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Sebuah perhelatan akbar bertaraf internasional
kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Kegiatan pada 11-13 Juli lalu di Hotel Shangri-La,
Jakarta, adalah Simposium Internasional bertema
“Negara Demokrasi Konstitusional”. Simposium
yang diikuti peserta dari 23 negara itu digelar
dalam rangkaian peringatan ulang tahun MK ke-8
yang jatuh pada 13 Agustus mendatang. Bagaimana
beritanya?
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M

ajalah KONSTITUSI Edisi Juli 2011 menampilkan
berbagai informasi menarik, terutama berita bertaraf
internasional berupa Simposium Internasional bertema
“Negara Demokrasi Konstitusional” yang kami hadirkan
dalam edisi khusus. Acara simposium ini untuk kedua
kalinya diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK)
dalam rangka memperingati ulang tahun MK ke-8 yang
jatuh pada 13 Agustus 2011.
Acara ini berlangsung pada 10-13 Juli 2011 dan MKRI menjadi tuan rumah
acara yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Simposium itu diikuti
oleh 23 negara, antara lain dari delegasi Austria, Azerbaijan, Cile, Kolombia, Jerman,
Kazakhstan, Korea, Malaysia, Meksiko, Filipina, Rusia, Spanyol, Thailand, Timor
Leste, Turki, Ukraina, Uzbekistan, Venezuela, Tajikistan, Mongolia, Maroko, dan
Lithuania.
Berbagai acara penting dan informatif disajikan pada simposium tersebut,
misalnya ada sesi pleno para delegasi, kesimpulan seluruh sesi pleno, acara courtesy
call para delegasi, dan sebagainya. Simposium Internasional secara resmi ditutup
oleh Ketua MKRI Mahfud MD pada Rabu (13/7) malam di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Saat itu Mahfud mengatakan kehadiran MKRI dinilai telah menumbuhkan kesadaran
masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya.
Selain itu dalam edisi khusus ini terdapat tulisan kolom yang mengulas
“Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Prinsip Checks and Balances” oleh Dr.
Muchammad Ali Safaat dan “Mekanisme Checks and Balances di Antara LembagaLembaga Negara” oleh Dr. Ni’matul Huda, serta berbagai rubrik menarik lainnya.
Sebelum masuk ke tulisan kolom, rubrik Catatan MK yang ditulis Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar dengan berbagai pertimbangan kami letakkan sebelum edisi
khusus untuk memudahkan pembaca memperoleh gambaran yang utuh tentang
substansi acara ini.
Dalam Rubrik ‘Laporan Utama’ ditampilkan berita “MK Nyatakan Frasa”
'Kewajiban Mengikuti Verifikasi' UU Parpol Inkonstitusional”. Dalam berita Laporan
Utama itu dipaparkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan
Pemohon dalam perkara No.15/PUU-IX/2011. MK berpendapat, pengaturan status
badan hukum partai politik, baik oleh UU No. 2/2008 tentang Partai Politik maupun
UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, telah tepat
dan benar. Oleh karena partai politik masih tetap diakui berstatus badan hukum maka
status badan hukum tersebut haruslah tetap mendapat perlindungan konstitusional
oleh Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.
Selain itu ada berita pengujian Pasal 65 UU MK, terkait kemandirian profesi
advokat, serta berita mengenai putusan UU KUHP, putusan UU KUHAP, putusan UU
Perkoperasian, putusan UU Pemda maupun sejumlah berita sidang menarik lainnya,
seperti berita pengujian UU Perkawinan, UU Piagam ASEAN. Termasuk berita-berita
perselisihan hasil Pemilukada, baik berupa putusan, pemeriksaan pendahuluan hingga
pembuktian dari para saksi yang berperkara.
Demikian sekilas pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami ucapkan Selamat
Membaca!

EDITORIAL

Sang Pengawal Negara
Demokrasi Konstitusional

B

agi
Mahkamah
Konstitusi
(MK),
peringatan
hari
jadi bukan sekadar
perhelatan seremonial belaka.
Untuk itu, satu bulan sebelum
merayakan ulang tahunnya yang
kedelapan, pada 11 hingga 13 Juli
lalu, MK mengadakan kegiatan
yang lebih bermakna, yakni
simposium internasional dengan
tema besar “Negara Demokrasi
Konstitusional”.
Simposium
yang diikuti oleh peserta dari 23 negara tersebut bukan hanya
menunjukkan eksistensi MK Indonesia di mata dunia. Lebih dari
itu, tema yang diusung dalam simposium merupakan isu global
yang penting menyangkut cita-cita penyelenggaraan negara
demokratis yang modern, yaitu negara demokrasi konstitusional.
Para pendiri bangsa Indonesia sendiri sudah sejak awal
mencita-citakan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi
konstitusional. Secara tersurat cita-cita itu terwujud dalam batang
tubuh maupun Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) 1945,
yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Prinsip negara demokrasi
itu, antara lain tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
sebelum perubahan, yang menyebutkan bahwa kedaulatan adalah
di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sedangkan pernyataan bahwa Negara Indonesia menganut
sistem konstitusional terdapat dalam Penjelasan UUD 1945. Di sana
disebutkan, “Negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) bukan atas
kekuasaan belaka (machtstaat) dan prinsip sistem konstitusional
(berdasarkan atas konstitusi) tidak berdasar atas absolutisme.”
Sayangnya, prinsip itu tidak dicantumkan secara jelas dalam
pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Dalam kenyataannya, prinsip
negara konstitusional itu pun tidak sepenuhnya dilaksanakan
oleh rezim yang berkuasa pascakemerdekaan Indonesia hingga
jatuhnya rezim orde baru pada 1997.
Perubahan UUD 1945 kemudian berupaya membuat
koreksi atas penyelenggaraan negara otoritarian pada masa
lampau, yakni dengan memberikan batasan-batasan kekuasaan
yang jelas. Untuk menghindari penyimpangan, pembatasan itu
sejak awal sudah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan
UUD 1945, dengan menyatakan bahwa sistem penyelenggaraan
kekuasaan di Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Secara
lengkap ayat tersebut berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Prinsip demokrasi yang dimaksud terurai dalam
kalimat, “kedaulatan berada di tangan rakyat.” Adapun prinsip
konstitusional secara jelas terungkap dalam kalimat, “dilaksanakan

menurut Undang-undang Dasar”. Dengan demikian pelaksanaan
kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah
lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh
berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.
Ketentuan tersebut ditopang kembali oleh ayat 3 UUD 1945
perubahan, yang mempertegas prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat
(3) tersebut berbunyi, “Indonesia adalah negara hukum”.
Kedaulatan yang dimaksud di atas, menurut UUD 1945
perubahan, kemudian dilaksanakan oleh MPR, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden,
Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi
Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lain-lain
sesuai tugas dan wewenang yang diatur oleh UUD 1945. Adapun
untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden, rakyat dapat
secara langsung melaksanakan kedaulatannya melalui pemilihan
umum.
Pada masa lalu, dengan dilaksanakannya pemilihan umum
maka Indonesia sudah dianggap sebagai negara demokrasi.
Namun, pemilu saja tidak cukup, karena diperlukan pembatasan
kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara, yang
beberapa di antaranya—seperti eksekutif dan legislatif— dipilih
langsung oleh rakyat.
Dalam UUD 1945 perubahan, kewenangan dan kekuasaan
masing-masing lembaga negara diatur dan dirinci sedemikian rupa
dan saling mengimbangi serta membatasi antara satu dengan yang
lainnya berdasar ketentuan konstitusi. Inilah yang disebut sistem
perimbangan kekuasaan atau mekanisme “check and balances”.
Sedangkan untuk mengontrol bagaimana sistem itu
bekerja, hadirlah Mahkamah Konstitusi. Warga negara yang
merasa hak-hak konstitusionalnya terlanggar, dapat secara
langsung “menggugat” negara melalui Mahkamah ini.
Melalui Perubahan UUD 1945, Indonesia meninggalkan
“supremasi parlemen” menjadi “supremasi konstitusi”. Di
sinilah MK dituntut untuk mengawal pelaksanaan demokrasi
konstitusional. Salah satu kewenangan MK adalah menguji
undang-undang melalui mekanisme pengujian dengan konstitusi
sebagai batu uji. Tanpa perlu dirinci satu per satu, di dalam banyak
kasus, putusan MK telah terbukti berhasil menguraikan benangkusut ketatanegaraan di Indonesia melalui wewenangnya sebagai
negative legislator.
Itulah yang dilakukan MK selama delapan tahun berdiri.
Oleh karena itu, wajar saja apabila banyak pihak, sebagaimana
disampaikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidato
pembukaan simposium, menyebutkan bahwa MK berperan
mengantarkan Indonesia dari negara transisi demokrasi menuju
negara demokrasi. Meski terbilang singkat, pengalaman delapan
tahun itu sungguh berharga untuk dibagikan dengan negaranegara di dunia dalam sebuah simposium.
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SUARA PEMBACA

Konsistensi MK Menjalankan Tata Tertib Persidangan
		 Selama menjadi wartawan politik dan hukum, saya
paling berkesan melakukan liputan di Mahkamah Konstitusi
(MK). Sebab, MK memiliki tata tertib persidangan yang
dijalankan dengan konsisten oleh orang-orang di dalamnya.
Dalam menjalankan tata-tertib persidangan itu, para petugas juga
tidak ”pilih kasih”.
Contohnya sewaktu saya meliput salah satu sidang
perkara pemilukada, para peserta sidang yang mendapatkan
tempat duduk di balkon tidak dapat berbuat seenaknya. Mereka
tetap harus mengikuti tata tertib persidangan meski panel hakim
tidak dapat melihat mereka. Kalau ada yang melanggar, seperti
mengangkat kaki atau tidur-tiduran, petugas keamanan langsung

mengingatkan. Bahkan pernah, dalam salah satu sidang perkara
pemilukada, salah satu saksi berkali-kali membiarkan telepon
genggamnya berbunyi sehingga hakim panel memintanya keluar
ruang sidang.
Penegakan tata tertib dan konsistensi seperti itu
mencerminkan visi misi MK sebagai salah satu lembaga negara.
Berbeda sekali dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang
membiarkan peserta sidang atau para penonton sidang tidurtiduran dan tertawa riuh di balkon ruang rapat. Tetap konsisten
MK!
Yohanes Satrio, Wartawan Media Cetak Nasional

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
6
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Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan
cover buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan
mendapat honorarium.
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Demokrasi Konstitusional
Sebuah demokrasi konstitusional adalah pemerintah
berdasarkan hukum; koalisi dan aturan mayoritas seimbang
dengan hak-hak mayoritas dan individu, hak seimbang dengan
tanggung jawab, termasuk tanggung jawab warga negara untuk
mempelajari setiap sejarah pemerintah konstitusional.
Itu adalah pernyataan yang termuat dalam situs www.
jurlandia.org, sebuah website yang mengupas pengertian
demokrasi konstitusional dan sejarah negara-negara penganutnya.
Dalam situs ini dituturkan bahwa demokrasi menjamin adanya
kebebasan penyelidikan, berasosiasi, berekspresi, termasuk
kebebasan pers, juga adanya prinsip checks and balances
antara lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Pemilihan
umum yang bebas dan peradilan yang independen juga menjadi
penjabaran makna demokrasi konstitusional.
Situs ini berisi esai, institut jurlandia, daftar artikel dan
makalah-makalah seputar demokrasi dan konstitusi serta lebih
khusus mengenai demokrasi konstitusional. Ini sejalan dengan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada Juli 2011 ini
mengadakan Simposium Internasional bertema “Constitutional
Democracy State”.
Situs ini menyebutkan, perdebatan mengenai demokrasi
konstitusional amat dinamis dan melahirkan banyak draf
konstitusi. Orang-orang membicarakan tentang praktik demokrasi
konstitusional dalam kehidupan nyata. Sambil anda membuka
makalah dari para peserta dan pemateri yang kemarin mengikuti
simposium di Jakarta mengenai demokrasi konstitusional di
berbagai negara, silahkan anda membuka situs ini sebagai
pengayaan pengetahuan ketatanegaraan kita. (Yazid)

Ketika mengetahui situs yang alamatnya ditulis dalam
bahasa Indonesia ini, ternyata itu tidak dimiliki orang Indonesia.
Justru kata “demokrasi” yang sering kita pahami sebagai bahasa
Indonesia ini, juga dipahami sebagai makna ‘demokrasi’ oleh
bangsa lain. Silahkan buka situs ini sehingga rasa penasaran tidak
berlarut-larut.
Situs ini tidak hanya menyediakan informasi mengenai
demokrasi saja. Ada banyak topik yang disuguhkan, mulai isu
nuklir, tsunami, politik, ekonomi, dan lainnya. Menariknya,
pengelola situs menyediakan kontak via facebook dan twitter agar
anda dapat semakin terhubung dengan mudah.
Dalam konteks isu demokrasi sebagaimana nama resmi
situs ini, banyak penulis “mampir” dan menuliskan gagasannya
tentang demokrasi. Mungkin bagi kita agak sedikit kesulitan
memahami bahasanya, karena banyak yang tidak diterjemahkan
dalam bahasa Inggris.
Tapi, setidaknya situs ini mendorong setiap orang di
manapun dan dari negara manapun untuk mau menuangkan
gagasannya sebagai warga negara untuk membincang demokrasi
di negaranya masing-masing.
Sebagai orang Indonesia, kita boleh kaget dengan situs
demokrasi ini. Tapi itulah, ternyata memang banyak kesamaan
kata demokrasi di dunia ini. Selamat menjelajah demokrasi dunia.
(Yazid)
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Catatan mk

Negara Demokrasi
Konstitusional
Oleh Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal MK

G

agasan dan pemikiran mengenai sistem
bernegara telah menjadi perhatian
umat manusia sejak peradaban manusia
mempraktikkan bentuk awal organisasi
negara itu sendiri.
Jika saat ini demokrasi dipandang sebagai
pilihan sistem terbaik dari yang terburuk dalam
penyelenggaraan negara, tidak demikian halnya
kemunculannya dalam pemikiran Yunani kuno.
Demokrasi saat itu memiliki pengertian negatif sebagai
pemerintahan oleh banyak orang yang tidak tahu arah
dan bagaimana penyelenggaraan negara yang baik.
Aristoteles misalnya mengklasifikasikan
demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang banyak
yang masuk dalam kualifikasi bad and perverted form.
Demikian pula halnya dengan gagasan negara hukum.
Pada awalnya Plato menyatakan the best possible state
dapat dicapai jika dipimpin oleh seorang philosopher
king. Namun dalam karya selanjutnya, Nomoi, Plato
menyatakan hal itu tidak mungkin terwujud karena
tidak mungkin mendapatkan seseorang dengan kualitas
philosopher king.
Di sisi lain, dengan kekuasaan yang absolut,
saat seseorang menduduki posisi raja, segala bentuk
penyalahgunaan kekuasaan terbuka lebar. Plato pun
mengajukan gagasan the second best state, yaitu
negara yang mendasarkan pada hukum sebagai
pembatas bagi kekuasaan. Kedua gagasan itu,
demokrasi dan nomokrasi, saat ini telah berkembang
saling berkonvergensi yang memunculkan konsep
negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi
berdasarkan hukum atau secara sederhana disebut
sebagai negara demokrasi konstitusional.
Di dalam negara demokrasi konstitusional,
antara demokrasi dan nomokrasi saling melengkapi.
Demokrasi dipilih karena berlandaskan pada martabat
dan kesederajatan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan

8
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ini juga menjadi aspek penting tujuan hukum, yaitu
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, sistem
demokrasi yang bersandar pada kebebasan dan suara
mayoritas dapat tergelincir pada tirani ataupun anarki
yang justru merugikan prinsip kemanusiaan yang
hendak ditegakkan.
Di sinilah peran hukum yang memberikan
kerangka atas jalan demokrasi agar tidak mengorbankan
tujuannya sendiri. Sebaliknya, hukum sebagai kaidah
normatif di samping dimaksudkan sebagai kerangka
dan pembatas kekuasaan, juga sekaligus sebagai
legitimasi bagi kekuasaan itu sendiri. Namun pada
titik ini terdapat potensi penyelewengan hukum, yaitu
hanya dijadikan sebagai legitimasi bagi kekuasaan dan
sama sekali tidak memberikan batasan.
Hukum dapat saja digunakan oleh penguasa
sebagai alat pembenar sehingga melahirkan
otoritarianisme yang menisbikan keadilan dan
penghormatan terhadap harkat kemanusiaan. Untuk
membendung potensi itu, hukum harus dibuat secara
demokratis, dalam arti normanya harus sesuai dengan
nilai dan tujuan demokrasi serta proses pembuatannya
pun harus demokratis. Hanya dengan demikian,
hukum akan terhindar dari sekadar sebagai pembenar
kekuasaan yang zalim.
Perpaduan antara demokrasi dan nomokrasi
bermukim pada semangat konstitusionalisme.
Konstitusi menjadi rumah bagi suatu bangsa karena
merupakan wujud perjanjian sosial segenap komponen
bangsa dan warga negara. Konsekuensinya, konstitusi
menjadi hukum tertinggi yang memuat cita-cita negara,
tujuan demokrasi, serta tujuan hukum.
Tiga Aspek Utama
Dalam konteks penyelenggaraan negara,
setidaknya ada tiga aspek utama yang merupakan
pelaksanaan demokrasi dan nomokrasi di dalam

konsep negara demokrasi konstitusional, yaitu dasar penyelenggaraan itu harus sesuai dengan
penataan hubungan antarlembaga negara, proses kehendak rakyat. Sebagai hukum tertinggi, tempat
legislasi, dan judicial review.Penataan hubungan prinsip dan norma dasar negara hukum konstitusional
antarlembaga negara merupakan aspek penting karena bermukim, konstitusi adalah puncak dari sistem
pada hakikatnya lembaga-lembaga inilah yang akan hukum nasional. Oleh karena itu, untuk mengawal
menjalankan kekuasaan negara.
dan menjamin manifestasi
Penataan
kelembagaan
demokrasi dan nomokrasi
adalah penataan relasi kekuasaan
dalam
penyelenggaraan
Perpaduan antara
dengan tujuan: pertama, mampu
negara diperlukan mekanisme
mencapai
tujuan
bernegara,
untuk menyangga supremasi
berdemokrasi, dan berhukum; demokrasi dan nomokrasi konstitusi.
kedua,
mampu
membatasi
Di sinilah mekanisme
dan menjaga agar tidak terjadi bermukim pada semangat judicial review diperlukan
akumulasi kekuasaan yang dapat
sebagai
aspek
ketiga
konstitusionalisme.
dipastikan akan berujung pada
pelaksanaan demokrasi dan
penyalahgunaan
kekuasaan.
nomokrasi. Judicial review
Konstitusi menjadi
Dalam aspek inilah lahir prinsip
dalam hal ini meliputi
pemisahan kekuasaan (separation
konstitusionalitas
rumah bagi suatu bangsa pengujian
of powers) yang dimaksudkan
maupun pengujian terhadap
untuk adanya saling mengawasi
karena merupakan wujud aturan yang lebih rendah
dan mengimbangi (checks and
untuk menegakkan hierarki
balances) antarlembaga negara.
perjanjian sosial segenap hukum karena hanya dengan
Pembatasan dan penataan
kesesuaian hierarkis tersebut
lembaga ini dituangkan dalam
demokrasi dan nomokrasi
komponen bangsa dan
aturan hukum yang membatasi
dapat terimplementasi secara
sekaligus
melegitimasi
koheren dari konstitusi hingga
warga negara.
kekuasaan lembaga itu masingpelaksanaan penyelenggaraan
masing. Aspek penting kedua
negara.
dalam negara demokrasi yang
Gagasan negara demokrasi
konstitusional adalah pembuatan hukum melalui yang konstitusional selalu mengalami dinamika, baik
proses legislasi. Sesuai dengan prinsip nomokrasi, pada aspek penataan lembaga negara, proses legislasi
semua penyelenggaraan negara harus dilakukan maupun judicial review. Dinamika ini terjadi karena
berdasarkan aturan hukum. Sesungguhnya hukumlah berelasi dengan kekuasaan yang dinamis. Tatanan yang
yang menentukan bagaimana penyelenggaraan negara telah ada dan kita miliki saat ini akan selalu berkembang
sesuai prinsip rule of law and not of man.
seiring dengan perkembangan gagasan dan konstelasi
Dengan sendirinya, agar negara diselenggarakan kenegaraan.
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
sesuai dengan kehendak rakyat, hukum yang menjadi
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krasi

