada sosialisme, Iwa mengaku tak
pernah tertarik menjadi komunis. Di Rusia,
ia justru melihat perbedaan antara praktik
dan teori ajaran itu.
Kemudian, pada masa Kabinet

“Iwa seorang nasionalis-revolusioner!”
tegas Soekarno, sebagaimana dikutip
dalam situs Masyarakat Indonesia Sadar
Sejarah (MESIASS).
Jauh setelah ia meninggalkan
jabatannya, Iwa menjawab tudingan
komunis tersebut dalam buku otobiografi
yang ia tulis pada 1971. Dalam buku
itu, secara tegas ia menyatakan bukan
komunis. Bahkan, dia pernah mengecam
komunis sebagai refleksi dari rivalitas
antara PKI dan Partai Murba.

Iwa Kusumasumantri

Sjahrir, Iwa terlibat dalam peristiwa 3 Juli
1946 pimpinan Tan Malaka, yang disebutsebut sebagai pemberontakan pertama
dalam sejarah. Peristiwa itu merupakan
bentuk ketidaksetujuan Iwa atas kebijakan
Syahrir yang melakukan diplomasi
(kompromi) dengan Pemerintah Belanda.
Sikap sebagai oposisi pemerintah
tersebut membuat Iwa dipenjara selama
1,5 tahun bersama sejumlah politisi lainnya
seperti Tan Malaka, Mohammad Yamin,
maupun Sukarni. Namun, akhirnya mereka
diberi grasi oleh presiden. Namanya
direhabilitasi karena tak terbukti bersalah.
Tetapi, setelah pecah peristiwa 17
Oktober 1952, yakni demonstrasi besarbesaran menuntut pembubaran parlemen
yang dimotori oleh militer, lagi-lagi Iwa
mendapat tudingan komunis. Kali ini
ia dituduh oleh partai yang menentang
kebijakannya sebagai Menteri Pertahanan.
Pada saat itu, Iwa mengganti
sejumlah posisi penting militer dengan
para perwira yang dianggap anti gerakan
tersebut. Untuk menjernihkan posisi
Iwa, Presiden Soekarno sampai perlu
menggelar rapat di Istana dengan
mengundang sejumlah petinggi militer.

Prinsip Nonkooperasi
Iwa yang lahir pada 30 Mei 1899,
adalah putra sulung keluarga Raden
Wiramantri, Kepala Sekolah Rendah
di Ciamis, Jawa Barat. Lulus dari
Hollandsch Inlandsche School (HIS), ia
masuk Opleidingschool Voor Inlandsche
Ambtenaren (OSVIA), sekolah calon
amtenar di Bandung.
Karena tidak cocok, setahun
kemudian dia keluar. Iwa lalu bersekolah
di Sekolah Menengah Hukum (Recht
School) di Batavia. Di sana ia aktif dalam
organisasi pemuda Tri Koro Darmo, yang
kelak menjadi Jong Java. Pada 1922, dia
melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum
Universitas Leiden di Belanda.
Di Belanda, Iwa terlibat dalam
Indische
Vereeniging,
organisasi
mahasiswa Indonesia di Belanda, yang
kemudian berubah menjadi Indonesische
Vereeniging. Pada 1923-1924 dia menjadi
ketua organisasi tersebut. Dalam periode
itu, nonkooperasi ditetapkan sebagai asas
organisasi.
Indische Vereeniging kemudian
berubah nama menjadi Perhimpunan
Indonesia, yang melandaskan perjuangan
pada prinsip kesatuan nasional, solidaritas,
nonkooperasi, dan swadaya. Pada 1925,
perhimpunan ini mengeluarkan Manifesto
Politik, yang dinilai oleh Profesor Sartono
Kartodirdjo lebih fundamental ketimbang
Sumpah Pemuda 1928.
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Presiden Soekarno ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945

Lulus dari Universitas Leiden pada
1925, ia dikirim ke Rusia. Selama di
Rusia, Iwa menulis buku tentang petani di
Indonesia berjudul The Peasant Movement
in Indonesia. Sekembalinya ke Indonesia,
ia bergabung dengan Partai Nasional
Indonesia (PNI). Lalu ia membuka kantor
pengacara di Medan.
Di sana ia terkenal sebagai
pengacara kaum buruh. Ia juga menjadi
penasihat Persatuan Sopir dan Pekerja
Bengkel (Persatuan Motoris Indonesia),
ketua Perkumpulan Sekerja Opium Regie
Bond luar Jawa dan Madura (ORBLOM),
dan penasihat Indonesisch National
Padvinders Organisatie (INPO), sebuah
organisasi kepanduan.
Di Medan, Iwa juga memimpin
surat kabar Mata Hari Indonesia. Karena
tulisannya banyak mengecam kebijakan
pemerintah kolonial, pada 1929 ia
ditangkap dan dipenjara selama satu tahun
di Medan, kemudian dipindahkan ke
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penjara Glodok dan penjara Struis-Wyck
di Jakarta. Lalu, selama lebih dari 10
tahun, ia dibuang dan diasingkan ke Banda
Neira, Maluku, bersama keluarganya.
Di Banda Neira, Iwa mempelajari
bahasa Arab dan memperdalam Islam dari
Syekh Abdullah bin Abdurakhman. Dia
juga menulis buku “Nabi Muhammad dan
Empat Khalifah” sebelum dipindahkan
ke pengasingan di Makassar pada 1941.
Di Makassar, Iwa diizinkan pemerintah
kolonial Hindia Belanda untuk mengajar
di sekolah Taman Siswa.
Pada 8 Februari 1943 Jepang
menduduki Kota Makassar. Oleh Jepang Iwa
diminta membantu Nazamudin Daeng Malea
sebagai Wali Kota Makassar. Iwa kemudian
diangkat menjadi Kepala Pengadilan
Makassar. Ketika Jepang melakukan operasi
pembersihan intelektual Indonesia di luar
Jawa, dengan perahu Bugis Iwa berlayar ke
Surabaya bersama istri yang sedang hamil
tua dan 4 anaknya.

Di Jawa, Iwa bekerja sebagai advokat
bersama pemimpin pergerakan nasional,
Mr A.A. Maramis. Ia juga membantu
kantor Riset Kaigun (Angkatan Laut
Jepang) Cabang Jakarta yang dipimpin
Ahmad Subarjo. Iwa juga mengajar
Hukum Internasional kepada para pemuda
di Asrama Indonesia Merdeka.
Pengusul Judul Naskah Proklamasi
Menjelang proklamasi kemerdekaan,
Iwa terpilih menjadi anggota Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Iwa aktif memberikan kontribusi dalam
pembahasan rancangan Undang-undang
Dasar (UUD) yang kelak disahkan sebagai
UUD 1945. Peran Iwa tersebut tergambar
jelas dalam buku “Risalah Sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemer
dekaan Indonesia” yang diterbitkan Sekre
tariat Negara Republik Indonesia (1995).
Dalam sidang tersebut, Iwa, antara
lain, mengusulkan penambahan pasal

untuk memenuhi syarat suatu Undangundang Dasar. “Di sini belum ada artikel
tentang perubahan Undang-undang Dasar,
dan itu menurut pendapat saya masih perlu
diadakan,” ujarnya.
Pada saat itu Supomo menanggapi,
memang perlu ada bab tambahan, yakni
Bab XVI tentang perubahan Undangundang Dasar. Bab tersebut memuat pasal
baru, ayat (1) yang menentukan bahwa
untuk mengubah undang-undang Dasar,
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota harus hadir. Jadi, untuk mengubah
Undang-undang
Dasar
sekurangkurangnya 2/3 dari banyaknya anggota
harus hadir dalam sidang. Sedangkan
ayat (2) mengatur bahwa putusan diambil
dengan persetujuan sekurang-kurangnya
2/3 daripada yang hadir.
Pada bagian lain, Iwa juga
menanggapi sekaligus mengingatkan
materi pasal mengenai algemene geest.
Ia berpendapat, Undang-undang Dasar
tidak hanya mengatur soal badan-badan
dan kekuasaan saja, melainkan juga luas
daerah. Namun kemudian Soekarno
menyatakan bahwa dalam UUD yang
modern, daerah tidak termasuk. “Kami
beritahukan kepada Terautji Kakka, bahwa
Negara Indonesia akan meliputi batas
Hindia-Belanda dahulu. Kecuali dari itu
hal daerah itu tidak perlu masuk dalam
UUD,” ujar Soekarno.
Iwa juga terlibat dalam perdebatan
mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika itu, ia
mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan
Rakyat mengangkat Dewan Perwakilan
Rakyat dan/atau mengangkat anggota Dewan
Pertimbangan Agung. “Sebab kemudian
dibicarakan Dewan Perwakilan Rakyat
secara sekonyong-konyong, tidak tahu dari
mana datangnya. Dewan Perwakilan Rakyat
harus disebut lebih dahulu dalam undangundang,” tutur Iwa.
Mohammad Hatta lalu angkat
bicara, “Dewan Perwakilan Rakyat dipilih
oleh Rakyat. Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat itu dengan sendirinya juga anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
Pada saat membahas mengenai Bab
Keuangan, Supomo mengusulkan agar
dimasukkan satu pasal lagi sebagaimana
diusulkan oleh Ratulangi. Ia mengatakan,
“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak
menyetujui anggaran yang diusulkan

Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan
anggran tahun yang lalu.”
Usulan tersebut tidak disetujui Iwa.
Sebab, menurut dia, dengan demikian
Pemerintah terikat kepada Begroting
(Anggaran) tahun yang lalu, padahal
keadaan dalam tahun yang berjalan itu
sudah tentu berubah. “Jadi, boleh juga
tambahan barangkali berbunyi begitu, akan
tetapi harus ada tambahan lagi ‘dengan
perubahan-perubahan yang dianggap perlu
oleh Pemerintah’,” katanya.
Klausula
tersebut,
menurut
Iwa, memberikan kelonggaran kepada
Pemerintah, karena Pemerintah sudah
terikat oleh anggaran belanja dengan dasar
tahun yang lalu, sedangkan keadaankeadaan keperluan negara dalam satu
tahun itu sudah bisa berbeda banyak.
Usulan tersebut dibantah oleh
Supomo. “Ada kemungkinan bahwa
seluruh begroting tidak diterima atau
sebagian tidak diterima, karena dalam
begroting tentu ada usul dari Pemerintah
untuk mengeluarkan uang berhubung
dengan kebutuhan baru. Jika kebutuhan
baru itu oleh Dewan tidak mupakati, dengan
sendirinya Pemerintah tidak bisa, tidak
boleh menjalankan apa yang diusulkan
itu,” katanya. Ia kemudian melanjutkan,
“Untuk itu tentu ada grondslag, yaitu
tahun yang lalu.”
Dengan
dasar
sebagaimana
diungkapkan Supomo tersebut, Iwa
menyatakan tidak keberatan. Oleh karena
itu Soekarno menyatakan bahwa usul Iwa
tersebut dicabut.
Pembahasan
berlanjut
pada
pembentukan Komite Nasional yang
dalam rancangan tercantum dalam Pasal
4. Komite Nasional merupakan lembaga
yang dibentuk untuk membantu Presiden
menjalankan kekuasaannya sebelum
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk.
Ratulangi kemudian memberi
tanggapan agar Komite diisi oleh anggota
panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Namun, ia meminta agar pengisian tersebut
tidak dicantumkan secara tertulis dalam
UUD, melainkan hanya berupa gentleman
agreement. Tetapi, Oto Iskandardinata
menganggap usul itu bertentangan
dengan soal terpenting yaitu bahwa segala
kekuasaan di tangan Presiden. “Di sini
tidak ada kekuasaan lain,” katanya.

Pembentukan Komite Nasional,
menurut dia, terjadi dengan sendirinya
dalam pembentukan suatu negara.
“Bagaimana pun bentuknya, ia harus
ada dalam sebuah negara. Kalau hal ini
dimaksud sebagai permintaan perhatian
dari Presiden, itu boleh, tetapi kalau
dipilih oleh adan Persiapan, permintaan ini
bertentangan dengan alasan yang disebut
di atas,” ujar Oto Iskandardinata.
Menjelang akhir sidang, Ratulangi
mengusulkan penambahan dua pasal baru
yang ia sebut sebagai pasal pengunci.
Intinya, Pemerintah akan mengajukan
usulan Perubahan UUD kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, dalam waktu
satu tahun sesudah menandatangani
perjanjian damai yang umum.
Iwa
menyatakan
memahami
usulan Ratulangi mengingat UUD ini
dibuat dengan cara kilat sehingga perlu
disempurnakan. Namun ia keberatan
dengan pemberian batasan waktu yang
menurut dia sukar ditepati di tengah
kondisi negara yang genting.
Di luar perancangan undang-undang
dasar tadi, Iwa juga berperan dalam
penyusunan teks Proklamasi. Dia adalah
orang yang mengusulkan mengubah kata
“maklumat” menjadi “proklamasi”. Iwa
termasuk golongan tua yang namanya
disebut-sebut dalam peristiwa penculikan
Rengas Dengklok menjelang Proklamasi
Kemerdekaan. Wajar saja bila kemudian
namanya disebut sebagai salah seorang tokoh
yang dipercaya meneruskan kepemimpinan
nasional dalam testamen politik yang dibuat
Soekarno-Hatta pada 1 Oktober 1945.
Pada 1945, Iwa diangkat menjadi
Menteri Sosial pada Kabinet Presidensial.
Ia kemudian diangkat menjadi Menteri
Pertahanan Kabinet Ali Sastroamidjojo I
(1953). Empat tahun kemudian ia menjadi
Rektor Universitas Padjajaran Bandung.
Lalu, pada 1961, ia diangkat sebagai
anggota Dewan Pertimbangan Agung.
Situs kepustakaan-presiden.pnri.
go.id menulis, Iwa mengakhiri karirnya
di pemerintahan dengan menjabat sebagai
Menteri Negara pada Kabinet Kerja IV
(1963-1964). Setelah pensiun, ia menjadi
Ketua Badan Penelitian Sejarah Indonesia.
Ia juga aktif menerbitkan sejumlah buku.
(Rita Triana)
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Sekjen MK: Debat Konstitusi Ajang Berbagi
Ilmu dan Pengalaman

Humas MK/GANIE

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat memberi sambutan sebelum Technical Meeting Lomba Debat Konstitusi Antar
Perguruan Tinggi Tingkat Nasional 2011, pada Rabu (28/6) malam di aula Gedung MK.

P

ara peserta Lomba Debat
Konstitusi Antar Perguruan
Tinggi Tingkat Nasional 2011
diharapkan tidak semata-mata
menjadi juara lomba. Lebih dari itu, untuk
jangka panjang, lomba debat konstitusi
menjadi ajang berbagi pengetahuan, ilmu,
pengalaman, dan lainnya.
“Argumentasi yang diajukan oleh
lawan kita berdebat, itu juga merupakan
ilmu. Lebih jauh dari itu, Mahkamah
Konstitusi berharap agar adik-adik
mahasiswa menjadi generasi penerus
bangsa, calon-calon pemimpin masa
depan bangsa. Bisa saja suatu saat adikadik mahasiswa menjadi hakim konstitusi,
kemungkinan itu ada,” ujar Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar saat memberi sambutan
sebelum Technical Meeting Lomba Debat
Konstitusi Antar Perguruan Tinggi Tingkat
Nasional 2011, pada Rabu (28/6) malam
di aula Gedung MK.
Janedjri melanjutkan, bahwa ajang
lomba debat konstitusi antar perguruan
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tinggi hendaknya diposisikan sebagai
‘kawah candradimuka’, bertujuan untuk
mengasah ilmu pengetahuan yang
selama ini didapat di bangku kuliah.
“Selain itu, ilmu itu bisa didapat dari
mana saja, antara lain dari persidangan
MK. Adik-adik mahasiswa bisa belajar
dari para ahli dalam sidang pengujian UU.
Minimal untuk lebih cinta dengan bidang
hukum. Misalnya dengan Pak Fajrul
Falaakh, Pak Saldi Isra dan lainnya,” kata
Janedjri yang juga merasa prihatin karena
fasilitas video conference di sejumlah
perguruan tinggi nasional ternyata kurang
dimanfaatkan secara maksimal oleh para
mahasiswa.
Acara Technical Meeting Lomba
Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi
Tingkat Nasional 2011 pada prinsipnya
adalah untuk memberi penjelasan mengenai
teknis pelaksanaan, tata cara, serta halhal terkait dengan lomba debat konstitusi.
Technical meeting tersebut dipimpin oleh
Saldi Isra selaku ketua, didampingi dewan

juri lainnya, antara lain I Dewa Gde Palguna,
Kurnia Warman, Zainal Arifin Mochtar.
Dalam technical meeeting itu diadakan acara
pengundian untuk menentukan grup para
peserta lomba.
Acara technical meeeting ini
dihadiri 24 perguruan tinggi, antara
lain Universitas Indonesia, Universitas
Airlangga,
Universitas
Diponegoro,
Universitas Pelita Harapan, Unika Atma
Jaya, Universitas Pancasila dan lainnya
untuk mengikuti babak penyisihan
pada Rabu (29/6) hingga meloloskan 8
perguruan tinggi yang akan berlaga pada
babak perempat final pada Kamis (30/6).
Sedangkan grand final lomba debat
konstitusi dijadwalkan pada Jumat (1/7) di
Gedung Mahkamah Konstitusi.
Undip Kalahkan Unhas di Babak
Penyisihan Lomba Debat Konstitusi
Memasuki babak peyisihan Lomba
Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi
Tingkat Nasional 2011, Rabu (29/6) di

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK),
sejumlah peserta tampil begitu baik
dan cemerlang saat menghadapi lawanlawannya. Namun yang mengejutkan,
Universitas
Hasanuddin
(Unhas)
Makassar, juara tahun lalu, harus mengakui
keunggulan Universitas Diponegoro
(Undip) Semarang, sehingga tidak lolos
ke babak perempat final. Demikian hasil
keputusan dewan juri yang diketuai oleh
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara
Universitas Andalas Saldi Isra.
Pertemuan antara Unhas dan Undip
berjalan cukup seru dan menarik. Kedua tim
menunjukkan kemampuan dan kapasitas
masing-masing. Di satu sisi tim dari Unhas
menunjukkan kapasitasnya dari penguasaan
teori, ilmu maupun berbagai literatur hukum
tata negara dengan cukup baik, sehingga hal
ini cukup merepotkan lawannya. Sementara
itu di tim dari Undip tak kalah dengan
kemampuanya menyampaikan materi
dengan baik, melalui retorika dan tata bahasa
yang begitu apik
Sedangkan tim lain yang terlihat
memiliki kemajuan berarti adalah Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang,
Banten, ketika bertemu dengan Universitas
Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Jalannya
lomba debat dua tim itu, cukup berimbang
dan penuh antusias. Kedua tim, baik Untirta
dan UGM mengeluarkan kemampuan dan
argumentasi masing-masing secara logis dan
jernih.
“Meskipun demikian, hasilnya nanti
kembali pada penilaian dewan juri, karena
mereka punya pendapat tersendiri terhadap
para peserta lomba debat konstitusi,” ujar
Lia salah seorang peserta dari Untirta.
Selanjutnya ada juga tim dari
Universitas Indonesia (UI) Depok yang
bertemu dengan Universitas Pancasila
Jakarta. Dalam berbagai aspek, dua tim
itu menunjukkan kemajuan yang cukup
berarti, baik dari penguasaan materi debat,
cara menyampaikan materi debat, saat
menyanggah lawan dan lainnya.
Seperti diketahui, kriteria penilaian
Dewan Juri Lomba Debat Konstitusi Antar
Perguruan Tinggi 2011 Tingkat Nasional,
antara lain menguasai materi debat yang
terkait dengan UUD 1945 dan Peraturan
Perundangan, penilaian terhadap etika para
peserta pada saat menyampaikan materi
debat, cara menyanggah argumentasi
lawan, juga mengenai penggunaan istilah

Humas MK/Annisa Lestari

Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan mahasiswa Universitas Andalas
(Unand) Padang saat pengundian Pro dan Kontra menjelang final Lomba Debat Konstitusi Antar
Perguruan Tinggi Tingkat Nasional 2011. Demikian hasil putusan Dewan Juri Lomba Debat
Konstitusi 2011, Kamis (30/6) di Lantai 8 Gedung MK.

asing, termasuk teori-teori yang terkait
lomba debat konstitusi.
UGM Yogyakarta Bertemu Unand
Padang di Final Lomba Debat
Konstitusi
Final Lomba Debat Konstitusi Antar
Perguruan Tinggi Tingkat Nasional 2011
mempertemukan Universitas Gadjah Mada
(UGM) Yogyakarta dengan Universitas
Andalas (Unand) Padang. Final lomba
debat konstitusi ini memperebutkan juara
pertama dilaksanakan pada Jumat (1/7).
Pada perempat final Lomba Debat
Konstitusi Antar Perguruan Tinggi Tingkat
Nasional 2011 (30/6), sebanyak delapan
tim ikut berlaga untuk memperebutkan tiket
ke semi final. Delapan tim tersebut adalah
Universitas Airlangga (Unair) Surabaya,
Universitas
Muhammadiyah
Malang
(UMM), Universitas Indonesia (UI), Undip
Semarang, UGM Yogyakarta, USU Medan,
Unpad Bandung dan Unand Padang.
Perempat final lomba debat
konstitusi mengusung tema “Pancasila
sebagai Asas Tunggal”. Di antaranya, saat
Unand Padang bertemu dengan UMM, Tim
Unand mengungkapkan Pancasila sebagai
dasar negara yang harus dipertahankan
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,
sehingga layak dijadikan asas tunggal.
Selain itu tim Unand menjelaskan latar
belakang sejarah dibentuknya Pancasila
hingga disahkan sebagai dasar negara.
Sementara tim UMM berdalih,

bahwa
diterapkannya
Pancasila
sebagai asas tunggal pada dasarnya
merupakan penekanan ideologis. Hal itu
mengakibatkan Pancasila menjadi konsep
yang sulit dan kaku untuk dilaksanakan
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata
lain, Pancasila tidak dapat bersaing dengan
ideologi-ideologi besar lainnya.
Pertarungan seru dan menarik
pada babak perempat final, salah satunya
terlihat saat UGM Yogyakarta bertemu
Unair Surabaya. Secara gamblang dan
teoritis tim Unair menguraikan sejumlah
alasan bahwa Pancasila dapat dijadikan
asas tunggal dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Namun demikian, tim
UGM justru mempertanyakan tim Unair
yang tidak memberikan definisi yang jelas
soal asas tunggal. Menurut tim UGM,
tim Unair lebih berkutat menerangkan
Pancasila sebagai dasar negara, bukan
sebagai makna asas tunggal.
Setelah melalui proses penilaian
dan pertimbangan dewan juri, tim-tim
yang dinyatakan lolos ke semi final
adalah UGM Yogyakarta, Unand Padang,
USU Medan dan Unpad Bandung. Semi
final lomba debat konstitusi berlangsung
sengit, seru dan melalui argumentasiargumentasi yang logis, ilmiah, disertai
cara penyampaiannya yang elegan. Timtim yang tampil dalam semi final terlihat
cukup berimbang kemampuannya, baik
saat menjadi tim Pro maupun sebagai Tim
Kontra. (Nano Tresna A./mh/Lulu A)
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Ketua MK: Konstitusi Sebuah Produk Kesepakatan
Ketua MK Moh. Mahfud
MD saat membuka acara
temu wicara dengan tema
“Peningkatan Pemahaman
Berkonstitusi dan Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi
Bagi Perwira TNI Angkatan
Laut,” di Hotel Aryaduta,
Jakarta, Jumat (10/6).

I

Humas MK/GANIE

barat sebuah ikatan suci, konstitusi
adalah sebuah produk kesepakatan
yang disepakati oleh kita bersama
dalam wujud UUD 1945. Demikian
disampaikan oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD saat
membuka acara temu wicara dengan tema
“Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi
dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Bagi Perwira TNI Angkatan Laut,” di
Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (10/6).
Dalam acara yang diselenggarakan
oleh MK, 10-12 Juni 2011, hadir
Wakil Kepala Staff Angkatan Laut
Laksamana Madya TNI Marsetio,
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar, dan sekitar 200 perwira angkatan
laut dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Mahfud, MK adalah
sebuah lembaga negara yang mempunyai
tugas untuk menguji UU terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD, memutus pembubaran partai
politik, memutus perselisihan ten¬tang
hasil pemilihan umum, dan memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden. “Itu semua diatur
dalam Pasal 24C UUD 1945,” tuturnya.
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Mahfud
menjelaskan
bahwa
pada saat MK didirikan pada 2003,
Indonesia adalah negara ke-78 di dunia
yang mempunyai MK atau institusi
sejenis. Jumlah tersebut sekarang sudah
bertambah. Pada awal 2009 sudah ada
93 MK atau institusi sejenis. “Pada awal
tahun ini, saat saya ke Brasil menghadiri
konferensi MK sedunia, selain 93 tersebut
sudah ada beberapa negara baru yang ikut
konferensi,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud
menyampaikan pentingnya peran MK dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Misalnya,
peran MK dalam menyelesaikan sengketa
kewenangan antar-lembaga negara. TNI
Angkatan Laut dalam tugasnya untuk
melindungi kedaulatan Negara Kasatuan
Republik Indonesia mempunyai kewenangan
yang sama dengan lembaga lain, seperti
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Luar Negeri, Kepolisian
Republik Indonesia. Dalam keadaan tertentu
saat menjalankan kewenangannya, bisa jadi
timbul persoalan sengketa kewenangan.
“Jika tidak menemukan titik temu, maka
bisa dibawa ke MK,” jelas mantan Menteri
Pertahanan itu.
Mahfud juga menyoroti kasus
Mantan Presiden Soekarno, Soeharto, dan

Abdurrahman Wahid saat mereka mundur
dalam kursi kepresidenan melalui proses
politik, bukan proses hukum. Peristiwa
tersebut bisa dimaklumi karena saat itu
negara tidak memiliki MK atau lembaga
khusus yang berwenang untuk mengadili
persoalan ketatanegaraan. Sehingga ketika
Presiden mempunyai masalah tidak dibawa
ke pengadilan, tetapi dibawa ke Parlemen.
Sejak MK berdiri, Indonesia
sebagai negara hukum sudah memilih
cara yang beradab, tidak melalui jalur
politik dalam menjatuhkan hukuman
terhadap Presiden. Oleh karena itu,
dalam menjatuhkan Presiden tidak cukup
hanya melalui jalur demokrasi, tetapi
juga harus dikawal melalui jalur hukum.
“Di sinilah MK hadir,” ucap Mahfud.
Dalam akhir penyampaiannya,
Mahfud manambahkan, konstitusi adalah
satu tempat untuk mengembalikan
persoalan untuk diselesaikan. Oleh sebab
itu, fungsi konstitusi sebagai the living
constitution (konstitusi yang hidup) harus
ada. Oleh karenanya kita sebagai aparat
negara mempunyai tugas untuk menjaga
tegaknya konstitusi sebagai kesepakatan
bersama malalui penegakan kedaulatan.
(Shohibul Umum/mh)

Sosialisasi Konstitusi dan Hukum Acara
MK kepada TNI AL
Hakim Konstitusi
Muhammad Alim dan Hakim
Konstitusi Anwar Usman
saat menyampaikan materi
Hukum Acara Pembubaran
Partai Politik dan Sengketa
Kewenangan Lembaga
Negara pada Temu Wicara
“Peningakatan Pemahaman
Berkonstitusi dan Hukum
Acara MK Bagi Perwira TNI
AL”, Sabtu (11/6) di Hotel
Aryaduta, Jakarta

S

ebagai sebuah lembaga negara
yang
mempunyai
tugas
untuk
mengawal
konstusi,
Mahkamah Konstitusi (MK)
terus mensosialisasikan kontitusi (UUD
1945) dan Hukum Acara MK. Kali ini MK
bekerjasama dengan Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut (Mabes
TNI AL) mengadakan acara Temu Wicara
“Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi
dan Hukum Acara MK Bagi Perwira TNI
AL” di Hotel Aryaduta, Jakarta, 10-12
Juni 2011.
Dalam acara tersebut ada enam hakim
konstitusi yang menyampaikan materi,
yaitu Hakim Konstitusi Harjono, Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar, Hakim
Konstitusi Muhammad Alim, Hakim
Konstitusi Anwar Usman dan Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva. Selain hakim
konstitusi, materi lainnya disampaikan oleh
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar.
Hakim Konstitusi Harjono dalam
kesempatan tersebut menyampaikan
materi tentang sistem ketatanegaraan

RI pasca perubahan UUD 1945 dan
memahami UUD 1945 sebagai penjabaran
Pancasila. Sementara itu, Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati pada saat acara
menyampaikan materi tentang Hukum
Acara Pengujian UU, menegaskan bahwa
hukum acara MK diatur di dalam UU No.
24 tahun 2003 tentang MK, dan lebih
lanjut diatur dalam Peraturan MK No. 06/
PMK/2005 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perkara Pengujian UU.
Sementara, Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar sewaktu menyampaikan
materi terkait Pemilihan Umum dan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) mengatakan bahwa kewenagan
MK tersebut menjadikan lembaga ini
sebagai The Guardian of the Democracy
(Pengawal Demokrasi). Fungsi atau
kewenangan seperti ini, menurutnya,
adalah peran yang sangat mulia.
Meski ia mengakui tidak mudah untuk
menjalankannya.
Untuk menjalankan kewenangan
tersebut, Pasal 74 sampai dengan Pasal
79 UU No. 24 tahun 2003 tentang MK

telah mengatur bagaimana Hukum
Acara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum. Menurutnya, MK Sudah punya
pengalaman ratusan perkara yang terkait
dengan Perselisihan hasil Pemilu legislatif.
MK juga pernah menangani perselisihan
Pilpres. “Dan sekarang, sejak tahun 2008,
melalui Pasal 236C UU No. 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua UU 32
Tahun 2004 Tentang Pemda, MK mendapat
tambahan kewenangan untuk menangani
perselisihan hasil Pemilukada,” terang Akil.
Materi lainnya, yaitu Hukum
Acara Pembubaran Partai Politik dan
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim dan Anwar Usman.
Sementara materi tentang Hukum Acara
Kewenangan Memutus Pendapat DPR
Tentang Dugaan Pelanggaran Hukum oleh
Presiden/Wakil Presiden disampaikan oleh
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.