M

ahkamah Konstitusi
(MK) dalam rangka
ulang tahun ke-8,
menyelenggarakan
acara
Simposium
Internasional bertema
Negara
Demokrasi
Konstitusional (Constitutional Democratic State), pada
11-13 Juli lalu di Hotel Shangri-La, Jakarta. Tema yang
diambil dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui
secara komprehensif perkembangan praktik di berbagai
negara dalam mengimplementasikan dan memperkuat
penerapan nilai-nilai demokrasi dan nomokrasi di
masing-masing negara.
Ada tiga subtema dari tema besar ini, yaitu
Peran MK atau Institusi Sejenis dalam Menguatkan
Prinsip-Prinsip Demokrasi, Demokratisasi dalam
Proses Pembentukan Undang-Undang, dan Mekanisme
Checks and Balances Antarcabang Kekuasaan
Negara.
Saat ini, kelemahan demokrasi dilengkapi
dengan nomokrasi sebagai pilihan terbaik. Di dalam
sambutannya, Sekretaris Jenderal MK, Janedjri
M. Gaffar menyebutkan, Simposium Internasional
diselenggarakan berdasarkan kenyataan demokrasi
sebagai sebuah kebutuhan mutlak. “Demokrasi
dipercaya sebagai sistem negara yang mampu
mentransformasikan aspirasi dan kepentingan
masyarakat untuk mewujudkan tujuan negara,” ujarnya.
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sia

one

Co

12

nd

The

Demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, lembaga tersebut terkait dengan kepentingan kepala
sebagai kesepakatan bersama seluruh masyarakat, yang negara. ”Prinsip independensi MK mari sama-sama
lahir dari proses demokratis dan memainkan peran kita jaga, apa pun alasannya,” ujar Mahfud.
dalam mewujudkan dan mengarahkan demokrasi.
Untuk menegakkan independensi tersebut,
Penerapan
prinsip-prinsip
demokrasi yang perlu dilakukan menyeleksi hakim konstitusi
konstitusional tersebut, lanjut Janedri, sebuah bangsa yang memiliki integritas tinggi, ada pengawasan yang
dan negara menempuh pengalaman dan praktik yang efektif, serta pelaksanaan prosedur yang sesuai aturan
berbeda-beda. Oleh karena itu, berbagi informasi tentang yang akuntabel dan terbuka. Upaya untuk menegakkan
pengalaman dan praktik demokrasi konstitusional, independensi tersebut, menurut Mahfud, bukan karena
menurut dia, selain diperlukan, juga
ada tuntutan dari masyarakat semata,
bermanfaat bagi setiap bangsa
tetapi syarat negara hukum dan
th Annive
r sa r y
8
e
h
untuk belajar dari kelebihan
demokrasi. Ia memberi
T
dan kelemahan negara
alasan,
pengawasan
lain: agar kekuasaan
menjadi kebutuhan
kehakiman berperan
yang
alamiah
optimal
dalam
dan
substansif
menguatkan prinsipbagi hakim MK
prinsip demokrasi
agar
terhindar
konstitusional,
dari
perilaku
sti
m e m a s t i k a n
melenceng,
dapat
I
f
tut
o
demokratisasi
proses
menegakkan martabat
ion
blic
al Co
u
p
e
legislasi dan membangun
hakim,
serta menciptakan
R
urt of The
tatanan lembaga-lembaga negara
keberpihakan pada hukum dan
berjalan berdasarkan prinsip checks and
keadilan.
balances.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sendiri menyatakan komitmennya mendorong
Independensi Peradilan
MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang
Dalam pembukaan simposium yang berlangsung independen. Ia menyatakan keinginannya untuk
di Istana Negara, 11 Juli lalu itu, Ketua MK, Moh. selalu memberi teladan bagi lembaga tersebut. Kepala
Mahfud MD menyatakan komitmen MK untuk tetap Negara mengatakan akan selalu menghormati dan
menegakkan prinsip independensinya, sehingga tidak melaksanakan setiap keputusan yang dikeluarkan
ada satu pihak pun yang bisa mengintervensi lembaga oleh MK sebagai bagian dari penegakan aturan dan
tersebut dalam mengambil keputusan. Presiden supremasi hukum. “Saya dorong MK tampil sebagai
sekalipun, menurut dia, sama sekali tidak boleh lembaga kekuasaan kehakiman yang independen,”
melakukan intervensi, sekalipun sejumlah perkara ujarnya dalam pembukaan Simposium Internasional itu.

Di
sisi
lain,
Presiden
menyatakan
kebanggaannya Indonesia telah dijadikan contoh
oleh sejumlah negara yang pemerintahannya sedang
melakukan transisi menuju negara demokrasi.
Dengan capaian dan tantangan proses demokrasi
yang sekarang dijalankan, menurut Kepala Negara RI
tersebut, Indonesia terus menyimak dengan seksama
perkembangan yang terjadi di negara lain, terutama
di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. “Kami
merasa terhormat ketika disebut dalam berbagai
kesempatan, sebagai model negara yang dapat dicontoh
dalam transisi menuju demokrasi,” tutur Presiden.
Penerapan nilai demokrasi tersebut di Indonesia,
menurut Presiden, terus menunjukkan kemajuan
yang sangat cepat, sehingga Indonesia telah tampil
menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,
setelah Amerika Serikat dan India. Presiden kemudian
menyebutkan beberapa indikasinya menunjukkan itu.
Demokrasi Akan Selalu Tumbuh
Praktik demokrasi di tiap negara, memiliki
corak berbeda-beda karena berbagai faktor sejarah
masing-masing negara. Selain itu, demokrasi
dianggap sistem yang paling tahan uji. Namun,
demokrasi mampu bertahan dan tahan uji, kata Francis
Fukuyama dalam Kemenangan Kapitalisme dan
Demokrasi Liberal (2001) karena dalam demokrasi
bisa menjawab pengakuan individu. Inti demokrasi
adalah pengakuan.
Namun, Antony Giddens dalam bukunya
Beyond Left and Right (1994) menyatakan kemenangan
demokrasi (liberal) dan sebagai kehancuran dan
keruntuhan Uni Sovyet, karena ketidakmampuan
pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang

terjadi dalam masyarakat modern. Jadi tantangan juga
akan dihadapi semua negara demokrasi konstitusional
untuk mau belajar atas kelemahan praktik-praktik yang
terjadi jika ingin bertahan terhadap keruntuhan sebuah
negara.
Simposium yang berlangsung selama tiga hari
itu dibagi ke dalam tiga panel membahas praktikpraktik demokrasi di 23 negara. Pembagian ini
berdasarkan tantangan nyata akan praktik negara
demokrasi konstitusional. Pertama, kekuasaan
kehakiman yang memiliki kewenangan mengawal
dan menjaga konstitusi dapat berperan lebih optimal
dalam
menguatkan
penerapan
prinsip-prinsip
demokrasi konstitusional. Selanjutnya, memastikan
proses legislasi berlangsung secara demokratis, baik
proses dan hasil yang akan dicapai. Tidak hanya
prosedur, tetapi substansi dan cita-cita konstitusi harus
mengalir dan menjadi jiwa undang-undang. Kemudian
tantangan berikutnya adalah membangun tatanan dan
hubungan lembaga-lembaga negara melalui penerapan
mekanisme checks and balances untuk menguatkan
prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi.
Dari diskusi dapat ditarik benang merah terkait
tema-tema demokratisasi legislasi, mekanisme checks
and balances dan peran MK mengawal prinsip-prinsip
demokrasi. Semua ini dalam rangka saling belajar dan
menimba pengalaman masing-masing negara yang
dapat dimanfaatkan untuk semakin memperkokoh
sistem demokrasi itu sendiri agar berjalan sesuai ramburambu hukum dan konstitusi. Tanpa melalukan evaluasi
atas kelemahan dirinya sendiri, maka demokrasi tidak
hanya akan tumbuh, akan tetapi kita akan kembali
ke belakang menjadi negara yang otoriter dan anti
demokrasi. (Rita Triana/ Miftakhul Huda)
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Pembukaan acara

Momentum Meningkatkan
Kinerja dan Pengabdian
Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi
(MK), yang diselenggarakan dalam rangka menyambut
ulang tahun ke-8 MK, dibuka secara langsung oleh
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang
Yudhoyono, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/7).
Simposium yang bertemakan Constitutional
Democratic State (Negara Demokrasi Konstitusional)
tersebut diikuti oleh pimpinan dan hakim MK atau
institusi sejenis, dan pimpinan maupun anggota
parlemen dari 23 negara di dunia.

Pembukaan kegiatan
Simposium Internasional
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (MK-RI)
bertemakan Constitutional
Democratic State (Negara
Demokrasi Konstitusional),
dalam rangka menyambut
ulang tahun ke-8, yang
dibuka secara langsung
oleh Presiden Republik
Indonesia, Susilo Bambang
Yudhoyono, Senin (11/7) di
Istana Negara Jakarta
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Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua MK
RI, Moh. Mahfud MD, para hakim kontitusi, menteri
Kabinet Bersatu II, para duta besar dan para pejabat
organisasi International, serta para dosen dari berbagai
daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden berpesan kepada
pimpinan MK dan hakim konstitusi agar kegiatan ini
dijadikan momentum untuk meningkatkan kinerja dan
pengabdian kepada MK dalam menegakkan hukum
dan mengawal konsitusi.

Ketua MKRI Moh.
Mahfud MD ketika
menyampaikan
sambutan pada acara
pembukaan Simposium
International MK.
Senin (11/7), di Istana
Negara, Jakarta.
Humas MK/Ray Bahtiar

Selain itu Presiden juga mengatakan bahwa
tema simposium ini juga cukup sangat tepat. Menurut
Presiden, negara-negara yang menerapkan pratek
demokrasi di muka bumi ini, hampir pasti ingin
mewujudkan negara demokrasi yang konstitusional.
“Bukan lah negara demokrasi jika tidak berdasarkan
konsitusi, pranata hukum, dan aturan main yang
disepakati,” papar Presiden.
Dalam perkembangan demokrasi yang telah
mewarnai kehidupan dan peradapan umat manusia,
menurut Presiden, demokrasi diyakini sebagai sistem
yang paling baik dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di antara pilihan berbagai sistem yang
ada. “Apapun prinsip, dalih, dan jargon kebebasan,
demokrasi tidak boleh keluar dari koridor konstitusi.
Inilah kolaborasi yang elegan antara konstitusionalisme
dengan demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama,
Ketua MKRI Moh. Mahfud MD dalam sambutannya
mengatakan bahwa terwujudnya sebuah negara yang
demokatis seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri
bahwa MK mempunyai peranan yang sangat penting.
MK berkiprah dengan lembaga negara lain dalam
upaya bersama membangun tatanan bangsa Indonesia
yang lebih demokratis. ”Atas dasar itu pula, MK
mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai
lembaga negara yang berhasil. Oleh karenanya MKRI,
diakui memiliki peran strategis dalam memantapkan
jati diri sebagai lembaga demokrasi konstiusional,”
jelasnya.
Sebelum Presiden RI dan Ketua MK
mengemukakan kata sambutannya, Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar menyampaikan laporan panitia
dari penyelenggaraan acara tersebut. Ia melaporkan
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Para hakim konstitusi
dan peserta Simposium
Internasional sebelum
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono membuka acara,
di Istana Negara, Jakarta,
Senin (11/7)

Sekretaris Jenderal
MKRI Janedjri M. Gaffar
menyampaikan laporan
panitia penyelenggaraan
Simposium, Senin (11/7)
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bahwa Simposium Internasional yang bertemakan
”Constitutional Democratic State (Negara Demokrasi
Konstitusional” ini akan dibagi dalam tiga sub tema.
Pertama, The Role of Constitutional Court and
Equivalent Institution in Strengthening the Principles
of Democracy (Peran MK dan Institusi Sejenis dalam
Menguatkan Prinsip-Prinsip Demokrasi). Kedua, The

Democration of Lawmaking Process (Demokratisasi
dalam Membuat Undang-Undang). Dan, ketiga, The
Mechanism of Balance Among State Institutions
(Mekanisme Check and Balances di antara LembagaLembaga Negara). “Pembagian tersebut diharapkan
bisa lebih mengoptimalkan hasil yang diperoleh dari
kegiatan ini,” ujarnya.

Welcoming Dinner
Kegiatan Simposium Internasional yang
dihadiri oleh 23 negara, dalam rangka memperingati
hari ulang tahun ke-8 MK, diawali dengan kegiatan
Welcoming Dinner. Kegiatan tersebut dimulai tepat
pukul 19.00 – 22.00 WIB di Hotel Shangri-La, Jakarta,
Minggu (10/7). Selain para peserta simposium,
juga hadir beberapa pimpinan lembaga negara,
diantaranya Ketua MPR RI Taufik Kiemas dan Ketua
DPD RI Irman Gusman.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD menyampaikan
ucapan terima kasih atas kehadiran para peserta dan
undangan, serta mengharapkan agar para peserta

dapat menikmati suasana simposium dan atmosfir
Jakarta. Selain itu, ia juga menginginkan agar dalam
simposium kali ini para peserta dapat saling belajar dan
berbagi tentang penegakan prinsip-prinsip demokrasi
serta konstitusi di masing-masing negara.
Dalam acara tersebut, para tamu dimanjakan
dengan berbagai pentas seni, seperti Tari Pendet,
Tari Tifa, Tari Jaipong, dan Tari Rondhing, serta
disempurnakan dengan penampilan penyanyi senior
Harvey Malaiholo dan salah satu finalis Indonesia
Mencari Bakat (IMB), Putri Ayu. (Nano Tresna A/
Lulu Anjarsari/Dodi/Shohibul umam/Mh)
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Empat Pimpinan Lembaga
Negara Jadi Pembicara

R

eformasi politik di Indonesia pada 1998
meniscayakan reformasi terhadap konstitusi.
Karena konstitusi merupakan landasan dasar
negara yang menentukan desain dan praktik
penyelenggaraan negara, termasuk politik. Oleh sebab
itu, reformasi mensyaratkan penyempurnaan terhadap
materi muatan konstitusi.
”Salah satu alasan kuatnya ialah UUD 1945
yang berlaku saat itu, dinilai terlalu banyak celah
dan kelemahan sehingga dipandang tidak dapat lagi
dijadikan sandaran membangun Indonesia yang
lebih demokratis. Atas dasar itu, reformasi konstitusi
ditempuh sebagai agenda utama mengawali proses
reformasi di Indonesia,” ungkap Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai Pembicara dalam
Sesi Pleno Kedua The International Symposium on

Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia (MKRI)
Moh Mahfud MD
saat menyampaikan
materi dalam Second
Plenary Session yang
berlangsung Senin
(11/7) siang di Hotel
Shangri-La, Jakarta.
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Constitutional Democratic State bertemakan Negara
Demokrasi Konstitusional (Constitutional Democratic
State) di Hotel Shangrila Jakarta, Senin (11/7).
Lebih lanjut Mahfud mengutarakan latar
belakang dibentuknya MK, sebagai konsekuensi dari
kehendak mewujudkan negara hukum yang demokratis
dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum
sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Dalam
konteks negara demokrasi, mungkin saja terjadi hukum
yang dibentuk melalui mekanisme demokratis akan
tetapi substansinya bertentangan dengan demokrasi,
yang artinya bertentangan pula dengan konstitusi.
Latar belakang lainnya dibentuk MK, karena
Perubahan UUD 1945 mengimplikasikan pergeseran
dan perubahan relasi kekuasaan negara dari distribution
of power system ke separation of power system dalam

Humas MK/Prana Patrayoga

Humas MK/GANIE

kerangka mekanisme checks and balances. Pergeseran
relasi tersebut memungkinkan terjadinya konflik
atau sengketa kewenangan antar lembaga negara.
”Namun sesungguhnya bukan hanya perubahan
relasi saja penyebabnya, sebab banyaknya jumlah
lembaga negara yang baru dibentuk berdasarkan UUD
1945 membuka potensi besar terjadinya sengketa
antarlembaga negara. Mengingat kedudukan lembagalembaga negara tersebut sederajat, maka diperlukan
lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan
menyelesaikan
sengketa
kewenangan
antara
lembaga-lembaga negara tersebut,” urai Mahfud.
Pembicara lainnya, Ketua MPR Taufiq Kiemas
memaparkan reformasi konstitusi merupakan satu
agenda reformasi sebagai bagian dari upaya bangsa
dalam melakukan penataan konsep kenegaraan menuju
terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara
yang lebih demokratis dan konstitusional.
“Implikasi mendasar reformasi konstitusi adalah
penegasan paham kedaulatan rakyat yang tidak lagi
dilaksanakan secara terpusat oleh satu lembaga negara
di MPR. Tetapi oleh lembaga-lembaga negara, sesuai
dengan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam
UUD 1945,” jelas Wakil Ketua MPR Lukman Hakim
Saefuddin yang membacakan makalah Ketua MPR.
Demokrasi adalah pekerjaan yang sedang
dan terus berjalan serta tidak pernah selesai
secara sempurna. Oleh sebab itu, semua sistem
demokrasi, apa pun bentuk kematangan maupun
kesempurnaannya membutuhkan upaya reformasi yang
berkesinambungan. Dalam konteks perkembangan
demokrasi, reformasi konstitusi menjadi lompatan
besar dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
“Negara demokrasi konstitusional hanya

Empat pembicara dari
lembaga tinggi negara
RI hadir dalam Second
Plenary Session di Hotel
Shangri-La, Jakarta. Senin
(11/7) siang.

akan terwujud apabila penyelenggara negara, yang
dalam hal ini diejewantahkan melalui pelaksanaan
tugas dan wewenang berbagai lembaga negara
mampu memberikan konsistensi dan keteladanan
akan pelaksanaan 4 pilar kehidupan berbangsa dan
bernegara,” kata Lukman. Seperti diketahui, empat
pilar tersebut adalah UUD 1945, Pancasila, NKRI dan
Bhinneka Tunggal Ika.
Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie
menyampaikan, penguatan nilai-nilai demokrasi
dalam pelaksanaan tiga fungsi DPR - membentuk
peraturan perundang-undangan, membahas anggaran,
melaksanakan fungsi pengawasan - dilakukan dengan
cara membuka ruang partisipasi publik. Keterlibatan
publik sangat penting, baik dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan, proses pembahasan
anggaran maupun pelaksanaan fungsi pengawasan.
“Partisipasi publik dalam pelaksanaan ketiga
fungsi DPR harus dipandang sebagai suatu proses interaksi,
relasi dan kebersamaan yang melibatkan berbagai pihak
yang meliputi unsur-unsur pemerintah pusat dan daerah,
lembaga suprastruktur, infrastruktur, akademisi, lembaga
sosial masyarakat dan sebagainya,” papar Marzuki.
Selanjutnya Ketua DPR Irman Gusman
menjelaskan, Simposium MK Internasional memiliki
relevansi yang kuat dengan perkembangan kehidupan
politik di Indonesia. Sejak reformasi 1998, suatu era
yang dinamakan dengan transisi kekuasaan dari rezim
otoritarian ke rezim demokrasi, “Perkembangan
kehidupan politik Indonesia memang sedang mengarah
pada suatu proses konsolidasi sistem ketatanegaraan
konstitusional yang demokratis,” tandas Irman. (Nano
Tresna A./mh)
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Sesi pertama

Berbagi Pengalaman
Memperkuat Demokrasi

M

emasuki hari kedua The International
Symposium
on
Constitutional
Democratic
State
bertemakan
Negara Demokrasi Konstitusional
(Constitutional Democratic State), Selasa (12/7), para
peserta dibagi dalam tiga panel terpisah dengan tiga
subtema. Pada Sesi Pertama, membahas tema Peran
Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis dalam
Menguatkan Prinsip-Prinsip Demokrasi (The Role
of Constitutional Court and Equivalent Institution in
Strengthening the Principles of Democracy). Para

peserta mengulas berbagai permasalahan hukum,
demokrasi dan konstitusi, baik dari segi teoritis, aturan
hukum, maupun praktik di negara masing-masing.
Dalam Panel 1 terdapat lima pembicara,
yakni Hakim Mahkamah Konstitusi Federal Jerman
Rudolf Mellinghoff, Hakim Mahkamah Konstitusi
Mongolia Dugerjav Munkhgerel, Presiden Mahkamah
Konstitusi Kolombia Juan Carlos Henoa Perez, Ketua
Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan Rogov Igor
Ivanovich, dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Maria Farida Indrati.

Hakim Konstitusi
Kolombia Juan Carlos
Henoa Perez (tengah)
dan Wakil Ketua MKRI
Achmad Sodiki (kanan)
dalam Session I Panel
I. Selasa (12/7) Hotel
Shangri-La.
Humas MK/Prana Patrayoga
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Rudolf Mellinghoff mengatakan sebagai
aturan umum, demokrasi membutuhkan penentuan
nasib sendiri dari warga negara yang memiliki hak
yang sama. Menurutnya, kebebasan berpendapat oleh
masyarakat adalah prasyarat penting dari proses politik.
Selain itu, harus dipastikan bahwa dalam sebuah
demokrasi parlementer, parlemen sebagai badan
perwakilan rakyat harus efektif dapat melaksanakan
fungsi-fungsinya dalam interaksi dengan badan-badan
konstitusional lainnya.
Sementara itu, Hakim MK Mongolia Dugerjav
Munkhgerel, menuturkan, meskipun MK Mongolia
tergolong masih baru, tetapi perannya sudah cukup
besar yaitu memastikan apapun undang-undang dan
keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara
lain tidak bertentangan dengan konstitusi. “MK juga
mempunyai kewenangan untuk memutuskan terkait
dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
presiden, perdana menteri, ketua Mahkamah Agung,
Jaksa Agung, dan sebagainya, apakah melanggar
konstitusi apa tidak,” terangnya. Di samping itu, MK
Mongolia mempunyai kewajiban untuk menjamin
setiap warga negara Mongolia dan warga negara
asing yang tinggal secara sah di Mongolia, dapat
mengajukan keluhan kepada MK. “Mereka memiliki
hak untuk mengajukan permohonan atau keluhan
kepada Mahkamah Konstitusi Mongolia,” papar
Dugerjav.
Pengalaman lain disampaikan Presiden
Mahkamah Konstitusi Kolombia, Juan Carlos
Henoa Perez. Pada saat memaparkan materinya, ia
menegaskan pelaksanaan demokrasi, partisipasi, dan
pluralisme harus tercermin dalam penghormatan
terhadap martabat manusia. Di Kolombia, menurutnya,
pemungutan suara merupakan instrumen untuk
membangun pemerintahan akuntabel. “Itu adalah
sifat demokratis piagam kita dan itu adalah salah satu
prinsip yang mendasari Konstitusi kita,” katanya.
Disamping berbicara tentang prinsip yang
mendasari konstitusinya, Juan Carlos Henoa Perez
juga menyinggung tentang peran utama MK dalam
yurisdiksi sosial. Ia menerangkan bahwa kontrol
hukum yang ada di Kolombia tidak terlepas dari
dimensi politik yang memungkinkan untuk terusmenerus diawasi publik. “Masyarakat mengoreksi
langsung keputusan mereka, atau mengambil tindakan
untuk memastikan efisiensinya,” terangnya.
Sementara itu, Rogof Igor Ivanovich, Ketua
Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan, menuturkan,
hukum dasar Kazakhstan menjadikannya negara
demokratis, yang menjunjung nilai-nilai tertinggi

manusia, termasuk hak hidup, dan hak-hak kebebasan,
termasuk memberikan jaminan hak kepemilikan.
Sedangkan Hakim Konstitusi Maria Farida
Indrati dari MKRI pada kesempatan tersebut
menekankan peran MKRI dalam melindungi hak
konstitusional warga negara, termasuk hak memilih
dan dipilih. Menurutnya, MK menjamin pelaksanaan
hak tersebut untuk tidak dihambat atau dihalangi oleh
berbagai kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk
menghalangi-halangi secara administratif yang
mempersulit warga negara untuk menggunakan hak
pilihnya.
“Sampai saat ini kehadiran MK dalam
sistem ketatanegaraan, dinilai oleh banyak kalangan
memberi banyak konstribusi bagi tumbuhnya prinsipprinsip demokrasi dan tegaknya hukum di Indonesia.
Sejak berdirinya MK, pembuat UU tidak bisa hanya
berdasarkan kesepakatan mayoritas pada kepentingan
sesaat tetapi harus melihat apakah kepentingan tersebut
bertentangan dengan konstitusi apa tidak,” terang
Maria.
Ultra Petita
Untuk Panel II bertindak sebagai pembicara
adalah Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Anwar Usman, Hakim Mahkamah Konstitusi
Korea Min Hyeong-Ki, Hakim Mahkamah Konstitusi
Lithuania Toma Birmontiene, Hakim Mahkamah
Konstitusi Chile Christian Suarez Crothers, dan Hakim
Mahkamah Konstitusi Spanyol Francisco Perez de Los
Cobos. Panel ini dimoderatori oleh Jawahir Thontowi.
Anwar Usman menyampaikan makalahnya
berjudul ‘The Role of Constitutional Court in
Strengthening the Principles of Democracy in
Indonesia’. Pada kesempatan itu, ia memaparkan
sejarah serta latar belakang pemikiran tentang lahirnya
MKRI. Menurutnya, keberadaan MKRI, salah satunya,
ditujukan untuk meneguhkan penegakan hukum serta
prinsip-prinsip demokrasi.
Selain itu, ia juga menginformasikan data
terakhir perkembangan penanganan perkara di MKRI.
Menurutnya, setidaknya ada 840 permohonan yang
telah diajukan. Termasuk didalamnya, 372 permohonan
Pengujian Undang-Undang (UU), 5 pekara sengketa
kewenangan lembaga negara, 116 perselisihan hasil
pemilihan umum nasional, dan 337 permohonan terkait
perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.
“Ada 781 permohonan yang telah diputus hingga awal
Juli 2011,” ujarnya.
Dalam paparannya, Anwar juga menyinggung
beberapa putusan MK. Ia menegaskan MK selalu

Juli 2011 KONSTITUSI

21

th Annive

The 8

r sa r y

n

tut

ion

al Co

urt of The Repu

blic

I

nd

Co

sti

one

The

sia

EDISI KHUSUS

of

Simposium InternaSional

Pembicara dari Chile,
Hakim Mahkamah
Konstitusi Chile Christian
Suarez Crothers, dalam
Sesi I Panel 2. Selasa,
(12/7) Hotel Shangri-La.

Humas MK/Prana Patrayoga

berupaya melindungi serta memperjuangkan hak-hak
warga negara yang dijamin oleh konstitusi (UUD
1945). Antara lain, terkait dibukanya pintu untuk calon
kepala daerah dari perseorangan dan memperbolehkan
penggunaan KTP dan paspor dalam Pemilihan Umum
Legislatif 2009 yang lalu.
Sementara itu, Christian Suarez Crothers,
memaparkan tentang proses amandemen konstitusi
di Chile. Menurutnya, hasil amandemen sangatlah
memengaruhi perkembangan demokrasi di negaranya.
Dalam konstitusi itu disebutkan, anggota MK Chile
berjumlah 10 orang. “Tiga dari Presiden, tiga dari
Mahkamah Agung, dan empat dari Senat,” ujarnya.
Salah satu kewenangan MK Chile, adalah
menyatakan tidak berlakunya sebuah undang-undang
untuk kasus-kasus tertentu. Ia menyebutkan, dua
di antara ketentuan yang telah dibatalkan oleh MK
Chile ialah aturan yang menyebutkan pengacara harus
memberikan pembelaan secara cuma-cuma serta terkait
hak kesehatan rakyat. Dalam menjalankan tugasnya,
MK Chile, mengadopsi beberapa prinsip hukum
internasional, salah satunya adalah erga omnes. Di
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mana, putusan mengikat kepada seluruh warga negara,
tidak hanya pada para pihak saja. Dalam makalahnya,
Corthes, mengangkat tema ‘‘Constitutional Justice,
Fundamental Rights and Democracy in Chile’’.
Adapun pembicara lainnya, Min Hyeong-Ki
membawa makalah ‘‘The Role of the Constitutional
Court in Strengthening the Principles of Democracy’’,
Toma Birmontienė ‘‘The Doctrine of the Constitutional
Court of Lithuania as an Instrument in Shaping
Democratic Institutions’’, dan Francisco Perez de Los
Cobos ‘‘Constitutional Court’s Role in Strengthening
Democracy in Spain.” Sebelum Panel ditutup, para
peserta juga sempat melakukan tanya jawab singkat.
Salah satu peserta bertanya apakah hakim
di negara masing-masing dapat melakukan ultra
petita. Hakim Min Hyeong-Ki menjawab, di Korea
belum pernah ada putusan ultra petita. Meskipun
tidak menutup kemungkinan untuk itu. “Jika itu
dibutuhkan oleh pengadilan,” ujarnya. Begitupula
di Spanyol. Sedangkan di Lithuania, menurut Toma
Birmontiene, ultra petita dapat dilakukan. “(Kami)
pernah (melakukannya),” katanya.

Masalah Sosial-Kultural
Hal menarik yang muncul pada panel III
seperti yang disampaikan moderator Paulus Hadi
Suprapto. Kelahiran MK di berbagai negara umumnya
terdorong akibat adanya permasalahan sosial kultural
serta munculnya wacana mengenai perlindungan Hak
Asasi Manusia. Sementara, hak untuk menegakkan
demokrasi dapat dinyatakan sebagai faktor utama
munculnya negara demokratis yang konstitusional.
Lima hakim konstitusi dari lima negara
hadir memberikan penjelasan peranan MK di negara
masing-masing pada panel ini. Mereka adalah Hakim
Mahkamah Konstitusi Uzbekistan Uzak Barazov,
Hakim Mahkamah Konstitusi Kerajaan Thailand
Chalermpon Ake-uru, Hakim Mahkamah Konstitusi
Austria Johannes Shcnizer, Hakim Mahkamah
Konstitusi Ukraina Mykhallo Zaporozhets, serta
Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Ahmad Fadlil Sumadi.
“Di dalam sistem ketatanegaraan di
Uzbekistan, MK Uzbekistan memiliki peran penting
untuk memastikan prinsip check and balances berjalan
dengan baik. Mahkamah Konstitusi di Uzbekistan

juga memiliki kewenangan untuk menjaga dan
melindungi hak asasi warga negara Uzbekistan. Prinsip
utama Hakim Konstitusi Uzbekistan bekerja dengan
berdasarkan asas mandiri, kolegial, transparansi, dan
kesamaan hak dalam hukum,” urai Hakim Konstitusi
Uzbekistan Uzak Barazov.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Austria
Johannes Schnizer menjelaskan putusan MK Austria
tidak selalu diikuti dengan implementasi di lapangan,
misalnya saja mengenai putusan MK Austria tentang
papan petunjuk jalan. Menurut Schnizer, di beberapa
wilayah seperti di Campton, dihuni oleh masyarakat
minoritas yang menggunakan bahasa Slovenia sebagai
bahasa sehari-hari.
“Gubernur Campton yang lalu tidak melakukan
putusan MK yang memerintahkan agar papan petunjuk
jalan di Campton harus dibuat dalam dua bahasa arena
konstitusi mengatur hal ini. Dan, kini papan petunjuk
jalan sudah diimplementasikan oleh Gubernur
Campton yang baru dan ternyata meraup jumlah suara
yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan
konstitusi dipahami oleh rakyat Austria,” papar
Schnizer. (Dodi/Lulu Anjarsari/Shohibul Umam/mh)

Humas MK/GANIE

Suasana Sesi
Pertama Panel III.
Tampak dilayar Hakim
Konstitusi Austria
Johannes Schnizer
sedang menyampaikan
makalahnya. Selasa
(12/7) Hotel Shangri-La.
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Peran MK
Mewujudkan Prinsip
Checks And Balances

Oleh Dr. Muchamad Ali Safa’at

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

K

eberadaan Mahkamah Konstitusi (MK)
dapat didekati dari dua aspek yang berbeda,
yaitu aspek politik dan aspek hukum. Dari
sisi politik, keberadaan MK dapat dipahami
sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme
checks and balances antar cabang kekuasaan negara
berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini setidaknya terkait
dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK
di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas
peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa
kewenangan konstitusional lembaga negara.
Sistem demokrasi, baik dari teori maupun
praktik, berlandaskan pada suara mayoritas. Sistem
politik demokrasi pada dasarnya adalah pembuatan
kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui
mekanisme perwakilan yang dipilih lewat Pemilu.
Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat
menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan,
bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh
karena itu diperlukan pembatasan yang rasional, bukan
sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi,
tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi.
Mekanisme judicial review yang di banyak negara
dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk
membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi
tradisional (Choper: 1980).
Dalam sistem demokrasi konstitusional,
penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan
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ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan
yang dipercaya akan mengikuti hukum besi kekuasaan
“powers tend to corrup, absolut power corrupt
absolutely”. Kekuasaan negara dibagi atas cabangcabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masingmasing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang
berbeda. Dalam perkembangnya, kelembagaan negara
dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan
tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut
sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa
antar lembaga negara, baik horisontal maupun vertikal
yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Disinilah
keberadaan MK kembali diperlukan.
Mengingat permasalahan konstitusional di
atas, MK sering dicirikan sebagai pengadilan politik.
Bahkan judicial review secara tradisional dipahami
sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa
suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan
khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh parlemen
dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa
yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan
teknis hukum (Kommers: 1989).
Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah
konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang
menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan
pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan

hukum yang lebih rendah (Kelsen: 1961). Pandangan
ini merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma
hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai the
supreme law of the land. Hierarki tersebut sekaligus
menempatkan landasan validitas suatu norma hukum
adalah norma hukum yang berada di atasnya demikian
seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada
konstitusi pertama.
Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak
hanya terbatas bahwa semua aturan hukum tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi. Supremasi konstitusi
juga mengikat kepada tindakan negara sehingga tidak
ada satu pun tindakan negara yang boleh bertentangan
dengan konstitusi. Untuk mengontrol tindakan negara
ini, terdapat mekanisme constitutional complaint yang
menjadi salah satu wewenang pokok MK di banyak
negara.
***
MK dibentuk sebagai salah satu hasil reformasi
melalui Perubahan UUD 1945 yang menegaskan
dianutnya pemisahan kekuasaan disertai dengan
prinsip checks and balances. Peran MK dalam
menegakkan prinsip check and balances di Indonesia
setidaknya terkait dengan tiga dari lima wewenang
yang dimiliki, yaitu memutus pengujian undangundang, memutus sengketa kewenangan konstitusional
antar lembaga negara, dan memutus pendapat DPR
mengenai pelanggaran hukum Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
Keberadaan dan peran MK yang memiliki
wewenang menguji undang-undang diperlukan guna
mengimbangi kekuasaan pembentukan undangundang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal
itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi
legitimasi bagi tirani mayoritas, tetapi benar-benar
merefleksikan nilai keadilan konstitusional. Dalam
pola hubungan ini, MK berperan dalam mewujudkan
checks and balances, khususnya dalam pembentukan
undang-undang sebagai produk hukum utama yang
menjadi dasar penyelenggaraan negara.
Di sisi lain, dengan dianutnya prinsip checks
and balances dalam UUD 1945, dengan sendirinya
prinsip tersebut menjadi salah satu ukuran yang
digunakan oleh MK untuk menguji suatu UndangUndang. Dengan kata lain, apabila terdapat suatu
norma di dalam Undang-Undang yang bertentangan
atau mengurangi bekerjanya mekanisme checks and
balances antar cabang kekuasaan negara, MK akan
menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
***
Peran MK selanjutnya dalam mewujudkan
checks and balances dapat dilakukan melalui wewenang
memutus sengketa kewenangan konstitusional antar
lembaga negara. Sebagaimana telah diketahui,
Perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem
ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi
MPR, tetapi menempatkan lembaga-lembaga negara
pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan

– dan dalam praktik sudah terjadi – munculnya sengketa
antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum
untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai
adalah Mahkamah Konstitusi.
Melalui wewenang memutus sengketa
kewenangan konstitusional lembaga negara, MK
berperan menjaga agar organisasi negara yang dijalankan
sesuai dengan garis konstitusi oleh setiaplembagalembaga negara yang telah ditentukan kedudukan dan
kewenangannya dalam pola hubungan yang saling
mengawasi dan mengimbangi. Apabila terjadi sengketa
antarlembaga negara terkait dengan kewenangan yang
diberikan oleh UUD, maka MK-lah yang berwenang
memutuskan. Dengan demikian suatu lembaga
negara tidak dapat mengambilalih atau melangkahi
lembaga negara lain dalam penyelenggaraan negara.
Hal itu dengan sendirinya menjamin tidak terjadinya
pelanggaran konstitusi oleh suatu lembaga negara
sekaligus mencegah terjadinya akumulasi kekuasaan
pada satu lembaga negara.
***
Salah satu ciri dari sistem presidensiil yang
dipertegas dalam Perubahan UUD 1945 adalah masa
jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tetap (fix
term of office). Di sinilah salah satu perbedaan utama
dengan sistem parlementer di mana masa jabatan eksekutif
sepenuhnya bergantung pada parlemen. Dalam sistem
presidensiil, pada prinsipnya Presiden sebagai kepala
eksekutif tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya
karena kebijakan yang diambil dan dijalankan.
Namun prinsip fix term of office tersebut tidak
menutup adanya kontrol terhadap Presiden dan/atau
Wakil Presiden. Keduanya masih dapat dijatuhkan
dengan alasan tertentu dan melalui mekanisme khusus,
yang juga merupakan implementasi dari prinsip checks
and balances. Dalam proses yang sering disebut dengan
istilah pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden
ini MK memiliki peran penting karena menentukan
apakah proses tersebut dapat dilanjutkan atau tidak
melalui putusan MK yang akan menyatakan apakah
pendapat DPR terbukti atau tidak.
Kewenangan yang dimiliki oleh MK ini di satu
sisi mencegah terjadinya instabilitas pemerintahan
karena menjamin bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak dapat dijatuhkan semata-mata karena
alasan politis. Pemberhentian dapat dilakukan
berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam
UUD 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela maupun jika terbukti tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Alasan-alasan pemberhentian tersebut diajukan
oleh DPR dan harus dibuktikan secara hukum yang
menjadi wewenang MK sebagai forum previlegiatum.
Jika menurut MK dakwaan yang diajukan oleh DPR
itu terbukti benar maka DPR dapat mengajukan usul
kepada MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
Juli 2011 KONSTITUSI
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Mendiskusikan
Praktik Demokratisasi
Proses Legislasi

S

alah satu tema yang diangkat dalam Simposium
Internasional
bertema
“Constitutional
Democratic State” (Negara Demokrasi
Konstitusional) adalah Democratization of
Lawmaking Process (Demokratisasi Proses Pembuatan
Undang-Undang). Dalam Sesi Kedua Simposium
Internasional didiskusikan mengenai pembuatan
undang-undang dalam setiap negara yang berlandaskan
pada demokrasi.
Panel dimulai tepat pukul 11.15 WIB, pada
Selasa (12/7) di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Ketua MA
Filipina Renato
C. Corona dalam
pembahasan Sesi
Pleno II Simposium
Internasional
Negara Demokrasi
Konstitusional,
Juli 2011 di Hotel
Shangri-La Jakarta
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Pembahasan tema ini dilakukan oleh tiga
panel. Untuk Panel I hadir tiga pembicara, yaitu Ketua
Badan Legislasi DPR RI Ignatius Mulyono, Ketua
Tribunal do Recurso Timor Leste Claudio Ximenes,
dan Ketua Komite Urusan Hukum Parlemen Republik
Lituania Stasys Sedbaras.
Mulyono menjelaskan komposisi DPR RI
yang terdiri dari sembilan fraksi menyulitkan dalam
merumuskan serta memperoleh kesepakatan pada
saat merumuskan ketentuan undang-undang (UU).
“Banyaknya pembahasan Rancangan Undang-

Humas MK/Prana Patrayoga

Ketua Mahkamah
Konstitusi Thailand
Chut Chonlavorn
menjawab pertanyaan
pada Panel III Sesi
II mengenai peran
Mahkamah Konstitusi
dan institusi sejenis
dalam menguatkan
prinsip-prinsip
demokrasi, Selasa
(12/7), di Shangri-La
Hotel.