MK sebagai Penegak Konstitusi

Dalam penutupan temu wicara pada
(12/6), Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Juni 2011 KONSTITUSI
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Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar
dan Kadishum TNI AL
Laksamana Pertama
Poernomo melakukan
salam komando usai
menutup acara temu
wicara dengan tema
“Peningkatan Pemahaman
Berkonstitusi dan Hukum
Acara Mahkamah
Konstitusi Bagi Perwira
TNI Angkatan Laut,”
Minggu (12/6, di Hotel
Aryaduta, Jakarta.

Humas MK/GANIE

Gaffar menyatakan dengan kewenangan
Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan
pengujian Undang-Undang (UU) terhadap
UUD 1945, maka lembaga ini memastikan
tidak boleh ada UU yang keluar dari koridor
konstitusi. Selain itu, MK juga berupaya
untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum
tertinggi (the supreme law of the land) dalam
penataan kehidupan sosial, politik, ekonomi,
hukum, dan budaya.
Di hadapan Kadishum TNI AL
Laksamana Pertama Poernomo beserta
sekitar 200 perwira dari berbagai daerah
di Indonesia, Janedjri mengatakan bahwa
ketika ada sebuah UU yang dimohonkan
dan ternyata dapat dibuktikan dalam
persidangan MK bahwa UU tersebut
tidak selaras dengan konstitusi, maka UU
tersebut wajib dibatalkan. “Meskipun
produk hukum tersebut dibuat oleh
mayoritas anggota parlemen dan Presiden,
yang sejatinya adalah dipilih oleh rakyat
secara langsung, tetapi MK mempunyai
kewajiban untuk membatalkannya,” kata
Kandidat Doktor dari FH Universitas
Diponegoro, Semarang, ini.
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Janedjri juga menyikapi bagaimana
integrasi bangsa mulai terguncang dengan
maraknya
aksi-aksi
primordialisme,
sektarianisme, dan radikalisme yang
memberikan rasa ketidaknyamanan,
ketidaktentraman
dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya,
ia
mengusulkan
agar
konstitusi
yang merupakan suatu kesepakatan
bersama dan hukum tertinggi negara
harus ditempatkan untuk meluruskan
ketidakharmonisan hukum dan perilaku
masyarakat yang menyimpang tersebut.
Dalam kaitan politik pembangunan
hukum, Janedjri menuturkan bahwa
Pancasila sebagai dasar pencapaian
tujuan negara memberikan empat kaidah
penuntun, yaitu hukum harus bertujuan dan
menjamin intregasi bangsa, membangun
demokrasi dan nomokrasi, membangun
keadilan sosial, dan membangun toleransi
beragama yang beradab.
Oleh karenanya, menurut Janedjri,
hukum di Indonesia harus bertujuan dan
menjamin integritas bangsa baik secara
teritorial maupun ideologis. Hukum di

Indonesia tidak boleh memuat isi yang
berpotensi
menyebabkan
terjadinya
disintegrasi wilayah maupun ideologi.
“Walhasil, MK menemukan signifikansinya
dalam menjaga integrasi nasional bangsa
Indonesia,” terang Janedjri.
Yang tidak kalah penting, menurut
Janedjri, sistem demokasi atau kedaulatan
rakyat juga harus dibangun dalam batasbatas nomokrasi atau kedaulatan hukum.
Dalam hal ini menggunakan konsep
constitutional democratic state yaitu
demokrasi harus diatur oleh hukum,
sedangkan hukum itu sendiri ditentukan
oleh cara-cara demokrasi berdasarkan
konstitusi. Sebelum menutup acara,
Janedjri berharap dengan temu wicara
ini para anggota TNI Angkatan Laut
lebih memahami sejarah, subtansi, fungsi
konstitusi, dan MK serta perkembangan
praktek ketatanegaran yang terbaru
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia. (Shohibul Umam/mh/Lulu A)

Ketua MK: “Konstitusi Intinya Keadilan”

Ketua MK, Moh. Mahfud MD sebelum membuka resmi Temu Wicara MK dengan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) tentang “Peningkatan Pemahaman
Berkonstitusi dan Hukum Acara MK” pada Jumat (17/6) sore di Hotel Aryaduta Jakarta. Tampak di sebelah kiri Ketua MK, Ketua Fatayat NU, Ida
Fauziah dan di sebelah kanan, Wakil Ketua Umum PBNU, As’ad Said Ali.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
mengutarakan,
konstitusi
itu sangat penting karena
mengandung nilai-nilai yang harus kita
pelihara dan jaga bersama, bahkan harus
ditegakkan secara hukum dan berbagai
pranatanya agar negara ini berlangsung
sesuai konstitusi. Bahwa konstitusi
mencakup nilai-nilai yang sangat luhur,
yang perlu kita revitalisasi.
“Konstitusi itu intinya keadilan.
Negara akan hancur dan gagal bila hukum
dan keadilan tidak bisa ditegakkan,”
ungkap Mahfud sebelum membuka
resmi Temu Wicara MK dengan
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) tentang
“Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi
dan Hukum Acara MK” pada Jumat (17/6)
sore di Hotel Aryaduta Jakarta.
Mahfud mencontohkan kerajaankerajaan Islam di berbagai belahan
dunia yang hancur karena tidak mampu
menegakkan keadilan. Misalnya, Spanyol
yang dahulu terkenal dengan pusat Islam
di Cordoba. Selain itu masa kejayaan

Islam Turki Utsmani,
termasuk di
Indonesia, misalnya Kerajaan Demak yang
sebelumnya sangat berjaya tetapi bisa
hancur karena tidak mampu menegakkan
keadilan dengan baik.
Dikatakan Mahfud lagi, konstitusi
merupakan dokumen kesepakatan politik,
dalam arti bahwa kita bersepakat secara;
politik mendirikan satu negara yang
bernama Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.
Mahfud melanjutkan, persoalanpersoalan politik Indonesia saat ini sedang
bermasalah. Dengan demikian, adanya
acara Temu Wicara MK-Fatayat NU
berguna untuk menguatkan kembali posisi
kita dalam negara Indonesia berdasarkan
konstitusi. Sejujurnya Mahfud mengatakan,
negara Indonesia saat ini dalam keadaan
bahaya, apabila hukum dan keadilan tidak
bisa ditegakkan dengan baik.
Sementara itu Wakil Ketua Umum
PBNU As’ad Said Ali mengatakan bahwa
konstitusi merupakan landasan atau inti
bangsa. NU yang ikut menjadi pendiri
bangsa, termasuk Fatayat NU diharapkan
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dapat membawa nilai-nilai agama ke
dalam konstitusi.
“Fatayat NU diharapkan dapat
melahirkan generasi mendatang yang
berkualitas, jauh dari generasi yang negatif
seperti generasi narkoba, kenakalan
remaja, dan lainnya. Selain itu Fatayat NU
menjadi penjaga moral, dalam arti selain
mendidik anak juga mengawasi anak
secara baik sejak muda,” ujar As’ad.
Sedangkan Ketua Umum PP
Fatayat NU Ida Fauziyah mengatakan,
Temu Wicara MK-Fatayat NU merupakan
momentum yang baik di saat banyaknya
kelompok masyarakat di Indonesia yang
mempertanyakan, meragukan Pancasila
dan mengusik semangat ber-Bhinneka
Tunggal Ika.
“Bahkan mungkin yang paling
mengkhawatirkan
adalah semangat
membangun Negara Kesatuan Republik
Indonesia,” tandas Ida Fauziyah dalam
acara Temu Wicara MK-Fatayat NU yang
juga dihadiri Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar maupun para pengurus Fatayat NU
lainnya. (Nano Tresna A./mh)
Juni 2011 KONSTITUSI

47

AKSI

Ketua MK Buka Temu Wicara MK dengan
Puan Amal Hayati
Ketua MK Moh. Mahfud MD
berbincang dengan Ketua
Umum Yayasan Puan Amal
Hayati Shinta Nuriyah Wahid,
pada saat pembukaan Temu
Wicara antara MK dengan
Yayasan Puan Amal Hayati
pada Jumat (24/6) di Hotel
Aryaduta Jakarta.

K

ehidupan
konstitusional
bangsa Indonesia sedang
sakit parah, maka dibutuhkan
gerakan dari masyarakat
untuk menyelamatkan bangsa dan negara
Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud
MD ketika membuka temu wicara antara
MK dengan Yayasan Puan Amal Hayati
pada Jumat (24/6). Acara ini dihadiri pula
oleh Ketua Umum Yayasan Puan Amal
Hayati Shinta Nuriyah Wahid, Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, beserta
para aktivis perempuan dari Yayasan Puan
Amal Hayati.
“Dari keempat pilar demokrasi,
yakni legislatif, eksekutif, yudikatif serta
pers dan LSM, tiga di antaranya sedang
mengalami masa krisis. Bahasa kasarnya
sedang membusuk. Ketiganya adalah
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh
karena itu, dibutuhkan pilar keempat
(pers, LSM dan masyarakat, red.) untuk
menyelamatkan bangsa dan negara ini,”
papar Mahfud pada acara yang berlangsung
di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Mahfud mengibaratkan ketiga
pilar demokrasi tersebut sakit parah
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karena digerogoti penyakit korupsi yang
ganas. Untuk itulah, lanjut Mahfud, pilar
keempat yang masih sehat harus bersatu
dan terus berjuang. “Perjuangan itu akan
membutuhkan jangka waktu yang lama.
Harus bersabar. Jika tidak bersabar, maka
negara ini bisa bubar. Perjuangan ini
tidak mungkin terlihat hasilnya seketika,”
tuturnya.
Menurut
Mahfud,
berkaitan
dengan hal tersebut peran konstitusi
sebagai pedoman dalam bernegara
dan bermasyarakat sangat penting.
Mahfud juga menuturkan perlunya
keseimbangan
dalam
menjalankan
kehidupan berkonstitusi dan beragama.
“Tidak bisa seorangpun yang hidup di
Indonesia menghindari dua kehidupan
tersebut; kehidupan berkonstitusi maupun
kehidupan beragama. Keduanya ibarat
sepatu yang saling melengkapi satu sama
lainnya. Nanti barulah bisa ditentukan
arah ke depan bangsa ini,” terangnya.
Dalam
kesempatan
itupula,
Ketua Umum Yayasan Puan Amal
Hayati mengungkapkan temu wicara
menjadi momentum strategis bagi MK
sebagai lembaga negara yang mewakili

Pemerintah serta Yayasan Puan Amal
Hayati sebagai bagian dari masyarakat.
“Dengan acara seperti ini, dapat menjalin
hubungan sinergis dan integral antara
negara dan masyarakat. Keuntungan bagi
MK untuk lebih mendekatkan hubungan
dengan masyarakat dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang
konstitusi dan penegakan hukum,”
katanya.
Temu wicara yang berlangsung
selama 3 hari (24 - 26 Juni 2011)
ini mengangkat tema “Peningkatan
Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum
Acara MK” juga diisi oleh beberapa
narasumber. Narasumber tersebut, di
antaranya Hakim Konstitusi Harjono,
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati,
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar,
Hakim Konstitusi Anwar Usman serta
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Para
narasumber mengangkat pokok bahasan,
di antaranya Sistem Ketatanegaraan RI
pascaperubahan UUD 1945 dan memahami
UUD 1945 sebagai penjabaran Pancasila,
Hukum Acara Pengujian UU dan Peran
Organisasi Perempuan dalam Penegakan
Konstitusi untuk Pemenuhan Hak-Hak

Sipil Perempuan, Hukum Acara dan Studi
Kasus Perselisihan Hasil Pilpres, Pileg dan
Pemilukada, Hukum Acara Pembubaran
Partai Politik dan Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara, serta Hukum Acara
Kewenangan Memutus Pendapat DPR
tentang Dugaan Pelanggaran Hukum oleh
Presiden atau Wakil Presiden.
Dalam sesi ketiga yang berlangsung
pada Sabtu (25/6), Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar mengatakan bahwa MK
sedang diobok-obok melalui revisi UU
MK. Menurut Akil, hal tersebut terjadi
karena MK tidak dapat ditekan oleh
siapapun. “MK tidak dapat ditekan oleh
partai politik. Oleh karena itu, banyak
yang meminta agar penanganan sengketa
pemilukada
dikembalikan
kepada
Pengadilan Tinggi atau Pengadilan
Negeri,” ujarnya.

Perlunya Pemahaman Konstitusi
sebagai Hukum Tertinggi

Masyarakat harus paham dan sadar
mengenai konstitusi sebagai hukum
tertinggi di negara Indonesia. Diharapkan
dengan materi konstitusi yang diberikan
pada acara ini dapat disebarluaskan
kepada masyarakat. Demikian harapan
yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar
ketika menutup temu wicara antara MK
dengan Yayasan Puan Amal Hayati pada
Minggu (26/6).
“Melalui temu wicara ini, diharapkan
para aktivis perempuan dari Yayasan Puan
Amal Hayati dapat ikut serta menyebarkan
materi tentang konstitusi yang diperoleh
kepada masyarakat. Ke depannya, akan
semakin banyak masyarakat yang paham
dan sadar berkonstitusi. Dengan begitu,
konstitusi kita akan menjadi konstitusi
hidup (living constitution). Bukan hanya
sekadar tulisan indah yang tercantum
dalam buku tanpa makna,” urai Janedjri di
hadapan aktivis perempuan dari Yayasan
Puan Amal Hayati di Hotel Aryaduta,
Jakarta.
Janedjri pun meminta bantuan
kepada masyarakat untuk membantu
menjaga MK dari mafia peradilan yang
mulai menyerang. Menurut Janedjri, MK
sebagai lembaga yang lahir dari perubahan
UUD 1945, adalah lembaga yang tinggi,
namun kecil. “Tinggi berarti MK
mempunyai kedudukan yang sederajat

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar saat menutup temu wicara antara
MK dengan Yayasan Puan Amal Hayati pada Minggu (26/6) di Hotel Aryaduta, Jakarta.

dengan lembaga tinggi negara lainnya,
seperti presiden, DPR, MPR, DPD, MA,
dan BPK. Sementara, ‘kecil’ mengandung
arti bahwa MK hanya terletak di ibukota
negara, Jakarta. Padahal rakyat Indonesia
hidup dari Sabang sampai Merauke. MK
tidak mungkin menjalankan fungsi dan
kewenangannya tanpa bantuan masyarakat.
Salah satu caranya melalui kegiatan temu
wicara,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Janedjri yang
juga menjadi narasumber sesi terakhir,
mengungkapkan bahwa kewenangan MK
yang paling rawan disusupi mafia peradilan
adalah
kewenangan
menyelesaikan
sengketa hasil pemilihan umum kepala
daerah. Janedjri menjelaskan banyak
pihak yang tak bertanggung jawab
mengaku-ngaku sebagai pegawai MK
ataupun mengenal hakim konstitusi yang
menjanjikan kemenangan pada pihak
yang berperkara di MK. “Sampai saat
ini, putusan MK masih steril dari mafia
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peradilan. Namun jika MK diibaratkan
batu yang ditetesi air, tidak menutup
kemungkinan batu itu akan tembus.
Untuk itulah, masyarakat harus membantu
menjaga MK. Jangan hanya dibebankan
kepada MK,” ujarnya.
MK, lanjut Janedjri, tetap berusaha
untuk menegakkan keadilan tanpa terlalu
terikat dengan hukum prosedural. Hukum
prosedural, menurut Janedjri, berarti hakim
menjadi corong undang-undang, sementara
MK tidak melakukan hal tersebut. “MK
banyak melakukan terobosan hukum, di
antaranya dalam menyelesaikan sengketa
pemilukada. Dalam UU Nomor 32/2004,
MK hanya terbatas menyelesaikan hasil
penghitungan suara. Namun selanjutnya,
ketika MK menemukan adanya pelanggaran
terstruktur, masif dan sistematis, maka
MK akan menabrak norma hukum. Semua
itu untuk menegakkan keadilan substantif
dengan tetap berpedoman terhadap
konstitusi,” katanya. (Lulu Anjarsari/mh)
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“Steering Committee” Simposium Internasional
Lakukan Pembahasan Persiapan Akhir
Pembahasan persiapan
akhir Steering
Committee Simposium
Interasional dalam rangka
memperingati ulang tahun
Mahkamah Konstitusi ke-8,
Senin (20/6) di Ruang
Diklat lt. 8 Gedung MK,
Jakarta.
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S

teering Committee Simposium
Internasional
dalam
rangka
memperingati
ulang
tahun
Mahkamah
Konstitusi
ke-8
bertemu untuk melakukan pembahasan
persiapan akhir, Senin (20/6) di ruang
Diklat lt. 8 Gedung MK, Jakarta. Kegiatan
ini digelar oleh MK bekerjasama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Hadir dalam pertemuan itu,
Ketua MK Moh. Mahfud MD, Hakim
Konstitusi Harjono, Ketua Badan Kerja
Sama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat
Nur Wahid, dan Wakil Ketua BKSAP
Azwar Abubakar. Selain itu, tampak juga
Saldi Isra, Arif Hidayat serta mantan
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.
Hadir pula dari kesekretariatan DPR RI.
Pada kesempatan itu, Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M.
Gaffar memaparkan beberapa hal terkait
pelaksanaan simposium, terutama terkait
tema, subtema, pokok-pokok pikiran yang
akan dibahas dalam simposium, jumlah
peserta hingga jadwal acara. Untuk
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simposium kali ini, akan mengangkat
tema “Constitutional Democratic State”
(Negara Demokrasi Konstitusional).
Menurut Janedjri, ada tiga subtema
yang akan dibahas. Pertama, Peran
Mahkamah Konstitusi dan Institusi
Sejenis dalam Menguatkan Prinsip-Prinsip
Demokrasi. Kedua, Demokratisasi Proses
Pembuatan Undang-Undang. Dan yang
ketiga, Mekanisme Check and Balances di
Antara Lembaga-Lembaga Negara. Tiga
subtema ini, rencannya akan dibahas dalam
tiga sesi. Dengan tiap sesi terdiri dari tiga
komisi. Pada tiap komisi, subtema akan
dibahas oleh pembicara dari perwakilan
tiap negara peserta simposium.
Adapun jumlah peserta simposium
kali ini, kata Janedjri, total 200 orang.
Pembicara acara ini dari MK terdapat lima
orang, DPR RI empat orang dan pembicara
dari luar negeri. Setidaknya, untuk peserta
dari luar negeri, akan diikuti oleh MK atau
institusi sejenis dari 20 negara, parlemen
dari delapan negara, serta duta besar atau
perwakilan negara sahabat dari 20 negara.

Sedangkan untuk peserta dari dalam
negeri, terdiri dari perwakilan MK, MPR,
DPR, DPD, Kemenkum HAM, Forum
Konstitusi, Asosiasi Pengajar Hukum
Acara MK, Asosiasi Pengajar HTN-HAN,
Pengajar Fisip, dan Praktisi Hukum.
Untuk menunjang suksesnya kegiatan
ini, Janedjri menuturkan, pihaknya juga
telah menjalin kerja sama dengan beberapa
mitra kerja, seperti: Sekretariat Jenderal
DPR RI, Kementerian Luar Negeri,
Kemenkum HAM, Sekretariat Negara,
Kepolisisan Negara RI, Paspampres, Rumah
Sakit Rujukan, dan banyak lagi. Bahkan, tak
hanya itu, pihaknya juga telah menyediakan
translator dalam berbagai bahasa, seperti:
Indonesia, Inggris, Arab, Jerman, Spanyol
dan Rusia.
Simposium Internasional ini sendiri
akan digelar pada 10-14 Juli 2011, dengan
mengambil tempat Hotel Shangri-La,
Jakarta. Rencananya, selain melakukan
pembahasan subtema, para peserta juga
akan disuguhi pentas seni dan budaya serta
cultural program. (Dodi/mh)

Juri Lomba Karya Tulis dalam Rangka Ultah MK ke-8
Adakan Rapat Penentuan Pemenang
Tiga Pakar Hukum Tata
Negara selaku dewan
juri Lomba Karya tulis
Mahkamah Konstitusi,
Saldi Isra (Dosen Unand
Padang), Arief Hidayat
(Dosen FH Undip), dan
Winarno Yudho (Dosen
FH UI) sedang melakukan
penjurian untuk penentuan
pemenang, Senin (20/6)
di ruang rapat lantai 11
Gedung MK.

S

ebelum pengumuman pemenang
Lomba Karya Tulis yang
diselenggarakan
Mahkamah
Konstitusi (MK), para juri
melakukan rapat untuk menentukan
pemenang. Juri yang menilai hasil tulisan
para peserta mengganggap antusiasme
masyarakat yang mengikuti lomba ini
meningkat dan kualitas tulisan yang
dilombakan juga lebih baik dari tahun
sebelumnya. Pada tahun ini terkumpul
sebanyak 62 karya tulis yang bersaing
untuk memperebutkan posisi pemenang.
Dalam rangka Ulang Tahun
Mahkamah Konstitusi RI Ke-8 pada 13
Agustus 2011, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
menyelenggarakan Lomba Karya Tulis.
Lomba itu memiliki tiga kategori, yaitu
guru, mahasiswa, dan umum. Para peserta
diwajibkan menulis dengan mengikuti
tema yang sudah ditentukan oleh panitia.
Tema yang disyaratkan, yaitu
”Peran Mahkamah Konstitusi dalam
Proses Demokratisasi Indonesia”, ”Peran
MK dalam Mewujudkan Pemilihan Umum
yang Jujur dan Adil”, ”Peran MK dalam
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konsolidasi Demokrasi di Indonesia”,
”Kedudukan Putusan MK sebagai Negative
Legislator”, ”Kekuatan dan Pelaksanaan
Putusan MK dalam Sistem Hukum
Nasional”, ”Peran MK dalam Penguatan
HAM dan Hak Konstitusional Warga
Negara”, ”Menggagas Constitutional
Complaint di Indonesia”, dan ”8 Tahun
MK Harapan dan Tantangan”.
Untuk memastikan pemenang lomba
penulisan tersebut, ketiga juri berkumpul
di lantai 11 Gedung MK. Ketiganya, yaitu
Saldi Isra (Pakar Hukum Tata Negara
sekaligus Dosen Unand Padang), Arief
Hidayat (Pakar Hukum Tata Negara
sekaligus Dosen FH Undip), dan Winarno
Yudho (Pakar Hukum Tata Negara
sekaligus Dosen FH UI). Sebelumnya
ketiga juri tersebut melakukan penilaian
selama dua hari, Sabtu s.d. Minggu, 18 s.d.
19 Juni 2011 di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Ketiga juri kompeten tersebut
memiliki hasil penilaian yang hampir
sama. Ketiganya menganggap peserta
kali pada lomba penulisan di tahun
ini lebih baik kualitas penulisannya.
”Tahun ini banyak peminatnya dan

kualitas tulisan lebih baik dari tahun
lalu,” ujar Saldi yang juga menjadi juri
lomba yang sama pada tahun lalu.
Setelah nilai-nilai yang diberikan
juri dijumlahkan, maka didapatlah juara
1, 2, dan 3 untuk masing-masing kategori.
Para pemenang ini dianggap memiliki nilai
rata-rata yang lebih tinggi dibanding peserta
lainnya. Menurut rencana, pemenang lomba
akan diumumkan pada Pekan Kosntitusi
yang akan dijadwalkan kemudian.
Ketiga juri di hadapan Kepala
Subbagian Media Massa MK, Heru
Setiawan dan Staf Humas MK
mengingatkan agar peserta dimintai
surat pernyataan keaslian tulisan yang
diikutsertakan dalam lomba tersebut.”Yang
kita perlukan, karya mereka (peserta,
red) asli. Mereka harus membuat surat
pernyataan bermaterai yang menyatakan
tulisan mereka asli. Kalau nantinya
terbukti mereka melakukan plagiat, segala
penghargaan yang sudah diberikan dapat
ditarik kembali, bahkan pelaku plagiat
tersebut dapat dipidanakan,” ujar Saldi
yang diamini kedua juri lainnya. (Yusti
Nurul Agustin/mh/fitri)
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Pekan Konstitusi Bertema “Mewujudkan Mahkamah
Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Bersih”
Ketua MK Moh. Mahfud MD mengunjungi stand
pameran milik POLRI usai membuka Acara
Pekan Konstitusi dengan tema “Mewujudkan
Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan
yang Bersih”. Pameran ini merupakan salah satu
rangkaian acara menyambut Hari Ulang Tahun MK
yang ke-8 , Senin (27/6) di Gedung MK.
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K

etua Mahkamah Kontitusi
Moh. Mahfud MD membuka
Acara
Pekan
Konstitusi
sebagai
rangkaian
acara
menyambut Hari Ulang Tahun MK yang
ke-8 pada Senin (27/6), di Aula MK.
Acara Pekan Konstitusi ini mengusung
tema “Mewujudkan Mahkamah Konstitusi
sebagai Lembaga Peradilan yang Bersih”
di tengah maraknya isu yang menerpa
lembaga pengawal konstitusi ini.
Mahfud
dalam
sambutannya
mengatakan tema tersebut diangkat
berkaitan
dengan
langkah-langkah
pembersihan yang dilakukan MK secara
internal. “Hal tersebut untuk membuktikan
bahwa kami (MK, red.) memiliki
komitmen yang tinggi untuk memperbaiki.
Sepanjang sejarah MK berdiri, hanya ada
dua kasus yang terjadi dalam internal
MK, yakni kasus Dirwan Mahmud dan
pemalsuan surat MK. Namun, kedua
kasus tersebut tidak menyentuh proses
pengambilan putusan sama sekali.
Seperti kasus Dirwan Mahmud yang
baru melapor setelah putusan MK keluar,
sama halnya dengan pemalsuan surat MK
terjadi setelah putusan keluar,” urainya.
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MK akan menindak tegas siapapun
yang berusaha untuk merusak sistem
peradilan di MK. “Setiap pihak yang
mengganggu peradilan MK, maka itu
berarti ia juga mengganggu konstitusi.
Mengganggu konstitusi, maka berarti
ia juga telah mengganggu demokrasi.
Dan, mengganggu demokrasi berarti
melanggar
hak-hak
konstitusional
rakyat,” tegas Mahfud di hadapan para
hakim konstitusi, Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar, Panitera MK
Kasianur Sidauruk, para pejabat dari
sejumlah institusi serta para pegawai MK.
Salah satu kegiatan yang digelar
sebagai bagian dari Pekan Konstitusi adalah
Pameran Sejarah MK. Menurut Mahfud,
kegiatan ini memiliki tiga makna penting,
yakni untuk mengingatkan terhadap jati
diri, mengingatkan ketidakbenaran akan
memberikan pelajaran bagi pelakunya.
“Dan, sekali berbohong akan melahirkan
kebohongan-kebohongan selanjutnya. Bagi
MK, tidak ada harga yang sebanding
dengan kepercayaan yang telah diberikan
masyarakat kepada MK,” katanya.
Lembaga
peradilan,
terang
Mahfud, merupakan benteng terakhir

bagi masyarakat untuk mencari keadilan
haruslah bebas dari penyakit korupsi.
Apalagi, tambah Mahfud, tiga pilar
dari keempat pilar demokrasi, yakni
legislatif, eksekutif, yudikatif sedang
‘sakit’. “Maka diperlukan kekuatan
masyarakat. Untuk itulah, MK tidak
hanya mengandalkan integritas lembaga
semata, tetapi juga bekerja sama dengan
masyarakat sipil untuk membangun
peradilan yang kokoh,” terang Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud
juga menegaskan bahwa MK tidak
menutup pengawasan bagi pihak luar
(pengawasan eksternal, red.). Selain
itu, Mahfud menerangkan bahwa MK
juga melakukan pengawasan internal, di
antaranya melalui kerja sama antara MK
dengan Polri dan Komisi Yudisial untuk
menindaklanjuti pelanggaran kode etik
serta dengan KPK untuk menindaklanjuti
whistle blower system. “Semua itu
semata-mata
untuk
meningkatkan
pelayanan kepada publik. Kemudian
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MK membuka seluas-luasnya informasi
tentang MK kepada pers terkecuali
informasi yang bersifat rahasia. Ini kami
harapkan agar masyarakat mengetahui apa
yang kami kerjakan sehingga masyarakat
akan mendapat informasi terbuka karena
pada akhirnya common sense yang akan
menentukan sesuatu baik atau tidak. Kami
tidak pernah takut dan alergi terhadap
pengawasan eksternal sepanjang kami
masih terbuka untuk penegasan bantahan
dan menunjukkan bukti lain,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar dalam sambutannya
menuturkan, MK mencapai banyak
keberhasilan di usia 8 tahun dengan
memutus dan memeriksa perkara sesuai
dengan kewenangannya termasuk perkara
penyelesaian sengketa Pemilukada yang
dibatasi waktu. “Dari sisi substansi,

Putusan MK yang bersifat progresif
dan mengedepankan keadilan substantif
telah memberikan pengaruh aura positif
dalam penegakan hukum di Indonesia.
Semenetara dalam administrasi umum
dan yustisial, MK telah membuktikan
diri sebagai lembaga peradilan yang
modern dan terpercaya,” jelasnya.
Janedjri juga memaparkan MK
akan terus mengedepankan transparansi
dan akuntabilitas dalam melakukan tata
kelola pemerintahannya. “Upaya tersebut
telah membuahkan hasil dengan diakuinya
MK sebagai sala satu ikon reformasi.
Kemudian
diraihnya
penghargaan
atas Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah dari Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

serta penghargaan tertinggi Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan selama 7 tahun berturut-turut
sejak 2005 sampai sekarang,” tuturnya.
Pada HUT yang ke-8 ini pula,
Janedjri memaparkan rencana MK
mengadakan simposium internasional
yang melibatkan 23 negara. Simposium
internasional ini akan mengangkat tema
“Negara Demokrasi Konstitusional”
dengan tiga subtema yang menjadi pokok
bahasan. “Tiga subtema tersebut, yakni
peran Mk dalam Menguatkan PrinsipPrinsip
Demokrasi,
Demokratisasi
dalam Proses Pembentukan UndangUndang serta Mekanisme Check and
Balances
antarcabang
Kekuasaan
Negara.
Simposium
ini
memiliki

makna sebagai peran aktif MK RI
di dunia internasional,” paparnya.
Pekan
Konstitusi
yang
diselenggarakan sejak 26 Juni 2011
sampai dengan 2 Juli 2011 ini, memiliki
serangkaian acara. Rangkaian acara
tersebut, di antaranya Lomba Debat
Konstitusi untuk Mahasiswa yang lolos
dari 24 perguruan tinggi dari 6 regional,
Lomba Cerdas Cermat Tuna Netra untuk
Pelajar Setingkat SLTP, Lomba Karya
tulis, Lomba Foto Jurnalistik bagi Media
Massa, Anugerah Konstitusi Award bagi
Media Massa, Lomba Anugerah Konstitusi
untuk Para Guru PKn, Moot Court untuk
perguruan tinggi, serta Pameran Foto MK
dan Legal Affair. (Lulu Anjarsari/mh)

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara MK
Ketua MK Moh. Mahfud MD, memberikan ucapan
selamat kepada peserta acara ”Pendidikan dan
Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” di
Lantai 4 Gedung MK, Jakarta, Senin (20/6).