Undang (RUU) disertai banyaknya anggota DPR
yang merangkap di beberapa alat kelengkapan DPR,
memperlambat proses pembentukan UU,” terangnya.
Sedangkan
subtansi
sebagai
proses
pembentukan UU yaitu masukan dari masyarakat,
menurut Mulyono, tidak selalu sama, bahkan sering
bertentangan secara diametral. Dengan demikian,
menurutnya, DPR seringkali dihadapkan pada situasi
yang dilematis yaitu perbedaan kepentingan yang
saling berhadapan. “Untuk itu diperlukan kearifan
dan sifat kenegarawan dari anggota DPR dalam
pembahasan RUU untuk menghasilkan RUU yang
dapat diterima semua pihak,”tuturnya.
Terkait dengan hal tersebut, menurut Mulyono,
keberadaan MKRI sebagai pengawal konstitusi dinilai
sangat penting. Perkara pengujian UU terhadap
UUD 1945 di MK merupakan salah satu cerminan
demokrasi. MK menguji apakah terdapat pertentangan
baik secara formil maupun materiil antara UU dengan
UUD 1945. Dalam hal MK menyatakan terdapat
pertentangan maka tugas DPR bersama Pemerintah
selaku pembentuk UU adalah menyempurnakan UU
melalui mekanisme Legislasi.
Sementara itu Claudio Ximenes dari Timor
Leste menuturkan pentingnya membangun dan

menegakkan checks and balances
pada negara
yang baru berdiri seperti di negaranya. Ia melihat
keberadaan lembaga semacam MK sangat penting
guna memastikan terlaksananya fungsi dan peran
pada masing-masing lembaga negara yang diberikan
kekuasaan oleh konstitusi.
Stasys Sedbaras dari Lithuania menekankan
pada pentingnya untuk lebih mendemokratisasikan
proses legislatif di negaranya. Ia menuturkan bahwa
saat ini UU tentang Pokok-Pokok Proses Legislatif
sedang disusun, yang isinya mengatur ketentuan
procedural maupun hal-hal yang substansial termasuk
memberikan akses publik yang seluas-luasnya untuk
melakukan kontrol. “Pada setiap pembuatan hukum,
draf-nya harus dimasukkan terlebih dahulu pada situs
parlemen untuk memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk memberimasukan,” jelasnya.
Dinamika Legislasi
Hal menarik dalam Panel II dengan pembicara
Ketua MA Filipina Renato C. Corona, Ketua Komisi
Hukum DPR RI Benny K. Harman, Wakil Presiden
Pertama DPR Maroko Mohammed Abbou. Pada
kesempatan itu, Benny K. Harman memaparkan makalah
dengan judul ‘Democratization of Lawmaking Process
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Ketua Dewan Konstitusi
Maroko Mohammed Abbou
memaparkan makalah
tentang peran Dewan
Konstitusi Maroko dalam
menguatkan prinsip-prinsip
demokrasi di maroko pada
Selasa (12/7).
Humas MK/Prana Patrayoga

(Lessons From Indonesia)’. Dalam penjelasannya, ia
menuturkan bahwa sistem UUD 1945 tidak menganut
pemisahan kekuasaan (separation of power) antara
kekuasaan legislatif dan eksekutif, karena menyerahkan
kekuasaan membentuk UU kepada dua lembaga negara,
yakni DPR dan Presiden.
Namun, ujarnya, sistem tersebut membawa
konsekuensi dan resiko ketatanegaraan, khususnya
jika dikaitkan dengan implementasi demokrasi
presidensiil dalam sistem multipartai. Paling tidak,
ada dua resiko ketatanegaraan yang potensial terjadi.
Pertama, pemerintahan menjadi tidak efektif. “Kedua,
pemerintahan yang berkuasa berpotensi kembali
menjadi otoriter,” ujarnya. Namun ia menegaskan,
hal ini hanyalah sebuah analisis, bukan beranjak dari
praktik yang terjadi.
Di samping itu, menurutnya, ada dua
konsekuensi yang mungkin terjadi. Pertama,
kedudukan DPR dan Presiden dalam hal pembuatan
UU sama kuat. Dan kedua, dalam pembahasan sebuah
RUU, Presiden relatif tidak mengalami kesulitan dalam
proses pengambilan keputusan karena Presiden hanya
satu orang.
Terkait peran MK dan penguatan demokratisasi
di Indonesia, Benny berkesimpulan, kehadiran MK
dalam sistem ketatanegaraan RI adalah penegasan
bahwa sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi
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konstitusional dengan ciri supremasi konstitusi dan
bukan supremasi parlemen. “MK perlu untuk menjaga
dan meningkatkan sense of ownership setiap warga
atas UU,” pesannya.
Sedangkan pembicara lainnya, Renato
C. Corona, mengangkat makalah berjudul ‘The
Philippine Supreme Courts Role In Ensuring Checks
And Balances’. Ia memberitahukan, di Philipina tidak
terdapat Mahkamah Konstitusi, yang ada hanyalah
Mahkamah Agung (MA). Namun, MA di Filipina
memiliki kewenangan yang hampir sama dengan MK
di negara lain. “MA dapat melakukan judicial review
terhadap UU yang bertentangan dengan konstitusi,”
ujarnya.
Menurutnya, keberadaan MA di Filipina
juga telah memperkuat penegakan prinsip-prinsip
demokrasi di negaranya. Salah satu buktinya, lembagalembaga pemerintahan kadang berdebat secara
mendalam tentang suatu persoalan. “Manifestasi yang
normal,” tuturnya. Menurutnya, hal ini merupakan
bukti demokrasi yang sehat.
Adapun pembicara dari Maroko, Mohammed
Abbou,
menjelaskan
mengenai
referendum
konstitusi di negaranya. Pada awal Juli ini, Maroko
sedang melakukan referendum atas konstitusinya.
Ia menuturkan, ada beberapa unsur utama yang
sedang dirumuskan dalam konstitusi baru tersebut.

Beberapa diantaranya adalah terkait kedaulatan
bangsa dan konstitusi, independensi dan kemandirian
lembaga negara, hak dan kewajiban dasar warga
negara, kesetaraan perempuan dengan laki-laki, serta
menegaskan pengakuan atas hak asasi manusia.
Prinsip Demokrasi
Kemudian, pada Panel II ini diisi oleh
Anggota Senat Thailand Prajit Rojanaphruk dan
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR
Azwar Abubakar. Rojanaphruk dalam pemaparannya
menyampaikan adanya sistem kaji ulang berkaitan
dengan RUU Organik di Thailand. Di Thailand, lanjut
Rojanaphruk, UU disusun bersama antara parlemen
dengan senat. Produk RUU tersebut nantinya akan
diajukan kepada perdana menteri untuk mendapat
persetujuan sebelum akhirnya ditandatangani oleh
Raja. “Namun jika perdana menteri menemukan adanya
rancangan undang-undang yang bertentangan dengan
konstitusi, maka perdana menteri akan mengajukan
ke MK. Proses inilah yang disebut sebagai proses
kaji ulang. Hingga diajukan kepada raja dan disahkan
dalam Lembaran Negara,” papar Rojanaphruk.

Sedangkan, Wakil Badan Kerjasama Antar
Parlemen DPR Azwar Abubakar juga menjelaskan
mengenai proses pembuatan perundang-undangan
di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 10
Tahun 2004. Menurut Abubakar, ada beberapa asas
dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, di
antaranya kejelasan tujuan, organ pembentuk yang tepat
kesesuaian materi dan jenis muatan, kedayagunaan,
kejelasaan rumusan, dan keterbukaan.
“Asas keterbukaan dalam pembentukan undangundang merupakan salah satu asas demokrasi. Seluruh
anggota masyarakat mempunyai hak untuk memberikan
usulan dalam peraturan perundang-undangan. Negara
memberi peluang untuk hal tersebut di dalam UU 10/2004
yang menyatakan masyarakat berhak memberikan
masukan dalam proses perancangan undang-undang.
Demokratisasi juga dilakukan melalui kebebasan pers
sesuai UU 40/1999 yang menjamin menyampaikan
informasi dan keterbukaan informasi publik. Setiap
UU yang dibuat DPR dan ditandatangani oleh Presiden
merupakan representasi rakyat sebagai salah satu
prinsip demokrasi,” jelas Abubakar. (Dodi Haryadi/Lulu
Anjarsari/Shohibul Umam/Miftakhul Huda)

Humas MK/Prana Patrayoga

Hakim Konstitusi
Korea Min HyeongKi memaparkan
makalahnya
mengenai peran
MK Korea dalam
menguatkan prinsip
demokrasi di Korea
Selatan pada Selasa
(12/7).
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KOLOM

Mekanisme Check and
Balances di Antara
Lembaga-lembaga Negara

Oleh Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

P

rinsip checks and balances relatif masih baru
diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, utamanya setelah amandemen
UUD 1945, sehingga dalam prakteknya
masih sering timbul “konflik kewenangan” antar
lembaga negara atau pun dengan/atau antar komisikomisi negara.
Ferguson dan McHenry (1956:50), mendefinikan
checks and balances (sistem perimbangan kekuasaan)
sebagaimana yang dipraktekkan di Amerika Serikat,
sebagai berikut:
“Separation of power is implemented by an
elaborate system of checks and balances. To mention
only a few, Congress is checked by the requirement that
laws must receive the approval of both house, by the
President’s veto and by the power of judicial review of
the courts.
The president is checked by the fact that
he cannot encact laws, that no money may be spent
except in accordance with appropriations made by
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laws, that Congress can override his veto, that he
can be inpeached, that treaties must be approved and
appointments confirmed by the Senate and by judicial
review.
The judicial branch is checked by the power
retained by the people to amend the constitution, by
the power the President with the advice and consent of
the Senate to appoint fact that Congress can determine
the size of courts and limit the appellate jurisdiction of
both the Supreme Court and inferior court”.
Setiap negara pasti akan mengimplementasikan
prinsip checks and balances sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan negaranya. Tidak terkecuali Indonesia.
Reformasi politik 1998 yang disusul dengan reformasi
konstitusi 1999-2002, menyepakati diadopsinya
prinsip tersebut ke dalam sistem pemerintahan
Indonesia.
Even simposium internasional dengan
tema “Constitutional Democratic State” yang
diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia dalam rangka memperingati ulang tahunnya
yang Ke-8, perlu mendapatkan apresiasi karena
kegiatan tersebut diikuti oleh 23 negara. Melalui
ajang tersebut Indonesia dapat bertukar pikiran
dan pengalaman dengan berbagai negara yang juga
mempraktekkan prinsip check and balances dalam
kehidupan ketatanegaraannya. Pertemuan tersebut
tentu akan memperkaya khasanah keilmuan dan
pengalaman yang sangat berharga bagi Pemerintah
Indonesia dan negara-negara peserta.
Dari
pengalaman
praktek
Indonesia
menerapkan prinsip tersebut memang belumlah
sempurna karena desain kelembagaan negara
paska reformasi masih sangat banyak jumlahnya,
terkadang tumpang tindih kewenangannya,
dan belum ideal untuk menampung kebutuhan
ketatanegaraan Indonesia.
Akibatnya, konflik
kewenangan antar lembaga/komisi/badan negara tak
terhindarkan.Di sisi lain, konflik kewenangan antar
lembaga/komisi/badan negara juga belum dapat
sepenuhnya ditampung oleh Mahkamah Konstitusi,
karena kewenangan Mahkamah Konstitusi baru
sebatas pada konflik antar lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Ke depan
perlu ada perluasan pemaknaan terhadap lembaga
negara sehingga konflik-konflik kewenangan antar
kelembagaan negara atau pun daerah ada saluran
untuk menyelesaikannya secara yuridis.
Adanya pergeseran kewenangan membentuk
undang-undang dari eksekutif ke legislatif
memberikan satu pertanda ditinggalkannya
prinsip “pembagian kekuasaan” (distribution of
power) dengan prinsip supremasi MPR menjadi
“pemisahan kekuasaan” (separation of power)
dengan prinsip checks and balances sebagai ciri
melekatnya. Hal ini juga merupakan penjabaran
lebih jauh dari kesepakatan untuk memperkuat
sistem presidensial. Dengan adanya prinsip
checks and balances ini maka kekuasaan negara
dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan
sebaik-baiknya,
sehingga
penyalahgunaan
kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara
ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang
menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga
negara yang bersangkutan dapat dicegah dan
ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

Dalam pembentukan undang-undang, belum
sepenuhnya ideal. Kehadiran DPR dan DPD yang
oleh UUD 1945 keduanya diberi kewenangan bidang
legislasi, praktek checks and balances belum dapat
dijalankan sepenuhnya karena kedudukan dan
kewenangan antara DPR dan DPD tidak seimbang.
Sehingga dalam pembentukan undang-undang lebih
didominasi oleh DPR. Andaipun ada usulan RUU dari
DPD, desain UUD 1945 belum memungkinkan DPD
ikut membahas RUU tersebut bersama-sama DPR dan
Presiden.
Dalam pengujian peraturan perundangundangan juga belum ideal karena terpecahnya
kewenangan untuk menguji peraturan di bawah
UU terhadap UU ada pada Mahkamah Agung, dan
Mahkamah Konstitusi menguji UU terhadap UUD.
Undang-Undang sebagai produk DPR dan Presiden,
manakala menurut pengujian Mahkamah Konstitusi
norma-norma di dalamnya bertentangan dengan UUD
1945, dapat dibatalkannya. Bahkan dalam beberapa hal
putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan
norma tertentu atau undang-undang bertentangan
dengan UUD, tetapi juga menambah norma baru,
sehingga fungsinya sebagai negative legislator bergeser
menjadi positive legislator.
Pengawasan terhadap perilaku hakim yang
kewenangannya dilimpahkan ke Komisi Yudisial
juga belum ideal, karena hakim konstitusi tidak
dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Ke depan harus
lebih ditegaskan dalam UUD 1945 apa yang menjadi
kewenangan Komisi Yudisial.
Berbagai
perkembangan
ketatanegaraan
Indonesia setelah 13 tahun reformasi sudah sepatutnya
menjadi bahan pencermatan MPR untuk mengkaji
kembali desain UUD 1945 dan kelembagaan
kenegaraannya agar lebih efektif dan efisien.
Terimakasih kepada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang telah menyertakan kami
pengajar hukum tata negara untuk mengikuti
simposium tersebut. Even tersebut menjadi bagian
dari tanggungjawab Mahkamah Konstitusi untuk
ikut mencerdaskan rakyat dan bangsanya. Semoga
Mahkamah Konstitusi terus progresif dalam
membangun Indonesia menjadi negara demokrasi
konstitusional dan mengharumkan Indonesia di mata
dunia. Amin.
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Sesi ketiga

Mekanisme Checks and
Balances di Berbagai Negara

P

ada sesi terkahir, yaitu Sesi III Simposium
Internasional MK yang mengambil tema
The Mechanism of Balance Among State
Institutions (Mekanisme Checks and
Balances di antara Lembaga-Lembaga Negara), ada
sepuluh pembicara dari berbagai negara, Selasa (12/7).
Pembahasan dibagi dalam tiga panel, yaitu Panel I,
Panel II, dan Panel III.
Di Panel I ada tiga pembicara, yaitu Hakim
Mahkamah Agung (MA) Meksiko, Margarita Beatriz
Luna, Hakim Mahkamah Konstitusi Tajikistan,

Hakim Konstitusi
Anwar Usman dan
Hamdan Zoelva ketika
mendengarkan pemaparan
dalam Simposium
Internasional, Selasa
(12/7).
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Gulzorova Muhabbat Mamadkarimovna, dan Hakim
Konstitusi Indonesia, M. Akil Mochtar.
Dalam kesempatan tersebut Margarita
mengatakan bahwa demokrasi adalah nilai fundamental
dan esensial dari negara konstitusional yang
kedaulatannya terletak pada kehendak rakyat. Oleh
karena itu, menurutnya, Mahkamah Agung Meksiko
saat ini menjadi wujud nyata dalam menyelesaikan
berbagai konflik yang ada. “Semua itu tunduk pada
wilayah hukum tersebut,” jelasnya.

Humas MK/Prana Patrayoga

Humas MK/Prana Patrayoga

Selain berbicara tentang nilai fundamental,
Beatriz juga berbicara tentang konstitusionalitas.
Menurutnya, sistem kontrol peradilan dalam
menjamin konstitusionalitas, menjadi pelengkap atau
menutup celah yang selama ini dinilai tidak. “Dengan
adanya judicial review, kebebasan sipil atau hak-hak
fundamental bisa dipertahankan,” paparnya.
Adapun pembicara dari Tajikistan, Gulzorova
Muhabbat
Mamadkarimovna
menyampaikan
bahwa sangat penting untuk melindungi hak-hak
konstitusional dan hak-hak dan kebebasan individu
dengan menerapkan konstitusi dalam pemerintahan.
“Oleh karena itu, Tajikistan memunculkan lembaga
independen, Badan Kajian Konstitusi, yaitu Mahkamah
Konstitusi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Gulzorova menjelaskan bahwa
konstitusi negaranya menjamin dan melindungi
hak asasi manusia dan kebebasan melalui yurisdiksi
konstitusional yaitu kemerdekaan, kolegialitas,
keterbukaan, kompetisi, dan kesetaraan para pihak.
“Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Mahkamah
Konstitusi harus membuat putusan yang memiliki nilai
dalam melindungi hak-hak dan kebebasan manusia
dan warga negara,” jelasnya.
Setelah Gulzorova selesai menyampaikan
materinya, Maruarar Siahaan selaku moderator

Para pimpinan lembaga
dari berbagai negara di
dunia, saat mengikuti
pembahasan panel
II dalam Simposium
Internasional, Selasa
(12/7).

memberikan kesempatan kepada pembiacara terakhir,
yakni Hakim Konstitusi MK RI, M. Akil Mochtar.
Dalam kesempatan ini, Akil Mochtar menyampaikan
prinsip checks and balances yang dianut oleh
Indonesia. Menurutnya, checks and balances muncul
dari kebutuhan untuk menjamin bahwa masing-masing
kekuasaan agar tidak melampaui batas kekuasaannya.
“Sebagai contoh kekuasaan membentuk UU yang
dipegang Parlemen. Agar ada check and balances maka
setiap Rancangan UU harus diputuskan bersama antara
Parlemen dengan Presiden,” jelasnya.
Penguatan Prinsip Checks and Balance
Untuk Panel II juga ada tiga pembicara, yaitu
Wakil Ketua DPR Kolombia Nidia Marcela Osorio
Solgado, Presiden Parlemen Timor Leste Fernando La
Sama de Araujo, dan Hakim Konstitusi MK RI Hamdan
Zoelva.
Djoko Priyono selaku moderator dalam panel
ini, memberikan kesempatan pertama kepada Nidia
Marcela. Dalam makalah berjudul “Constitutional
Democratic State,” Nidia mengulas tentang sejarah
konstitusi di Kolombia. Menurutnya, konstitusi
terakhir Kolombia banyak memberikan perkembangan
dalam kehidupan demokrasi di negaranya. “Konstitusi
yang ada jadi sumber legalitas MK sebagai pengadilan
Juli 2011 KONSTITUSI
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tertinggi yang melindungi konstitusi,” jelasnya.
Bahkan, dalam konstitusi ini, diatur pula pengakuan
atas masyarakat adat yang ada di Kolombia.
Nidia menambahkan, di dalam konstitusi
itu, juga diatur tentang kebebasan dan pembagian
kekuasaan secara seimbang. Ia mengungkapkan,
ada sembilan orang hakim di MK Kolombia. “Tiga
dari National Assembly, tiga dari Mahkamah Agung,
dan tiga dari parlemen,” ungkapnya. Ia menegaskan,
para hakim tersebut harus mampu bijak, netral dan
diusahakan tidak melakukan kekeliruan sedikitpun.
“Harus bisa menjaga prinsip-prinsip demokrasi,”
tegasnya.
Sedangkan Fernando La Sama, Presiden
Parlemen Timor Leste, menyampaikan materi
dengan tema “Democratic Balance and Separation
of Powers.” Dalam pemaparannya ia mengatakan
bahwa di negaranya tidak ada MK. Namun, MA di
sana melaksanakan beberapa kewenangan MK pada
umumnya. “Melakukan pemantauan apakah aturan
telah sesuai dengan konstitusi (ataukah tidak),”
katanya. Selain itu, MA juga menangangani beberapa
permasalahan Pemilu.
Sementara itu, Hakim Konstitusi RI
Hamdan Zoelva menyampaikan persoalan checks

Ketua Pengadilan Tinggi
Malaya Pengadilan
Federal Malaysia Tan Sri
Arifin bin Zakaria (kiri),
dalam sesi pembahasan
The Mechanism of
Balance Among State
Institutions (Mekanisme
Checks and Balances
di antara LembagaLembaga Negara) pada
Panel III dalam rangkaian
kegiatan The International
Symposium on
Constitutional Democratic
State bertemakan Negara
Demokrasi Konstitusional
(Constitutional Democratic
State), Selasa (12/7) di
Hotel Shangri-La Jakarta
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and balances di Indonesia. Dalam kesempatan
tersebut Hamdan menyampaikan makalah berjudul
“Checks and Balances Mechanism Among State
Institutions (Experience and Practice in Indonesia).”
Dalam paparannya, Hamdan menjabarkan tentang
perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya,
di Indonesia pernah dikenal Demokrasi Pancasila.
Namun, kata Hamdan, pada saat itu demokrasi hanya
dalam bentuk formalnya saja, belum sampai pada
substansinya.
Namun sekarang, pasca reformasi, menurut
Hamdan, banyak perubahan mendasar yang telah
dilakukan. Langkah besar itu adalah melakukan
perubahan atas UUD 1945. Menurutnya, perubahan
tersebut terutama terjadi dalam struktur kelembagaan
negara. Hal ini berimplikasi pada posisi kedaulatan
negara. Sebelum perubahan, kedaulatan rakyat
dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Sedangkan
setelah perubahan, seluruh lembaga negara menjadi
sejajar. Selain itu, munculnya lembaga negara baru,
yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sayangnya,
kata Hamdan, DPD masih “bersifat komplementer.”
Harapannya, dengan struktur ketatanegaraan seperti itu
akan terjadi checks and balances antar lembaga negara.

Kebutuhan Negara
Berbeda dengan Panel I dan Panel II yang
hanya ada tiga pembicara, pada Panel III ada empat
pembicara. Mereka adalah Ketua Pengadilan Tinggi
Malaya Pengadilan Federal Malaysia Tan Sri Arifin
bin Zakaria, Hakim Mahkamah Konstitusi Turki Engin
Yildirim, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, dan
Ketua Komisi Hukum National Assembly Azerbaijan
Ali Huseynli.
Menurut Tan Sri Arifin, Malaysia menganut
sistem pemisahan kekuasaan sejak zaman pemerintahan
Inggris hingga sekarang. Model sistem pemerintahan
di Malaysia adalah hierarki, yakni Yang Dipertuan
Agong, Lembaga Eksekutif (Menteri Kabinet),
Lembaga Legislatif (Parlemen), dan Lembaga Yudikatif
(Pengadilan Federal). “Doktrin pemisahan kekuasaan
mengharuskan adanya prinsip check and balances yang
sistematis dan efektif. Hal ini berguna untuk memastikan
setiap lembaga negara dan cabang kekuasaan melakukan
kewenangannya sesuai dengan hukum,” ujarnya.
Sedangkan dalam menanggapi pertanyaan
mengenai reformasi di Malaysia, Tan Sri Arifin
menjelaskan bahwa isu reformasi merupakan isu sensitif
di Malaysia. “Isu reformasi agak sensitif karena berkaitan
dengan para pembangkang. Meski reformasi berarti
perubahan, namun di Malaysia, harus tetap berpedoman
pada Konstitusi. Akan tetapi, kekuatan tetap pada
masyarakat melalui pemilihan umum,” terangnya.

Humas MK/GANIE

Uzak Bazarov
perwakilan dari
Uzbekistan ketika
mendengarkan
pemaran dalam
Simposium
Internasional, Selasa
(12/7).

Penjelasan lain disampaikan oleh Hakim
Konstitusi Turki, Engin Yildirim. Dalam kesempatan
itu ia menuturkan bahwa MK Turki merupakan lembaga
yang penting dan kontroversial dalam aspek politik
maupun hukum di Turki. Setiap putusan MK Turki,
menurut Yildirim, selalu menuai berbagai macam
reaksi dan respon.
Menurut Yildirim, meskipun MK Turki
sebagai pengawal nilai-nilai penting konstitusi,
tetapi menurutnya, tak jarang kritikan tajam juga
menimpanya. “Kritikan tersebut utamanya terkait
dengan kewenangan MK dalam membubarkan partai
politik. Sejak dibentuk pada 1962, MK Turki sudah
membubarkan sebanyak 30 Parpol,” jelasnya.
Sementara itu checks and balances Azerbaijan
di jelaskan oleh Ali Huseynli, Ketua Komisi Hukum
National Assembly Azerbaijan. Menurutnya, di
negaranya sudah menerapkan pemisahan kekuasaan,
yakni legislatif yang diwakili oleh Milli Najlis,
eksekutif diwakili oleh Presiden, dan yudikatif diwakili
oleh peradilan di Azerbaijan.
“Konstitusi membagi cabang kekuasaan
yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Ini
merupakan prinsip organisasi pemerintahan modern
yang berdasarkan kebangsaan dan struktur demokrasi
masyarakat,” tandas Huseynli. (Dodi /Lulu Anjarsari/
Shohibul Umam/Miftakhul Huda)
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MK Meningkatkan Nilai
Demokrasi Suatu Negara

K

ehadiran Mahkamah Konstitusi dan institusi
sejenis diyakini dapat meningkatkan
nilai demokrasi suatu negara. Sebagian
besar delegasi setuju bahwa demokrasi
adalah salah satu nilai sosial yang penting di
negara demokratis yang secara eksplisit dinyatakan
dalam konstitusi masing-masing negara. Demikian
diungkapkan Hakim Konstitusi Republik Indonesia,
H.M. Akil Mochtar dalam Final Plenary Session “The
International Symposium on Constitutional Democratic
State” di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (12/7) sore.
Pada kesempatan ini, perwakilan dari masing-masing

panel menyampaikan kesimpulan sesuai wacana yang
berkembang dalam panel.
Akil yang membacakan kesimpulan Panel I
melanjutkan bahwa dari semua sistem, demokrasi
diyakini sebagai sistem yang terbaik dan sebagian besar
diadopsi oleh negara di seluruh dunia. Dia kemudian
mengutip pernyataan Mohammad Hatta, mantan Wakil
Presiden pertama Republik Indonesia. Hatta mengatakan
bahwa tanpa demokrasi yang bertanggung jawab dan
toleransi hanya akan menghasilkan suatu anarki.
“Demokrasi yang selalu akan tumbuh seiring
dengan pertumbuhan masyarakat. Demokrasi tidak

Hakim Konstitusi
Republik Indonesia,
H.M. Akil Mochtar
dalam Final
Plenary Session
“The International
Symposium on
Constitutional
Democratic State”
di Hotel Shangri-La
Jakarta, Selasa
(12/7) sore
Humas MK/GANIE
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akan pernah selesai dan tidak pernah memiliki tujuan
akhir,” ucap Akil. “Oleh karenanya, Mahkamah
Konstitusi harus mampu beradaptasi dengan perubahan
masyarakat untuk menjawab berbagai tantangan
sosial.”
Lebih lanjut Akil mengutarakan, prinsip
transparansi merupakan syarat penting dalam proses
pembuatan hukum. Dalam proses ini, sebuah ruang
yang luas harus diberikan kepada publik untuk
memantau dan mengawasinya.
Selain itu, lanjut Akil, dalam rangka
memastikan proses pembuatan hukum didasarkan
pada prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai serta
tidak bertentangan dengan konstitusi, keterlibatan
lembaga-lembaga pengadilan atau institusi sejenis
adalah suatu keharusan. “Proses pembuatan hukum
tidak boleh didominasi oleh elit politik,” tegasnya.
Sedangkan kesimpulan dari Panel II,
yang disampaikan oleh Ketua Parlemen Timor
Leste Fernando La Sama de Araujo, menyatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis
memiliki kontribusi signifikan dalam membangun
negara demokrasi konstitusional. Termasuk dalam
memperkuat prinsip demokrasi. Bahkan Mahkamah
Konstitusi memainkan peran penting untuk menjadikan
konstitusi yang hidup (living constitution), digunakan
untuk memandu kehidupan sehari-hari dan standar
untuk semua tindakan negara.
“Beberapa negara termasuk Korea, Lithuania,
Chile, Spanyol dan Indonesia melakukan langkah
untuk mempromosikan Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga yang paling terpercaya untuk memajukan
demokrasi di negara-negara tersebut,” ungkap
Fernando. Di satu sisi, keberadaan Mahkamah
Konstitusi juga harus menjadi lembaga negara yang
dapat dipercaya. Prinsip fundamental ini harus
diwujudkan bukan hanya dalam rangka menjadikan
Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem
peradilan, melainkan agar Mahkamah Konstitusi
menjadi penjaga dari konstitusi. Karena, konstitusi
merupakan undang-undang tertinggi dalam sebuah
negara.
“Sehingga, komitmen yang tinggi serta kontrol
yang efektif sangat dibutuhkan saat mengkaji sebuah
undang-undang, demi terwujudnya keadilan substantif
maupun prosedural,” kata Fernando.
Selanjutnya kesimpulan dari Panel III
salah satunya menyebutkan bahwa demokrasi
merupakan nilai sosial yang sangat penting
yang harus ditegakkan dalam negara demokrasi.
“Mahkamah Konstitusi dibentuk adalah untuk

Humas MK/GANIE

mendukung penguatan nilai-nilai itu,” kata Tan Sri
Arifin bin Zakaria selaku Chief Justice of The High
Court of Malaysia, yang membacakan kesimpulan
Panel III.
Ia melanjutkan, bahwa setiap Mahkamah
Konstitusi
berwenang
untuk
menafsirkan,
mendefinisikan, dan mengadili konstitusionalitas
undang-undang yang mengatur eksekutif, legislatif, dan
yudikatif, termasuk perlindungan hak asasi manusia
dan kebebasan warga negara.
Menurutnya, Mahkamah Konstitusi sepenuhnya
didedikasikan untuk bekerja secara independen
dan tidak memihak, dengan tetap mengutamakan
transparansi dan kesetaraan antar hakim. Selain itu,
ia menegaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi
mengikat semua badan kekuasaan negara, dimana
putusannya bersifat final dan mengikat.
“Mahkamah Konstitusi memainkan peran
penting dalam menjaga demokrasi konstitusional,
melalui mekanisme checks and balances antara
lembaga negara. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi
berkepentingan menjaga hak asasi manusia dan
kebebasan warga negara,” ucap Tan Sri Arifin. (Nano
Tresna A/Dodi)

Ketua Pengadilan
Tinggi Malaya
Pengadilan
Federal Malaysia
Tan Sri Arifin bin
Zakaria, sedang
menyampaikan
kesimpulan Panel III.
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MK Mendorong Proses
Demokratisasi dan
Penghormatan Konstitusi

K

ehadiran MK dinilai telah menumbuhkan
kesadaran masyarakat menggunakan hak
konstitusionalnya. “Institusi hukum ini
diharapkan terus berjalan pada jalur yang
benar, sehingga dapat berperan lebih baik mewujudkan
negara demokrasi konstitusional,” ujar Ketua MKRI,
Moh. Mahfud MD, saat menyampaikan sambutan
penutupan kegiatan Simpiosium International MKRI,
di Hotel Shangri-la, Jakarta, Rabu (13/7).

Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia (MKRI)
Moh Mahfud MD saat
menutup Simposium
Internasional bertema
“Negara Demokrasi
Konstitusional” yang
berlangsung 10-13
Juli 2011, Rabu (13/7)
malam di Hotel
Shangri-La, Jakarta.
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Dalam sambutan yang disampaikan dalam
bahasa Inggris tersebut, Mahfud MD menyampaikan
bahwa selama delapan tahun sejak kelahirannya, MK
melalui putusan-putusannya terus mendorong proses
demokratisasi dan penghormatan terhadap supremasi
konstitusi. ”MK juga telah memberikan penyelesaian
konstitusional dari berbagai persoalan warga negara
selama ini,” jelas Mahfud MD.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa MK telah
menempatkan diri sebagai lembaga negara yang
berperan positif dalam menerapkan prinsip demokrasi
konstitusional dalam melindungi hak asasi manusia
dan hak asasi warga negara.
”Terima Kasih untuk partisipasi seluruh
delegasi dan semua elemen bangsa yang telah
mendukung dan memberi penghormatan terhadap
putusan-putusan MK yang bersifat final. Semoga
negara Republik Indonesia mampu menghadapi
berbagai tantangan untuk menjadi bangsa yang maju
dan sejahtera melalui jalan demokrasi konstitusional,”
kata Mahfud MD.

Cultural Programme
Sebelumnya, pada Rabu (13/7) siang seluruh
delegasi simposium internasional mengikuti kegiatan
program kebudayaan (cultural programme). Kegiatan
pertama para delegasi mengunjungi kawasan
Taman Safari, Puncak. Dalam kegiatan itu, para
peserta simposium internasional menikmati wisata
menelusuri Taman Safari dan melihat hewan yang
hidup dengan liar. Selain itu, mereka juga disuguhkan
dengan atraksi dari beberapa hewan milik Taman
Safari, seperti burung dan gajah.
Usai melakukan kunjungan ke Taman Safari,
perjalanan program kebudayaan dilanjutkan menuju ke
Istana Cipanas, Bogor. Dalam kegiatan tersebut, para
peserta simposium internasional menikmati makan
siang outdoor dengan makanan khas Indonesia.

Salah satu peserta
simposium mendapat
kalugan bunga
selamat datang ketika
tiba di Taman Safari.
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Bertukar Pengalaman
Melalui ‘Courtesy Call’

D

i sela kesibukannnya sebagai tuan
rumah The International Symposium On
Constitutional Democratic State, Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
melakukan pertemuan resmi dari peserta simposium.
Pada Minggu (10/7), Mahfud bertemu dengan
perwakilan tujuh negara peserta The International
Symposium On Constitutional Democratic Statedi
Hotel Shangri-La, Jakarta. Tujuh negara yang hadir
dalam courtesy call tersebut adalah Kazakhstan,
Maroco, Lithuania, Timor Leste, Thailand, Filipina,
dan Kolombia.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud dan para
tamu dalam courtesy call membicarakan masalahmasalah mendasar tentang sistem pemerintahan
serta peran lembaga negara, baik lembaga yudikatif
(MK/MA) ataupun parlemen, dalam menegakkan
prinsip-prinsip demokrasi konstitusional di masingmasing negara. “Ini pertemuan protokoler yang
(baru membahas) masalah-masalah subtantif. Baru
disinggung akarnya saja, sedangkan implementasinya
dijelaskan besok,” ungkap Mahfud.
Dalam perbincangannya, Mahfud dan
tamunya melakukan diskusi singkat. Ia banyak

Ketua MK RI Moh. Mahfud
MD didampingi Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar menerima courtesy
call Ketua MK Kazakhstan
Rogov Igor Ivanovich yang
juga dihadiri oleh wartawan
di Shangri-La Hotel pada
Minggu (10/7).
Humas MK/Prana Patrayoga
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Ketua Dewan
Konstitusi Maroko
Mohammed Abbou
memberikan sovenir
kepada Ketua MK
RI Moh. Mahfud MD
ketika courtesy call
pada Minggu (10/7),
di Shangri-La Hotel.

Humas MK/GANIE

bertanya tentang sistem pemerintahan, peran
lembaga negara, serta implementasi prinsip
demokrasi konstitusional. Misalnya, terhadap Ketua
Dewan Konstitusi (Chairman of The Constitutional
Council) Kazakhstan, Rogov Igor Ivanovich. Ia
bertanya tentang sistem pemerintahan apa yang
diterapkan disana, dan apakah MK dapat melakukan
impeachment terhadap Presiden. Rogov menjawab,
disana Dewan Konstitusi tidak berwenang melakukan
impeachment terhadap Presiden. “Tidak bisa, harus ada
konsensus di Parlemen,” ujarnya. Ia menambahkan,
di Kazakhstan menganut sistem presidensiil, namun
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
Selain itu, dibahas pula tentang penguatan
prinsip check and balances di masing-masing negara.
“Problem check and balances sangatlah penting
dan itu merupakan amanat konstitusi,” tegas Ketua
Mahkamah Konstitusi (President of The Constitutional
Court) Lithuania, Romualdas Kestutis, mengamini
pernyataan Mahfud.
Romualdas mengungkapkan, tidak ada
lembaga negara yang dapat melakukan pengawasan
terhadap hakim di Lithuania. “Kalau di Indonesia
ada Komisi Yudisial,” ujar Mahfud. “Lembaga yang
mengawasi hakim secara eksternal. Terkait etika
hakim,” jelasnya.