P

engetahuan dan keterampilan
dalan hukum acara Mahkamah
Konstitusi
(MK)
sangat
diperlukan.
Tidak
hanya
diperlukan oleh hakim konstitusi dan
pegawai MK, tetapi juga para pihak
yang berperkara di MK. Oleh sebab itu,
Pendidikan Hukum Acara MK selayaknya
diberikan kepada tiap perguruan tinggi.
Demikian disampaikan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD, saat membuka acara
”Pendidikan dan Pelatihan Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi” di Lantai
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4 Gedung MK, Jakarta, Senin (20/6).
Dalam kesempatan tersebut, turut
hadir mantan Hakim Konstitusi, I Dewa
Gede Palguna, Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar, dan sekitar 101 pengajar
hukum acara MK dari seluruh daerah di
Indonesia.Menurut Mahfud, patut disadari
hukum acara saat ini memang masih
tumbuh berkembang menuju kemapanan.
Dalam Undang-Undang MK juga tidak
memberikan peraturan yang rijid. Oleh
sebab itu, hukum acara MK lebih banyak
di atur dalam peraturan MK. ”Sampai saat

ini masih kewenangan MK yang belum
pernah dilaksanakan, yaitu pembubaran
partai politik dan impeachment,” papar
Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan,
keberadaan MK telah menumbuhkan
spirit baru pada dunai hukum di Indonesia,
khususnya terhadap hukum tata negara.
Belakangan ini, menurutnya, apabila
kita mengikuti pemberitaan di media
massa, banyak orang yang mengatakan
masih ada dua lembaga hukum yang
bisa diharapkan untuk pembangunan
hukum dan pemberantasan korupsi,
yaitu MK dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). ”Tetapi sekarang ini,
banyak juga orang yang mengatakan
hanya tinggal MK, karena KPK dinilai
gamang dalam bekerja,” tegas dia.
Di samping menyoroti keberadan
MK di masyarakat, Mahfud juga
menyinggung
tentang
keberadaban
hukum tata negara zaman dulu sebelum
MK berdiri. Menurutnya, dulu belajar
hukum tata negara bukan pilihan yang
utama. ”Biasanya yang memilih hukum
tata negara adalah para aktivis yang
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memang minat terhadap bidang itu. Itu
pun tidak semua aktivis. Banyak dari
mereka yang memilih hukum pidana,
maupun hukum perdata. Oleh karenanya,
yang mengambil hukum tata negara selalu
segelintir mahasiswa. Tetapi sekarang
sudah tumbuh besar,” tegas Mahfud.
Yang lebih penting lagi menurut
Mahfud, perubahan drastis bukan hanya
karena akibat perubahan UUD 1945
pada 1999-2002, tetapi juga setelah MK
berkiprah sejak berdirinya, Agustus 2003.
Mahfud merasakan mulai tahun 2005,
terjadi perkembangan hukum tata negara.
Konstitusi menjadi perhatian yang menarik
dalam dunia kampus. ”Oleh karena itu,
saya tidak bisa membanyangkan kalau
tidak benar cara membangun MK, lembaga
ini akan seperti lembaga-lembaga lain
yang tidak mempunyai taring dan hanya
sekadar menangani persoalan-persoalan
formalitas, sebagaimana tertuang dalam
peraturan per-UU-an,” terang Mahfud.
Menurut Mahfud, MK saat ini
sudah memulai membangun peradilan
yang berwibawa, akuntabel, transparan,
iklan
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cepat, dan logikanya bisa dikontrol. Oleh
sebab itu, pendidikan dan pelatian hukum
acara MK menjadi perlu untuk dipahami.
”Apalagi sekarang sudah banyak perguruan
tinggi yang mengajarkan hukum acara
MK sebagai mata kuliah, sehingga dengan
acara ini diharapkan para pengajar tidak
hanya mengetahui hukum normatif hukum
acara MK, tetapi akan diperkaya dengan
perkembangan praktek di MK,” harap
Mahfud.
Materi Acara
Acara yang akan di selenggarakan
mulai 20 sampai dengan 23 juni 2011 ini
berisi materi yang yang akan didiisi oleh
pemateri yaitu hakim konstitusi, mantan
hakim konstitusi, dan pakar hukum
yaitu I Dewa Gede Palguna, yang akan
menyampaikan Tentang Undang-Undang
Dasar 1945 dan MK dalam Sistem
Ketatanegaraan RI, Arief Hidayat tentang
Pancasila, A.S. Natabaya tentang Teori dan
Supremasi Konstitusi, Maruarar Siahaan
tentang Prosedur Beracana Dalam Sengketa
Kewenangan Konstitusional Lembaga

Negara (SKLN), Kasianur Sidauruk
tentang Penyelenggaraan Administrasi
Yustisial, Pengurus DPP APHAMK
tentang Internal APHAMK, Maria
Farida Indrati tentang Prosedur Beracara
dalam Pengujian UU terhadap UUD.
Nara sumber yang juga akan
memberikan materi pada tanggal 22
dan 23 yaitu A. Mukthie Fadjar tentang
Prosedur Beracara dalam Perselisihan
Hasil Pemiluhan Umum (PHPU), Hamdan
Zoelva tentang Prosedur Beracana dalam
Memutuskan Pendapat DPR Mengenai
Dugaan Pelanggaran Hukum oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut
Undang-Undang Dasar dan Presiden dan/
dtau Wakil Presiden, M. Ali Safaat tentang
Prosedur Beracana Dalam Pembubaran
Partai, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
tentang MK: Menuju Court Excellence,
dan terakhir Fadzlun Budi dan Pan
Moh. Faiz tentang Praktek Penyusunan
Permohonan Pengujian Undang-Undang
(PUU) dan Praktek Penyusunan Putusan
PUU. (Shohibul Umam/mh)

Ketua MK Bicara Tiga Pilar Demokrasi di
Universitas Muhammadiyah Palembang
Usai menjadi keynote
speaker pada acara
Seminar Hukum dan
Demokrasi, Ketua MK Moh.
Mahfud MD menyaksikan
penandatanganan Nota
Kesepahaman (MoU) tentang
Pengembangan Budaya
Sadar Berkonstitusi Serta
penyebarluasan informasi
tentang Mahkamah Konstitusi
antara MK dengan Universitas
Muhammadiyah Palembang,
yang ditandatangani langsung
oleh Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar dan Wakil Ketua
Majelis Pendidikan Tinggi Prof.
Dr. H. Edy Suandi Hamid,
M.Sc., Rabu (15/6) di Aula
Universitas Muhammadiyah
Palembang (UMP).

K

etua Mahkamah Konstitusi (MK)
Moh. Mahfud MD menjadi
narasumber dalam Seminar
Hukum dan Demokrasi di Aula
Universitas Muhammadiyah Palembang
(UMP) yang bertajuk “Kita Mewujudkan
Kecerdasan dan Kejujuran Sesuai Dengan
Hati Nurani” yang diselenggarakan oleh
UMP, rabu (15/6/11). Seminar ini digelar
dalam rangka merayakan puncak Milad
UMP ke-32 tahun.
Dalam seminar tersebut, Mahfud
menjelaskan bahwa demokrasi yang
sehat diukur melalui tiga hal penting,
yaitu partisipasi rakyat, kompetisi dan
akuntabilitas. Lahirnya sistem demokrasi
di Indonesia juga memiliki dampak buruk
terhadap tumbuh kembang pemerintahan
di negeri ini. “demokrasi juga melahirkan
sifat pembohong dan narsisme kepada
para pemimpin bangsa ini.
Hanya
sedikit yang menjual program secara
jelas dan lugas padahal upaya perbaikan
mulai muncul melalui Undang-Undang
politik dan melalui pemilihan langsung
presiden oleh rakyat,” tegas Mahfud.
Mahfud mengatakan reformasi
bertujuan untuk membangun demokrasi.
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Karena dalam sudut ilmu hukum,
kehancuran bangsa kita ini karena tidak
demokratis. Hal ini terjadi karena praktek
korupsi yang menyebabkan terjadinya
sentralisasi kekuasaan. ”Begitu terjadi
krisis besar-besaran, semua kekuatan
menjadi lemah karena terlalu dibiasakan
menunggu keputusan-keputusan,” tandas
Mahfud.
Mahfud menambahkan, kunci
pertama bagi sebuah bangsa yang
melakukan reformasi adalah adanya
demokrasi. Sedangkan aturan-aturan dalam
demokrasi ada dalam konstitusi. Karena itu
bangsa Indonesia membentuk Mahkamah
Konstitusi agar tercipta sistem politik
yang baik. Namun demokrasi bisa berjalan
baik jika diimbangi dengan nomokrasi/
kedaulatan rakyat agar terhindar dari halhal yang tidak diinginkan. “Demokrasi
tanpa nomokrasi menjadi anarkisme dan
menyebabkan bangsa ini dikuasai oleh
para elit politik,” tandas Mahfud.
Di tempat yang sama Wakil Ketua
Majelis Pendidikan Tinggi Sumsel,
Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Sc.
mengatakan, kegiatan yang digelar di
Aula Muhammadiyah ini bertujuan

memberikan penjelasan kepada mahasiswa
mengenai demokrasi yang sehat, pasalnya
bukan tak mungkin nantinya salah satu
dari mahasiswa UMP menjadi seorang
pemimpin. “Harus ada upaya serius
dan intens mensosialisasikan cara-cara
demokrasi yang ideal secara simultan dan
berkelanjutan sehingga proses demokrasi
benar-benar berjalan dan terwujud sesuai
harapan,” tegasnya. Melalui kegiatan
yang akan diikuti ratusan peserta dari
kalangan akademisi ini setidaknya
dapat membangunkan pemahaman akan
demokrasi sehat dan bersih di Indonesia.
Penandatanganan MoU
Selain acara seminar Hukum dan
Demokrasi, dilaksanakan pula kerja
sama
dengan
penandatanganan
Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Pengembangan Budaya Sadar Berkonstitusi
Serta penyebarluasan informasi tentang
Mahkamah Konstitusi antara MK dengan
Universitas Muhammadiyah Palembang,
yang ditandatangi langsung oleh Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar dengan Wakil
Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Prof. Dr.
H. Edy Suandi Hamid, M.Sc. (ddy/mh)
Juni 2011 KONSTITUSI
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MK Ungkap Kronologi Dugaan
Pemalsuan Surat MK

Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Ketua Tim Investigasi MK Abdul Mukthie Fadjar, Sekjen MK Janedjri M Gaffar dan Panitera MK Kasianur
Sidauruk ketika menghadiri rapat konsultasi dengan Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR, Selasa (21/6), di Gedung Nusantara II DPR.

K

asus dugaan pemalsuan surat
Mahkamah Konstitusi (MK)
bukanlah sengketa hasil
pemilu yang waktunya sudah
kedaluarsa, melainkan perkara tindak
idana. Hal ini disampaikan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD ketika menghadiri rapat
konsultasi dengan Panja Mafia Pemilu
Komisi II DPR, Selasa (21/6), di Gedung
Nusantara II DPR.
“Tindakan tersebut sudah termasuk
tindak pidana yang melanggar ketentuan
pasal 263 dan Pasal 372 KUHP. Bawaslu
pun sudah mengajukan keberatan terhadap
KPU, namun Andi Nurpati mengabaikan.
Tindak pidana penggelapan dan pemalsuan
terjadi secara nyata. Apalagi Andi Nurpati
secara sengaja mengabaikan dan meminta
surat tertanggal 17 Agustus 2009 disimpan
dalam arsip,” urai Mahfud dengan
didampingi Ketua Tim Investigasi MK
yang sekaligus Mantan Wakil Ketua MK
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Abdul Mukthie Fadjar, Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar serta Panitera MK
Kasianur Sidauruk.
Mahfud
pun
mengklarifikasi
kasus dugaan pemalsuan surat MK
ini dimunculkan untuk memojokkan
perseorangan maupun partai politik
tertentu. Menurut Mahfud, MK sudah
diam selama 13 bulan semenjak pelaporan
ke Polri yang dilakukan secara diam-diam
pada 12 Februari 2010 lalu. “Pengungkapan
kasus tersebut bukan dari MK, karena
MK sudah melakukan kewajiban hukum
dengan melapor ke Polri sejak 12 Februari
2011,” terangnya di hadapan Ketua
Komisi II DPR RI Chaeruman Harahap
dan dihadiri anggota Panja Mafia Pemilu
Komisi II DPR RI.
Dalam pertemuan yang merupakan
tindak lanjut dari pertemuan Komisi III
DPR dengan Bawaslu dan KPU, Mahfud
membantah dirinya disebut sebagai whistle
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blower (peniup peluit) kasus dugaan
pemalsuan surat MK ke masyarakat
umum. Mahfud menjelaskan lembaga
yang dipimpinya sudah menyerahkan
sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri.
Dalam kesempatan itu pula, Mahfud
menjelaskan kronologi sampainya surat
palsu MK. “Surat yang asli dikirimkan pada
tanggal 17 Agustus 2009 dengan Nomor
112/PAN.MK/VII/2009. Sedangkan surat
palsu dikirimkan pada tanggal 14 Agustus
2009 dengan nomor yang sama. Surat asli
sudah disampaikan dan diterima Andi
Nurpati di JAKTV atas permintaannya.
Surat tersebut dikirim bersamaan dengan
surat Nomor 113/PAN.MK/VII/2009
yang dipergunakan oleh KPU dalam
mengeluarkan SK KPU Nomor 379/kpts/
KPU/2009,” jelasnya.
Mahfud
memaparkan,
setelah
membaca surat tersebut, Andi meminta
agar surat tersebut diserahkan kepada

supirnya yang bernama Aryo. “Ketika
menerima surat tersebut, Andi tidak
mempermasalahkan mengenai stempel
pada surat tersebut. Barulah pada rapat
koordinasi antara MK, KPU dan Bawaslu
diungkapkan oleh Andi Nurpati. Sampai
sekarang, surat yang dikatakan Andi
tidak berstempel tersebut tidak pernah
dikembalikan kepada MK. Jangankan
dikembalikan, ditunjukkan saja tidak
pernah,” terangnya.
Dalam kesempatan itu pula,
Mahfud
mempertanyakan
alasan
KPU mempergunakan surat Nomor
113/PAN.MK/VII/2009, tetapi tidak
mempergunakan surat Nomor 112/PAN.
MK/VII/2009 untuk membuat surat
keputusan. “Seandainya benar (quod non),
surat tersebut tidak berstempel, kenapa
justru malah dikalahkan dengan surat yang
diterima KPU melalui faksimili. Setelah
kami mengecek ke PT. Telkom, diketahui
bahwa nomor faksimili yang dikatakan
KPU sebagai nomor pengirim surat MK
tersebut sudah tidak aktif sejak Juli 2009,”
ujarnya.
Sementara
itu,
Ketua
Tim
Investigasi MK Abdul Mukthie Fadjar
menyampaikan bahwa Tim Investigasi
MK sudah memeriksa beberapa pihak
dari internal MK yang terkait kasus
tersebut. Mukthie menyebutkan beberapa
nama, di antaranya Mantan Panitera MK
Zainal Arifin Hoesein, Juru Panggil MK
Masyhuri Hasan, Panitera Pengganti Pan
Mohammad Faiz serta Nallom Kurniawan.
“Untuk pihak internal tersebut, MK sudah
menjatuhkan sanksi. Sementara untuk
pihak luar, Tim Investigasi MK memiliki
keterbatasan
kewenangan,
sehingga
tidak memungkinkan untuk memeriksa

Dewi Yasin Limpo dan Andi Nurpati,”
paparnya.
Kronologi Pemalsuan Surat MK
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
membuka kronologi pembuatan surat
tertanggal 14 Agustus yang dilakukan
oleh Juru Panggil MK Masyhuri Hasan
yang diperoleh dari hasil penyelidikan
Tim Investigasi MK. Menurut Janedjri,
pada tanggal 14 Agustus 2009, Mantan
Panitera MK Zainal Arifin Hoesein
menerima surat dari KPU yang meminta
penjelasan mengenai Putusan MK Nomor
84/PHPU.C-VII/2009. Setelah meminta
konfirmasi dari Andi Nurpati, Zainal
membuat konsep surat balasan dengan
Masyhuri Hasan yang mengetik konsep
surat tersebut. “Pada hari berikutnya, Sabtu
(15/8), Hasan datang ke kantor dengan
alasan mempersiapkan persidangan untuk
hari Senin. Di hari itu, Mantan Hakim
Konstitusi M. Arsyad Sanusi menelepon
Panitera menanyakan perihal adanya kata
‘penambahan suara’ pada Putusan MK
Nomor 84/2009. Panitera menyangkal
adanya kata tersebut,” urai Janedjri.
Keesokan harinya, Minggu (16/8),
Janedjri memaparkan, Hasan ditelepon
oleh Nesha (putri Arsyad, red.) dan diminta
untuk datang ke apartemen pejabat negara
di Kemayoran, Jakarta dengan membawa
kopi konsep surat balasan untuk KPU.
Menurut pengakuan Hasan kepada Tim
Investigasi MK, jelas Janedjri, ia tidak
mengubah substansi konsep surat tersebut.
“Konsep surat tersebut sebelumnya sudah
diadministrasi sendiri oleh Hasan. Oleh
karena itu, surat tertanggal 14 Agustus
2009 tersebut pada nomor suratnya
tertulis dalam tulisan tangan. Kami pun

membongkar perangkat komputer Hasan
dan menemukan bahwa Hasan memiliki
hasil scan tanda tangan Panitera MK.
Di apartemen Arsyad, ternyata telah
menunggu Ibu Dewi Yasin Limpo. Ibu
Dewi pun memaksa bertemu dengan
Panitera pada hari itu juga dan ditolak oleh
Panitera. Ibu Dewi pun datang ke rumah
Panitera di komplek Pegawai MK dan
meminta agar dalam surat balasan KPU
ditambahkan kata ‘penambahan suara’ dan
tetap ditolak Panitera,” terangnya.
Pada Senin (17/8), Panitera MK
Zainal Arifin Hoesein berkonsultasi dengan
Ketua MK Moh. Mahfud MD mengenai
surat balasan untuk KPU tertanggal 14
Agustus 2009. “Ketua MK memerintahkan
agar disamakan dengan putusan MK tanpa
ada kata ‘penambahan suara’. Pada hari
itu juga, surat itu disampaikan ke KPU.
Dikarenakan tidak adanya komisioner
KPU dan atas usulan Ibu Andi Nurpati,
surat tersebut diserahkan kepadanya di
JAKTV. Namun, begitu menerima surat
tersebut, Andi mengatakan ‘seharusnya
tidak seperti ini’ dan ‘kalau tidak mengubah
suara, kenapa dikabulkan?’ dan menolak
menandatangani surat tanda terima. Ibu
Andi meminta surat tersebut diserahkan
kepada supirnya,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Janedjri
mengungkapkan, MK sudah juga memberi
sanksi kepada pihak internal MK yang
terkait. Misalkan saja, Masyhuri Hasan
sudah diberhentikan dengan hormat
dan pihak internal lain dengan sanksi
pernyataan tidak puas dari Ketua MK
dan sanksi disiplin. ”Saat itu, Hasan pun
meminta ‘doa restu’ dan baru diketahui
belakangan, Hasan diterima sebagai calon
hakim untuk MA di Jayapura,” tandas
Janedjri. (Lulu Anjarsari/mh)
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Ketua MK Klarifikasi Pernyataan
Mantan Hakim Konstitusi
Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M Gaffar saat jumpa pers
dengan wartawan dari sejumlah media yang digelar
MK, Rabu (22/6) di Ruang Delegasi MK.

Humas MK/Prana Patrayoga

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) tidak bisa begitu
saja dihancurkan melalui
opini. Hal ini disampaikan
Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam
jumpa wartawan dengan sejumlah media
yang digelar MK, Rabu (22/6), di Ruang
Delegasi MK.
“Lembaga ini tidak bisa dihancurkan
dengan opini. Harus saya lawan, karena
saya bukan hanya hakim, tetapi saya
juga pejabat negara yang melindungi
kewibawaan kantor ini. Yang penting
semua pekerjaan di sini lancar dan sesuai
jadwal karena hakim tidak terganggu dan
tidak peduli dengan urusan begitu,” tegas
Mahfud dengan didampingi oleh Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar.
Mahfud mempersilahkan bagi
siapapun yang ingin membongkar
kebobrokan MK, termasuk oleh Mantan
Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi.
“Pak Arsyad mengatakan akan membuka
borok MK. Ini yang saya tunggu. Sejak
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dulu, kalau ada orang yang bermasalah
di sini, (mengancam) akan membongkar
borok MK, ndak pernah ada. Saya tunggu.
Bongkarlah, kalau perlu pakai traktor,
apa kesalahan MK itu. Kalau Anda punya
kasus di MK, bongkar saja. Saya ini
memang tukang bongkar, kalau ada yang
menyampaikan akan saya bantu untuk
membongkar,” katanya.
Selain itu, Mahfud juga membantah
adanya penimbunan kasus oleh MK dan
menyatakan semua hakim MK bekerja
secara profesional dalam menyelesaikan
perkara. “Ada yang bilang kasus
Nazaruddin itu, pengalihan isu kasus
MK yang ditimbun-timbun. Di sini tidak
ada kasus yang ditumbun-timbun. Semua
kasus berjalan lancar dan semua hakim
bersidang seperti biasa, tetapi memang saya
harus melawan upaya untuk menggerogoti
MK, baik melalui opini maupun melalui
tindakan-tindakan nyata untuk menyuap,
melemahkan dan sebagainya. Tentu harus
saya lawan,” paparnya.

Menurut Mahfud, sejak awal muncul
kasus Dirwan Mahmud yang melibatkan
Arsyad Sanusi pada Januari 2011 lalu,
Arsyad sudah mengancam akan membuka
borok MK. Mahfud mempertanyakan
masalah yang akan dibongkar oleh
Arsyad. “Katanya (Arsyad), Ketua MK
telah menerima tamu di rumahnya. Saya
tanya siapa tamunya. Katanya, Bambang
Widjojanto dan Bibit Samad Riyanto. Lho,
sejak dulu saya sering ketemu dengan
mereka di rumah saya dan di kantor. Saya
sering ketemu dengan mereka. Memang
kenapa dengan orang ketemu?” urainya.
Kemudian, sambung Mahfud,Arsyad
menyatakan pernah disuruh olehnya untuk
meminta Dewi Yasin Limpo mencabut
laporannya ke polisi. Waktu itu, lanjut
Mahfud, Dewi Limpo mempersoalkan
pembatalan keterpilihannya karena adanya
surat MK, lalu dia lapor ke polisi. “Saya
bilang, ingatkan Dewi limpo, jangan
melapor. Karena berdasarkan temuan kami,
justru dia yang membuat (surat palsu),
kok malah dia yang melapor? Lalu, apa
kaitannya dengan perintah mengancam
seperti itu?” paparnya.
Mahfud juga membantah pernyataan
Arsyad mengenai adanya kekacauan
pengelolaan administrasi yustisial di MK
sehingga muncul surat palsu MK. Mahfud
menegaskan surat palsu tersebut muncul
karena adanya keterlibatan Arsyad. “Lho,
surat palsu itu yang buat dia (Arsyad,
red.). Justru karena administrasi di sini
itu bagus, makanya jadi ketahuan. Yang
ingin saya katakan, MK itu khusus
pemilu saja ada 1.460, namun dua
yang bermasalah melibatkan Arsyad.
Kemudian Arsyad itu dari pengadilan
mana kok membandingkan peradilan MK

dengan MA? Yang lain semua bersih,
bahkan mendapat penghargaan terhadap
administrasi. Masa bilang tidak bisa suratmenyurat? Yang kasus pemalsuan ini,
surat ini bukan ke Ketua MK, surat dari
Ketua KPU langsung ke Panitera. Dan itu
atas perintah seseorang agar Ketua KPU
jangan mengirimkan surat ke Ketua MK,
tapi langsung ke Panitera. Lebih baik
membuktikan itu di forum yang tepat,”
terangnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga
memuji kinerja Polri yang dianggapnya
memiliki strategi yang bagus. Mahfud
menduga sikap diam Polri dalam
menangani kasus ini merupakan strategi

yang profesional. “Melihat perkembangan
ini, saya menilai polisi strategi kerjanya
bagus. Pak Boy Rafly selalu bilang
belum ada bukti, tapi diam-diam Polri
tetap bekerja memeriksa KPU, MK dan
pihak lain. Artinya, dia menunggu semua
keluar dulu, baru nanti kena jebakan,“
jelas mantan Menteri Pertahanan RI
pada masa Presiden Abdurrahman Wahid
ini. Polri, kata Mahfud telah bekerja
profesional dengan memeriksa semua
unit. Mahfud melanjutkan, “Kapolri
sendiri mengungkapkan kalau akan ada
gelar perkara. Dengan demikian, tidak
perlu lagi ada kontroversi MK dan Polri
ada masalah.”