Sedangkan perwakilan dari Maroko menjelaskan
beberapa hal terkait rancangan konstitusi baru mereka.
Saat ini, mereka sedang dalam proses referendum
terhadap Konstitusinya. Pada kesempatan itu, Wakil
Ketua Pertama DPR (First Vice President of House
of Representative) Maroko, Mohamed Abbou, sempat
menjelaskan beberapa hal baru yang akan dirumuskan
dalam Konstitusi tersebut.
Beberapa hal baru itu, di antaranya, dibentuknya
beberapa lembaga negara baru, adanya pengaturan
tentang tata cara Pemilu, serta pengakuan hak-hak dasar
warga negara. “(Akan ada) ikrar penegakan demokrasi di
Maroko,” ungkap Mohamed. Selain itu, akan dirumuskan
persamaan antara pria dan wanita serta pengakuan
atas persekutuan-persekutuan yang ada di Maroko.
Adapun dari Kolombia, yang diwakili oleh
Ketua MK (President of The Constitutional Court)
Juan Carlos Henao Perez, serta dua wakil DPR
(Deputy House of Representative) Kolombia, Carlos
Hernandez Mogollon dan Nidia Marcela Osorio
Salgado, menegaskan bahwa Kolombia akan membuka
perwakilan dipomatik di Indonesia. “Kehadiran kami
untuk meyakinkan Indonesia bahwa Kolombia akan
hadir,” tegas mereka.
Sementara itu, keesokan harinya pada Senin
(11/7), Mahfud menerima courtesy call dari Ketua
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Hakim Konstitusi
Turki Engin Yildirim
menunjukkan isi buku
mengenai Turki sebagai
sovenir kepada Ketua
MK RI. Moh. Mahfud MD
pada Minggu (10/7), di
Shangri-La Hotel.
Humas MK/GANIE

Mahkamah Konstitusi Thailand Chut Cholavorn.
Dalam kesempatan itu, Mahfud yang didampingi
oleh Sekretaris Jenderal MKRI Janedjri M. Gaffar
menanyakan tentang kewenangan MK Thailand
yang bisa memberhentikan seorang perdana
menteri. “Kami kagum dengan Thailand, meski
di tengah situasi politik pasca pemilihan umum,
pejabat negara masih bisa melakukan kunjungan.
Saya pun tertarik dengan Putusan MK Thailand
yang memberhentikan perdana menteri. Apakah
pemberhentian perdana menteri oleh MK Thailand
tersebut memang diatur dalam konsitusi Thailand atau
hanya oleh undang-undang biasa?” tanya Mahfud.
Cholavorn menyatakan putusan tersebut
sarat dengan konflik kepentingan. Pada September
2008, MK Thailand mengeluarkan keputusan untuk
memberhentikan Perdana Menteri Samak Sundaravej
karena menjadi pembawa acara memasak. “Putusan
MK tersebut penuh dengan muatan politis dan sarat
dengan konflik kepentingan hingga dicari celah dalam
konstitusi untuk memberhentikan perdana menteri saat
itu,” paparnya.
Pada Selasa (12/7) siang, kunjungan peserta
simposium pun berlanjut melalui pertemuan Mahfud
dengan Hakim MK Jerman Rudolf Mellinghoff.
Mengawali pertemuan, Rudolf memberikan buku
terbaru mengenai perkembangan hukum terakhir
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di Jerman, termasuk di dalamnya mengenai
demokrasi dan konstitusi. Dalam kesempatan itu
Rudolf mengatakan, ingin menyampaikan berbagai
pandangan dan pemikiran dengan membandingkan
antara MKRI dengan MK Jerman. Rudolf menjelaskan
pula, MK Republik Federal Jerman yang tertera dalam
UUD Jerman, merupakan sebuah pengadilan. Posisi
signifikan dan penempatan MK Federal berhadapan
dengan pengadilan lain di Jerman dan organ
konstitusional lain, membuat MK Federal semakin
penting di mata publik, juga di kalangan Pengadilan
Tertinggi Federal.
Selain delegasi MK Jerman, Mahfud juga
menerima delegasi MK Ukraina yang diwakili oleh
Hakim Mykhailo Zaporozhets. Pada kesempatan itu,
Mykhailo menuturkan perkembangan konstitusi di
Ukraina, serta wewenang hakim di sana termasuk masa
jabatan hakim konstitusi di Ukraina yang berlangsung
selama sembilan tahun.
Usai menerima kedatangan delegasi MK
Ukraina, Mahfud juga menerima delegasi MK Turki
diwakili oleh Hakim E. Yildirim. Setelah itu hadir
delegasi MK Tajikistan diwakili oleh Hakim Gulzorova
Muhabbat, berlanjut dengan kedatangan delegasi
Lithuania yang dipimpin oleh Stasys Sedbaras selaku
Chairman of The Legal Affairs Lithuania. (Dodi
Haryadi/Lulu Anjarsari/Nano Tresna A.)

Ragam kesan
Drs. Abdul Wahid, S.H.,
M.H.
Dekan Fakultas Hukum Unversitas
Islam Malang dan DPD Asosiasi
Pengajar Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi Jatim

S

imposium internasional yang diselenggarakan
oleh MKRI ini bukan sekedar membandingkan
peran MK dan parlemen di sejumlah negara
dalam relasinya dengan konstitusi dan konstruksi
pemerintahan, tetapi menjadi aktivitas “ritual” dan
sakral, karena masing-masing negara telah secara

Dr. Pataniari Siahaan
Forum Konstitusi

A

cara The International Symposium on
Constitutional Democratic State yang
diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi
dan diikuti oleh 23 negara merupakan acara yang
sangat berharga dan bermanfaat. Karena melalui acara
tersebut telah terjalin persahabatan antar bangsa dalam
saling memahami konsep Democratic Constitutional
State dan berbagai penerapannya di berbagai negara
berdasarkan paham kebangsaan dan sistem hukum
masing-masing negara peserta.
Bagi Indonesia momen tersebut merupakan
kesempatan mempromosikan penjabaran Pancasila
dalam konsep bernegara sebagaimana termaktub di
dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Di antaranya
konsep negara hukum Pancasila di antara konsep
negara hukum “Rechtsstaat” menurut tradisi Eropa
Kontinental dan “Rule of Law” menurut tradisi AngloSaxon, yang akan berdampak pada konsep keadilan
menurut Pancasila. Juga, pengertian teoritis mengenai
‘separation of power’ dan prinsip ‘checks and balance’

terbuka menunjukkan pada publik dunia tentang jati
dirinya. Kalau jati diri sudah ditunjukkan sedemikian
rupa, maka secara tidak langsung MKRI telah
menghadirkan model transparansi dan demokratisasi
di ranah “silaturahim” global.
Selain itu, bagi peserta, pengenalan peran masingmasing MK di berbagai negara sangat bermanfaat untuk
meningkatkan kajian dan pembelajaran bagi lembaga
pendidikan di negara ini. Dari lembaga pendidikan ini,
nantinya   “roh” konstitusi akan lebih cepat mencapai
tataran transformatif, sehingga keberadaan konstitusi
bukan lagi sebagai tekstualitas yang stagnan dan
ekskusif, melainkan menjadi rambu-rambu yuridis
yang progresif dan membumi pada bangsa ini. (A.
Yazid)

serta sistem pemerintahan presidensiil multipartai di
Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah masalah
pengertian demokrasi yang pada umumnya diartikan
dengan suara terbanyak dibandingkan dengan prinsip
musyawarah mufakat yang tidak mengutamakan adu
banyak suara semata.
Pembentukan undang-undang yang melibatkan
Presiden dalam pembahasan dan persetujuan bersama
yang dianggap menyimpang dari kebiasaan sistem
Presidensiil di Amerika Serikat, dikaitkan dengan
kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi
sebagai pengawal konstiusi. Menurut hemat saya
kegiatan Mahkamah Konstitusi Indonesia ini merupakan
langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan
peran aktif Indonesia di kancah pergaulan antar
bangsa yang pada gilirannya merupakan pelaksanaan
dari upaya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
Untuk acara berikutnya kami menyarankan
Mahkamah Konstitusi untuk mengetengahkan
konsep-konsep hukum konstitusi dan demokrasi yang
berdasarkan Pancasila sebagai kontribusi Indonesia di
panggung keilmuan dunia sebagai upaya mendesain
tatanan hukum internasional dalam rangka membangun
dunia baru. Agar, ke depannya kita sebagai bangsa
dan negara tidak selalu berada pada posisi hanya
sebagai pengekor kepada berbagai konsep hukum yang
merupakan produk pemikiran masa lalu dari bangsabangsa lain.( A.Yazid)
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Mulanya dengan Bahasa Indonesia,
Tiba-Tiba Lupa

K

ejadian
menarik,
terkadang
agak
lucu, sempat terjadi pada Simposium
Internasional MK 2011. Di antaranya, saat
delegasi Turki bernama Engin Yildirim
menjadi pembicara dalam Panel III. Ketika itu Engin
merasa yakin, ia akan menyampaikan dalam bahasa

Indonesia. Maksudnya, selain menghormati tuan
rumah, ia ingin mempraktikkan kemampuan bahasa
Indonesia yang dimilikinya.
“Saudara-saudara semua, dalam kesempatan
ini saya akan menyampaikan makalah dengan bahasa
Indonesia … “ ucap Engin ramah kepada para delegasi
negara-negara lainnya.
Tak urung, pernyataan Engin ini membuat
delegasi dari Indonesia dan delegasi-delegasi lain
yang mengerti bahasa Indonesia, segera melepas
alat penterjemah di kuping. Namun, beberapa menit
berlangsung, tiba-tiba saja Engin menghentikan
pembicaraannya. Situasi ini membuat para delegasi
jadi bertanya-tanya, ada apa gerangan tiba-tiba Engin
berhenti berbicara secara mendadak?
Selang beberapa lama, Engin pun menyahut
seraya meminta maaf dengan bahasa Inggris.
Sejujurnya ia menjelaskan kemampuan bahasa
Indonesia belum fasih benar, sebatas apa yang ia
ketahui. Karuan saja hal ini membuat senyum para
delegasi, namun bisa memaklumi karena kejujuran
Engin. Alhasil, Engin pun melanjutkan pembicaraan
dengan bahasa negaranya.(Lulu Anjarsari)

Indeks Demokrasi Indonesia di Posisi 60
dari 167 Negara

B

erdasarkan Indeks Demokrasi Global yang
dikeluarkan Economist Intelligence Unit
pada 2010, indeks demokrasi Indonesia
berada di posisi 60 dari 167 negara.
Jika dibandingkan dengan Korea Selatan (posisi
20), Spanyol (posisi 18), Chile (posisi 34), Austria
(posisi 13), Kolombia (posisi 57), Afrika Selatan
(posisi 30), Jerman (posisi 14), Thailand (posisi 57),
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Lithuania (posisi 41), dan Hongaria (posisi 43),
indeks demokrasi Indonesia memang masih rendah.
Demikian disampaikan Ketua DPD Irman Gusman
dalam Simposium Internasional Negara Demokrasi
Konstitusional, Juli 2011.
Bila dibandingkan juga dengan Mongolia
(posisi 64), Kazakhstan (posisi 132), Venezuela
(posisi 96), Azerbaijan (posisi 135), Ukraina (posisi

Ketua DPD RI Irman Gusman menyampaikan materi mengenai
demokrasi dalam Simposium Internasional

67), Uzbekistan (posisi 164), dan Rusia (posisi 107),
pembangunan demokrasi nampak mulai tumbuh
positif. Artinya, demokrasi turut memberikan
kesempatan dan kemudahan luas kepada masyarakat,
para pelaku bisnis, aktivis LSM, media, untuk turut
serta dalam pembangunan. Di sinilah ada keterkaitan
cukup kuat antara demokrasi dan pembangunan. Tanpa
demokrasi, rasanya sulit untuk mencapai kemajuan.
Termasuk juga dalam pembangunan hukum.

Selanjutnya, menurut Indeks  rule of law tahun
2011 yang dikeluarkan World Justice Project, dari 66
negara, Indonesia menempati peringkat 22 dari 66
negara untuk kategori pembatasan kekuasaan. Begitu
juga dalam kategori pemenuhan hak-hak fundamental
warga negara, Indonesia berada di ranking 30 dari
66 negara. Ini artinya, demokrasi telah memberikan
sumbangsih positif dalam pembangunan hukum
di Indonesia. Supremasi hukum ditegakkan dalam
rangka menjamin hak-hak fundamental warga negara
sebagaimana ditegaskan UUD 1945.
Demokrasi yang sempurna merupakan modal
utama mendorong kemajuan dan pembangunan. Salah
satu modal cukup kuat bagi masa depan Indonesia
adalah penegakan nilai-nilai demokrasi. Indonesia
dengan jumlah penduduk sekitar 247 juta penduduk,
memiliki potensi besar
menjadi negara maju.
Oleh karena itu, Simposium Internasional Negara
Demokrasi Konstitusional 2011 memiliki sumbangsih
yang besar bagi pembangunan demokrasi Indonesia ke
depan. (Nano Tresna A.)

Uniknya Mahkamah Konstitusi Ukraina

K

etika melakukan courtesy call (kunjungan
kehormatan) ke Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)
Mahfud MD pada Simposium Internasional
MK 2011, delegasi MK Ukraina yang diwakili oleh
Hakim Konstitusi Mykhailo Zaporozhets menuturkan
berbagai hal terkait kinerja dan hakim MK Ukraina.
Salah satu yang menarik dan cukup unik, masa jabatan
hakim MK di sana selama 9 tahun.
“Hakim konstitusi di negeri kami menjabat
selama 9 tahun tanpa hak pengangkatan kembali.
Selain itu setiap hakim konstitusi wajib untuk pensiun
pada usia 65, jika usia ini datang sebelum akhir dari
periode 9 tahun,” demikian ungkap Mykhailo kepada
Mahfud MD yang didampingi Sekjen MKRI Janedjri
M. Gaffar pada Selasa (12/7) siang di lantai 30 Hotel
Shangri-La, Jakarta.
Di samping itu, lanjut Mykhailo, jumlah
keseluruhan hakim MK Ukraina mencapai 18 orang
atau dua kali lipat dari jumlah hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Hal yang

sama dengan MKRI, putusan MK Ukraina bersifat final
dan mengikat, tidak ada upaya banding dan lainnya.
Lainnya, Ketua MK Ukraina dipilih secara rahasia
untuk masa jabatan tiga tahun tunggal dari dan oleh
anggota MK Ukraina. (Nano Tresna A.)

Hakim Konstitusi
Ukraina Mykhailo
Zaporozhets
melakukan courtesy
call ke Ketua
MKRI Mahfud MD
dalam Simposium
Internasional
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Frasa ”Kewajiban Mengikuti
Verifikasi” UU Parpol
Inkonstitusional
Para Pemohon bersuka
cita ketika Mahkamah
mengabulkan permohonan
Pemohon dalam Perkara
No.15/PUU-IX/2011,
Senin (4/7). Mahkamah
menyatakan Pasal 51 ayat
(1), Pasal 51 ayat (1a)
sepanjang frasa ”Verifikasi
Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)”,
Pasal 51 ayat (1b), dan
Pasal 51 ayat (1c) UU No.
2/2011 tentang Perubahan
Atas UU No.2/2008 tentang
Partai Politik bertentangan
dengan UUD 1945.

M

ahkamah
Konstitusi
(MK)
mengabulkan permohonan Pemohon
dalam perkara No.15/PUU-IX/2011.
Mahkamah menyatakan Pasal 51 ayat
(1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa ”Verifikasi
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)”, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) UU
No.2/2011 tentang Perubahan Atas UU No.2/2008
tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD
1945. Demikian dinyatakan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan, Senin
(4/7), di ruang sidang Pleno MK. “Permohonan para
Pemohon beralasan hukum,” tegas Ketua MK, Moh
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Humas MK/Prana Patrayoga

Mahfud MD, saat membacakan konklusi putusan.
MK berpendapat bahwa pengaturan status
badan hukum partai politik, baik oleh UU No. 2/2008
tentang Partai Politik maupun UU No.10/2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
telah tepat dan benar. “Oleh karena partai politik masih
tetap diakui berstatus badan hukum maka status badan
hukum tersebut haruslah tetap mendapat perlindungan
konstitusional oleh Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D
Ayat (1), dan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945,” ungkap
Hakim Konstitusi Muhammad Alim.
Adapun Pasal 51 ayat (1) UU Parpol itu
berbunyi, “Partai Politik yang telah disahkan

sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap
diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan
penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan
mengikuti verifikasi.” Sedangkan Pasal 51 ayat (1a)
menyatakan, Verifikasi Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan Partai Politik yang
dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan,
selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun
sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.
Dalam hal ini MK sependapat dengan
para Pemohon bahwa adanya frasa ”tetap diakui
keberadaannya dengan kewajiban melakukan
penyesuaian terhadap undang-undang ini dengan
mengikuti verifikasi” yang terdapat dalam Pasal 51
ayat (1) UU No. 2/2011 adalah tidak jelas maksudnya.
Pada intinya frasa ”kewajiban mengikuti verifikasi”,
menurut MK, mempunyai akibat hukum terhadap
eksistensi para Pemohon sebagai partai politik yang
berbadan hukum, yaitu apakah hasil verifikasi dapat
secara langsung memengaruhi eksistensi partai politik
dalam hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai
politik para Pemohon akan kehilangan status badan
hukumnya karena tidak lolos verifikasi.

Mahkamah berpendapat, hal tersebut akan
melanggar kepastian hukum terhadap para Pemohon
yang oleh undang-undang sebelumnya telah dijamin
keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan
hukum. “Pembuat undang-undang seharusnya
membedakan antara tata cara pembentukan atau
pendirian partai politik dengan aturan tentang syaratsyarat yang dibebankan kepada partai politik agar
sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum,
serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan
DPR,” ujar Alim.
Menurut MK, partai politik dalam sistem
UUD 1945 mempunyai fungsi yang sangat penting
karena UUD 1945 secara eksplisit memberikan hak
konstitusional kepada partai politik, terutama dalam
Pasal 6A Ayat (2), Pasal 8 Ayat (3), dan Pasal 22E Ayat
(3) UUD 1945. Oleh karena itu, partai politik harus
mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin hak
konstitusionalnya termasuk para Pemohon sebagai
partai politik yang telah mempunyai kedudukan sebagai
badan hukum.
“Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai
politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan
wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu

Humas MK/Prana Patrayoga

Yusril Ihza Mahendra
sedang memberikan
keterangan dalam
kapasitas sebagai
ahli Pemohon dalam
persidangan agenda
pemeriksaan ahli
dari Pemohon dan
Pemerintah (25/4)
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Sembilan Hakim
Konstitusi memutus
Perkara No.18/PUUIX/2011 Pengujian UU
No. 2/2008 tentang
Partai Politik yang
dimohonkan Choirul
Anam dan Tohadi,
Senin (4/7). MK tidak
dapat menerima
permohonan Pemohon.
Humas MK/Prana Patrayoga

masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya
musim pendirian partai politik pada setiap menjelang
pelaksanaan Pemilu,” tulis MK dalam putusan setebal
53 halaman.
Pemohon dalam perkara ini terdiri dari 14 partai
politik. Di antaranya adalah Partai Persatuan Daerah
(PPD), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai
Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP),
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai
Patriot, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
(PNBK Indonesia), Partai Pelopor, dan lain-lain.
Berlaku Erga Omnes
Sedangkan terhadap perkara No. 18/PUUIX/2011 yang dimohonkan oleh Choirul Anam dan
Tohadi dari PKNU (Partai Kebangkitan Nasional
Ulama) yang merasa dirugikan karena terancam tidak
bisa mengikuti Pemilu 2014, akhirnya dinyatakan tidak
dapat diterima oleh MK dalam persidangan yang sama,
Senin (4/7) di ruang sidang Pleno MK. Dalam hal ini,
Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum.
“Menimbang bahwa Putusan Mahkamah
bersifat final dan berlaku erga omnes oleh karena
itu terhadap Pemohon pun berlaku Putusan Nomor
15/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011,” tegas
Mahkamah dalam putusannya. Artinya, Pasal 51 ayat
(1) UU 2/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat terhadap Pemohon. Dengan demikian,
lanjut Mahkamah, Pemohon tidak lagi dirugikan hak
konstitusionalnya. Sebab, pasal-pasal yang diuji oleh
Pemohon sudah dibatalkan oleh Mahkamah.
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Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum,
Ketua MK, Moh. Mahfud MD kemudian membacakan
konklusi putusan. Mahfud menegaskan, Pemohon
dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan tersebut.
“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
diterima,” tutur Mahfud.
Sebelumnya,
Pemohon
mengajukan
permohonan untuk pengujian Pasal 51 ayat (1), Pasal
2 Ayat (1) dan Ayat (1a), Pasal 3 Ayat (2) huruf c dan
huruf d, Pasal 4, Pasal 47 ayat (1) Pasal 51 Ayat (1a),
Ayat (1b), ayat (1c) dan Ayat (2) UU No.2 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas UU No.2/2008 tentang Partai
Politik terhadap UUD 1945.
Pemohon menganggap pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945
yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Berlakunya pasal-pasal tersebut, menurut Pemohon,
sangat berpotensi menyebabkan PKNU tidak
mendapatkan jaminan kesamaan dan kesempatan
dalam hukum dan pemerintahan serta perlindungan
terhadap perlakuan diskriminatif. Karena, sesuai
Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU
No.10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD, PKNU tetap memiliki badan hukum
yang sah dan sudah dapat menjadi peserta Pemilu
berikutnya tanpa ada kewajiban melakukan verifikasi
sebagai badan hukum. (Dodi/ Yusti Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU MP3

MK Tolak Permohonan Wakil Ketua DPRD Kupang

Humas MK/Ganie

Pemohon Prinsipal, Anthon Melkianus Natun sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Kupang dalam sidang putusan
UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Kamis (28/7). MK menolak permohonan Pemohon seluruhnya karena dalil Pemohon tak beralasan hukum.

P

ermohonan yang diajukan oleh
Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Kupang Anthon Melkianus
Natun ditolak untuk seluruhnya
oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Pembacaan putusan dibacakan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan
didampingi oleh delapan hakim konstitusi
pada Kamis (28/7), di ruang sidang
Pleno MK. “Menyatakan dalam Provisi,
menolak permohonan provisi Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan, Menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
ucap Mahfud membacakan Putusan No.
21/PUU-IX/2011 tersebut.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mendalilkan Pasal 354 ayat (2)
UU 27/2009 tersebut multitafsir sehingga
bertentangan dengan asas kepastian
hukum dan asas non-retroactive (larangan
berlaku surut) serta tidak memenuhi asasasas pembentukan peraturan perundangundangan. Pendapat Mahkamah yang
dibacakan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi menyatakan bahwa Pasal 354 ayat
(2) UU No.27/2009 yang menentukan

bahwa Pimpinan DPRD berasal dari partai
politik berdasarkan urutan perolehan
kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota,
menurut Mahkamah maksudnya sudah jelas
dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain.
“Mahkamah menilai ketentuan
tersebut sama sekali tidak melanggar asas
kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum bagi
pimpinan DPRD yang telah ditetapkan
sebagai pimpinan yang kemudian karena
terjadi pemekaran sebagai aspirasi dari
rakyat yang berdaulat, harus berakhir
jabatannya sebagai pimpinan karena
urutan perolehan kursi Parpolnya menjadi
berkurang. Kepastian hukum dari
peraturan tersebut justru terletak pada
ketentuan bahwa jikalau urutan perolehan
kursi Parpol berubah berhubung dengan
pemekaran daerah, atas aspirasi rakyat
yang berdaulat, maka komposisi jabatan
pimpinan harus juga berubah,” jelas
Fadlil.
Menurut Mahkamah, lanjut Fadlil,
ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009
justru sesuai dengan kepastian hukum

yang adil, sekaligus perlakuan yang sama
di hadapan hukum. Ketentuan a quo,
sambung Fadlil menyebutkan bahwa
parpol yang sebelum pemekaran daerah
urutan perolehan kursinya kurang dari
Parpol lainnya tetapi kemudian sebab
adanya pemekaran daerah urutan perolehan
kursinya menjadi lebih banyak berhak
menduduki jabatan pimpinan DPRD.
“Sebaliknya Parpol yang urutan perolehan
kursinya menjadi berkurang dan tidak
lagi menempati urutan perolehan kursi
terbanyak harus diberhentikan dari jabatan
pimpinan DPRD. Hal tersebut bersesuaian
pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat
(3) UUD 1945 yang memberikan kepada
setiap warga negara kesempatan yang
sama dalam pemerintahan,” urainya.
Sementara itu, dalil Pemohon bahwa
Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 bertentangan
dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang
merupakan hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun,
khususnya hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut. Menurut
Mahkamah seperti yang diungkapkan
Hakim Konstitusi Muhammad Alim,
dalam hal pemberhentian pimpinan DPRD
yang sebelumnya urutan perolehan kursi
Parpolnya terbanyak karena pemekaran
daerah, makna kata-kata “tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut”
adalah berlaku mutlak di bidang hukum
pidana karena hal itu bertentangan
dengan asas legalitas. “Adapun dalam
hubungan dengan permohonan Pemohon,
pemberhentian dari jabatan, bukan dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut,
melainkan berdasarkan perubahan urutan
perolehan kursi Parpol Pemohon karena
adanya perpindahan kursi anggota DPRD
Parpol Pemohon sehingga perolehan kursi
Parpol Pemohon tidak lagi menempati
urutan terbanyak,” ujar Alim.
Alim menambahkan semua ang
gota DPRD, mewakili para pemilih
yang memilih mereka. Jikalau para
pemilih yang berdaulat sudah tidak lagi
termasuk dalam wilayah daerah induk,
melainkan telah termasuk dalam wilayah
daerah pemekaran, maka anggota DPRD
yang masih tetap di wilayah daerah
induk sudah tidak mewakili Pemilih
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yang sudah termasuk wilayah daerah
pemekaran. “Dengan demikian, setiap ada
pemekaran daerah dan ada pemindahan
kursi DPRD ke daerah pemekaran akan
mengubah konfigurasi dukungan pemilih
yang berdaulat kepada Parpol tertentu.
Berdasarkan
seluruh
pertimbangan
hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah
berpendapat dalil permohonan Pemohon
tidak beralasan menurut hukum,” ujar Alim.

Dalam putusan tersebut, terdapat tiga
hakim konstitusi yang memiliki pendapat
berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati, Hamdan
Zoelva, dan Anwar Usman. Ketiganya
menyatakan
seharusnya
Mahkamah
mengabulkan permohonan Pemohon
dengan menyatakan Pasal 354 ayat (2)
UU 27/2009 adalah inkonstitusional
bersyarat (conditionally unconstitutional),

yaitu inkonstitusional sepanjang tidak
ditafsirkan: “komposisi pimpinan DPRD
tidak berubah walaupun terjadi perubahan
komposisi jumlah kursi masing-masing
partai politik akibat pengisian anggota
DPRD daerah pemekaran dari kabupaten/
kota yang terjadi setelah penetapan
pimpinan DPRD kabupaten/kota induk
berdasarkan hasil pemilihan umum”. (Lulu
Anjarsari/mh)

Pengujian UU Pemda

Uji Materi Pasangan Calon Gubernur Sulut Ditolak

Humas MK/Ganie

Kuasa Hukum Pemohon Bastian Noor Pribadi dan Rahmat Basuki saat sidang putusan Pengujian UU No.32/2004
tentang Pemerintahan Daerah, Senin (18/7) di ruang sidang Pleno MK.

P

ermohonan
pengujian
UU
No.32/2004
tentang Peme
rintahan Daerah yang diajukan
oleh Pasangan Calon Gubernur
Sulut Linneke Syennie WatoelangkowJimmy Stefanus Wewengkang ditolak
seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi
(MK). Putusan dengan No.11/PUUIX/2011 dibacakan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD dengan didampingi
oleh tujuh hakim konstitusi pada Senin
(18/7), di ruang sidang Pleno MK.
“Menyatakan, dalam provisi, menolak
permohonan provisi Pemohon. Dalam
pokok permohonan, menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” ucap
Mahfud.

50

KONSTITUSI Juli 2011

Dalam
pendapat
Mahkamah
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva, Mahkamah menolak
permohonan provisi Pemohon meminta
Mahkamah untuk menerbitkan putusan
sela yang memerintahkan Menteri Dalam
Negeri untuk menghentikan atau setidaktidaknya menunda penetapan calon Wakil
Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala
Daerah Tomohon. Mahkamah beralasan
kewenangan menghentikan atau setidaktidaknya menunda penetapan calon wakil
Kepala Daerah Tomohon sebagai Kepala
Daerah Tomohon bukan merupakan
kewenangan MK.
Selain itu, permohonan provisi yang
diajukan Pemohon tidak terkait langsung

dengan pokok permohonan a quo. Pertama,
dalam Pengujian Undang-Undang (judicial
review), putusan Mahkamah hanya meng
uji norma abstrak, tidak mengadili kasus
konkret seperti menghentikan atau
menunda penetapan calon Wakil Kepala
Daerah Tomohon sebagai Kepala Daerah
Tomohon.
Oleh karena itu, Mahkamah tidak
dapat memutus kasus konkret yang tertuju
hanya terhadap satu kasus seperti dalam
permohonan a quo karena kalau hal itu
dilakukan berarti bertentangan dengan
sifat erga omnes tersebut. Ketiga, putusan
Mahkamah bersifat prospektif sesuai
dengan ketentuan Pasal 58 UU MK
serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan
Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005
tentang Pedoman Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang,
sehingga amar putusan Mahkamah
dalam perkara a quo tidak berlaku surut
terhadap perkara konkret yang sudah
berlangsung. Berdasarkan alasan-alasan
tersebut di atas, Mahkamah menolak
permohonan provisi yang dimohonkan
Pemohon.
Sedangkan mengenai pokok per
mohonan, Hakim Konstitusi Muhammad
Alim menguraikan bahwa mengenai
Pasal 108 ayat (4) UU No.32/2004
yang menentukan bahwa kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengusulkan dua calon wakil kepala
daerah kepada DPRD untuk dipilih,
menurut Mahkamah karena calon wakil
kepala daerah terpilih kemudian dilantik
menjadi kepala daerah sesuai ketentuan

Pengujian KUH Perdata dan UU Kekuasaan Kehakiman

Permohonan Kabur,
Uji Materi Tidak Diterima
Pemohon Prinsipal Tjahjadi Nugroho dan Aryanto
Nugroho, Komisaris dan Direktur Utama PT.
Tlaga Reksa Jaya, Semarang, saat sidang
pembacaan putusan pengujian KUH Perdata dan
UU No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam amar putusannya MK tidak menerima
permohonan kedua Pemohon, Senin (25/7).

Humas MK/Ganie

T

jahjadi Nugroho dan Aryanto
Nugroho, masing-masing se
bagai Komisaris dan Direktur
Utama PT. Tlaga Reksa Jaya,
Semarang, Jawa Tengah, harus berlapang
dada, setelah Mahkamah Konstitusi
(MK) tidak menerima permohonan
keduanya dalam sidang pengucapan
putusan pada Senin (25/7). “Menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima,” kata Ketua Pleno MK
Mahfud MD saat membacakan amar
putusan Perkara No.4/PUU-IX/2011
mengenai Uji Materi Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata)
dan UU No.4/2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Permasalahan hukum yang diajukan
oleh Pemohon adalah mengenai pengujian
materiil terhadap materi muatan Pasal
616, Pasal 617, Pasal 618, Pasal 619, Pasal
620, dan Pasal 1918 KUH Perdata; Pasal
19 Peraturan Pemerintah (PP) No.10/1961
tentang Pendaftaran Tanah; Pasal 1
Peraturan Menteri Agraria No.14/1961

tentang Permintaan dan Pemberian Izin
Pemindahan Hak atas Tanah; Pasal 23 dan
Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997; Pasal
1, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 33 UU
No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
terhadap UUD 1945.
Mahkamah dalam pendapatnya
yang dibacakan Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati menyatakan, Pemohon
mendalilkan diri sebagai badan hukum
publik dan badan hukum privat sekaligus.
“Namun
Mahkamah
berpendapat
bahwa para Pemohon hanya memenuhi
kualifikasi sebagai badan hukum privat,
sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat
(1) huruf c UU MK,” kata Maria.
Permohonan Kabur
Menurut Mahkamah, meskipun
Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai
badan hukum privat dalam pengujian UU
terhadap UUD 1945, namun Pemohon
tidak menjelaskan kerugian yang
dialaminya. Padahal Mahkamah dalam
sidang pendahuluan 17 Januari 2011 telah

melakukan pemeriksaan permohonan
dan memberikan nasihat-nasihat supaya
Pemohon memperbaiki dan melengkapi
permohonan paling lama 14 hari. Namun,
Pemohon tidak memperbaiki permohonan,
sedangkan tenggang waktu perbaikan telah
terlampaui.
Oleh karena itu, Mahkamah me
meriksa permohonan Pemohon yang telah
diregistrasi tersebut tanpa perubahan.
Mahkamah menilai substansi permohonan
kabur. “Terhadap substansi permohonan
Pemohon, Mahkamah menilai materi
permohonan Pemohon kabur (obscuur
libel),” lanjut Maria.
Mahkamah menyatakan tidak perlu
lagi memeriksa dan mempertimbangkan
pokok permohonan karena substansi
permohonan Pemohon kabur dan tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 51 Ayat (1) dan ayat (2)
UU MK. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, Pemohon tidak mempunyai
kedudukan hukum (legal standing). (Nur
Rosihin Ana/mh)
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Pengujian KUHAP

Pengujian ”Kasasi Selain Putusan Bebas”
KUHAP Tidak Diterima
Rachmat Jaya selaku Pemohon Prinsipal bersama
kuasanya dalam sidang putusan Perkara No.17/
PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No.8/1981
tentang Hukum Acara Pidana, Senin (25/7) di
ruang sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak permohonan para
advokat yaitu Muh. Burhan
uddin dan Rachmat Jaya
selaku pemohon dalam Perkara No.17/
PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU
No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana,
atau dikenal dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Senin (25/7).
Dalam perkara tersebut, para
Pemohon menguji konstitusionalitas
frasa “kecuali terhadap putusan bebas”
dari Pasal 244 UU No.8/1981, yang
selengkapnya menyatakan, “Terdapat
putusan perkara pidana yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan
lain selain daripada Mahkamah Agung,
Terdakwa atau Penuntut Umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan
kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali
terhadap putusan bebas”. Frasa tersebut
menurut para Pemohon bertentangan
dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1),
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2),
dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
Terhadap
permohonan
para
Pemohon tersebut, Mahkamah menilai
bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/
atau kewenangan konstitusional yang
dialami oleh para Pemohon. Dikarenakan
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syarat-syarat kerugian konstitusional para
Pemohon sebagai perseorangan Advokat
dalam
pengujian
konstitusionalitas,
Mahkamah telah menjatuhkan putusan
dalam permohonan No. 10/PUU-VIII/2010
pada 15 Desember 2010. Dalam putusan
tersebut, kualifikasi para Pemohon dan
batu uji konstitusionalnya sama, kecuali
Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
“Oleh karena itu, Mahkamah perlu
mengutip pertimbangan hukum dalam
Putusan No.10/PUU-VIII/2010 tanggal 15
Desember 2010,” ucap Hamdan Zoelva
saat membacakan putusan tersebut.
Menurut mahkamah, ketentuan
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang
didalilkan oleh Pemohon sebagai sumber
hak konstitusionalnya, ketentuan tersebut
tidak terkait dengan hak-hak konstitusional
pemohon sebagai seorang warga negara
yang berprofesi sebagai advokat, tetapi
terkait dengan prinsip umum dalam
penyelenggaraan negara dan prinsipprinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman.
Sedangkan, terkait undang-undang
yang membatasi permohonan peninjauan
kembali hanya untuk satu kali merugikan
hak konstitusionalnya baik sebagai
pribadi maupun sebagai advokat, menurut
Mahkamah, benar Pemohon sebagai warga

negara yang berprofesi sebagai advokat
memiliki hak-hak konstitusional yang
diberikan UUD 1945, tetapi Mahkamah
tidak menemukan adanya kerugian
spesifik maupun aktual dan “Jikapun ada
kerugian, tidak ada hubungan sebab akibat
(causal verband) antara kerugian dimaksud
dengan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian,” ucap Hamdan
Zoelva.
Lebih lanjut Mahkamah berpendapat
bawa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan
ini, lebih mempersoalkan kerugian
konstitusionalnya dalam menjalankan
profesi advokat daripada sebagai pribadi
yang langsung dirugikan oleh berlakunya
norma undang-undang tersebut. Oleh
karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada
kerugian konstitusional Pemohon dengan
berlakunya undang-undang tersebut.
Berdasarkan pertimbangan-pertim
bangan di atas, mahkamah memutuskan
bahwa para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan dalam
perkara tersebut. “Oleh sebab itu, pokok
permohonan tidak dipertimbangkan, dan
menyatakan permohonan para Pemohon
tidak dapat diterima,” ucap Ketua Sidang
Pleno Moh. Mahfud MD. (Shohibul
Umam/mh)

Pengujian KUHP

Bukan Pengujian Konstitusional,
Uji Materi Pasal Pencemaran Nama Baik Ditolak
Pemohon Prinsipal, H Alias Wello dan Syamsudin
Daeng Rani dalam sidang pembacaan putusan
uji materil Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Senin
(25/7).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
dalam
amar
putusan
Perkara No.1/PUU-IX/2011
menyatakan menolak per
mohonan Pemohon dalam uji materil
Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
yang dianggap telah merugikan hak-hak
konstitusional Pemohon yang dijamin
UUD 1945, Senin (25/7). Meski begitu
Pemohon dinyatakan memiliki legal
standing untuk mengajukan permohonan
tersebut.
“Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo. Dalil-dalil permohonan
Pemohon tidak beralasan menurut
hukum,” ujar Ketua MK Moh Mahfud
MD membacakan konklusi putusan MK.
Setelah membacakan konklusi,
Mahfud melanjutkan membaca amar
putusan Mahkamah yang berbunyi,
”Mengadili.
Menyatakan
menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputuskan dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim,” lanjutnya.
Sebelumnya, dalam pertimbangan
hukum Mahkamah, dinyatakan pokok
permasalahan permohonan Pemohon
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adalah
cenderung
ke
pengaduan
konstitusional (constitutional complaint)
daripada
judicial
review
atau
constitutional review. Sedangkan antara
keduanya,
constitutional
complaint
dan judicial review, memiliki pengertian
yang berbeda.
Dijelaskan dalam pertimbangan
hukum Mahkamah bahwa constitutional
review mempersoalkan apakah suatu
norma undang-undang bertentangan
atau tidak dengan konstitusi. Sedangkan
dalam constitutional complaint yang
dipersoalkan adalah apakah pejabat publik
yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu
melanggar suatu hak dasar seseorang.
Hal demikian dapat terjadi, antara lain
karena pejabat publik yang bersangkutan
salah dalam menafsirkan dan menerapkan
norma undang-undang.
Sebelumnya
dalam
pokok
permohonan Pemohon dijelaskan oleh
Pemohon, Alias Wello, ketika menjadi
Ketua DPRD Kabupaten Lingga periode
2004-2009 pada 26 Februari 2008
menerima surat dari Ketua DPC PNBK
Kabupaten Lingga yang mempertanyakan
kinerja Anggota DPRD Kabupaten Lingga
dari DPC PNBK Kabupaten Lingga,

periode 2004-2009 atas nama Vonny
EL. Alias Wello menanggapi adanya surat
tersebut, menerangkan bahwa Vonny EL
tidak pernah mengikuti rapat-rapat di
DPRD Kabupaten Lingga yang dipimpin
oleh Pemohon.
Pemohon kemudian didakwa oleh
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Tanjung Pinang karena Pemohon dianggap
telah melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP
kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
Saat itu pengadilan menjatuhkan putusan
kepada Pemohon yang pada pokoknya
menyatakan Pemohon telah terbukti dan
meyakinkan telah melakukan perbuatan
tindak pidana menista dengan tulisan dan
menghukum Pemohon dengan pidana
penjara selama 3 bulan dengan masa
percobaan selama lima bulan.
Pasal 310 ayat (2) KUHP sendiri
berbunyi, “Kalau hal itu (pencemaran)
dilakukan dengan tulisan atau gambar
yang disiarkan dipertunjukkan pada umum
atau ditempelkan, maka yang berbuat itu
dihukum karena menista dengan tulisan
dengan hukuman penjara selama-lamanya
satu tahun empat bulan atau denda
sebanyak-banyak Rp 4.500.” (Yusti Nurul
Agustin/mh)
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Pengujian UU Perkoperasian

Tidak Ada Perbedaan Penafsiran,
Permohonan Ditolak
yang menimbulkan ketidakpastian hukum
yang adil terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf
a UU No.25/1992 karena baik anggota
maupun pengurus sama-sama berkewajiban
untuk menaati AD/ART maupun keputusan
yang telah disepakati bersama.