Menanggapi
adanya
wacana
mengenai pembelokan kasus seakan-akan
Andi Nurpati tidak terbukti terlibat dalam
pemalsuan, Mahfud mengatakan telah
terjadi penggelapan dan pemalsuan. Mahfud
menjelaskan bahwa penggelapan sudah
nyata terjadi. “Surat diterima, tapi tidak
disampaikan, maka ini terkena Pasal 263
KUHP. Sudah nyata terjadi penggelapan,
namun harus dicari aktor intelektualnya.
Cara mencari ke Andi Nurpati karena ia
yang pertama menunjukkan surat itu pada
rapat seperti yang disaksikan juga oleh
Bawaslu,” tandasnya. (Lulu Anjarsari/mh)

MK Tunjuk Hakim Akil Mochtar dan
Hakim Harjono Jadi Juru Bicara

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD mengatakan
bahwa MK menunjuk juru
bicara terkait permasalahan
yang dihadapi MK belakangan ini,
terutama hal-hal yang berhubungan dengan
mantan Hakim H.M. Arsyad Sanusi yang
kasusnya sedang menghangat dan menjadi
perhatian publik.
“Pada
saat
RPH
(Rapat
Permusyawaratan Hakim) kami sepakat
menunjuk Hakim Akil Mochtar sebagai
juru bicara untuk kasus-kasus konkret
seperti yang terjadi dengan mantan Hakim
Arsyad Sanusi. Sedangkan untuk kasuskasus yang bersifat substansi dan agak
akademis, terkait putusan MK, kami
menunjuk Hakim Harjono sebagai juru
bicara,” jelas Mahfud usai acara ramah
tamah dengan Dewan Juri Lomba Debat
Konstitusi Antar Perguruan Tinggi Tingkat
Nasional 2011, Kamis (30/6) malam di
lantai 11 Gedung MK.
Pada prinsipnya, kata Mahfud, untuk
saat ini ia menyetujui untuk bersikap diam
terkait konflik dengan mantan Hakim
KonstitusiArsyad Sanusi yang diungkapkan
sangat terbuka melalui media elektronik,
yang terkesan menyerang masing-masing
pribadi sehingga seakan-akan melupakan
subtansi persoalan yang sebenarnya.
“Saat ini saya setuju tidak boleh
bicara untuk kasus-kasus konkret,
face to face juga tidak boleh. Jadi
saya bicara hal-hal yang umum saja.

Humas MK

Misalnya, masalah penegakan hukum,
demokrasi, konstitusi, dan sebagainya,”
ungkap Mahfud dalam acara yang juga
dihadiri Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan,
sejak bergulirnya kasus “surat palsu
MK” yang mengaitkan nama Arsyad
Sanusi maupun sejumlah pihak lainnya,
ia terus mengamati perkembangannya
baik di media massa maupun dunia
maya. Menurutnya, cukup banyak
pihak yang terkesan senang MK jatuh
citranya dengan adanya kasus tersebut.
“Namun
demikian,
tidak
sedikit
pula
orang
yang
justru
mendukung MK untuk membuka
kasus itu secara terbuka,” ujar Mahfud.

Di sisi lain Mahfud pun merasa
berterima kasih kepada rekan-rekan
maupun berbagai pihak yang selalu
mengingatkan agar menahan diri untuk
tidak melayani secara terbuka melalui
media massa, terkait kasus yang dialami
belakangan ini. Akhir-akhir ini memang
pihak yang bersimpati padanya, agar
menahan diri yang dikirim lewat sms.
“Oleh sebab itu, marilah kita jaga
bersama-sama Mahkamah Konstitusi.
Terus terang saya cemas dengan pemilihan
Hakim Konstitusi yang akan datang,
khawatir jabatan Hakim Konstitusi dapat
diperjual-belikan. Hal inilah yang harus
dikawal dari sekarang,” pesan Mahfud.
(Nano Tresna A.)
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Ketua MK Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua MK Moh Mahfud MD saat menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila. Sejumlah tokoh hadir dalam perhelatan ini, antara lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), Wakil Presiden Boediono, Sinta Nuriah Wahid istri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-3 BJ Habibie dan Presiden RI ke-5 Megawati
Soekarnoputri, Pimpinan Lembaga Negara, serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Rabu (1/6) di Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR, Senayan
Jakarta.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh Mahfud MD
menghadiri
Peringatan
Hari Lahir Pancasila di
Gedung Nusantara, Kompleks DPR/
MPR, Senayan Jakarta, Rabu (1/6)
siang. Sejumlah tokoh hadir dalam
perhelatan ini, antara lain Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan
Wakil Presiden Boediono, serta tokohtokoh lainnya seperti Sinta Nuriah Wahid
istri almarhum Presiden Abdurrahman
Wahid dan mantan Presiden Megawati
Soekarnoputri.
Selain itu, terlihat para menteri
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, para
anggota DPR/MPR dan tamu undangan.
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Tak ketinggalan mantan Wakil Presiden
Jusuf Kalla, Hamzah Haz, Tri Sutrino
juga tampak hadir. Termasuk sejumlah
petinggi partai politik dan pejabat negara
setingkat menteri seperti Panglima
TNI
Laksamana Agus
Suhartono
dan dari unsur Polri diwakili oleh
Wakapolri Komjen Pol Nanan Soekarna.
Dalam kesempatan itu, Ketua MPR
Taufiq Kiemas memberikan kata sambutan
dengan menyapa Presiden Susilo
Bambang Yudhyono (SBY) beserta istri
Ani Yudhoyono terlebih dulu. Selanjutnya
Taufiq memberikan apresiasi pada mantan
Presiden BJ Habibie yang hadir dan bahkan
memberikan sambutan. Juga, Megawati,
istri Taufiq, ikut disapa.

Taufiq menyampaikan apresiasinya
pada para mantan presiden yang hadir
dalam acara tersebut. Menurut Taufiq,
kehadiran Presiden RI ke-3 BJ Habibie dan
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri
merupakan bukti adanya kesepahaman
tentang
Pancasila.
Dalam
kata
sambutannya pula, ia juga menyampaikan
tentang sejarah terbentuknya Pancasila
maupun nilai-nilai Pancasila yang penting
dalam kehidupan dan etika moral.
“Mari kita renungkan kembali nilainilai pancasila sebagai nilai utama dalam
kehidupan bangsa dan negara,” pesan
Taufiq kepada para hadirin. (Nano Tresna
A./mh)

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan MK,
MA dan Polri

Humas MK/Prana Patrayoga

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Mahkamah Konstitusi
(MK), Mahkamah Agung (MA) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Senin (6/6) di Gedung MPR/DPR.

R

apat Dengar Pendapat (RDP)
Komisi III DPR dengan
Mahkamah Konstitusi (MK),
Mahkamah Agung (MA) dan
Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
berlangsung di Gedung MPR/DPR, Senin
(6/6) siang. Agenda rapat adalah mengenai
“Realisasi Anggaran Belanja Tahun
Anggaran 2010 dan 2011 serta Rencana
Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran
2012.”
Mengawali RDP dengan Komisi
III DPR, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
mengungkapkan rekapitulasi penanganan
perkara di MK sejak 2004 hingga 31
Mei 2011, seluruhnya berjumlah 815
perkara yang terdiri atas 362 perkara
Pengujian Undang-Undang, 322 perkara
PHPU Kepala Daerah, 116 perkara PHPU
(Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) dan
15 perkara SKLN (Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara).
Selanjutnya, Janedjri melaporkan
“Realisasi Program dan Anggaran Belanja

Tahun Anggaran 2010 Mahkamah
Konstitusi” antara lain mencakup Program
Penerapan Kepemerintahan yang Baik,
Program Pengelolaan Sumber Daya
Manusia, Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Negara, Program
Peningkatan Kesadaran Hukum dan
HAM.
Berikutnya,
ungkap
Janedjri,
Program Peningkatan Kinerja Lembaga
Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum
Lainnya yang kegiatannya meliputi
pengkajian dan pengembangan sistem
informasi,pembinaan/pengembangan/
pengelolaan
perpustakaan/kearsipan,
serta penyelenggaraan sidang/konferensi
internasional di dalam dan luar negeri.
“Selain itu ada Program Penegak
Hukum dan HAM melalui kegiatan
penyelenggaraan pendukung pemilu, serta
Program Peningkatan Kualitas Profesi
Hukum berupa kegiatan pendidikan dan
pelatihan teknis hukum dan HAM,” urai
Janedjri.

Pada kesempatan itu Janedjri juga
mengutarakan capaian MK pada Tahun
Anggaran 2010. Di antaranya, MK
mendapatkan reward dari Kementerian
Keuangan berupa penambahan pagu
anggaran pada Tahun Anggaran 2011.
Reward diberikan kepada MK atas hasil
optimalisasi
penggunaan
Anggaran
Belanja Tahun 2010 yang target output
kegiatannya sudah tercapai sepenuhnya
dengan penggunaan anggaran yang
efisien.
Di samping itu pada 2010 MK
mendapat predikat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil
audit Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Bagi MK, predikat opini WTP
ini merupakan yang kelima kali secara
berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2006
hingga Tahun Anggaran 2010.
Hal lain, ujar Janedjri, MK
menerima penghargaan dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sebagai instansi yang
memperoleh penilaian terbaik (kategori B)
atas akuntabilitas kinerja Tahun Anggaran
2010.
Sedangkan
untuk
“Realisasi
Program dan Anggaran Belanja Tahun
Anggaran 2011 Mahkamah Konstitusi”
berupa Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK,
Program Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur MK, Program Penanganan
Perkara Konstitusi, Program Kesadaran
Berkonstitusi.
Kemudian untuk “Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2012 Mahkamah
Konstitusi” berupa Program Penanganan
Perkara Konstitusi, Program Peningkatan
Kesadaran Berkonstitusi, Hukum Acara
MK dan Penyebarluasan Informasi
MK, Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Umum dan Justisial, serta
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. (Nano
Tresna A./mh)

Juni 2011 KONSTITUSI

61

AKSI

Ketua MK: Sesama Koruptor Saling Menutupi

M

akin maraknya korupsi
yang terjadi di negeri ini,
disebabkan tidak beraninya
orang yang mengetahui
korupsi melaporkan kepada aparat penegak
hukum.
Penyebab
ketidakberanian
tersebut dikarenakan yang bersangkutan
juga melakukan hal yang sama. Walhasil,
mereka saling menutupinya. Demikian
disampaikan oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi, Moh. Mahfud MD, dalam
sebuah diskusi terbatas bersama Ketua
Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin,
Mantan Menteri Pendidikan Nasional
Bambang Sudibyo, dan beberapa tokoh
lainnya, di Gedung PP Muhammadiyah,
Jakarta, Kamis (2/6).
Menurut Mahfud, penyelewengan
APBN yang terjadi sekarang semakin
masif karena dilakukan melalui kolusi
politik. Yang terjadi sekarang adalah
penggrogotan dari dalam. Hampir
berbagai butir anggaran negara disandera,
sehingga menyebabkan terjadinya saling
sandera. Kalau dilihat dari hukum,
masalah sudah jelas. Tetapi setiap ada
masalah selalu diblokir oleh permainan
politik. “Kita lihat saja masalah-masalah
besar, kasus hukumnya mana yang
terselesaikan, semua diblokir,” ujarnya.
Melihat fenomena seperti itu, Mahfud
berpendapat bahwa saat ini negara dalam
keadaan bahaya. Oleh karenanya perlu ada
gerakan moral yang masif yang dilakukan
oleh berbagai komponen masyarakat,
termasuk PP Muhammadiyah. “Jika hal
tersebut tidak dilakukan, kita tinggal
menunggu kehancurannya saja,” katanya.
Mahfud juga menambahkan, agar
dilakukan pemutihan dalam birokrasi
Indonesia. Menurutnya, masalah pemutihan
yaitu memotong generasi kepemimpinan,
pernah dilakukan di negara Amerika
Latin. Misalnya, pemotongan dimulai
dari para pejabat eselon 1 atau eselon 2.
“Saya kira ini penting karena merekalah
yang menentukan kebijakan. Kita potong
saja dan dipensiunkan sejak dini.” ujar dia.
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Humas MK

Ketua MK Moh. Mahfud MD bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dalam diskusi
terbatas yang diselenggarakan PP Muhammadiyah, Kamis (2/6), di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta.

Untuk
memuluskan
rencana
tersebut, menurut Mahfud, perangkat yang
harus disiapkan adalah harus dibuat UU
Pemutihan. Hal tersebut dinilai sangat
akademis. Setelah UU tersebut ada, hal
lain yang harus disiapkan adalah kerja
sama untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
“Untuk mengawal pembuatan UU itu,
maka harus diimbangi dengan penerapan
norma. Demokrasi harus dikawal dengan
nomokrasi. Di sinilah MK hadir,” tuturnya.
Usulan Mahfud akan pentingnya
penegakan hukum disambut baik oleh Din
Syamsuddin. dalam kesempatan tersebut,
Din berjanji bahwa Muhammadiyah tidak
akan menutupi kalau ada kader yang
tersangkut masalah hukum. Din melihat,
negara ini bak rumah kertas. Dari luar

terlihat kokoh, tetapi dari dalam sangat
kropos. “Ibarat ikan yang membusuk dari
kepala, yang paling bertanggung jawab
adalah pemangku amanah. Bagi saya,
ini sangat berbahaya apabila pemerintah
mangkir
dari
amanah,”terangnya.
Hal senada juga disampaikan oleh
Bambang Sudibyo. Menurutnya, kunci
meyelamatkan bangsa ini untuk mengatasi
korupsi adalah dengan melakukan
penegakan hukum, kepastian hukum, dan
lebih penting dari itu adalah pertaubatan
nasional. “Sebagai contoh Nabi Yunus
saat memimpin kota yang terkorup, tetapi
dengan leadership yang baik, ia berhasil
mengajak pertaubatan nasional,” ujar
Mantan Menteri Pendidikan Nasional
tersebut. (Shohibul Umam/mh)

Ketua MK: Banyak Orang Tak Mau
Menyuarakan Kebenaran

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK)
Mahfud
MD
mengatakan,
ia
tidak
mungkin berpolitik praktis,
mengingat posisinya sebagai hakim
konstitusi. Namun demikian, ia memiliki
politik aspiratif yang harus disalurkan
bukan sebagai pemain politik, tetapi
sebagai orang yang punya aspirasi.
“Aspirasi politik saya adalah
aspirasi politik Gus Dur. Gagasangagasan Gus Dur tentang politik,
kebangsaan dan keagamaan sangat
diperlukan bagi masa depan Indonesia,
kalau Indonesia ini ingin terus ‘ada’,”
kata Mahfud dalam acara silaturahmi
Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara
(PKBN) di Jakarta, Senin (6/6) malam.
Menurut Mahfud, untuk membahas
berbagai gagasan Gus Dur mulai dari
soal kebangsaan, demokrasi, keagamaan,
hak asasi manusia dan sebagainya, tidak
mungkin cukup dalam waktu semalam.
“Namun yang lebih penting, dalam upaya
mewujudkan gagasan Gus Dur, Saudara
harus tampil bersih dan menjaga diri
jangan sampai terjebak dalam situasi
seperti sekarang, yang menyebabkan
semua orang mati langkah,” urai Mahfud.
Pada kesempatan itu Mahfud
menyoroti satu persoalan yang tengah
dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu
menyuarakan kebenaran. “Sekarang
banyak orang yang tidak mau menyuarakan
kebenaran, karena ‘terjerat’oleh permainanpermainan politik. Orang seperti Gus
Dur itu tidak ada sekarang, kalau tidak
benar akan ‘berteriak’ dan ‘ditabrak’
siapa pun orangnya,” ucap Mahfud.
Oleh sebab itu, Mahfud seringkali
berusaha berani bicara untuk kebenaran.
Orang menganggap dirinya melanggar
‘pakem’ sebagai hakim konstitusi. Bahwa
sebagai Ketua MK, seharusnya Mahfud
tidak boleh banyak bicara kepada pers.
“Saya bilang, tidak bisa kalau diam
semua seperti ini, atas nama kerikuhan.
Rikuh kepada pejabat lain karena bukan

bidangnya dan sebagainya, lalu negara
ini rusak dibiarkan berjalan tanpa ada
yang ‘berteriak’. Orang boleh mencaci
maki dan memuji saya, prinsipnya
kalau tidak benar saya ‘tabrak’,” imbuh
Mahfud yang didampingi Ketua Umum
PKBN Yenny Abdurrahman wahid.
Mahfud mengungkapkan pula bahwa
untuk meraih jabatan, kedudukan dan
sebagainya, tidak perlu melakukan kolusi.
Saat ini, ujar Mahfud, berbagai persoalan
jadi macet karena banyak orang ‘membeli’
jabatan maupun kedudukan. Dengan
demikian, kalau ingin meneriakkan suatu
kebenaran, ia tidak berani berbicara kepada
orang yang sudah ‘membelinya’. Situasi
dan kondisi yang tidak menguntungkan
itulah, kata Mahfud, yang menyebabkan
seseorang masuk dalam jebakan-jebakan
politik yang membuat seseorang tidak

bisa keluar dari ‘penyanderaan’ seperti itu.
Lebih lanjut Mahfud mengutarakan,
persoalan yang belum terselesaikan
sekarang
di
Indonesia
bukanlah
masalah konflik budaya, keagamaan
maupun kebangsaan, namun justru
masalah
penegakan
hukum
dan
keadilan. Bahkan ketidakadilan bisa
menjadi pemicu disintegrasi bangsa,
menyebabkan masyarakat jadi apatis,
lalu
melakukan
pembangkangan,
hingga berujung pada pemberontakan.
“Itulah yang seringkali dikatakan
Gus Dur. Kalau kita ingin membangun
demokrasi, kita harus membangun
kedaulatan hukum. Karena kedaulatan
rakyat tanpa kedaulatan hukum itu kacau.
Demokrasi harus seiring sejalan dengan
nomokrasi,” tandas Mahfud. (Nano Tresna
A./mh)
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Ketua MK Moh Mahfud MD saat menerima Ketua Umum Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN)
Yenny Abdurrahmanwahid bersama rombongan, Senin (6/6) di Jakarta.
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Ketua MK: Ancaman Implementasi Ideologi
Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud
MD. dalam diskusi yang
diadakan oleh The Wahid
Institute, Jumat (17/6).

B

erbagai
persoalan
yang
dihadapi oleh bangsa akhirakhir ini, seperti korupsi,
radikalisasi sebagian kelompok
Islam ditanggapi oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD. Dalam
sebuah diskusi yang diadakan oleh The
Wahid Institute, Jumat (17/6), Mahfud
mengaharapkan peran Nahdlatul Ulama
(NU) sebagai organisasai terbesar di
Indonesia untuk turut aktif menyelesaikan
persoalan tersebut.
”Bagaimana dulu bangsa ini dikoyak
dengan berbagai persoalan, NU berhasil
mengambil peran penting. Sekarang
muncul berbagai kelompok radikal dari
kelompok Islam, NU harus ambil peran
untuk mengatasinya. Oleh karenanya,
kalau dulu untuk menyelamatkan bangsa
dan negara itu bertumpu pada penguatan
ideologi, tetapi sekarang implementasi
ideologi itu yang menjadi ancaman, ”
tegas Mahfud.
Dalam diskusi terbatas hadir
beberapa tokoh, di antaranya Hj. Sinta
Nuriyah (Istri dari Abdurrahman Wahid,
Presiden ke-4 RI), KH. Hasyim Muzadi
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(Mantan Ketua Umum PBNU), Yenny
Zannuba Wahid (Ketua Umum Partai
Kemakmuran Bangsa Nusantara), Khofifah
Indar Parawansa (Ketua Umum Muslimat
NU), Chairul Anam (ketua Umum Partai
Kebangkitan Nasional Ulama), serta
dihadiri puluhan aktifis NU.
Di samping berbicara tentang
ideologi NU yang terancam, Mahfud juga
menyikapi tentang reformasi. Menurutnya,
reformasi sekarang tidak berubah dari
otoriter ke demokratis, tetapi berubah dari
otoriter menuju oligarkis. Yaitu sebuah
sistem politik di mana keputusan-keputusan
politik diambil secara kuorum oleh elitelit politik, kemudian berkolusi di antara
mereka sendiri. ”Coba kita lihat setiap
keputusan politik diambil oleh pimpinanpimpinan politik yang berkoraborasi
dengan pimpinan politik yang lain, rakyat
tidak dipikirkan,” jelasnya.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan,
sistem politik mengarah ke oligarki, yang
mana politik saling uji dan saling sandra.
”Bagaimana seorang Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) terang benderang melanggar
etika, kode etik DPR tidak masuk tanpa

pamit, dan berbicara bohong. Memang
itu bukan masalah hukum tetapi etika,”
terangnya.
Hal senada juga disampaikan oleh
Yenny Wahid. Menurutnya Banyak kaderkader NU yang berada pada partai politik
bahkan berada pada posisi strategis di
pemerintahan. Namun, tidak banyak dari
kader-kader yang memperjuangkan suara
rakyat. Berangkat dari kegelisaan itu,
”harus adanya upaya merevitalisasi lagi
gerakan-gerakan NU baik dari tingkatan
struktur maupun dari tingkatan kultural”.
jelas dia.
Sementara itu, Choirul Anam (ketua
Umum Partai Kebangkitan Nasional
Ulama) mengatakan bahwa setiap hari
merenung, bagaiamana partai-partai
politik yang kecil akan hancur apabila
partai-partai yang berkuasa tidak bisa
menjaga amanat rakyat. Oleh karena itu,
ia mengingatkan, ”NU sebagai organisasi
besar memegang peranan penting dalam
mengatur semua yang ada di negara ini,
kalau tidak cepat diatasi akan berbahaya,”
tegasnya.(Shohibul Umam/mh)

Sekjen MK Hadiri Acara LHP di BPK

Humas MK

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2010 yang diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.
MK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-5 (lima) kalinya atas LHP Tahun 2010, Jumat (24/6) di Gedung BPK.

S

ekjen Mahkamah Konstitusi
(MK) Janedjri M. Gaffar
menghadiri acara penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) di Gedung BPK, Jumat (24/6)
siang. BPK menyerahkan LHP atas 32
Laporan Keuangan Tahun 2010 yang
terdiri atas laporan keuangan 6 lembaga
negara termasuk MK, 11 kementerian
negara dan 15 lembaga non-kementerian.
Penyerahan LHP dilakukan oleh
Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi
para Anggota III BPK, serta disaksikan
para hadirin maupun pejabat BPK lainnya
serta pejabat-pejabat lembaga negara,
kementerian negara dan lembaga nonkementerian yang menerima LHP itu.
LHP Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga tersebut merupakan bagian

dari LHP Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 2010 yang telah
diserahkan kepada DPR pada 31 Mei 2011
dan kepada Presiden pada 1 Juni 2011.
LHP atas 32 Laporan Keuangan
Tahun 2010 Kementerian/Lembaga itu
terdiri atas LHP yang memuat opini atas
kewajaran laporan keuangan, LHP atas
Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundangan. Opini BPK atas 32
Laporan Keuangan tersebut meliputi 22
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan
10 Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Sementara itu dalam sambutannya,
Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan
bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan
kinerja atas perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di luar negeri untuk menilai apakah
penempatan dan perlindungan TKI di luar

negeri telah efektif dalam berbagai aspek.
“BPK telah melakukan audit
kinerja atas perlindungan TKI di luar
negeri yang bertujuan menilai apakah
penempatan dan perlindungan TKI
di luar negeri telah efektif dalam
aspek perencanaan, pengorganisasian
sumber
daya,
pelaksanaan,
dan
pengendalian,” kata Hadi Poernomo.
Pemeriksaan
kinerja
atas
perlindungan
TKI
itu
dilakukan
pada Juni-September 2010. Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja
atas Perlindungan TKI tersebut telah
disampaikan kepada DPR dan Presiden
bersamaan dengan penyampaian Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II
Tahun 2010 kepada DPR tanggal 5 April
2011. (Nano Tresna A./mh)
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Mahfud MD Jadi Narasumber FGD Indopos

P

enegakan hukum di Indonesia
secara umum berjalan cukup
baik.
Namun,
penegakan
hukum yang kurang berjalan
di negeri kita adalah menyangkut
korupsi
dan
pejabat.
Meskipun
demikian Indonesia saat ini mengalami
kemajuan di bidang hak asasi manusia.
“Dianggap maju karena selama masa
reformasi tidak ada pelanggaran hak asasi
manusia yang dilakukan negara terhadap
warga negara,” ujar Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam
acara Forum Group Discussion (FGD)
Indopos bertema “Penegakan Hukum,
Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas” di
Graha Pena, Jakarta, Jumat (24/6) sore.
Mahfud melanjutkan, sulitnya
pemberantasan korupsi di Indonesia
akibat terjadinya ‘penyanderaan’ oleh
perbuatannya di masa lalu. Misalnya,
banyak pejabat ‘tersandera’ masa lalunya
karena melakukan korupsi, sehingga tidak
bisa bekerja secara optimal. “Mau baik
pun diejek orang. Kamu mau apa, toh
dulu kamu juga korupsi,” jelas Mahfud.
Oleh sebab itu, Mahfud berpendapat
bahwa salah satu alternatif pemberantasan
korupsi adalah memutus seseorang
yang ‘tersandera’ dengan masa lalunya
sebagai koruptor. Menurut Mahfud,
selama hubungan si koruptor dengan
masa lalu itu tidak diputus, hal ini menjadi
susah untuk memberantas korupsi.
“Misalnya melakukan ‘pemutihan’
terhadap para koruptor di masa lalu, hal
itu yang paling mungkin, meski banyak
juga orang yang kurang setuju. Dengan
demikian, para koruptor akan terputus
dengan masa lalunya dan memulai kerjanya
dengan lebih bersih,” urai Mahfud.
Selain
Mahfud,
sejumlah
narasumber lainnya hadir dalam FGD
Indopos, antara lain Suparman Marzuki
dari Komisi Yudisial (KY) yang
menekankan pentingnya menjaga harkat
dan martabat seorang hakim, menjadi
hakim yang mulia dan memuliakan.
“Saya prihatin, ada kabar bahwa
untuk menjadi hakim saat ini harus
membayar Rp 300 juta. Berarti dari awal
yang dipikirkan hanya mengejar uang
semata. Padahal profesi hakim adalah
profesi yang mulia dan tidak gampang
menjalankannya,” imbuh Suparman.
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Ketua MK Moh Mahfud MD dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Indopos bertema
“Penegakan Hukum, Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”, Jumat (24/6) di Gedung Graha Pena, Jakarta.

Saldi Isra selalu pakar hukum
tata negara, yang hadir dalam FGD
Indopos setuju dengan profesi hakim
yang bermartabat. Ia mencontohkan,
seorang hakim di Birmingham, Inggris,
tidak
bersedia
diberikan
bantuan
payung saat hujan, khawatir terjadi
intervensi atau pembicaraan terkait
perkara yang ditanganinya. Selanjutnya,
terkait pemberantasan korupsi, Saldi
menguraikan tiga hal penting yakni,
pencegahan, penegakan hukum dan
pengembalian uang hasil korupsi.
Sementara itu, narasumbet FGD
Indopos berikutnya, Hakim Agung
Salman Luthan menyarankan agar
Indonesia mencontoh sejumlah negara
dalam memberantas korupsinya. Caranya,
dengan memberikan denda dua hingga
tiga kali lipat dari hasil korupsi untuk
menimbulkan efek jera. Lain lagi dengan
narasumber Bambang Widjojanto yang
meminta agar dilakukan survei terkait
korupsi kepada pembaca media, dari
mulai penyebab potensial korupsi hingga
penanganan korupsi secara efektif.
Makna Taqwa
Sebelum menjadi narasumber acara
FGD Indopos, Mahfud juga memberi
khutbah shalat Jumat di lingkungan

Indopos Group. Dalam kesempatan itu
Mahfud mengungkapkan makna dari taqwa
yang berarti kehati-hatian dalam menjalani
kehidupan. “Makna taqwa diibaratkan
seseorang yang berjalan di tepi jurang terjal
yang sangat gelap, sehingga orang harus
hati-hati melangkahnya,” kata Mahfud.
Dalam khutbah Jumat, Mahfud
menekankan pentingnya mengingat sejarah,
bahwa bangsa yang besar adalah yang
selalu mengingat sejarah para pahlawan
dan orang-orang besar di masa lalu. Seperti
dikatakan Bung Karno dengan istilah “Jas
Merah” yang merupakan singkatan dari
“Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”.
Sedemikian pentingnya belajar
dari sejarah orang besar di masa lalu,
seperti tertulis dalam Al-Qur’an soal
ditenggelamkannya Fir’aun di laut
Merah oleh Kekuasaan Allah SWT saat
mengejar Musa dan kaumnya, Disebutkan
dalam Al-Qur’an, detik-detik terakhir
jelang kematiannya, Fir’aun mengakui
adanya Allah SWT dan memohon agar ia
diselamatkan dari kematian. “Doa Fir’aun
didengar oleh Allah SWT, namun yang
diselamatkan hanyalah tubuhnya, bukan
jiwanya. Hal ini menurut firman Allah
SWT, agar menjadi pelajaran bagi orangorang yang hidup sesudah kamu,” tandas
Mahfud. (Nano Tresna A./mh)

Mahfud MD Tanggapi Positif Anugerah UII Award
untuk ICW
Ketua MK Moh. Mahfud
MD bersama Rektor
UII Edy Suandi Hamid
dan Koordinator ICW J.
Danang saat membahas
rencana penganugerahan
Universitas Islam Indonesia
(UII) Award kepada
Indonesia Corruption
Watch (ICW), (27/6) di
Warung Daun, Jakarta
Pusat.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK)
Mahfud
MD
menanggapi positif rencana
penganugerahan Universitas
Islam Indonesia (UII) Award kepada
Indonesia Corruption Watch (ICW) pada
30 Juni 2011 mendatang, bertepatan hari
jadi UII Yogyakarta ke-68. “Saya pikir,
ICW layak menerima UII Award, karena
gerakan pemberantasan korupsi bertumpu
pada kekuatan negara dan masyarakat.
Pada tingkat kekuatan negara, pilar-pilar
demokrasi seperti legislatif, eksekutif dan
yudikatif nampaknya agak lumpuh untuk
menghadapi korupsi,” kata Mahfud yang
didampingi Rektor UII Edy Suandi Hamid,
Koordinator ICW J. Danang dan lainnya
dalam pertemuan di Warung Daun, Jakarta
Pusat, Senin (27/6) siang.
Karena melemahnya kekuatan
negara dalam upaya pemberantasan
korupsi, ujar Mahfud, sehingga kita lebih
banyak berharap pada kekuatan-kekuatan
yang ada dalam masyarakat. “Kekuatan
masyarakat yang bertumpu pada pers

Humas MK/GANIE

dan LSM maupun organisasi-organisasi
kemasyarakatan lainnya. Banyak kasus
korupsi yang penanganannya macet
kalau tidak digebrak oleh pers. Kalau
tidak digebrak, didorong-dorong oleh
pers, biasanya penanganan kasus korupsi
menjadi lemah, sayup-sayup bahkan
hilang,” imbuh Mahfud.
Menurut Mahfud, ICW merupakan
salah satu LSM yang paling konsisten
dalam upaya pemberantasan korupsi
di Indonesia. Dikatakan Mahfud, ICW
memang tidak punya kekuatan senjata
dalam memberantas korupsi.
“Tapi ICW punya kekuatan
ampuh menangani korupsi yaitu data.
Ketika ICW akan membongkar kasus,
kalau hal itu diperdebatkan, bisa
dipertanggungjawabkan. Sejak ICW
dibentuk, para anggotanya pun tak
kenal lelah untuk memberantas korupsi,
sampai ada anggotanya yang jadi korban
penganiayaan,” tegas Mahfud.
Sementara itu, Rektor UII Edy
Suandi Hamid mengatakan, pemberian

UII Award kepada ICW, selain dilandasi
kegigihan dan konsistensi ICW dalam
upaya memerangi korupsi di tanah air,
juga tidak bisa dilepaskan dari bahaya
korupsi sebagai penyakit dan musuh utama
negara.
“Oleh karena itu, dukungan kepada
individu atau organisasi seperti ICW
harus diberikan agar lebih banyak pihak
yang peduli dan berbuat dengan langkah
kongkret untuk membersihkan praktikpraktik korupsi yang sudah menggurita di
tanah air,” jelas Edy.
Penganugerahan UII Award kepada
individu maupun lembaga yang dinilai
memiliki kinerja baik dan berkontribusi
besar bagi kepentingan bangsa, sudah
dilakukan sejak 1997 yang diberikan
kepada Jaksa Agung Baharudin Lopa.
Tahun 1998, Tokoh Reformasi Amien
Rais menerima penghargaan yang sama.
Kemudian pada 2010 lalu, Ketua MK
Mahfud meraih penghargaan tersebut.
Barulah pada 2011, ICW akan menerima
UII Award. (Nano Tresna A./mh)
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Anggota Lemhanas Nigeria Berkunjung ke MK
Hakim Konstitusi Harjono didampingi Ibrahim
Jumare (ketua rombongan) saat memaparkan
sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dan
dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia kepada anggota Lemhanas Nigeria yang
berkunjung ke MK, Rabu (15/6) di Lantai 8 Gedung
MK.

S

egenap
anggota
Lemhanas
Nigeria mengunjungi Mahkamah
Konstitusi (MK), Rabu (15/6)
siang, yang diterima langsung
oleh Hakim Konstitusi Harjono. Dalam
kesempatan itu, Harjono menjelaskan
secara panjang lebar mengenai sejarah
kemerdekaan bangsa Indonesia, sejarah
konstitusi Indonesia, termasuk latar
belakang dibentuknya MK RI.
Mengawali pertemuan, Harjono
menjelaskan bahwa pada 6 Agustus 1945
bom atom dijatuhkan di Hiroshima oleh
Amerika Serikat, yang mulai menurunkan
moral semangat tentara Jepang di seluruh
dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) atau “Dokuritsu JunbiTyosakai”,
berganti nama menjadi PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia), untuk
lebih menegaskan keinginan mencapai
kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus
1945, bom atom kedua dijatuhkan di
Nagasaki, menyebabkan Jepang menyerah
kepada Amerika Serikat dan sekutunya.
“Momen ini pun dimanfaatkan
oleh Indonesia untuk memproklamasikan
kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945,”
ungkap Harjono yang didampingi Ibrahim
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Jumare selaku ketua rombongan dari
Lemhanas Nigeria.
Setelah
Indonesia
merdeka,
kebutuhan terhadap konstitusi resmi tidak
bisa ditawar-tawar lagi. Pada 18 Agustus
1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) mengadakan sidang
pertama kali dan menghasilkan beberapa
keputusan sebagai berikut, antara lain
menetapkan dan mengesahkan pembukaan
UUD 1945 yang bahannya diambil dari
hasil panitia perumus pada 22 Juni 1945.
Kemudian menetapkan dan mengesahkan
UUD 1945 yang bahannya hampir
seluruhnya diambil dari Rancangan yang
disusun oleh panitia perancang UUD 16
Juni 1945.
Dalam kurun waktu 1945-1950,
UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan
sepenuhnya karena Indonesia sedang
disibukkan
dengan
perjuangan
mempertahankan kemerdekaan, hingga
diberlakukannya periode Konstitusi RIS
1949 dan Periode UUDS 1950. Pada
periode UUDS 1950 ini diberlakukan
sistem Demokrasi Parlementer yang sering
disebut Demokrasi Liberal. Tetapi situasi
politik pun kembali berubah, setelah
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

yang salah satu isinya memberlakukan
kembali UUD 1945 sebagai UndangUndang Dasar, menggantikan UndangUndang Dasar Sementara 1950 yang
berlaku pada waktu itu.
Sekian tahun lamanya UUD 1945
menjadi konstitusi bangsa Indonesia,
hingga terjadinya reformasi 1998 akibat
pemerintahan Orde Baru yang tidak
demokratis, tidak serius melakukan
upaya pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN), merajalelanya
pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
serta kurangnya dilakukan langkah
penegakan hukum. Karena itulah, pada
1999 mulai dilakukan amandemen UUD
1945. Tahapan amandemen UUD 1945
dilakukan sebanyak empat kali (1999-2002).
Salah satu perubahan dari UUD 1945
adalah mengenai kekuasaan MPR. Bahwa
pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang
telah diamandemen menyatakan bahwa
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Hal ini berbeda seperti disebutkan
dalam UUD 1945 sebelum diamandemen,
bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”.
Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (MKRI) dibentuk,
tepat pada 13 Agustus 2003. Latar
belakang didirikan MKRI diadopsi dalam
perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh
MPR, sebagaimana dirumuskan dalam
ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal
24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.
(Nano Tresna A./mh)

Rieke Diah Pitaloka Konsultasi ke MK
Soal RUU BPJS
Anggota Komisi IX DPR
Rieke Diah Pitaloka saat
jumpa pers usai pertemuan
dengan Hakim Konstitusi,
Kamis (9/6) di Lantai 15
Gedung MK.

Humas MK/Prana Patrayoga

A

nggota Komisi Kesehatan
DPR Rieke Diah Pitaloka
beserta
sejumlah
tokoh
lainnya
mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (9/6)
sore. Kedatangan mereka yang diterima
langsung oleh Ketua MK Mahfud MD
serta Hakim Konstitusi Harjono, Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dan
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
bertujuan meminta masukan dan saran
megenai RUU Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS).
“Kami meminta masukan MK soal
RUU BPJS yang tinggal 23 hari lagi,
yang akan menentukan apakah kita akan
mempunyai sebuah jaminan sosial dan
perlindungan rakyat dari lahir sampai mati

melalui lima jaminan,” jelas Rieke kepada
para wartawan usai pertemuan dengan
Ketua MK Mahfud MD dan beberapa
Hakim Konstitusi itu.
Lima jaminan tersebut, ungkap Rieke
Diah Pitaloka, adalah jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun dan jaminan kematian.
Menurut Rieke, masukan dari MK yang
begitu memahami persoalan undang-undang
dan hukum, memang sangat diperlukan
untuk kepentingan RUU BPJS.
Dalam
pertemuan
itu,
MK
memberikan masukan yang cukup penting
terkait bagaimana supaya ada jaminan
sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat
tanpa diskriminasi dan tanpa limitasi.
Artinya, termasuk persoalan kontabilitas

yaitu persoalan bagaimana yang namanya
jaminan sosial tidak boleh dibatasi oleh
persoalan wilayah.
“Misalnya sekarang ini jamkesda
di satu daerah tidak bisa dipakai di
daerah yang lain. Contohnya, jamkesda
di Jakarta tidak bisa dipakai di Bogor.
Memangnya penyakit itu pilih-pilih
daerah? Tentunya tidak harus begitu
kan,” kata Rieke mempertanyakan.
Dikatakan Rieke pula, Ketua MK
Mahfud MD dan para hakim konstitusi
yang hadir pada pertemuan itu memberikan
dukungan dan respons positif terkait RUU
BPJS, karena mereka sangat menyadari
bahwa persoalan sistem jaminan sosial
nasional sangat dibutuhkan oleh seluruh
rakyat Indonesia. (Nano Tresna A.)
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Berencana Beli Saham
Newmont, Menkeu Datangi MK
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Menteri Keuangan Agus Martowardojo didampingi Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto saat konsultasi dengan Ketua MK Moh. Mahfud MD, didampingi dua
hakim konstitusi, yaitu Harjono dan Hamdan Zoelva, serta Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, Jumat (10/6) di Ruang Delegasi Gedung MK.

M

enepati
janjinya,
Menteri Keuangan Agus
Martowardojo mendatangi
Mahkamah
Konstitusi
(MK) untuk membicarakan rencana
pembelian saham Newmont, Jumat (10/6).
Kedatangan Menkeu disambut langsung
oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD,
didampingi dua hakim konstitusi, yaitu
Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva, serta Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar.
“Kami
memperdalam
tentang
rencana pemerintah membeli saham
Newmont sebesar tujuh persen itu.
Kami ceritakan kronologisnya mengenai
masalah ini kepada Pak Ketua MK
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dan dua hakim konstitusi,” jelas Agus
mengenai tujuan kedatangannya ke MK.
Lebih lanjut, Agus mengatakan
sangat berterima kasih kepada MK karena
sudah memberikan kesempatan kepada
dirinya untuk menjelaskan permasalahan
pembelian saham Newmont. Agus merasa
perlu menyampaikan beberapa informasi
kepada para hakim konstitusi yang
diyakininya tidak memiliki informasi yang
cukup terkait persoalan rencana pembelian
saham Newmont.
Agus yang didampingi Dirjen
Kekayaan
Negara,
Hadiyanto,
mengungkapkan dalam pertemuan itu
Mahfud beserta Harjono dan Hamdan
tidak memberikan keputusan apa-apa.

Ketiganya hanya mendengar paparan yang
disampaikan Agus. “Dikatakan itu memang
hak pemerintah, tapi MK tidak bisa
memberikan keputusan apa-apa sekarang,
harus ada perkara dulu yang masuk ke MK,
baru MK bisa memutuskan,” ungkap Agus
mengenai isi pembicaraannya dengan
pihak MK.
Agus juga menyampaikan dalam
pertemuan tersebut ia bahwa pihaknya
sudah membuat ketegasan bagi para
investor, termasuk Newmont untuk taat
asas, mengikuti undang-undang yang
berlaku, dan juga menjaga lingkungan.
“Ya itu semua kami jelaskan kepada Ketua
MK dan hakim konstitusi,” tukas Agus.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

Mahasiswa FH UPN Veteran Jatim Kunjungi MK

S

egenap mahasiswa Fakultas
Hukum (FH) UPN Veteran
Jatim, Surabaya, mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Senin (13/6) pagi. Kedatangan
mereka diterima langsung oleh Hakim
Konstitusi Harjono, yang kemudian
dilanjutkan dengan kuliah singkat seputar
latar belakang dibentuknya MK RI.
Pada kesempatan itu Harjono
menjelaskan situasi Indonesia pada Orde
Baru yang tidak demokratis, kurangnya
upaya pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN), merajalelanya
pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
serta kurangnya dilakukan langkah
penegakan hukum.
“Hal-hal yang terjadi selama orde
itulah dievaluasi kembali, apakah itu
terjadi hanya karena kesalahan seseorang?
Ataukah itu ada kaitannya dengan
persoalan-persoalan bagaimana negara
ini diatur? Apa dasar pengaturan negara?
Jangan-jangan praktik yang terjadi
pada Orde Baru adalah ‘sumbangan’
karena UUD memberikan kesempatan
untuk
melakukan
penyimpanganpenyimpangan,” ujar Harjono panjang lebar.
Oleh sebab itulah, lanjut Harjono,
pada 1999 mulailah dilakukan amandemen
UUD 1945. Tahapan amandemen UUD
1945 dilakukan sebanyak empat kali
(1999-2002). Namun demikian, kata
Harjono, amandemen atau perubahan
UUD 1945 selama empat tahun jangan
dipahami berubah setiap tahun.
“Tetapi sebagai perubahan yang
berseri, artinya ada kaitannya antara
perubahan pertama hingga perubahan
keempat,”
ungkap
Harjono
yang
didampingi moderator Teguh Soedarto
selaku Rektor UPN Veteran Jatim.
Harjono
melanjutkan,
bicara
perubahan UUD 1945 tidak bisa terlepas

Humas MK/Andhini SF

Hakim Konstitusi Harjono saat memberikan kuliah singkat kepada segenap mahasiswa Fakultas Hukum
(FH) UPN Veteran Jatim, Surabaya, yang mengunjungi MK, Senin (13/6) pagi.

dari situasi yang membuka peluang
membicarakan perubahan UUD. Situasi
tersebut dalam tahapan perkembangan
politik Indonesia dinamakan sebagai masa
Reformasi 1998. Pemicu Reformasi 1998
adalah krisis nilai tukar dollar Amerika
yang menyebabkan nilai rupiah anjlok.
“Maka secara mendadak, krisis itu
menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia,
bahkan berlanjut menjadi krisis politik
hingga memunculkan gerakan-gerakan
mahasiswa, LSM dan sebagainya yang
mengarah kepada tuntutan-tuntutan politik
agar ditingkatkan nilai demokratisasi,
diberantas KKN, penguatan penegakan
hukum, serta otonomi pemerintahan daerah
lebih diperkuat,” urai Harjono. Puncak dari
gerakan-gerakan mahasiswa Indonesia
yang sangat masif pasca reformasi,

menyebabkan Presiden Soeharto lengser
pada 12 Mei 1998 dan digantikan oleh
Presiden BJ. Habibie.
Lebih lanjut Harjono mengutarakan,
salah satu perubahan dari UUD 1945
adalah mengenai kekuasaan MPR.
Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang
telah diamandemen dinyatakan bahwa
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Hal ini berbeda seperti disebutkan
dalam UUD 1945 sebelum diamandemen,
bahwa “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh
MPR”. Dengan demikian, kini MPR tidak
lagi memiliki kekuasaan yang eksklusif
sebagai satu-satunya pelaksana kedaulatan
rakyat. (Nano Tresna A./mh)
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Perwakilan Universitas Trisakti
Audiensi ke MK

Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat menerima
Prof. Arrohman Prayitno (Ketua senat) dan H. Endar Pulungan (Dekan Fakultas Hukum), Universitas Trisakti, Selasa (14/6) di Ruang Delegasi Gedung MK.

D

alam rangka mempertahankan
kampus
dari
putusan
eksekusi yang dilakukan
Pengadilan Negeri Jakarta
Barat melawan Yayasan Trisakti, Pihak
Universitas Trisakti melakukan audiensi
ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa
(14/6). Audiensi tersebut diterima oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan
didampingi oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki, Hakim Konstitusi Harjono dan
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.
“Kami resah dengan adanya
rencana eksekusi, meski pada eksekusi
pertama pada Kamis (19/5) lalu telah
kami gagalkan. Kami mohon MK bisa
membantu agar Trisakti dapat menjadi
perguruan tinggi negeri yang bersifat
khusus. Karena pada dasarnya, Universitas
Trisakti dulunya milik Pemerintah dan
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sudah sewajarnya dikembalikan kepada
Pemerintah,” jelas Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trisakti Endar Pulungan.
Pada awalnya, jelas Endar,
Universitas Trisakti bernama Universitas
Res Publica kemudian berganti nama pada
19 November 1965. Setahun kemudian,
barulah didirikan Yayasan Trisakti.
“Artinya, Universitas Trisakti tidak
didirikan oleh yayasan, tapi oleh negara.
Tidak ada kaitan antara Universitas dan
Yayasan Trisakti. Hampir 46 tahun berdiri
Universitas Trisakti tidak pernah meminta
dana dari Yayasan Trisakti karena
universitas bisa memodali penyelenggaraan
pendidikan
sendiri,”
jelasnya.
Mahkamah Agung mengeluarkan
putusan, yaitu melegitimasi Yayasan
Trisakti adalah pembina dan pengelola
badan penyelenggara Universitas Trisakti

Humas MK/GANIE

dengan menggunakan SK Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No 281/
U/1979 tanggal 31 Desember 1979 yang
telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan
SK Mendiknas No 94/MPN/LK tanggal
30 Juni 2008.
Kemudian diperkuat dengan SK
Mendiknas kepada pimpinan Universitas
Trisakti No 120/B/II tanggal 17 Maret
2010 yang menyatakan bahwa SK
Mendiknas Daoed Joesoef tahun 1979
dinyatakan tidak berlaku karena sudah
kedaluarsa. Menanggapi hal tersebut,
Mahfud
menyatakan secara undangundang, perguruan tinggi swasta harus di
bawah yayasan. “Namun, sampai kapan
pun perguruan tinggi tidak bisa dimatikan,”
tandasnya. (Lulu Anjarsari/mh)

Kuliah Kerja Lapangan
IAIN Walisongo Semarang ke MK

H

akim
Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi menerima
dan menyampaikan materi
kepada dosen dan mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Walisongo, Semarang, di Lantai 4
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (15/6).
Ahmad Fadlil menyampaikan setiap
Pemohon yang mengajukan permohonan
pengujian UU, pada hakikatnya ia
berhadapan dengan negara. Sebab
UU dibuat oleh DPR dan Pemerintah.
Kunjungan yang dilakukan ini adalah
dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan
(KKL) yang diikuti oleh 128 mahasiswa
dari empat Jurusan yang berbeda dengan
didampingi oleh 12 dosen pembimbing.
Mereka datang untuk mengetahui sistem
ketatanegaraan, hukum konstitusi, dan
perkembangan MK.
Dalam
kesempatan
tersebut,
Ahmad Fadlil menjelaskan berbagai hal
termasuk bagaimana proses lengsernya
Presiden di republik ini. Menurutnya,
persoalan yang menjadi sebab turunnya
Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie,
dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
tidak masuk wilayah hukum. Mereka
semua turun hanya melalui proses
poltik. “Oleh karena itu, kita bertanya,
mengapa itu bisa terjadi?” paparnya.
Menurut Fadlil, sebelum MK
didirikan pada 13 Agustus 2003, setiap
persoalan yang diduga dilakukan oleh
Presiden, jalur yang digunakan selalu
melalui mekanisme politik. Padahal dalam
sistem politik, suara mayoritas menjadi
panglima. Bukan urusan benar atau
salah, tetapi siapa yang banyak mendapat
dukungan dialah yang menang. “Itulah
kelemahan demokrasi,” ujar mantan
Panitera MK ini.
Peristiwa contek masal yang terjadi
di Surabaya, menurut Ahmad Fadlil adalah
contoh gamblang bagaimana kelemahan

Humas MK/Prana Patrayoga

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi didampingi Pembantu Dekan 3 (Tiga) Fakultas Syari’ah
Achmad Arif Budiman saat menyampaikan materi kepada dosen dan rombongan mahasiswa Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (15/6) di Lantai 4 Gedung MK.

sebuah demokrasi. “Bagaimana seorang
anak SD dipaksa oleh gurunya untuk
memberi contekan kepada teman-teman
lainnya, kemudian oleh sang Ibu hal
tersebut dilaporkan ke Dinas Pendidikan
Kota Surabaya. Apa yang terjadi
kemudian? Ibu dan anaknya ini harus
terusir dari tempat tinggalnya! Inilah ironi
mayoritas. Mayoritas tidak menjamin
kebenaran,” tegas Fadlil Sumadi.
Di sinilah MK hadir untuk menjaga
demokrasi agar tidak menyalahi normanorma, dan nilai-nilai yang ada di dalam
konstitusi. Dalam sebuah negara modern,
konstitusi adalah hukum tertinggi.
Artinya, semua aturan yang ada harus
sejalan dengan ketentuan yang terdapat
dalam konstitusi. Konstitusi memuat
berbagai macam aturan norma, termasuk

menjaga hak-hak rakyat dihadapan negara.
“Zaman dulu, tidak jelas hak-hak rakyat.
Tetapi dengan adanya konstitusi, hakhak itu tertuang dengan jelas. Dan, tugas
MK untuk menegakkannya,” ujarnya.
Mengakhiri
pembicaraannya,
Ahmad Fadlil kembali menegaskan
posisi MK sebagai lembaga peradilan
yang secara substansi bertugas untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara. Oleh karenanya, lembaga ini
harus pasif menunggu Pemohon untuk
mengajukan permohonan. Tidak boleh aktif
mencari perkara. “Dalam menjalankan
tugas tersebut, MK harus mendepankan
keadilan,” ujar kandidat doktor FH
Universitas Diponegoro, Semarang, ini.
(Shohibul Umam/mh)
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Hakim Konstitusi Akil Mochtar: Tanpa Hukum,
Demokrasi Berkembang ke Arah Keliru

T

ujuan konstitusi sebagai hukum
tertinggi
adalah
keadilan
(justice), ketertiban (order)
dan perwujudan nilai-nilai
ideal seperti kemerdekaan dan kebebasan
(freedom)
dan
kemakmuran
atau
kesejahteraan (prosperity and welfare)
bersama. Demokrasi harus berkembang
tetap mendasarkan hukum, karena tanpa
hukum justru demokrasi akan berjalan ke
arah keliru.
“Sebagaimana diwujudkan sebagai
tujuan bernegara oleh para pendiri
negara (the founding leaders) atau
para perumus UUD (the farmers of the
constitution) seperti diungkapkan Prof.
Jimly Asshiddiqie dalam buku ‘Konstitusi
Ekonomi’,” ungkap Hakim Konstitusi
H.M. Akil Mochtar kepada segenap
mahasiswa FH Universitas Sang Bumi
Ruwa Jurai (Saburai) Bandar Lampung
yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi
(MK), Selasa (28/6) pagi.
Akil melanjutkan, demokrasi yang
diidealkan haruslah diletakkan tetap dalam
koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi
justru dapat berkembang ke arah yang
keliru karena hukum dapat ditafsirkan
secara sepihak oleh penguasaan atas nama
demokrasi.
“Karena itulah berkembang konsepsi
mengenai demokrasi yang berdasarkan
hukum (constitutional democracy) yang
lazim dipakai dalam perbincangan mengenai
konsep modern tentang ‘constitutional state’
yang dianggap ideal masa sekarang,” jelas
Akil yang didampingi Rektor Universitas
Saburai Bandar Lampung, Nanang Iskandar
Fauzie.
Lebih jauh Akil mengutarakan,
keinginan mewujudkan pemerintahan yang
demokratis dengan mekanisme check and
balance, setara dan seimbang antara cabangcabang kekuasaan negara, terwujudnya
supremasi hukum dan keadilan, serta
menjamin, melindungi dan terpenuhinya hak
asasi manusia, telah tertata dengan cukup
baik dalam UUD 1945 hasil amandemen
yang dilakukan pada 1999-2002.
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Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar didampingi Rektor Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) DR. Nanang
Iskandar Fauzie,SIP.,MH., saat memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Saburai Bandar Lampung yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (28/6) pagi di Gedung MK.

“Amandemen UUD 1945 tidak
terlepas dari kelemahan UUD 1945 sebelum
amandemen, karena dinilai tidak mampu
menyelesaikan persoalan-persoalan yang
muncul dalam praktik ketatanegaraan dan
mekanisme check and balance yang belum
tertata dengan baik. Hal ini disebabkan
penerapan sistem pembagian kekuasaan
(distribution of power) tidak dilakukan
secara benar,” urai Akil.
Dalam konteks dunia, ujar Akil,
keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi
salah satu perkembangan pemikiran hukum
dan kenegaraan modern yang muncul
pada abad ke-29 di Austria, sebagai negara
pertama yang memiliki organ penjamin
konstitusi dengan nomenklatur Mahkamah
Konstitusi. Organ ini diusulkan oleh Prof.
Hans Kelsen ketika diberi tugas mendesain
konstitusi demokratis Austria sekitar 1919.
Saat ini Indonesia adalah negara
ke-78
yang
memiliki
Mahkamah
Konstitusi. Pembentukan Mahkamah

Konstitusi di berbagai negara, paling
tidak dilatar belakangi oleh empat hal. Hal
pertama, sebagai implikasi dari paham
konstitusionalisme. Kewibawaan hukum
secara universal mengatasi kekuasaan
negara dan sehubungan dengan itu hukum
akan melakukan kontrol terhadap politik,
bukan sebaliknya.
Hal kedua yang menjadi latar
belakang
pembentukan
Mahkamah
Konstitusi di berbagai negara, adalah
mekanisme check and balance atas
separation of power. Pelaksanaan prinsip
check and balance diperlukan untuk
menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih
antara kewenangan yang ada. Sedangkan
hal ketiga adalah penyelenggaraan negara
yang bersih (clean government). Kemudian
hal keempat yang menjadi latar belakang
pembentukan Mahkamah Konstitusi,
adalah perlindungan terhadap hak asasi
manusia (HAM). (Nano Tresna A./mh)

Fakultas Hukum Universitas Subang Kunjungi MK
Hakim Konstitusi
Muhammad Alim saat
memberikan kuliah singkat
kepada Dosen dan
mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Subang yang
berkunjung ke Mahkamah
Konstitusi Rabu (22/6) pagi.

Humas MK/Annisa Lestari

D

osen dan mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Subang
berkunjung ke Mahkamah
Konstitusi
Rabu
(22/6)
pagi. Rombongan ini diterima oleh
Hakim Konstitusi Muhammad Alim di
ruang Konferensi Pers Lt. 4 Gedung
MK. Pada kesempatan itu, Alim sempat
menyampaikan kuliah singkat dengan
dimoderatori oleh Subhan Drajat, salah
satu dosen.
Dalam kuliah singkatnya, Alim
menyampaikan beberapa hal tentang
asas-asas hukum dalam perspektif Islam
serta konsep keadilan dalam hukum.
Sebelumnya, dia juga sempat menyinggung
tentang Piagam Perserikatan BangsaBangsa yang telah menggunakan bahasa
Arab sebagai salah satu bahasa resmi.
Menurut Alim, asas-asas hukum
yang berlaku di Indonesia khususnya, dan di
dunia pada umumnya, banyak dipengaruhi
atau setidaknya sesuai asas-asas dalam

hukum Islam, misalnya: asas legalitas.
Bahkan menurutnya, pertimbangan yang
adil dan landasan ketuhanan merupakan
hal yang wajib dalam tiap putusan
pengadilan, terutama pengadilan umum.
Hal ini dapat dilihat dalam nomenklatur
putusan pengadilan, yakni Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Jika tidak ada nomenklatur ini, “maka
akan batal demi hukum,” tegasnya.
Pernyataan batal demi hukum dengan
batal, lanjut Alim, berbeda konsekuensi
hukumnya. Jika batal demi hukum, maka
dianggap tidak pernah berlaku atau ada.
Sedangkan jika batal, maka dia tidak
berlaku hanya sejak dinyatakan batal, dan
sebelumnya masih dianggap berlaku. Atau
dengan kata lain, berlaku ke depan.
Begitupula
terkait
keadilan.
Menurut Alim, antara hukum dengan
keadilan tidaklah sama persis. “Hukum itu
menyamaratakan,” ujarnya. Sedangkan,
“keadilan tidak boleh menyamaratakan.”

Alim mencontohkan, dalam hukum
pidana misalnya, ada ancaman hukuman
maksimal lima tahun untuk seorang
pencuri, maka ancaman hukuman ini akan
berlaku pada siapapun tanpa memandang
siapa yang melakukannya. Sedangkan
jika bicara tentang keadilan, maka perlu
mempertimbangkan banyak hal, salah
satunya motif dari kenapa perbuatan
tersebut dilakukan. “Tiap soal ditimbang
sendiri-sendiri,” katanya. “Apakah sama
hukuman bagi orang yang mencuri karena
kebutuhan dengan kerakusan?”.
Alim berpendapat, para penegak
hukum haruslah menegakkan hukum
secara adil proporsional. Dan, keadilan
dalam konsep inilah, menurut Alim, yang
sedang diperjuangkan dan ditegakkan di
MK saat ini. “Kami bertekad menegakkan
substantive justice,” tuturnya. “Artinya,
keadilan secara proporsional.” (Dodi/mh)
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Mahasiswa STKIP Subang Bertandang ke MK
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Kepala Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan (APP) Muhidin saat memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Subang yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (16/6) siang.

K

ekuasaan
kehakiman
adalah
kekuasaan
yang
merdeka untuk menjalankan
peradilan.
Sedangkan
peradilan merupakan kekuasaan atau
kewenangan untuk menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara.
“Mahkamah
Konstitusi
merupakan
salah satu lembaga peradilan dan pelaku
kekuasaan kehakiman,” ungkap Kepala
Bagian Administrasi Perkara dan
Persidangan (APP) Muhidin kepada para
mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Subang
yang berkunjung ke Gedung Mahkamah
Konstitusi (MK), Kamis (16/6) siang.
Dikatakan Muhidin, MK bertugas
menegakkan hukum dan keadilan. Dalam
melaksanakan tugas-tugasnya, MK sangat
terkait dengan lembaga-lembaga negara
lainnya. Ketika MK mengadili perkara
pengujian UU, maka MK harus mendengar
keterangan lembaga lain seperti DPR,
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Presiden atau Pemerintah, bukan sematamata dari Pemohon perkara pengujian
UU.
Muhidin juga mengatakan bahwa
keberadaan MK sebagai pengawal
konstitusi. Bahwa konstitusi merupakan
hukum tertinggi dalam negara, ketentuanketentuan atau hukum-hukum lain tidak
boleh bertentangan dengan konstitusi.
“Manakala ada ketentuan atau produk
hukum yang bertentangan dengan
konstitusi, maka MK yang harus
mengawalnya,” ucap Muhidin yang
didampingi Dosen Pembimbing Kuliah
Pkn STKIP Subang Tri Wantoro.
Selain berperan sebagai pengawal
konstitusi, kata Muhidin, MK berperan
sebagai pengawal hak asasi manusia.
UUD 1945 secara jelas menyebutkan
mengenai pengaturan hak-hak individu,
serta perlindungan terhadap hak asasi
manusia. “Hal lainnya yang merupakan
prinsip dalam sebuah negara hukum,

harus terwujud peradilan yang bebas
dan tidak memihak,” imbuh Muhidin.
Fakta yang terjadi belakangan, justru
mencoreng ‘wajah’ peradilan Indonesia.
Terungkap seorang hakim bernama
Syarifuddin tertangkap basah menerima
suap untuk sidang mengenai korupsi.
Lebih
lanjut
Muhidin
mengungkapkan
latar
belakang
dibentuknya
Mahkamah
Konstitusi
Republik Indonesia (MKRI) pada 13
Agustus 2003. Pada dasarnya MKRI
dibentuk terkait dengan perubahan UUD
1945. Seperti diketahui, perubahan atau
amandemen UUD 1945 berlangsung
dalam 4 tahap (1999, 2000, 20001 2002).
Perubahan UUD 1945 tidak bisa terlepas
dari situasi yang membuka peluang
membicarakan perubahan UUD. Situasi
itulah yang disebut masa Reformasi 1998.
(Nano Tresna A./mh)

Peserta Diklat Pustakawan
Kejagung Kunjungi MK
Kapuslitka MK Noor
Sidharta memaparkan
latar belakang dibentuknya
Perpustakaan MK kepada
peserta Pendidikan dan
Latihan (Diklat) Fungsional
Pustakawan Tingkat
Ahli Kejaksaan Agung
(Kejagung) mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (22/6) di Gedung MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

P

ara peserta Pendidikan dan
Latihan (Diklat) Fungsional
Pustakawan
Tingkat
Ahli
Kejaksaan Agung (Kejagung)
mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (22/6) siang. Kedatangan mereka
diterima langsung oleh Kapuslitka MK
Noor Sidharta, bertujuan mengenal lebih
jauh mengenai latar belakang dibentuknya
Perpustakaan MK serta berbagai hal terkait
dengan kinerja di perpustakaan MK.
Mengawali pertemuan, Kapuslitka
MK Noor Sidharta menguraikan wewenang
dan kewajiban MK. Kemudian Sidharta
menerangkan mengenai perpustakaan MK.
Menurut Sidharta, perpustakaan MK sangat
vital, terutama bagi para hakim konstitusi
yang terkait dengan wewenang utama MK
yaitu menguji UU terhadap UUD. “Setiap
hakim harus mempunyai pendapat hukum
terkait dengan perkara yang diajukan ke
MK,” kata Sidharta.
Saat ini MK memiliki tiga ruang
perpustakaan, di lantai 5, 6 dan 16.

Perpustakaan di lantai 5 merupakan
perpustakaan yang pertama. Namun
karena buku-buku semakin bertambah
dari tahun ke tahun, maka MK menambah
ruang perpustakaan di lantai 6. Sedangkan
perpustakaan di lantai 16 merupakan
‘perpustakaan ad-hoc’ karena buku-buku
di sana selalu berganti, tergantung perkara
yang masuk ke MK dan yang sedang
dibicarakan para hakim konstitusi.
Mengenai sejarah Perpustakaan MK,
berdiri secara administratif bersamaan
dengan lahirnya MK. Namun demikian,
perpustakaan MK eksis sejak akhir 2004,
menempati gedung lama MK dengan luas
ruangan 4x6 meter persegi dengan lima
rak buku berisi 800 eksemplar dan 2 meja
pengelola maupun 2 pustakawan.
“Pada saat ini jumlah buku di
perpustakaan MK mencapai 7.243 judul,
dengan total 16.699 eksemplar. Selain
itu ada e-book, koleksi digital berjumlah
164 judul,” ujar Sidharta. Ditambah
lagi, majalah (7 judul), koran (17 judul),

semua putusan yang sudah terkemas atau
dibukukan, serta tesis dan disertasi.
Di samping itu, perpustakaan di MK
menggunakan teknologi katalog on-line
yang dibangun sejak 2006 dengan berbasis
web, dimana katalog perpustakaan bisa
diakses kapan dan di mana saja. Sistem
perpustakaan ini terus dikembangkan
sejalan dengan kemajuan teknologi. Juga
ada teknologi pengaman perpustakaan
yang merupakan teknologi yang digunakan
untuk pengamanan koleksi dengan
teknologi RFID.
Belakangan,
jumlah
SDM
di perpustakaan MK sebanyak 5
orang, seluruhnya berlatar belakang
Ilmu Perpustakaan dan Informasi.
Pengembangan kompetensi SDM di
perpustakaan MK, pihak MK memberikan
dukungan dan kesempatan kepada seluruh
pustakawan
untuk
mengembangkan
kompetensi diri baik secara formal maupun
non-formal. (Nano Tresna A./mh)
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CAKRAWALA

Constitutional
Court Hongaria

Berselaras dengan Negara Lain, Memeriksa
Seluruh Pelanggaran Konstitusi

R

epublik Hongaria adalah sebuah
negara di Eropa tengah. Berbatasan
dengan Austria di sebelah barat,
Slowakia di sebelah utara, Ukraina di
sebelah timur, Rumania di sebelah tenggara dan Kroasia serta Serbia di sebelah
selatan. Dalam bahasa setempat, negara
ini dikenal sebagai Magyarország yang
berarti daerah Magyar. Hongaria membentuk kumpulan Visegrád bersama Polandia,
Slowakia dan Republik Ceko.
Sejarah Ketatanegaraan
Sistem ketatanegaraan di Hongaria
cukup menarik. Pada masa dulu, Hongaria
dipandang sebagai negara yang mengakui
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eksistensi kekuasaan absolut di bawah
sistem kerajaan konservatif.
Ketika itu, Saint Stephen adalah pewaris Mahkota Suci (Holy Crown) yang
bertindak sebagai satu-satunya simbol
bagi kerajaan kristiani saat itu. Perspektif
sejarah menjelaskan bahwa periode ini
disebut dark passion (hasrat menyesatkan)
yang telah membawa Hongaria terperosok
ke dalam sistem pemerintahan berideologi
fasis.
Berbagai perkembangan penting yang
terjadi setelah berakhirnya rezim fasis
sejalan dengan pendekatan demokratisasi. Hal itu ditandai oleh suatu peristiwa
bersejarah yang berlangsung pada musim

semi tahun 1999. Saat itu, pemerintahan
yang menyebut dirinya Federation of
Young Democrat-Hungarian Civic Party
(FDY-HCP) mengajukan suatu rancangan
undang-undang.
Rancangan legislasi tersebut pada
intinya menegaskan posisi Mahkota Suci
dalam sistem ketatanegaraan Hongaria.
Melalui salah satu pasal yang terdapat
dalam rancangan undang-undang tersebut,
dikatakan Mahkota Suci tetap hidup di tengah kesadaran bangsa maupun tradisi hukum publik Hongaria, dan sebagai tradisi
yang akan menentukan keberlangsungan
maupun kemerdekaan negara Hongaria.

Para Hakim Konstitusi Hongaria

Mahkamah Konstitusi
Di penghujung bulan Januari tahun
1989, Parlemen Hongaria mencapai kesepakatan untuk membentuk pengadilan
yang terlepas sama sekali dari cabang
peradilan umum. Oleh sebab itu, Mahkamah adalah institusi terpisah, sui generis
organ konstitusional produk legislatif.
Sejak awal pola organisasional dan
otoritas Mahkamah Konstitusi Hongaria
dibicarakan melalui kerangka negosiasi trilateral. Hal ini dilakukan karena Hongaria
sepakat menjalankan proses transformasi
demokratik atas sistem politiknya secara
damai, adil, dan sentosa.
Berdasarkan hasil perubahan Pasal
32/A Konstitusi Hongaria, Parlemen
pada bulan Oktober 1989 mengesahkan
Undang-Undang No. XXXII tentang
Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang patut
diketengahkan di sini adalah konstitusi
baru Hongaria merupakan refleksi atas
kebutuhan mendesak transformasi politik. Karena itu, institusi baru dibangun
untuk menegakkan sistem pemerintahan
berdasarkan hukum dan upaya maksimal
atas perlindungan konstitusional hak asasi
manusia. Mahkamah Konstitusi Hongaria
mulai menjalankan seluruh kewenangannya pada tanggal 1 Januari 1990.
Penyelarasan Kewenangan
Melalui argumentasi yang dilontarkan oleh mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi Hongaria, Laszlo Solyom,

Mahkamah Konstitusi Hongaria juga berhasrat melakukan penyelarasan terhadap
pengaruh negara lain. Oleh karena itu,
gagasan tentang diritto vivente merupakan
hal yang sebenarnya telah diadopsi dari
sistem constitutional review yang berlaku
di Italia (Corte Costituzionale).
Dalam paradigma itu, Mahkamah
tidak hanya menguji undang-undang secara
normatif. Namun, dalam pengertian apakah
norma hukum tersebut telah dilaksanakan
secara benar oleh organ peradilan umum.
Pada sistem yang berkembang saat ini,
Mahkamah Konstitusi Hongaria menggunakan konsep living law untuk memperluas kewenangannya dalam
menentukan konstitusionalitas
atas penerapan hukum oleh pengadilan dan pemerintah.
Ide tersebut merupakan
langkah penting dari model pengendalian norma hukum secara
abstrak menuju ke dalam bentuk
perlindungan kongkrit atas hak
asasi manusia. Dalam menegakkan hukum (law enforcement)
melalui kewajiban (obligatory)
interpretasi konstitusi, Mahkamah
Konstitusi Hongaria mengikuti
jejak praktek yang berkembang
di Jerman, meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk belajar
dari putusan-putusan Supreme
Court Amerika Serikat.

Organisasi dan Prosedur Mahkamah
Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan
organ utama dan pertama dalam melindungi konstitusi. Mahkamah bertugas
menguji konstitusionalitas undang-undang,
dan melindungi tatanan konstitusonal serta
hak-hak fundamental yang dijamin secara
tegas dan jelas dalam konstitusi.
Pada sistem konstitusional yang
berlaku di Hongaria, hanya kewenangan
utama Mahkamah Konstitusi memperoleh
pengaturan dalam konstitusi. Sedangkan
kewenangan lain secara terpisah diatur
melalui undang-undang yang dibuat oleh

Péter Paczolay, Presiden MK Hongaria saat menyampaikan
sebuah pidato pembukaan.
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Parlemen (Act of Parliament). Berdasarkan
ketentuan konstitusi, maka guna menetapkan undang-undang yang mengatur organisasi maupun prosedur acara Mahkamah
Konstitusi membutuhkan 2/3 suara anggota
Parlemen yang hadir.
Mahkamah Konstitusi Hongaria
terdiri dari 11 orang anggota. Ketua dan
Wakil Ketua Mahkamah dipilih dari dan
oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan
selama tiga tahun. Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah akan menyelenggarakan seluruh aktivitas koordinasi dan representasi
tanpa mempengaruhi tingkat kemandirian
para hakim itu sendiri.
Putusan Mahkamah bersifat mengikat
dan tidak dapat dibanding. Putusan berkenaan konstitusionalitas undang-undang (act
of parliament) ditentukan melalui sidang
pleno yang harus dihadiri oleh seluruh
hakim. Sedangkan dalam menentukan
konstitusionalitas peraturan pemerintah
(government decrees) dapat ditentukan
oleh panel hakim yang terdiri dari tiga
orang hakim.
Keputusan akan hal itu ditentukan
melalui suara mayoritas serta dilakukan
dalam sidang yang tertutup. Kecuali ditentukan lain atas perkara tertentu, yang
diatur dalam Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi.
Yang Berkedudukan Hukum
Berdasarkan Pasal 20 Act on Constitutional Court, Mahkamah hanya dapat
menyelenggarakan suatu pengujian perkara
atas permohonan dari mereka yang memiliki kedudukan hukum. Selanjutnya Pasal
21 (1) undang-undang tersebut menentukan pihak-pihak yang memiliki kedudukan
hukum, antara lain adalah:
1) Presiden Republik Hongaria,
2) Pemerintah,
3) Permohonan sesuai huruf b Pasal 1
dapat diajukan oleh setiap masyarakat,
4) Permohnan sesuai huruf c Pasal 1
dapat diajukan oleh :
a. Parlemen, melalui komisikomisinya atau setiap anggota
Parlemen
b. Presiden Republik Hongaria
c. Pemerintah atau jajaran pemerintah lainnya
d. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
e. Ketua Mahkamah Agung
f.
Jaksa Agung
5) Permohonan sesuai huruf d dan e
Pasal 1 dapat diajukan oleh siapa saja
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MK Hongaria dalam sebuah acara Simposium dengan melibatkan parlemen bertempat di gedung MK.

6)

7)

8.

Permohonan sesuai huruf f Pasal 1
dapat diajukan oleh lembaga-lembaga
negara yang terlibat dalam sengketa
kewenangan
Permohonan sesuai huruf g Pasal 1
dapat diajukan oleh:
a. Parlemen atau komisi-komisi
yang terdapat dalam Parlemen
b. Presiden Republik Hongaria
c. Pemerintah beserta jajarannya
d. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
e. Ketua Mahkamah Agung
f.
Jaksa Agung
Permohonan sesuai huruf c dan e
dapat dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi secara ex officio.

d.

e.

f.

Kewenangan
Melalui Undang-Undang XXXII
tahun 1989 yang mengatur otoritas Mahkamah Konstitusi, organ pengawal konstitusi
itu memiliki delapan wewenang, yaitu:
a. Pengujian secara ex ante atas rancangan undang-undang, tata tertib
parlemen sebelum diberlakukan dan
perjanjian internasional sebelum
ditetapkan;
b. Pengujian secara ex post atas undangundang, dan juga peraturan perundangan lain yang ditetapkan oleh
pemerintahan negara;
c. Menguji perselisihan antara perjanjian
internasional dengan undang-undang,
dan juga peraturan perundangan
yang ditetapkan oleh pemerintahan

g.
h.

negara;
Memutus permohonan konstitusional
berkenaan dengan pelanggaran hakhak konstitusional yang dijamin oleh
konstitusi
Menyisihkan suatu hal yang tidak
konstitusional akibat kelalaian (the
elimination of unconstitutionality by
omission)
Menghentikan sengketa kewenangan
di antara lembaga-lembaga negara
dengan pemerintahan daerah, atau
lembaga pemerintah lainnya, ataupun sengketa kewenangan antar
pemerintah daerah (the elimination
of conflicts of competence between
state organs, local government and
other state organs, or between local
governments)
Interpretasi Konstitusi
Memeriksa seluruh perkara terkait
dengan pelanggaran konstitusi. (Yazid)

Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Hongaria
http://www.mkab.hu
Asshiddiqie, Jimly dan Syahrizal,
Ahmad. 2006. Peradilan Konstitusi di
Sepuluh Negara. Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI

Ragam Tokoh

Jimly Asshidiqie
Tidak Sepakat Revisi UU MK

M

antan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqie tidak
sepakat dengan revisi UU MK yang telah disahkan DPR. Pasalnya,
Jimly menganggap penafsiran ultra petita salah dimengerti oleh
DPR.
“Itu salah pengertian mengenai ultra petita. Itu hanya ada larangan di peradilan perdata.
Itu tidak relevan di MK,” ujar Jimly, seperti yang dikutip dari detik.com, Selasa (21/6).
Jimly
juga
mengatakan
bahwa
sebenarnya
kelemahan
MK
dalam mengambil keputusan bisa diatur dalam perbaikan hukum
acara,
bukan
dengan
menghilangkan
keputusan
ultra
petita.
Namun, Jimly sejatinya menyetujui rencana perbaikan dalam pengawasan
hakim MK. Hal itu dapat dilakukan dengan mengubah latar belakang
pemilihan hakim MK. ”Rumusannya sebaiknya bukan berasal dari
tetapi diusulkan oleh. Misalnya satu dari Presiden, satu dari Mahkamah
Agung, dan satu dari usul DPR. Jadi, tidak harus anggota
DPR-nya. Itu bisa menimbulkan conflict of interest, jadi
bisa orang lain,” jelas Jimly. (detik.com/Yusti Nurul A.)

Recep Tayyip Erdogan
Janji Ajak Partai Oposisi
Bahas Konstitusi Baru

P

erdana Menteri Turki yang juga politisi dari Justice and Development Party
(AKP), Recep Tayyip Erdogan berjanji akan tetap rendah hati dan akan
bekerja sama dengan kubu oposisi. Janjinya tersebut diucapkan setelah
partainya gagal meraih suara yang cukup untuk mengamendemen konstitusi
secara sepihak.
“Rakyat memberi pesan kepada kita untuk menyusun konstitusi baru lewat
musyawarah dan perundingan,” ujar Erdogan di depan pendukungnya di Ankara,
Selasa, (12/6).
“Kita akan membahas konstitusi baru dengan partai-partai oposisi. Konstitusi
baru ini akan memenuhi tuntutan perdamaian dan
keadilan,” lanjut
Erdogan.
Erdogan juga menjelaskan konstitusi baru Turki itu
nantinya akan menggantikan konstitusi lama yang
disusun saat Turki masih dalam kondisi darurat militer
pada tahun 1982. Dengan konstitusi baru diharapkan
Turki akan lebih demokratis dan menjunjung tinggi
kebebasan individu. (AP/Republika.com/Yusti Nurul)
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konstitusiana

Tunku Abdul
Rahman, Arsitek
Konstitusi Malaysia
yang Unik

S

etiap
terjadi
ketegangan rasial
di
Malaysia,
Tunku
Abdul
Rahman, mungkin orang
yang paling sedih melihat
kenyataan itu. Alasannya,
ia tokoh yang paling keras
berupaya menjembatani
jurang perbedaan ras di
negaranya. Tunku yang
dijuluki “Bapak Bangsa”,
tidak sekadar mengantar
Malaysia
ke
gerbang
kemerdekaan pada 1957,
tetapi juga merupakan
arsitek konstitusi Malaysia
yang unik itu. Konstitusi yang menggabung sistem kerajaan
dan parlemen sebagai cara untuk mencapai kompromi
yang dapat diterima semua warga. Hak istimewa bagi
ras Melayu dihalalkan pada konstitusi ini dengan imbalan
jaminan kewarganegaraan penuh bagi ras lainnya. Agama
Islam dijadikan agama resmi negara, tapi kebebasan
menganut agama lainnya tetap dijaga. Kehidupan Tunku
yang penuh warna itu memang sebuah latar belakang yang
tepat untuk seorang pemersatu anak bangsa yang begitu
tajam perbedaannya.
Selepas sekolah menengah atas, Tunku yang berasal
dari keluarga bangsawan Kedah, meneruskan studi ke
Cambridge, Inggris, dan mendapatkan gelar Bachelor of
Arts dari sana. Tapi ia gagal dalam studi hukum. Pulang dari
London, Tunku lalu menjadi pegawai negeri dan aktif dalam
kegiatan perjuangan kemerdekaan Malaysia. Bersekutu
dengan kelompok sosialis demokrat, Tunku mengundurkan
diri ketika kelompok ini menempuh jalan keras. Perdana
Menteri Malaysia pertama ini adalah salah seorang
pelopor pembentukan Barisan Nasional, yang merupakan
gabungan partai berbagai ras, seperti UMNO (Melayu),
MCA (Cina), dan MCI (India). Ironisnya, kerusuhan rasial
terhebat di Malaysia (13 Mei 1969) justru terjadi pada masa
kepemimpinannya, dan menjadi awal keruntuhan karier
politiknya. Sesudah turun dari kursi PM pada 1970, Tunku
yang kemudian menetap di Penang, aktif dalam kegiatan
memajukan Islam. Ia pernah menjabat Sekjen Sekretariat
Islam Internasional yang bermarkas di Arab Saudi. (Nano
Tresna A./seperti dilansir dari www.tempo.online)
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Ketua MK Cerita
Soal Koruptor

S

ekitar setahun silam Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD memberi ceramah kepada
sebanyak 300 pengurus Korpri Pemprov Jatim.
Ceramahnya seputar koruptor, namun terkesan
dibumbui humor. Entah bermaksud untuk menyindir atau
tidak, Mahfud mencontohkan beberapa pejabat korup yang
akhirnya mati mengenaskan.
“Saya punya cerita seorang hakim terkenal korup,
tapi pintar sekali menyembunyikannya,” kata Mahfud dalam
acara Sosialisasi MK dan Pengembangan Budaya Sadar
Konstitusi Bagi Anggota Korpri, yang digelar di Graha
Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Senin, 5 April 2010.
Meski melakukan jual beli perkara, cerita Mahfud, hakim
itu menyimpan uang hasil korupsinya di rekening seorang
temannya. Sehingga beberapa kali diperiksa, si hakim tidak
terbukti memiliki harta berlebihan.
	Hanya saja, tiba-tiba hakim ini sakit lumpuh sehingga
tidak bisa lagi bekerja. “Sakitnya aneh, untuk bergerak
dari bangun tidur saja dia membutuhkan suntikan obat
dari Singapura senilai Rp 30 juta. Malamnya, jika ingin
tidur dia juga harus disuntik lagi Rp 30 juta,” kata Mahfud.
Karena sangat merepotkan keluarganya, hakim ini lantas
dibiarkan begitu saja oleh keluarga hingga akhirnya
meninggal dunia. “Ya begitulah korupsi, hasil korupsi pasti
membuat hidup tidak tenang,” cerita Mahfud.
Selanjutnya Mahfud menceritakan bagaimana tidak
nyamannya hidup para koruptor. “Orang itu kalau korupsi,
ada polisi lewat saja dia sudah tidak nyaman. Ada mobil
pemadam kebakaran lewat, dikira polisi. Bahkan ada orang
datang malam hari ke rumahnya, ia langsung ketakutan.
Padahal yang datang petugas jaga malam,” tandas Mahfud
seraya tertawa. (Nano Tresna A./seperti dilansir dari www.
harianbhirawa.co.id)
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Perjalanan Demokrasi Ala Indonesia
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Judul Buku
Pengarang
Penerbit
Tahun

B

uku Sedikit tentang Sistem
Pemerintahan Demokrasi karya
Prof. Koenjoro Poerbopranoto
diterbitkan pertama kali pada
1960, berisi pembahasan yang terbagi
dengan dua bagian besar, yaitu “Tinjauan
Umum tentang Dasar-Dasar Demokrasi
dan Pemerintahan Demokrasi” dan
“Perkembangan Demokrasi di Indonesia”.
Isi buku ini diawali dengan pengantar dan
diakhiri dengan penutup pada akhir buku.
Buku ini memperlihatkan corak dan
tipe demokrasi bagi tiap-tiap negara sangat
kental dipengaruhi sejarah dan unsurunsur kemasyarakatan yang merupakan
potensi
atau
kemampuan
rakyat
memberikan wujud pemerintahannya
sendiri. “Pertama, unsur kekuatan aseli
yang bersemayam di sanubari rakyat turun
temurun,” kata Koentjoro. Kemudian, ia

: Sedikit Tentang Sistim
Pemerintahan Demokrasi
: Prof. Mr. Koentjoro
Poerbopranoto
: PT. Eresco
: 1978

mengatakan yang kedua “Unsur sejarah
yang memberi bentuk kepada lembagalembaga pemerintahan sesuai dengan
perkembangan masyarakat.” Kedua hal ini
yang membuat demokrasi memiliki corak
berbeda di masing-masing negara.
Koentjoro berangkat dari pengertian
klasik demokrasi menurut sarjana Prancis
M. Duverger dan G. Vedel yang intinya
sistem pemerintahan negara dalam
pokoknya semua orang (rakyat) berhak
sama untuk memerintah dan juga untuk
diperintah. Dalam praktik menurut
pengalaman sejarah, perlu organisasi di
dalam pemerintahanan yang memerhatikan
dua pokok, yaitu seleksi (memilih orang
yang cakap) dan delegasi (penyerahan
kekuasaan dari pemilih kepada wakilnya)
yang membentuk sistem pembentukan
atas dasar pemerintahan (election).

Dengan terang ia menguraikan
pandangan
praktis
demokrasi
ala
Joseph A. Schumpeter, yang memahami
demokrasi secara minimal atau demokrasi
prosedural, dengan dua unsur pentingnya
yaitu kontestasi dan partisipasi warga
negara.
Koentjoro
mendefinisikan
demokrasi menuju kepada badan-badan
perwakilan/ parlemen disebut sistem
demokrasi
parlementer.
Sedangkan
pengertian demokrasi juga dimaknai
berbeda di negara-negara Eropa Timur
dan RRC berdasarkan ajaran Karl Max,
dengan “demokratie populaire” atau
demokrasi rakyat yang menitikberatkan
kemajuan ekonomi sosial dan ekonomi.
Menurut faham ini kekuasaan negara
diserahkan kepada dan dijalankan oleh
golongan/ partai terbesar dari rakyat, yang
merupakan “dictatorship of majority over a
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minority”. Demokrasi barat dikritik faham
ini sebagai demokrasi borjuis, segolongan
kecil penduduk yang ditunjuk dengan
jalan pemilihan, diserahi segala kekuasaan
negara (dictatorship of a minority over a
majority).
Koentjoro menunjukkan jika ukuran
demokrasi melihat sistem negara kota atau
“stadstaat” Yunani kono, maka Indonesia
dalam masyarakatnya dikenal juga sistem
organisasi dalam marga atau di dalam desa
yang dijalankan dengan melibatkan seluruh
penduduk, terutama mereka yang dituakan
dalam mengatasi masalah bersama/ umum.
Pengambilan keputusan melalui jalan
musyawarah ini yang dalam ilmu politik
disebut sistem demokrasi pula. Dengan
mengacu Soekarno, demokrasi yang sesuai
dengan UUD adalah “demokrasi gotong
royong” atau “demokrasi musyawarah”,
atau oleh Hatta dengan demokrasi kolektif.
Indonesia menganut demokrasi politik dan
demokrasi ekonomi dan sosial. Demokrasi
ini merupakan demokrasi asli Indonesia
yang dikatakan Hatta, dalam organisasi
masyarakat kita sebagai kesatuankesatuan adat terkecil yang tersebar di
seluruh Indonesia, baik yang berbentuk
nagari, marga, desa, dan kampung,
baik berdasarkan kesamaan darah dan
keturunan atau wilayah sesuai pembagian
Van Vollenhoven dalam Adatrecht van
Ned.Indie (1918).
Perkembangan sejarah demokrasi
masing-masing negara memberi isi
dan sifat yang berbeda kepada masingmasing negara. Dalam buku ini diuraikan
perkembangan evolusioner di Inggris dan
Skandinavia dan jalan revoluasi rakyat
di Amerika Serikat, Prancis dan Rusia.
Untuk tiga negara ini cara pengisian
dan sistem demokrasinya juga berbeda
melihat sistem demokrasinya sekedar
politis atau juga di lapangan lainnya
(susila, kemasyarakatan dan sebagainya).
Perkembangan demokrasi secara jelas
diuraikan dengan mengemukakan pan
dangan para ahli ketetanegaraaan yang
mempengaruhi
praktik
kenegaraan
dan memandang demokrasi dari sudut
perwakilan (demokrasi perwakilan).
Mengenai yang pertama, dijelaskan secara
detil, ajaran-ajaran yang berpengaruh pada
pada masing-masing sistem, sedangkan
mengenai perwakilan secara jelas diuraikan
persoalan siapa yang harus diwakili, cara
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melakukan perwakilan, cara menujuk
mereka yang mewakili dari praktik-praktik
negara yang bercorak berbeda tersebut.
Selain itu, buku ini juga secara
jelas menguraikan fungsi partai politik
dan lahir dan perkembangan pentingnnya
hak asasi manusia sebagai perlindungan
kesewenang-wenangan kekuasaan.
Unsur Demokrasi Asli
Bagian terpenting menurut peresensi
dalam buku ini terkait perkembangan
demokrasi di Indonesia sendiri. Yang
membedakan buku ini dengan lainnya
pada bagian ini dengan gamblang dan
panjang lebar mengemukakan unsur-unsur
demokrasi asli di Indonesia.
Berdasarkan
sumber-sumber
yang tergolong langka, misalkan B.J.
Haga dalam “Indonesuische en Indishe
democratie” (1924), ia mengatakan di
Indonesia terdapat “demokrasi timur” yang
lumpuh karena pemerintahan otokrasi
Hindia Belanda, yang kemudian masih
sanggup hidup kembali.
“Dr. Haga mengikuti pendirian
luas perihal istilah demokrasi, yaitu yang
meliputi segala pengaruh rakyat pada
jalannya pemerintahan, peradilan dan
perundang-undangan, tidak hanya yang
merupakan bentuk-bentuk kenegaraan,”
ujar Guru Besar yang diangkat pada
1 februari 1960 ini. Oleh karenanya,
Koentjoro menolak pandangan B.
Schrieke dalam “Dies-rede-“-nya (Jakarta,
27 Oktober 1928) yang tidak sesuai
kenyataan, bahwa sejarah negara-negara
Timur tidak mengenal adanya demokrasi.
Masih sejalan dengan Dr. Haga
dengan uraiannya mengenai unsur-unsur
demokrasi asli ada pada masyarakat adat
terkeci (nagari, marga, kelurahan, negory,
kalakaran dll), juga dalam kesatuan
adat lebih besar (urung, kuria dll), pun
juga dalam kesatuan lebih besar yaitu
kerajaan-kerajaan kecil. Pengaruh rakyat
terhadap kesatuan-kesatuan adat tersebut
merupakan unsur demokrasi, baik terhadap
pemerintahan, polisi desa, perundangundangan. Kekuasaan tertinggi dalam
kesatuan terdapat dalam “rapat adat”
(Kumpulan desa, dll) terdiri atas kepala
kesatuan adat, dengan masyarakat yang
memiliki kecakapan (usia, keturunan/
pemilik tanah) serta yang sifatnya terbuka
bagi semua anggota.

Beberapa contoh dikemuakakannya,
misalkan kedudukan kepala adat dikatakan
juga mencerminkan kedudukan sama,
seperti dalam pepatah Minangkabau yang
merupakan dasar demokrasi murni, yaitu:
“duduo samo rendah, taga samo tinggi”
yang dalam ilmu pengetahuan dikenal
“primus inter pares”. Hak protes juga
diakui, misalkan hak rakyat melepaskan
hubungan dengan kepala rakyat yang
tidak disukainya dengan menggabungkan
diri dengan kepala dari kesatuan adat
lain (metilar, Bali) dan hak “pepe” (Jawa
Tengah).
Koentjoro akhirnya menyimpulkan
“sifat demokrasi aseli di kalangan adat
Indonesia itu sebagaian adalah ‘democratie
directe’, dimana kepala-kepala adat
bersama-sama dengan wakil-wakil rakyat
yang dipilih, merupakan satu dewan
petugas adat.”
Selain itu, mengacu pendapat
Dr. Adam, usaha pemerintahan semua
dilaksanakan sesuai kehendak rakyat
banyak
(volonte
generale)
yang
merupakan inti pemerintahan demokrasi.
Dibagian selanjutnya, Koentjoro. me
ngulas perkembangan zaman sejak
zaman Majapahit dan Mataram untuk
menunjukkan kedekatan hubungan batin
rakyat dengan pembesarnya (Pidato Raja
Wengker di hadapan pembesar Majapahit,
permusyawaratan besar sebagai lembaga
keprajaan Majapahit dsb) dan di masa
kesultanan.
Masa
penjajahan
Belanda
dikatakan menghambat perkembangan
demokrasi asli berkembang. Memang ada
perkembangan pengaturan yang membuka
keran-keran demokasi masa penjajahan
ini, misalkan terkait desentralisasi pada
1922 dengan memperluas pengaruh
penduduk Indonesia di daerah-daerah
dalam badan-badan pemerintahan daerah,
otonomi lebih luas, dimungkinkan campur
tangannya penduduk dalam penyusunan
badan-badan daerah. Hal penting juga
dikatakan pembentukan Dewan Rakyat
(Volksraad) dan perkembangannya dalam
pengisian keanggotannya untuk orang
bangsa Indonesia yang penting bagi
perkembangan demokrasi dan kepartaian
di Indonesia. Hal ini katakan merupakan
“Penting juga terhadap terbentuknya
cita-cita sistem pemerintahan demokrasi
parlementer di hari depan.” Gerakan

PUSTAKA Klasik
perjuangan
menunju
kemerdekaan
dengan
terbentuknya
perhimpunanperhimpunan politik memilik arti penting
bagi perkembangan dan corak demokrasi
sendiri.
Demokrasi Pancasila?
Di bagian akhir, buku ini
memberikan gambaran kita pelaksanakan
demokrasi masa setelah kemerdekaan.
Tapi sayangnya Koenjoro hanya secara
garis besar dengan terutama menggunakan
tinjauan yuridis bagaimana perkembangan
demokrasi sesuai konstitusi yang berbeda.
Sesuai pandangan Notonagoro tentang
Pancasila,
Koentjoro
berpandangan
demokrasi yang dikehendaki Pancasila
satu kesatuan dengan sila-sila lainnya.
Bukan demokrasi yang bersifat politis
liberal sebagai dasar bentuk utama negara
Perancis, tetapi sesuai kata Soekarno,
demokrasi yang menurutnya, “sanggup
mendatangkan kesejahteraan hidup dan
keadilan sosial, yaitu demokrasi politik
dan ekonomi”
Adapun sifat dan tujuan demokrasi
sesuai Pancasila adalah yang sesusai jiwa
dan pribadi bangsa sendiri yang dirumuskan
dalam Pembukaan, yakni kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi
kita adalah demokrasi yang substansinya
berasal dari unsur-unsur demokrasi asli
bangsa sendiri.
Namun
perjalanan
demokrasi
Indonesia tidak berlangsung sesuai citacita. Praktik demokrasi mengalami pasang
surut dengan kondisi ketatanegaraan dan
pemaknaan demokrasi sesuai kepentingan
penguasa. Demokrasi di Indonesia pernah
berlaku dengan demokrasi parlementer,
demokrasi terpimpin dan demokrasi
pancasila, serta demokrasi ala reformasi
1998.
Sebagaimana
pandangan
ahli
pada umumnya, ia banyak mengkritik
pelaksanaan demokrasi parlementer yang
tidak sesuai Pancasila, meskipun di masamasa awal kemerdekaan ia cenderung
memaklumi pada periode genting
demokrasi parlementer yang pernah
diberlakukan dan banyak halangan dalam
pertumbuhan demokrasi yang dicitacitakan.

Hal menarik bahwa demokrasi
terpimpin bagi penulis buku ini
menekankan pentingnya penyelengaraan
blue print untuk mencapai kondisi
masyarakat yang adil dan makmur. Ia
merujuk konsep demokrasi terpinpin
yang disampaikan Soekarno pada 28 Mei
1958 di Universitas Gadjah Mada dan
penjelasan Wakil Ketua Dewan Nasional
Ruslan Abdulgani. Dengan berbagai
penolakan, ia mengusulkan penggunaan
istilah demokrasi Pancasila, untuk
menghindari reaksi tidak perlu. Karena
konsepsi Presiden ini sesuai demokrasi
sosial Hatta dan demokrasi tidak sekedar
formil, akan tetapi juga materiil.
Ide demokrasi terpimpin sesuai kata
Ki Hadjar Dewantara (1959) sudah ada
sejak 3 Juli 1922, sejak berdiri Taman Siswa
yang oleh beliau disebut ”Demokrasi dan
Leiderschap” yang bercirikan demokrasi
yang tidak meluap-luap dan menimbulkan
anarki, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh
”kebijaksanaan”. Dalam arti keinsyafan
akan adanya ’kesejahteraan bersama’,”
kata Ki Hadjar. Selanjutnya kata Soekarno
pada 1949, ”Demokrasi Timur, lebih tegas
lagi Demokrasi Indonesia, sebagai yang
sudah kita adakan turun temurun, adalah
satu demokrasi yang disertai leiderschap.
Demokrasi ini pertama kali dirumuskan
dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni
1945 dalam kalimat yang menyatakan,

”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan” yang dicantumkan utuh
dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi tidak
tampak jelas dalam ”Mukaddimah” UUDS
1950.
Buku ini ditulis pasca Dekrit
Presiden, sehingga sebagaimana bukubuku yang ditulis masa reformasi
demokrasi yang berlangsung dianggap
sebagai jalan keluar, sehingga sebagai
pembaca mesti melihat dengan kritis.
Namun, dalam tataran pelaksanaan masa
Orde Baru yang selalu membawa jargon
Demokrasi Pancasila, tetapi pertanyaannya
apakah paling demokratis dibandingkan
dengan periode sebelumnya?
Praktik demokrasi sendiri tidak
selalu searah dengan konsepsi atau
manifesto yang ditawarkan semula.
Demokrasi khas Indonesia juga dalam
praktik sebagai pembenaran yang
justru keluar dari nilai-nilai demokrasi.
Demokrasi tanpa embel-embel cukup
ampuh juga melawan terpasungnya
nilai-nilai demokrasi yang diklaim khas
Indonesia. Tetapi jika kembali mengacu
demokrasi liberal, bukankah John Rawls
dan Habermas dengan lingkungan tradisi
liberal, kritik-kritik yang dikemukakan
telah dijawab pada masa lampau oleh
pendiri negara (founding fathers) dengan
Pancasila yang disepakati bersama.[]
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Landasan konstitusional Pemilu
Oleh Luthfi Eddyono
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

S

ejak reformasi konstitusi 19992002, telah menjadi kebiasaan
menjelang pemilihan umum
selalu diperbincangkan rencana
pembahasan undang-undang pemilihan
umum baru/revisi oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Tentu saja dasar utama
bahasan itu adalah Bab VIIB, Pemilhan
Umum UUD 1945 yang terdiri atas enam
ayat. Ayat terakhir memang memaktubkan
“ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan
umum diatur dengan undang-undang”.
Selain itu, terdapat bagian-bagian lain
dalam konstitusi yang terkait langsung
maupun tidak langsung dengan konsepsi
pemilihan umum seperti pengaturan
mengenai MPR (Bab II) dan pemilihan
presiden dan wakil presiden (Pasal 6 dan
Pasal 6A UUD 1945).
Tentu saja dalam setiap edisi
pemilihan umum, pembahasan undangundang pemilihan umum
baru/revisi
penuh dengan polemik karena konfigurasi
aktor politik yang kerap berubah dan
cenderung mengutamakan kepentingan
masing-masing.
Akibatnya,
sistem
yang ingin dibangun secara konsisten
berdasarkan UUD 1945 kerap mengalami
distorsi kepentingan politik sesaat.
Untuk itulah penting untuk dikaji
secara mendalam dan komprehensif
latar belakang kemunculan Bab VIIB,
Pemilihan Umum UUD 1945 yang
ditetapkan pada perubahan Ketiga UUD
1945 (November 2001) serta aturan
berkait lainnya yang umumnya ditetapkan
pada Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga,
dan perubahan Keempat. Buku ini,
yang merupakan kerjasama Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi dan Forum Konstitusi , sebuah
perhimpunan yang beranggotakan para
perumus rancangan perubahan UUD
1945 [anggota Panitia Ad Hoc III/I Badan
Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR)], dapat dijadikan pegangan untuk
mengetahui maksud dan tujuan para
perumus rancangan perubahan UUD
1945 (original intent), sekaligus untuk

86

KONSTITUSI Juni 2011

memahami kebijakan hukum terbuka
(opened legal policy) dari UUD 1945 yang
dapat ditafsirkan menurut kepentingan
pembuat undang-undang.
Buku yang sebenarnya merupakan
penyempurnaan terbitan tahun 2008 terdiri
atas 5 Bab, yaitu pendahuluan, sejarah
pemilihan umum sebelum perubahan UUD
1945, perubahan UUD 1945 mengenai
pemilihan anggota MPR, DPR, DPRD,
dan DPD, perubahan UUD 1945 mengenai
pemilihan presiden dan wakil presiden,
dan perubahan UUD 1945 mengenai Bab
Pemilihan Umum, serta Bab Penutup.
Mengapa salah satu substansi
perubahan UUD 1945 adalah mengenai
pemilihan umum? Dalam Bab Penutup,
dijelaskan betapa pentingnya pemilihan
umum sebagai salah satu unsur pelaksanaan
demokrasi konstitusional yang meletakkan
kedaulatan rakyat sebagai dasar atau
fundamen pembentukan lembaga-lembaga
politik demokrasi, seperti badan legislatif
maupun badan eksekutif. (halaman 616).
Lebih jauh lagi, jangan dilupakan kalau
lembaga negara lain termasuk yudikatif
pun kebanyakan dipilih dan ditentukan
oleh lembaga-lembaga politik tersebut.
Karena itu, sistem utama pemilihan
umum sebagai tolak ukur berjalannya
proses demokratisasi patut dicantumkan
dalam konstitusi sebagai pedoman
penyelenggaraan yang jujur, adil, langsung,
umum, bebas, dan rahasia.
Banyak hal yang baru. di antaranya
diadopsinya sistem pemilihan presiden dan
wakil presiden secara langsung. Sistem
pemilihan tersebut dilaksanakan dengan
berdasarkan prinsip popular vote serta
prinsip penyebaran dukungan dari provinsiprovinsi di Indonesia, sehingga membuka
peluang dilakukannya pemilihan putaran
kedua. “Ketentuan ini dimaksudkan agar
presiden terpilih mempunyai legitimasi
kuat karena didukung oleh rakyat di
mayoritas provinsi-provinsi di Indonesia”.
(halaman 618-619).
Hal lain yang tak kalah menariknya
adalah norma Pasal 22E ayat (5) UUD
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1945 yang menyatakan, penyelenggaraan
pemilihan umum adalah komisi pemilihan
umum yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri.
Apakah makna “mandiri”
tersebut? Mengingat dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum pun menyebutkan
penyelenggaraan
pemilihan
umum
dilakukan oleh komisi pemilihan umum
yang bebas dan mandiri, tetapi malah terdiri
dari unsur partai-partai politik peserta pemilu
dan pemerintah, yang bertanggungjawab
kepada Presiden. Untuk lebih jelasnya, cari
tahu dalam buku ini.[]
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Membatasi Kebebasan Beragama:
Sejauh Mana?
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

S

eorang teolog Jerman, Hans
Kung mengatakan, tidak pernah
ada perdamaian di dunia ini tanpa
adanya perdamaian antaragama.
Sedangkan perdamaian antaragama bisa
terwujud ketika masing-masing agama
itu saling menghargai satu dengan yang
lainnya.
Betapa pentingnya sikap saling
menghormati sebagai kunci perdamaian
dunia. Pelanggaran atas kebebasan
beragama di berbagai negara saat ini
muncul atas kekhawatiran seiring dengan
merebaknya isu-isu terorisme agama,
sehingga muncul larangan penggunaaan
simbol-simbol agama.
Sedangkan
model
pelanggaran
kebebasan beragama di negara-negara
berkembang, berbentuk pengaruh agama
tradisi terhadap sekte-sekte atau agama
non-tradisi. Kelompok-kelompok yang
mengklaim menjaga kesucian agama sering
kali melakukan aktivitas-aktivitas pelarangan
sekte atau agama non-tradisi ini.
Negara sendiri kadang melakukan
pemidanaan mengatasnamakan “penoda
an agama” dan yang tragis pula maraknya
kekerasan atau bahkan menghilangkan
nyawa orang lain, karena klaim menjaga
kesucian agama dan perintah agama.
Sucinya “Keyakinan”
Buku Hukum dan Kebebasan
Beragama di Indonesia karya Al Khanif
yang berasal dari judul aslinya”The
Challenge of Religious Liberty in
Indonesia, An International Human Rights
Law Perspective on the case of Religius
Persecutions against Jamaah Ahmadiyah
Indonesia/JAI” ini meneliti konsep
kebebasan beragama menurut instrumeninstrumen
internasional, khususnya
perlindungan kelompok minoritas dalam
agama. Buku ini meneliti hak-hak tersebut
bagaimana dipahami berbagai negara dan
pentingnya penegakan hak asasi manusia
(HAM). Separo buku ini memberikan
perhatian kebebasan beragama di

Indonesia, khususnya perlakuan atas
Ahmadiyah.
Negara-negara, termasuk negaranegara Islam pada dasarnya telah
meratifikasi International Convenant
on Civil and Political Rights (ICCPR)
dan tidak mengecualikan untuk tidak
mengakui pasal 18 mengenai “kebebasan
beragama”. Keberadaan Deklarasi 1981
dan Deklarasi Hak-Hak Minoritas adalah
bagian memberikan perlindungan hak-hak
kelompok minoritas khususnya minoritas
dalam agama yang potensial menjadi
korban penganut mayoritas.
Pembahasan buku ini kental
memahami kebebasan beragama sesuai
Komite HAM, dimana kebebasan
beragama memiliki dua unsur penting,
yaitu unsur internal (forum internum)
dan eksternal (forum eksternum). Forum
internum sendiri bersifat abstrak karena
berada di hati sanubari setiap manusia
yang memiliki kepercayaan dan dalam
pelaksanaanya tidak boleh dibatasi
entitas apapun termasuk oleh undangundang. Sedangkan forum eksternum,
adalah kebebasan menjalankan praktik
keagamaan dan keyakinan atau sebagai
manifestasi dari keyakinan itu, seperti
sholat ke masjid, mendirikan tempat
ibadah, berangkat haji, memakai jilbab
atau kopyah, menguburkan jenazah,
merayakan hari-hari keagamaan dan lain
sebagainya.
Instrumen internasional, memberi
tempat penting kesucian keyakinan dan
sebagai hak manusia meyakininya. Komite
HAM --sebagai badan yang memberikan
penjelasan resmi--, menyatakan forum
internum tidak boleh dibatasi dengan
alasan apapun, bahkan negara dalam
keadaan genting dan perang sekalipun.
Menurut penjelasan Komite HAM,
termasuk kebebasan disini hak menafsirkan
ajaran agama, baik tekstual maupun
kotekstual, asalkan tidak mengganggu hak
asasi manusia yang lain atau melanggar
instrumen Internasional lain.
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Penghormatan
atas
kesucian
keyakinan ini praktiknya banyak dibatasi
dan dilanggar. Ambil contoh sebagaimana
dikutip di buku ini, kasus Daud bin Mamat
& Ors vs. Majelis Agama Islam/ Adat&Anor
menunjukkan forum internum dilanggar.
Menjadi muslim yang seharusnya tanpa
syarat, telah dilanggar oleh Pengadilan
setempat (PN Bagian Kelantan Malaysia)
yang menerapkan syariat Islam, bahwa
Mamat yang dinyatakan murtad baru bisa
masuk Islam kembali setelah diputuskan
oleh Pengadilan Syariah. Sertifikasi
keislaman seseorang telah masuk wilayah
sanubari manusia, sehingga melanggar
forum internum.
Pengakuan agama resmi, oleh Al
Khanif dengan mengutip Jahangir, juga
tidak sesuai dengan prinsip hak yang
tidak boleh dikurangi dalam keadaan
apapun (non-derogable rights) dari forum
internum. Pengkuan ini sebenarnya sahsah saja sepanjang penetapan hak ini tidak
mengganggu HAM yang meyakini agama
tidak resmi. Meski maksudnya baik, dalam
praktinya, pencantuman agama resmi di
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KTP akan membuat penganut non-agama
resmi kemudian menganut agama secara
pro forma, bukan karena keyakinannya.
Mereka hanya takut dipenjarakan karena
berbeda dan menghindari perlakuan
diskriminatif lainnya. Dengan tanpa
agama resmi, hak-hak sebagai penduduk
lainnya tidak akan didapatkan.
Pembatasan Forum Eksternum
Sejauh mana forum internum
dapat dibatasi? Al Khanif menegaskan
negara di larang melakukan intervensi
dan pembatasan-pembatasan. Larangan
kebebasan terbatas pada forum internum,
karena hak ini sebagai penghargaan
manusia sebagai makhluq bermartabat.
Jaminan ini harus diberikan tanpa syarat
karena berakibat terganggunya hak asasi
manusia yang lain, yaitu hak berserikat,
hak untuk hidup dan hak mendapatkan
kepastian hukum yang seimbang.
Yang
boleh
dibatasi
hanya
pembatasan unsur forum eksternum yang
sampai sekarang masih menjadi perdebatan
dan sekaligus sering dilanggar dengan
argumen pembatasan yang dibenarkan.
Pembatasan-pembatasan ini dilakukan
melalui undang-undang dan pratik-praktik
yang dibiarkan negara dengan pelanggaran
mengatasnamakan Tuhan, Agama dan
kitab suci.
Hukum Internasional pada dasanya
mengatur pembatasan yang diperbolehkan
hanya untuk menjaga kepentingan hak-hak
fundamental dan hak orang lain dengan
mengacu kepada prinsip proporsionalitas.
Pembatasan tersebut dituar dalam Pasal
18 (3) Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM) yaitu pembatasan
oleh peraturan perundang-undangan
yang dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan umum, keselamatan, hukum,
kesehatan atau moral dan hak-hak dan
kebebasan fundamental lainnya.
Lebih jauh, asas proporsionalitas
dimaksudkan melindungi hak-hak orang
lain, khususnya mereka yang berstatus
kelompok minoritas. Prinsip proporsionalitas
sendiri harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
pertama, peraturan tersebut dibuat untuk
melindungi kelompok dan individu yang
mendapatkan
perlakuan
diskriminatif
atau mereka yang hak-haknya dilanggar.
Kedua, peraturan itu sebisa mungkin tidak
mengandung pemaksaan terhadap hak dan
kebebasan suatu kelompok atau individu.
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Ketiga, harus memenuhi tujuan utama dari
peraturan tersebut sebagai salah satu alat
untuk melindungi individu atau keompok
yang mendapatkan perlakuan diskriminatif.
Kalaupun ada perlakuan khusus
atas praktik budaya, agama atau sumber
hukum lokal lainnya, tujuannya tidak boleh
mengandung unsur diskriminatif. Praktik
di lapangan membuktikan budaya dan
tradisi memberikan tafsir keselamatan dan
kepentingan umum secara berbeda-beda.
Bahkan eksistensi paham relativisme budaya,
khususnya yang radikal menganggap tidak
ada moralitas dan nilai yang universal dalam
HAM yang menjadi tantangan masa depan
kebebasan beragama.
Beberapa pembatasan dibenarkan,
seperti hukum positif di Amerika melarang
semua jenis ceramah agama atau ritual
keagamaan di jalan-jalan umum, sematamata melindungi pengguna jalan-jalan
umum. Kasus Singh Binder vs Canada,
Komite HAM PBB berpendapat peraturan
di Kanada yang mengharuskan pekerja
federal dibawah naungan pemerintah
untuk memakai helm ketika bekerja
dibenarkan untuk melindungi keselamatan
pekerja. Khanif dalam kasus terakhir
menyangsikan keterkaitan kepentingan
umum untuk kasus Sikh ini.
Menurut peresensi, pembatasan
dapat dilakukan dalam batas-batas
dibenarkan. Misalkan saja ajaran yang
menyuruh bunuh diri (individu/massal),
atau ajaran agama yang melarang memakai
helm saat berkendara dan bekerja boleh
dintervensi negara untuk melindungi
keselamatan masyarakat (restriction for
the protection of public safety). Negara
juga boleh membatasi penyebaran penyakit
atau melarang agama yang mewajibkan
penganutnya berpuasa sepanjang masa
yang mengancam jiwanya. Atau negara
dapat melarang ajaran yang menganjurkan
kekerasan dan membunuh manusia lain
tanpa dasar sah, mengharuskan telanjang
bulat ketika menjalankan ritual di tempat
umum, mencelakakan dan mengganggu
kebebasan orang lain, kejahatan terorisme
atas dasar agama, pembunuhan bayi dan
lain nya perlu diintervensi negara.
Problem Implementasi
Pada
hukum
Internasional
sendiri kebebasan beragama ini bersifat
problematis. Banyak instrumen tidak secara
tegas memberikan jaminan kebebasan

Mekanisme penegakannya terbentur dengan
kedaulatan masing-masing negara. Sehingga
implementasinya tergantung sebuah negara
menghormati atau tidak.
Penulis buku ini menekankan
pentingnya in situ visits, sebagai
mekanisme
khusus
memantau
implementasi
dan
pelanggaran
kebebebasan beragama di berbagai
negara. Peran Rapporteur khusus
bidang tersebut oleh Lembaga HAM
PBB penting dengan mengirimkan surat
permintaan kunjungan negara yang
dicurigai melanggar HAM dan jika
memperoleh ijin mengunjungi negara
dan memeriksa dan melaporkannya.
Di Indonesia sendiri, kebebasan
beragama adalah HAM yang tidak boleh
dikurangi dalam keadaan apapun. Saking
pentingnya, konstitusi sebelum amandemen
(1999-2002), sudah diakui. Dalam hierarki
norma HAM, hak ini tidak bisa seenaknya
dilanggar, karena International Convenant
on Civil and Political Rights (ICCPR)
telah diratifikasi Indonesia.
Tapi, sudah menjadi keinginan
pembentuk UUD 1945 yang dikuatkan
tafsir Mahkamah Konstitusi, hak-hak
non-derogable masih bisa dikurangi dan
batasi. Sebagai norma fundamental, dalam
pengaturan dan praktik, negara dituntut
hati-hati jika membatasinya, karena hak
ini terkait erat dengan harkat dan martabat
manusia itu sendiri. Tanpa pemberian
oleh negara, kebebasan beragama sudah
melekat pada diri manusia yang dimiliki
sejak dilahirkan.
Pelanggaran kebebasan beragama
meskipun banyak terjadi, belum menjadi
norma yang tergolong jus cogens norms,
sehingga semua negara dapat melakukan
intervensi, karena menjadi masalah seluruh
umat manusia dan pelaku pelanggar
HAM dapat dituntut di negara manapun.
Meskipun begitu, seharusnya tidak
mengurangi penghormatan negara atas
kelompok minoritas yang kerap menjadi
korban.
Namun, kedewasaan beragama dan
sikap saling menghormati keyakinan orang
lain jauh lebih penting. Meskipun kita
percaya agama kita sebagai benar, harus
disadari belum tentu dianggap benar bagi
orang lain. Tidak hanya antar agama, akan
tetapi dalam satu agama. Itulah pentingnya
peran negara sebagai rumah bersama yang
melindungi semua agama.[]

PUSTAKA

Pembatasan Kebebasan Beragama
atau Berkeyakinan
Oleh Luthfi Eddyono
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

I

nti buku ini adalah kajian prinsip
dan praktek kebebasan pemikiran,
keyakinan, dan agama yang
umumnya dideskripsikan sebagai
forum internum. Dari berbagai tulisan para
kontributor yang mempunyai keahlian dan
kepakaran di bidang tersebut, dapatlah
kita kerucutkan perlindungan kebebasan
berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
Pada prinsipnya, inti normatif hak
asasi manusia atas kebebasan beragama
atau berkeyakinan dapat disingkat menjadi
delapan elemen, yaitu kebebasan internal,
kebebasan eksternal, tanpa dipaksa, tanpa
diskriminasi, hak orang tua dan wali,
kebebasan korporat dan kedudukan hukum,
tidak dapat dikurangi, dan pembatasan
yang diperbolehkan terhadap kebebasan
eksternal (halaman 20-21).
Dilema pengakuan atas forum
internum jelas berhadapan langsung
dengan intervensi pemerintah yang dapat
dibenarkan atau menjadi kewajiban.
Contohnya, sebagaimana diungkapkan
Manfred Nowak dan Tanja Vospernik
dalam Bab 3, jika penganut Saksi Yehowah
(Jehovah Witnesses) atas dasar keyakinan
agamanya menolak untuk memberikan
transfusi darah demi keselamatan nyawa
anak-anak mereka yang berusia enam
tahun atau kalau ratusan pengikut suatu
kelompok keagamaan tertentu menuruti
seruan pemimpinnya untuk melakukan
bunuh diri, maka campur tangan
pemerintah bisa juga diperlukan untuk
mengatasi konflik-konflik antarsesama
pemeluk agama yang sama atau bahkan
antara orang tua dan anak yang menganut
agama atau keyakinan yang sama.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (3)
International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR), Pasal 9 ayat
(2) The European Convention on Human
Rights (ECHR), dan Pasal 12 ayat (3)
American Convention on Human Rights
(ACHR), pembatasan terhadap kebebasan
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untuk memanifestasi agama atau keyakinan
hanya dibenarkan apabila ditentukan oleh
hukum atas dasar salah satu dari lima alasan
yang telah ditentukan, yaitu keselamatan
umum (public safety), tatanan/ketertiban
masyarakat (public order), moral publik

(public moral), perlindungan hak serta
kebebasan orang lain, dan jika pembatasan
itu memang perlu atau diharuskan
(necessary) maka pembatasan tersebut
harus proporsionalitas dan tidak boleh
diskriminatif (halaman 206).
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PUSTAKA
Salah satu kajian menarik yang
diungkap adalah mengenai pembatasanpembatasan demi melindungi hak-hak
dan kebebasan fundamental orang-orang
lain, di antaranya mengenai penyebaran
agama secara tidak patut (proselytism) dan
penghujatan (blasphemy).
Di Yunani, proselytism dipandang
sebagai campur tangan yang tidak
diperbolehkan terhadap agama, dan benarbenar merupakan suatu pelanggaran
pidana yang oleh hukum Yunani diartikan
sebagai “setiap upaya langsung atau
tidak langsung untuk mengganggu atau
mencampuri keyakinan agama seseorang
yang berbeda agama, dengan tujuan
merusak keyakinan tersebut, baik dengan
menggunakan setiap bentuk bujukan atau
dukungan moral atau bantuan material
atau dengan cara tipu muslihat atau dengan
mengambil keuntungan dari pengalaman,
kepercayaan, kebutuhan, kebodohan atau
keluguannya” (halaman 222).
Dengan menghukum proselytism,
negara
melakukan
intervensi
terhadap kebebasan individu dalam
memanifestasikan agamanya melalui
kegiatan misioner (menyebarkan agama)
demi melindungi kebebasan keagamaan
orang lain untuk tidak berpindah agama,
sedangkan penghukuman atas blasphemy
merupakan intervensi negara terhadap
kebebasan berekspresi demi melindungi
perasaan keagamaan atau moral, dan tidak
mesti kebebasan agama. Pengadilan HAM
Eropa sendiri telah mengembangkan suatu
yurisprudensi yang sangat kontroversial
berkenaan dengan perlindungan dari
publikasi ofensif yang menyerang
perasaan keagamaan sebagai bagian dari
“penikmatan secara damai” kebebasan
beragama (peaceful enjorment of freedom
of religion) menurut Pasal 9 ECHR
(halaman 224).
Selain itu, menurut
Manfred Nowak dan Tanja Vospernik,
secara umum, yurisprudensi Pengadilan
Eropa tampaknya melindungi standarstandar moral yang disamakan dengan
perasaan keagamaan mayoritas di negara
masing-masing, atau perasaan-perasaan
keagamaan minoritas yang memperoleh
simpati yang kuat (halaman 227).
Dalam tulisan Javier MartinezTorron dan Rafael Navarro-Valls berjudul
“Perlindungan Kebebasan Beragama dalam
Sistem Dewan Eropa” (Bab 5), dijelaskan
dari berbagai persoalan yang dialami
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dalam perlindungan kebebasan beragama
di dunia, sudut pandang hukum negara
utamanya mempersoalkan intoleransi yang
terdiri atas intoleransi berorientasi agama
dan intoleransi berorientasi sekularisme.
Intoleransi berorientasi agama di
mana struktur legal dan konstitusional
negara dirancang agar sesuai dengan
perintah sebuah agama dan keyakinan lain
diabaikan atau ditekan. Terjadi , misalnya,
di banyak negara Islam dan sejumlah
negara yang memiliki Gereja Ortodoks
Kristen yang kuat seperti di sejumlah
kawasan Eropa Timur. Intoleransi
berorientasi sekularisme dimana negara
memutuskan untuk menjadi sekuler atau
tidak agamis dan memisahkan antara
negara dan agama. Pilihan ini biasanya
dijustifikasi baik dengan alasan historis
(Perancis) atau dengan menyatakan
perlu kiranya mempertahankan otonomi
timbal balik negara dan gereja (Amerika
Serikat) atau dengan menyatakan bahwa
negara, tidak bisa tidak, harus terbebas
dari intoleransi keagamaan yang ada pada
bagian terbesar penduduk (Turki). Javier
Martinez-Torron dan Rafael Navarro-Valls
menyimpulkan, pengalaman menunjukkan
bahwa kadang-kadang negara-negara
tersebut menerapkan sekularisme agresif
dan berusaha menghilangkan rujukan
aktual terhadap keyakinan maupun praktik
agama dari ranah kehidupan sosial.
Sekularisme menjadi semacam agama
resmi (halaman 288).
Isu pelanggaran hak kebebasan
beragama atau keyakinan memang
mengorbankan baik laki-laki maupun
perempuan, akan tetapi bagi Bahia
G. Tahzib-Lie perlu dicermati kaum
perempuan menjadi korban pelanggaran
hak kebebasan beragama atau berkeyakinan
dikarenakan mereka perempuan atau
apakah pelanggaran seperti itu tidak ada
kaitannya dengan soal jender (Bab 7).
Memang banyak norma HAM
internasional mengakui secara khusus
bahwa tidak semua pembedaan atas
dasar jenis kelamin, jender, dan agama
atau keyakinan dianggap sebagai
bentuk diskriminasi. Selain itu, banyak
yurisprudensi internasional menekankan
bahwa pembedaan perlakuan – kondisi
di mana situasi-situasi yang sama
diperlakukan secara berbeda atau situasi
yang sama sekali berbeda diberi perlakuan
yang sama – dianggap sebagai tindakan

diskriminasi jika tidak mempunyai dasar
pembenar yang objektif dan dapat diterima.
Dasar tersebut dikatakan ada bila terdapat
suatu tujuan yang sah atau ada keterkaitan
proporsional antara sarana atau alat yang
digunakan dengan tujuan yang hendak
dicapai. Tanpa adanya dasar pembenar
yang objektif dan masuk akal, suatu
perbedaan perlakuan merupakan tindakan
diskriminatif (halaman 405-406).
Berdasarkan hal demikian, menurut
Bahia G. Tahzib-Lie, perempuan yang
melawan arus (dalam konteks pemakaian
penutup kepala sebagai salah satu
permasalahan) bisa mengatakan telah
terjadi dua bentuk pembedaan perlakuan.
Pertama, dia berargumen bahwa tujuan
atau pengaruh atau akibat pembatasan
yang dilakukan merupakan diskriminasi
berdasarkan agama atau keyakinan
karena secara nyata hanya mempengaruhi
penganut-penganut
agama
yang
mewajibkan pemakaian penutup kepala,
sekalipun tidak semua melakukannya.
Kedua, dia bisa berargumentasi bahwa
tujuan atau lebih tepatnya pegaruh atau
akibat pembatasan yang dilakukan
oleh negara merupakan diskriminasi
berdasarkan jenis kelamin atau gender
karena persyaratan agama untuk memakai
penutup kepala hanya diberlakukan bagi
kaum perempuan (halaman 466).
Akhirnya ada kajian mengenai
kebebasan beragama dan berkeyakinan di
Indonesia yang disusun Nicola Colbran
yang bekerja di Indonesia Programme,
Norwegian Centre for Human Rights,
University of Oslo (Bab 13). Colbran
yang dalam catatan kakinya menyatakan
langsung menulis dalam bahasa Indonesia,
sangat mumpuni menyoroti kerangka
normatif jaminan kebebasan beragama atau
berkeyakinan sebagai hak asasi manusia
di Indonesia dan berbagai legislasi serta
kasus di lapangan. Tidak lupa dikaji pula
bagaimana perwujudan hak kebebasan
beragama atau berkeyakinan dalam
putusan pengadilan termasuk putusan
Mahkamah Konstitusi.
Akhir kalam, bacalah buku ini untuk
memahami perkembangan terkini hak
kebebasan beragama dan berkeyakinan di
berbagai negara termasuk Indonesia dengan
kaca mata hak asasi manusia yang tidak
hanya termaktub dalam kata-kata tetapi
praktik-praktik kebijakan pemerintah atau
yurisprudensi pengadilan.[]

Kamus Hukum

“Judicial Independence” (3)

S

ebuah
pengadilan
yang
independen
merupakan
syarat
yang”indispensable”
dalam suatu negara hukum.
Kebebasan dan independensi peradilan
di semua negara umumnya ditegaskan
dalam konstitusi negara dan berbagai
peraturan perundang-undangan, beserta
jaminan-jaminan kebebasannya, karena
kekuasaan kehakiman tidak sekuat dan
rentan terhadap kekuasaan lain, sehingga
membutuhkan jaminan perlindungan.
Jaminan-jaminan
kebebasan
hakim menurut S.A. de Smith dalam
“Constitutional and Administrative Law”
yang terurai secara jelas dalam pembahasan
sebelumnya, intinya empat hal pokok untuk
menjamin kebebasan hakim, yaitu unsur
pengaruh politik (larangan rangkap jabatan
politik, secara partisan aktif dalam kegiatan
politik, menghindari keberpihakan dalam
masalah politik, memberikan nasihat
RUU dan sebagainya), kebebasan hakim
dalam proses hukum (jaminan imunitas),
pelecehan kekuasaan kehakiman (contemp
of court) dan yang berkaitan dengan
masa kerja hakim sehingga hakim saat
memberikan putusan tidak khawatir akan

diberhentikan atau dipecat.
Selain hal pokok diatas, beberapa
jaminan banyak dikemukakan, misalkan
tata cara pengangkatan hakim menghindari
pertimbangan potilitis tetapi menonjolkan
kualifikasi, jaminan tidak diberhentikan
dalam masa jabatannya terutama oleh yang
mengangkatnya, akan tetapi menggunakan
prosedur khusus (impeachment dll), sistem
penggajian, kerahasiaan permusyawaratan
hakim, perbedaan pendapat (dissenting
opinion) dan lain sebagainya.
Semua jaminan ini pada dasarnya
untuk menghindari pengaruh dan intervensi
terhadap hakim dalam memberikan
putusan dari kekuasaan ektra-yudisiil,
baik secara langsung atau tidak langsung.
Jaminan kebebasan harus diberikan mulai
hakim diangkat sampai berhenti sebagai
untuk menjaga independensinya. Hakim
harus bebas dari ancaman, rasa takut,
pemecatan dalam memberikan putusan.
Beberapa contoh putusan Pengadilan
HAM Eropa menggambarkan arti
independensi ini. Dalam kasus Mc Gonner
Vs. Inggris, pengadilan menyatakan the
Royal Court tidak independen karena
terdapat hakim yang pernah menjabat

ketua parlemen ketika aturan tata kota yang
diperselisihkan. Pengadilan HAM Eropa
berpendapat pentingnya latar belakang
bebas dari perkara yang akan diputuskan.
Kapasitas personal bebas dari kepentingan
eksekutif dan legislatif sangat ditekankan
dan juga meragukan imparsialitas hakim
yang memegang fungsi ganda, yaitu
yudisial dan non-yudisial.
Selanjutnya,
kasus
Piersack
Vs. Belgia, Pengadilan HAM Eropa
menemukan hakim yang sebelumnya
menjabat sebagai kepala bagian di Kantor
Kejaksaan,
yang
bertanggungjawab
atas dakwaan terhadap pemohon. Hal
ini cukup membuktikan ada keraguan
atas imparsialitas hakim tersebut. Ada
kemungkinan latar belakangnya tersebut
mempengaruhi
imparsialitas
sebuah
pengadilan. Ikatan korps (l’spirt de corps)
akan menggangu obyektifitas sebuah
persidangan, dan akan merugikan terdakwa
dari sisi peradilan yang adil.
Selain itu, terdapat yurisprudensi
Pengadilan HAM Eropa kasus Findlay
Vs. Inggris. Pengadilan berpendapat
pengadilan dikatakan independen apabila
pertama, bagaimana cara penunjukan
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hakimnya dan masa kerjanya (to the
manner of the appointment of its members
and their term of office); kedua, adanya
jaminan untuk tidak terpengaruh tekanan
dari luar, dan ketiga, apakah pengadilan
tersebut tampil secara independen
(whether the body presents an appearance
of independence). (Lihat, Uli Parulian
Sihombing, Hak Atas Peradilan Yang Adil
Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa,
Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM
Inter-Amerika, ILRC, 2008)
Pada dasarnya pentingnya indepensi
peradilan menjadi perhatian semua negara,
sehingga dalam beberapa dokumen
Internasional dan regional pengertian dan
implementasinya dirumuskan. Misalkan
Basic Principles on the Independence of
the Judiciary, menyatakan Independensi
pengadilan harus dijamin negara dan diatur
dalam konstitusi atau hukum negara. Ini
adalah tugas semua lembaga pemerintah
dan lainnya untuk menghormati dan
mengamati independensi peradilan.
Apakah independensi peradilan
ini tanpa batas? Kekuasaan peradilan
bukan tanpa batas dan dapat bertindak
sewenang-wenang. Lembaga peradilan
(hakim) oleh karenanya dikritik hanya
bertanggungjawab kepada Tuhan dan hati
nuraninya. Pendapat lain menyatakan
lembaga publik umumnya juga mestinya
bertanggung jawab langsung atau tidak
langsung kepada yang dilayaninya. Namun,
peradilan tidak dapat disamakan lembaga
publik lain, dimana akuntabilitasnya
dilakukan berbeda. Sedangkan pendapat
yang lain lagi, berdasar prinsip dasar
demokrasi,
warga
negara
berhak
menuntut pertanggungjawaban semua
pemegang jabatan publik dan peradilan
tidak dapat bersembunyi dibalik “jubah”
independensinya atas ketidakadilan dan
penyimpangan yang dilakukan terhadap
masyarakat.
Akuntabilitas
secara
umum
berarti pemerintah bertanggung jawab
secara moral, hukum, dan politik atas
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kebijakan dan tindakannya kepada rakyat.
Akuntabilits dipakai untuk mengukur
apakah mandat rakyat dijalankan dengan
baik. Dalam akuntabilitas, setidaknya ada
tiga aspek. Pertama, tekanan akuntabilitas
pada pertanggungjawaban kekuasaan
melalui keterbukaan pemerintah atau
adanya akses informasi bagi pihak luar
organisasi pemerintah (G. E. Caiden);
Kedua, memahami akuntabilitas sekaligus
sebagai tanggung jawab dan liabilitas
sehingga tekanan lebih pada sisi hukum,
ganti rugi dan rehabilitasi (J. G. Jabbra);
Ketiga, tekanan lebih pada hak warga
negara untuk bisa mengoreksi dan ambil
bagian dalam kebijakan publik sehingga
akubntabilitas disamakan transparansi (B.
Guy Peters). (Lihat Haryatmoko, Etika
Publik untuk Integritas Pejabat Publik
dan Politisi, 2011, hlm. 106-111)
Yang pasti independensi peradilan
harus dilengkapi dengan prinsip-prinsip
lain, misalkan transparansi, imparsial,
akuntabilitas, integritas dan prinsip
lainnya. Independensi sendiri bukan tujuan
akhir, sehingga tidak selayaknya alat untuk
tercapainya putusan yang adil dan tidak
memihak, justru digunakan mencapai
keuntungan dengan penyalahgunaan dan
korupsi. Mengenai pengawasan atas hakim
apakah mengganggu independensi, pada
dasarnya semua masih dalam kerangka
indepensinya terjaga. Indepensi peradilan
di tengah mafia peradilan kerap juga
dianggap tempat berlindung pengawasan
dan tanggung jawab. Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh Mahfud MD menyatakan
impilikasi negatif independensi peradilan.
Pengawasan
eksternal
mengganggu
independensi, tetapi disisi lain kolusi
dan perilaku negatif mengatasnamakan
kebebasan dan independensi itu. “Mereka
berlindung
di
balik
independensi
peradilan,” ujar Mahfud MD di Jakarta,
Senin (5/7). Dengan independensi, para
hakim justru bermain dan memperburuk
keadaan. Oleh karenanya dibutuhkan
pengawasan atas hakim.

Kekhawatiran
penyalahgunaan
kemandirian peradilan juga dikemukakan
Dato’ Param Cumaraswamy, mantan
Pelapor Khusus PBB tentang Kemandirian
Hakim dan Pengacara. Ia dalam artikel
berjudul, ”Tension between judicial
independence and judicial accountability”
mengatakan,
”There have been cases where judges
are said to have abused this independence,
sometimes as a shield against investigations
of
judicial
misconduct,
including
investigations of corruption. Judges know
that they cannot easily be removed, cannot
be sued for their conduct or words uttered
in the adjudicative process, and that their
salaries cannot be reduced. The common
complaint is regarding the kind of terse
and curt language some judges use against
parties, witnesses, counsel, and even against
others not in court. In some countries such
conduct has triggered a public furore through
the media, drawing the executive, supported
by the public, to seek greater accountability
from the judiciary.”
Pentingnya kehati-hatian menjadi
pertimbangan putusan MK dalam
perkara perngujian UU Komisi Yudisial
(Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23
Agustus 2006) yang menyatakan, ”Suatu
ketidakhati-hatian
dalam
menyusun
mekanisme akuntabilitas dalam bentuk
pengawasan, maupun ketidakhati-hatian
dalam pelaksanaannya, dapat berdampak
buruk terhadap proses peradilan yang
sedang berjalan. Kepercayaan yang
diperlukan untuk menuntut kepatuhan dan
penerimaan terhadap apa yang diputuskan
hakim, dewasa ini boleh dikatakan berada
dalam keadaan kritis. Tetapi seberapa
tipisnya pun tingkat kepercayaan yang
tersisa sekarang, harus dijaga agar tidak
sampai hilang sama sekali, sehingga
maksud untuk menjaga kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim,
justru menjadi kontra produktif dan pada
gilirannya
menimbulkan
kekacauan
hukum (legal chaos).” (Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK
Hakim Konstitusi dan
Negarawan
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

P

asal 24C ayat (3) Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945 menentukan
bahwa Mahkamah Konstitusi
mempunyai sembilan anggota
hakim konstitusi yang diajukan masingmasing tiga orang oleh Mahkamah Agung,
DPR, dan Presiden. Pada 16 Agustus 2008
ini, hakim konstitusi periode pertama
akan mengakhiri masa baktinya setelah
menjalankan tugas konstitusional selama
lima tahun sejak 2003.
Hakim konstitusi adalah jabatan
yang menjalankan wewenang Mahkamah
Konstitusi sebagai salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman.Oleh karena itu figur
hakim konstitusi menentukan pelaksanaan
wewenang Mahkamah Konstitusi yang
salah satu fungsinya adalah sebagai
pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution).
Jabatan hakim konstitusi merupakan
salah satu jabatan yang syarat-syaratnya
diatur dalam UUD 1945. Salah satu
syarat yang ditegaskan dalam UUD 1945,
seorang hakim konstitusi adalah seorang
negarawan yang menguasai konstitusi
dan ketatanegaraan. Syarat negarawan ini
tidak ditentukan untuk jabatan kenegaraan

lain dalam UUD 1945 sehingga memiliki
makna tersendiri apabila dikaitkan dengan
wewenang Mahkamah Konstitusi.
Pertanyaannya kemudian adalah apa
sesungguhnya makna dari negarawan dan
mengapa persyaratan untuk menjadi hakim
konstitusi harus seorang negarawan?
***
Dari sisi gramatikal, negarawan
adalah orang yang memiliki pengetahuan
dan keahlian penyelenggaraan negara,
medan pengalaman yang cukup, serta
komitmen untuk melaksanakan dan
mengawal kehidupan bernegara sesuai
dengan koridor konstitusi.
Negarawan juga dapat diartikan
sebagai sosok yang visioner, berorientasi
jangka
panjang,
mengutamakan
kesejahteraan
masyarakat,
mampu
berlaku egaliter serta adil dan mengayomi
semua komponen bangsa. Dalam bahasa
Inggris negarawan disebut statesman atau
stateswoman, sebagai sebutan terhadap
tokoh yang mempunyai karier terhormat
(respected career) di bidang kenegaraan
baik nasional maupun internasional.

Konsep negarawan telah ada
bersamaan
dengan
berkembangnya
pemikiran tentang kenegaraan itu
sendiri. Salah satu karya Plato adalah
The Statesman atau Politikos. Karya
tersebut berisi dialog antara Socrates dan
muridnya yang bernama Theodorus yang
bermaksud menyajikan pemikiran bahwa
untuk memerintah diperlukan kemampuan
khusus (gnosis) yang hanya dimiliki oleh
negarawan, yaitu kemampuan mengatur
dengan adil dan baik serta mengutamakan
kepentingan warga negara.
Karena itu, kualitas negarawan
meliputi aspek pengetahuan, kepribadian,
komitmen, dan pengalaman. Apabila
kita mempelajari risalah pembahasan
perubahan UUD 1945, terlihat adanya
perdebatan tentang persyaratan negarawan
bagi hakim konstitusi.Dalam rapat
Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR,
ada sebagian anggota yang mengusulkan
agar syarat negarawan diganti dengan
rumusan lain karena khawatir tidak ada
pengertian pasti. Bahkan dikhawatirkan
syarat negarawan menjadi beban dalam
pemilihan hakim konstitusi.
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Di sisi lain, terdapat pendapat
yang mempertahankan syarat negarawan.
Ketua PAH I BP MPR Jakob Tobing
menyatakan bahwa wewenang yang
dimiliki Mahkamah Konstitusi terkait
dengan masalah-masalah level tinggi
karena bersifat strategis dan penting dalam
kehidupan bernegara. Bahkan anggota
PAH I KH Yusuf Muhammad (almarhum)
memandang bahwa Mahkamah Konstitusi
tidak sepenuhnya merupakan lembaga
hukum.
Walaupun putusannya merupakan
putusan hukum, putusan tersebut tidak
semata-mata dilandasi oleh pertimbangan
hukum saja tetapi dari berbagai
aspek kenegaraan. Karena itu, untuk
melaksanakan wewenang Mahkamah
Konstitusi dibutuhkan hakim konstitusi
yang tidak sekadar ahli hukum.
Meminjam istilah Hamdan Zoelva,
saat pembahasan di PAH I BP MPR,yang
dibutuhkan adalah ahli hukum yang
negarawan atau negarawan yang ahli
hukum. Pada akhirnya syarat negarawan
tersebut disetujui mengingat sifat dari
wewenang konstitusional yang diemban
oleh Mahkamah Konstitusi.
Wewenang
menguji
undangundang terhadap Undang-Undang Dasar
mengharuskan hakim konstitusi memahami
konstitusi secara utuh dan menyeluruh,
baik norma dasar, nilai yang melandasi,
maupun prinsip-prinsip konstitusi dan
konstitusionalisme secara umum.
Hakim konstitusi juga harus
memahami segala hal yang terkait dengan
materi muatan konstitusi seperti cita-cita
negara, struktur organisasi negara, serta
hak asasi manusia dan hak konstitusional
warga negara. Selain itu,wewenang
pengujian konstitusionalitas undangundang
menempatkan hakim konstitusi pada
posisi antara negara dan warga negara,
antara kebijakan hukum negara dengan
perlindungan hak konstitusional warga
negara.
Wewenang memutus sengketa
lembaga negara memosisikan hakim
konstitusi berada di antara satu lembaga
negara dengan lembaga negara lain
yang tengah bersengketa.Karena itu
hakim konstitusi tentu harus memahami
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organisasi kenegaraan dan penataannya
sehingga setiap lembaga negara yang
wewenangnya diberikan oleh konstitusi
dapat menjalankan tugas serta saling
berhubungan secara harmonis.
Wewenang memutuskan pembubar
an partai politik menempatkan Mahkamah
Konstitusi sebagai penentu antara jaminan
kebebasan berserikat dengan keselamatan
negara berdasarkan UUD 1945. Kebebasan
berserikat tentu tidak boleh mengancam
keselamatan negara dan pelaksanaan
konstitusi.
Di sisi lain, negara harus melindungi
kebebasan berserikat dari pembatasan dan
pelanggaran yang sewenang-wenang.
Wewenang
memutus
perselisihan
hasil pemilihan umum menempatkan
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu
lembaga yang menjaga agar suara rakyat
tidak terpinggirkan karena kesalahan
perhitungan.
Hal itu juga merupakan bagian dari
upaya meningkatkan kualitas demokrasi
yang menjamin kemurnian perwakilan
rakyat. Sementara wewenang memutus
pendapat DPR dalam proses impeachment
presiden
dan/atau
wakil
presiden
menempatkan Mahkamah Konstitusi
antara kekuasaan presiden dan pengawasan
DPR yang menentukan keberlanjutan
pemerintahan.
Wewenang yang dimiliki Mah
kamah
Konstitusi
menempatkannya
dalam posisi ”tengah”atau posisi ”antara”.
Posisi tersebut menentukan perimbangan
dan keselarasan hubungan kekuasaan,
baik dalam organisasi penyelenggara
negara,maupun
dalam
kehidupan
berbangsa.
Mahkamah Konstitusi berada di
antara tiga wilayah kehidupan berbangsa
dan bernegara,yaitu antara negara (state),
masyarakat sipil (civil society),dan pasar
(market). Di sisi lain, dapat dikatakan
Mahkamah Konstitusi juga berada di
antara cabang kekuasaan negara.
Posisi tersebut mengharuskan
hakim konstitusi selalu objektif, tidak
memihak,dan mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara. Di sinilah arti
penting persyaratan negarawan bagi
hakim konstitusi, selain harus memiliki

pengetahuan yang dalam dan luas tentang
konstitusi dan ketatanegaraan.
Selain itu, hakim konstitusi harus
memiliki kepribadian yang tidak tercela.
Hal itu diwujudkan dalam persyaratan yang
diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi,di
antaranya adalah syarat tidak pernah
dijatuhi pidana dengan ancaman pidana
lima tahun dan tidak sedang dinyatakan
pailit. Pengetahuan yang luas dan dalam
serta kepribadian yang luhur tidak akan
bermakna bagi bangsa dan negara jika
berada di puncak menara gading.
Seorang negarawan akan meng
abdikan kemampuan dan kepribadian
nya untuk kemajuan masyarakat.
Seorang negarawan senantiasa berbuat
sesuatu berlandaskan pengetahuan dan
kepribadiannya sebagai wujud dari
komitmennya terhadap bangsa dan
negara.
Komitmen tersebut telah dijalani
dan menjadi pengalaman praktis sepanjang
karier yang digeluti serta dilakukan
bukan untuk kepentingan diri sendiri atau
golongan, tetapi untuk bangsa dan negara
serta seluruh rakyat.
Komitmen terhadap bangsa dan
negara serta seluruh rakyat amat penting
dimiliki oleh hakim konstitusi karena
putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
final dan mengikat seluruh warga negara
dan segenap penyelenggara negara.
Oleh karena itu UU Mahkamah
Konstitusi melarang hakim konstitusi
merangkap menjadi pejabat negara lain,
anggota partai politik, pengusaha, advokat,
atau pegawai negeri. Negarawan adalah
kualitas pribadi yang tidak terbatas pada
kelompok atau profesi tertentu.
Negarawan dapat berasal dari
akademisi, politisi, birokrat, dan berbagai
profesi atau bahkan masyarakat biasa.
Namun, sebagai perwujudan dari makna
negarawan, pada saat seseorang menjabat
sebagai
hakim
konstitusi, semua
ikatan yang dapat mengurangi kualitas
kenegarawanan
harus
ditanggalkan
agar dapat merdeka dalam memeriksa,
mengadili,
dan
memutus
perkara
demi tegaknya hukum dan keadilan
konstitusional.[]
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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