Humas MK/Ganie

Sani Abdullah dan Husien Djunaidi selaku Pemohon Prinsipal, usai sidang putusan Perkara No.32/PUU-IX/2011
tentang Pengujian UU No.25/1992 tentang Perkoperasian, Kamis (28/7).

P

ermohonan Perkara No.32/
PUU-IX/2011
tentang
Pengujian UU No.25/1992
tentang Perkoperasian yang
di mohonkan Muhammad Suryani, Sani
Abdullah, Husien Djunaidi, dan Badriah
ditolak oleh Mahkamah Konsitusi (MK)
dalam sidang Pleno pengucapan putusan,
Kamis (28/7). Dalam permohonannya, para
Pemohon mengajukan pengujian dua pasal
dalam UU 25/1995 tentang Perkoperasian
yaitu Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal
37. Pasal 20 ayat (1) huruf a menyatakan,
”Setiap anggota mempunyai kewajiban: a.
mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga serta keputusan yang telah
disepakati dalam Rapat Anggota.”
Sementara Pasal 37 menyatakan,
”Persetujuan terhadap laporan tahunan,
termasuk pengesahan perhitungan tahun
an, merupakan penerimaan pertanggung
jawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.”
Kedua pasal tersebut menurut para
Pemohon bertentangan dengan Pasal 27
Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945.
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Tidak Relevan
Dalil para Pemohon mengenai
pengujian Pasal 20 ayat (1) huruf a UU
25/1992 yang menurut para Pemohon
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1),
Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat
(1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat
bahwa Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945,
yang mengatur persamaan kedudukan
segala warga negara di dalam hukum
dan pemerintahan dan kewajiban untuk
menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya, tidak
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1)
UUD 1945 karena para pengurus adalah
juga anggota koperasi yang memiliki
kewajiban yang sama dengan anggota
yang lain. Mahkamah tidak menemukan
adanya relevansi antara Pasal 20 ayat (1)
huruf a UU No.25/1992 dengan Pasal
28C Ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak
relevan untuk dipertimbangkan.
Terhadap dalil para Pemohon bahwa
Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No.25/1992
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat
(1) 1945, Mahkamah menilai juga tidak
ditemukan adanya perbedaan penafsiran

Tanggung Jawab Pengurus
Dalam hal pengujian Pasal 37 UU
No.25/1992 yang menurut para Pemohon
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat
(1), Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945 karena seolah-olah
memberikan hak istimewa dan kekebalan
hukum terhadap pengurus koperasi,
Mahkamah berpendapat bahwa Pasal
37 UU tersebut adalah mengatur tentang
mekanisme pertanggungjawaban pengurus
kepada seluruh anggota koperasi, yang
apabila pertanggungjawaban tersebut
diterima oleh rapat anggota membebaskan
pengurus dari tanggung jawabnya dari
tahun buku yang bersangkutan.
Hal tersebut, menurut Mahkamah,
merupakan konsekuensi logis dari meka
nisme pertanggungjawaban yang telah
disepakati dan dimuat di dalam AD/ART,
karena rapat anggota adalah pemegang
kekuasaan tertinggi di dalam koperasi.
Apabila ternyata terdapat tindak pidana yang
dilakukan oleh pengurus/para pengurus,
penerimaan pertanggungjawaban ter
sebut tidak menyebabkan hapusnya
pertangungjawaban pidana pengurus/para
pengurus yang bersangkutan.
Dengan demikian, menurut Mah
kamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal
37 UU No.25/1992 bertentangan dengan
Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2),
dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tidak
beralasan menurut hukum. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut,
“Mahkamah
menolak
permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Mahfud
MD. (Shohibul Umam/mh)

Pengujian UU Bea Materai

Tidak Punya Legal Standing, Uji Materi UU
Bea Materi Tidak Dapat Diterima
Pemohon Prinsipal, Hagus Suanto saat
mendengarkan pembacaan putusan uji materi
Pasal 6 UU No.13/1985 tentang Bea Materai,
Kamis (28/7) di ruang sidang Pleno MK.
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M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pembacaan
putusan uji materi Pasal 6
UU No.13/ 1985 tentang Bea
Meterai, Kamis (28/7). Ketua MK Mahfud
MD membacakan langsung amar putusan
Mahkamah yang menyatakan permohonan
Pemohon Hagus Suanto tidak dapat
diterima. ”Amar Putusan: mengadili,
menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” ujar Mahfud membacakan
amar putusan Mahkamah yang teregistrasi
dengan No.23/PUU-IX/2011 ini.
Sebelumnya, Mahfud yang juga
membacakan konklusi putusan MK
terhadap permohonan uji materi Pasal 6
UU Bea Materai bahwa Pemohon tidak
mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan
tersebut. Sebab itu, pokok permohonan
Pemohon kemudian tidak dipertimbangkan
lagi sesuai PMK (Peraturan Mahkamah
Konstitusi) yang berlaku.
Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan dirinya sebagai warga negara

Indonesia yang juga sebagai nasabah
kartu kredit Citibank telah dilanggar hak
dan kewenangan konstitusionalnya dengan
berlakunya Pasal 6 UU No.13/1985. Pasal
tersebut sendiri berbunyi,
“Bea Meterai terhutang oleh pihak
yang menerima atau pihak yang mendapat
manfaat dari dokumen, kecuali pihak
atau pihak-pihak yang bersangkutan
menentukan lain”.
Dengan berlakunya pasal tersebut,
Pemohon menganggap Citibank mendapat
kan dasar hukum untuk memungut pajak
bea materai dalam setiap penagihan (billing
statement) kartu kredit. Padahal, menurut
Pemohon Citibank, selaku bank swasta
asing yang berbadan hukum privat, tidak
mempunyai kewenangan untuk memungut
pajak, karena yang berwenang untuk
memungut, menagih, dan membebankan
pajak kepada Pemohon dan masyarakat
lainnya adalah negara.
Terhadap dalil Pemohon tersebut,
Mahkamah dalam pertimbangan hukum
yang dibacakan Wakil Ketua MK Achmad

Sodiki menganggap ketentuan Pasal 6 UU
No.13/1985 sesungguhnya tidak mengatur
mengenai pemberian kewenangan ke
pada Citibank atau perusahaan lainnya
untuk memungut pajak bea materai atas
dokumen yang telah diterbitkan. ”Pasal
a quo mengatur mengenai pembebanan
bea materai terutang kepada pihak
yang mendapat manfaat dari dokumen.
Pemungutan pajak bea materai oleh
Citibank ataupun perusahaan lainnya
pelaksanaannya didasarkan kepada Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea
Materai bertanggal 5 Juni 2001,” papar
Sodiki.
Dengan demikian, Mahkamah me
nganggap tidak berarti pajak tersebut
dibayarkan kepada Citibank melainkan
dibayarkan kepada negara melalui
Citibank yang menerbitkan surat tagihan
(billing statement) untuk Pemohon sebagai
penerima manfaatnya.
”Menimbang bahwa oleh karena
Pemohon tidak memenuhi syarat
kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK,
Mahkamah tidak perlu memeriksa dan
mempertimbangkan lebih lanjut pokok
perkara atau substansi permohonan a
quo,” tukas Sodiki. (Yusti Nurul Agustin/
mh)
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Pengujian UU MK

Salim Alkatiri Uji Aturan Putusan MK FInal
dan Mengikat
Salim Alkatiri sebagai Pemohon Prinsipal saat membacakan perbaikan permohonan sidang uji materi
Pasal 10 ayat 1 huruf a, UU No.24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, Selasa (26/7).

U

ji konstitusional materi UU
No.24/2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
(MK)
kembali
digelar, Selasa (26/7). Sidang
dengan agenda pemeriksaan perbaikan
permohonan ini dilaksanakan oleh Panel
Hakim yang terdiri, Ahmad Fadlil Sumadi
sebagai Ketua Panel, didampingi Achmad
Sodiki dan Anwar Usman. Persidangan
untuk perkara No.36/PUU-IX/2011 ini
dimohonkan oleh Salim Alkatiri. Materi
yang diujikan Salim yaitu Pasal 10 ayat
1 huruf a, UU 24/2003 yang mengatur
kewenangan MK untuk mengadili
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pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final.
Di hadapan Panel Hakim Konstitusi,
Salim memperbaiki kedudukan hukum
(legal standing) Pemohon. “Hal-hal
yang paling penting adalah pada poin 3,
dari kedudukan hukum legal standing,”
katanya. Salim merasa dirugikan dengan
keputusan MK No.224/PHPU.D VIII/2010
mengenai Perselisihan Hasil Pemilukada
Kab. Buru Selatan yang diucapkan
tanggal 31 Desember 2010 lalu. Dalam
amar putusan No.224/PHPU.D VIII/2010,
Mahkamah menyatakan permohonan

pasangan Salim Alkatiri-La Ode Badwi
tidak dapat diterima.
Putusan MK tersebut bersifat final
dan mengikat. Hal inilah yang menjadi
halangan bagi Salim untuk melakukan
banding, sehingga Salim tidak bisa lolos
sebagai calon peserta Pemilukada Buru
Selatan karena pernah menjadi narapidana
dengan vonis 2 tahun penjara. Salim
mendalilkan MK merubah putusannya
sendiri, yaitu Putusan No.4/PUUVII/2009, sehingga mengakibatkan dia
tidak bisa mengikuti Pemilukada Buru
Selatan.(Nur Rosihin Ana/mh)

Pengujian UU Tenaga Kerja

Pemerintah: PKWT dan Outsourcing Amanat Konstitusi
Kuasa Hukum Pemohon Dwi Haryanti dan Pemohon
Prinsipal Didik Suprijadi mendengarkan keterangan
dari Pemerintah diwakili Sunarno, Kepala Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
pada uji UU No.13/2007 tentang Ketenagakerjaan,
Rabu (6/7).

P

erjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT)
dan
outsourcing
yang diatur dalam Pasal 59
dan Pasal 64 UU No.13/2007
tentang Ketenagakerjaan dinilai sebagai
bagian dari kewajiban pemerintah untuk
memberi kesempatan bagi seluruh rakyat
Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan
layak sebagaimana diamanatkan Pasal
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27 Ayat 2 UUD 1945. Pendapat tersebut
disampaikan oleh Sunarno, Kepala Biro
Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, selaku Pihak Pemerintah di
hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang
dipimpin oleh Moh. Mahfud MD dalam
Sidang Pleno Perkara No. 27/PUU-IX/2011
tentang Pengujian UU No.13/2007 tentang
Ketenagakerjaan, Rabu (6/7).

Dalam kesempatan itu, Sunarno juga
menolak dalil Pemohon, yang disampaikan
dalam sidang sebelumnya, bahwa Pasal
59 dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 Ayat (1)
UUD 1945. Menurutnya, pasal tersebut
justru memberikan perlakuan yang adil
dan layak bagi semua warga negara
dalam hubungan kerja, guna mendapatkan
imbalan yang layak dan setimpal dengan
pekerjaan yang dilaksanakannya. “Sehing
ga diberlakukan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan penyerahan sebagian
pekerjaan kepada perusahaan lain atau
outsourcing,” terangnya.(Shohibul Umam/
mh)

Pengujian UU Kesehatan

Peringatan Bahaya Merokok Tidak Efektif,
UU Kesehatan Diuji
Kuasa Hukum Pemohon, Mustakim (tengah) saat
membacakan permohonannya di hadapan Majelis
Hakim Konstitusi pada sidang uji materi Pasal 114
UU No.36/ 2009 tentang Kesehatan, Senin (18/7).

D
Humas MK/Ganie

ua orang dokter yang fokus
pada bahaya tembakau pada
rokok, Widyastuti Soerojo dan
Muherman Harun, beserta Ikatan
Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat
Indonesia
(ISMKMI)
mengajukan
permohonan pengujian materi Pasal 114
UU No. 36/ 2009 tentang Kesehatan, Senin
(18/7). Pemohon menganggap peringatan
pada bungkus rokok dengan tulisan tidak
efektif.  
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RUANG SIDANG
Pemohon menganggap penjelasan
Pasal 114 UU Kesehatan bertentangan
dengan Pasal 199 ayat (1) UU yang sama.
Pada Pasal 199 ayat (1) dinyatakan, ”Setiap
orang yang dengan sengaja memproduksi
atau memasukkan rokok ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan tidak mencantumkan peringatan
kesehatan berbentuk gambar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 114 dipidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp 500.000.000
(lima ratus juta rupiah).”
Sedangkan penjelasan Pasal 114 UU
Kesehatan menyatakan, ”Yang dimaksud
dengan ’peringatan kesehatan’ dalam
ketentuan ini adalah tulisan yang jelas
dan mudah terbaca dan dapat disertai

gambar atau bentuk lainnya”. Adanya
kata ”dapat” dalam penjelasan Pasal 114
UU Kesehatan tersebut menurut Pemohon
menjadikan peringatan pada Pasal 199
tidak bersifat mutlak. Sehingga, produsen
rokok bisa menggunakan peringatan
bahaya rokok dalam bentuk tulisan saja
tanpa menyertakan gambarnya. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU Perkawinan

Perkuat Permohonan,
Halimah Agustina Kamil Ajukan Bukti

Humas MK/Andhini SF

Chairunnisa Jafizham Kuasa Hukum dari Halimah Agustina Kamil, mantan istri Bambang Trihatmodjo, saat
membacakan permohonan sidang uji materi UU No.1/1974 tentang Perkawinan, Rabu (27/7).

P

ermohonan Halimah Agustina
Kamil, mantan istri Bambang
Trihatmodjo, kembali digelar
di Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (27/7). Persidangan untuk perkara
No.38/PUU-IX/2011 mengenai pengujian
konstitusionalitas materi UU No.1/1974
tentang Perkawinan ini dilaksanakan oleh
sebuah Panel Hakim yang diketuai Ahmad
Fadlil Sumadi, didampingi Achmad Sodiki
dan Harjono.
Halimah yang diwakili kuasa hukum
nya, Chairunnisa Jafizham menyatakan,
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setelah melakukan telaah lebih dalam
mengenai proses persidangan pendahuluan
uji UU Perkawinan, kliennya memutuskan
tidak mengajukan perbaikan permohonan.
“Majelis Hakim Yang Mulia, setelah kami
melakukan telaah pada sidang pertama,
kami beranggapan bahwa perbaikan, kami
tidak lakukan,” kata Chairunnisa dalam
persidangan dengan agenda pemeriksaan
perbaikan permohonan.
Selanjutnya,
Halimah
melalui
Chairunnisa memperkuat dalil-dalil per
mohonan dengan mengajukan bukti P-1

sampai P-8. Bukti tersebut berisi: Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan
Kasasi Mahkamah Agung, Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung,
Surat nikah, KTP dan Kartu Keluarga,
UU No.1/1974 tentang Perkawinan, dan
terakhir surat pindah rumah. “Dengan
demikian untuk bukti-bukti itu dianggap
telah disahkan pada hari ini,” kata Ahmad
Fadlil Sumadi seraya mengetokkan palu
satu kali pertanda bukti disahkan. (Annisa
Anindya/Nur Rosihin Ana/mh)

Pengujian UU MK

Intervensi Kemandirian Profesi Advokat, Pasal 65
UU MK Diuji
Para Pemohon saat membacakan
permohonannya dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan uji materi Pasal 65 UU No.24/2003
tentang Mahkamah Konstitusi, Senin (18/7).

Humas MK/Annisa Lestari

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pemeriksaan
pendahuluan UU No.24/2003
tentang Mahkamah Konstitusi
(UU MK) - Perkara No.42/PUU-IX/2011
- pada Senin (18/7) siang di Ruang
sidang MK. Pemohon adalah Suhardi
Somomoelyono selaku Ketua Umum
Kolektif Pimpinan Pusat Komite Kerja

Advokat Indonesia (KPP KKAI) dan Ketua
Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan
Advokat dan Pengacara Indonesia (DPP
HAPI).
Pemohon mengajukan permohonan
uji materil terhadap muatan Pasal 65
UU MK karena muatan pasal tersebut
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat
(1) UUD 1945. Dalam Pasal 65 UU MK

disebutkan bahwa Mahkamah Agung
tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa
kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
kepada Mahkamah Konstitusi.
Diberlakukannya UU No.18/2003
tentang Advokat, maka dimasukkanlah
satu organisasi profesi advokat yaitu
Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
(APSI) tertuang dalam Pasal 32 Ayat
(3) UU Advokat. Dengan demikian,
terdapat 8 organisasi profesi advokat yang
dikenal dalam UU Advokat. Pemohon
menjelaskan, badan negara yang disebut
KKAI diatur dalam UU No.18/2003
tentang Advokat. Sedangkan Mahkamah
Agung diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD
1945. “Baik KKAI dan Mahkamah Agung
masing-masing memiliki kemandirian
dan kewenangan dalam arti tidak ada
intervensi kewenangan masing-masing,”
ungkap Pemohon. (Nano Tresna A./mh)

Pengujian UU Otsus Papua

"Dapat Dipilih Kembali" Dianggap Multitafsir

U

U No.21/2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua
kembali diuji oleh Mahkamah
Konstitusi (MK), Senin (18/7).
Pemohon perkara yang teregistrasi dengan
No.41/PUU-IX/2011, Habel Rumbiak
menganggap Pasal 17 ayat (1) UU Otsus
Papua mengandung frasa yang multitafsir
sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

Pemohon, Habel Rumbiak, melalui
kuasa hukumnya Libert Cristo menganggap frasa “dapat dipilih kembali” menimbulkan ketidakjelasan. Pasalnya, frasa
tersebut dapat diartikan seseorang yang
telah mencalonkan diri sebagai kepala
daerah pada satu kali pemilihan, pada periode berikutnya dapat mencalonkan diri
kembali. Pasal tersebut berbunyi, “(1)

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk satu masa jabatan berikutnya”.Padahal, menurut Pemohon, seperti
yang disampaikan Cristo, seseorang yang
sudah mencalonkan diri sebanyak dua
kali tidak bisa mencalonkan diri lagi dalam pemilihan kepala daerah berikutnya.
“Tidak ada ketegasan dalam frasa itu se-
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RUANG SIDANG
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva (Ketua Panel)
didampingi Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
dan Anwar Usman saat memeriksa permohonan
Pemohon pada sidang perdana uji materi Pasal
17 ayat (1) UU No.21/2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua, Senin (18/7).

hingga bisa memunculkan pemahaman
orang dapat mencalonkan diri lebih dari
dua kali. Untuk itu, kami minta ketegasan
saja dalam pasal ini,” ujar Cristo. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

Humas MK/Fitri Yuliana

Pengujian UU Penetapan Perpu Otsus Papua

Ketua MRP: Pemimpin di Papua Harus Orang Asli
Papua
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Yoram
Wambrauw saat memberikan keterangan pada
sidang Pengujian UU No.35/2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU No.1/2008 tentang Perubahan Atas UU
No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua menjadi UU, Kamis (7/7).

Humas MK/Annisa Lestari

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mendengarkan
keterangan
Ketua
Majelis
Rakyat
Papua (MRP), Yoram Wam
brauw pada persidangan pengujian
UU No.35/2008, Kamis (7/7). Dalam
persidangan itu, Yoram mengatakan
pemimpin pemerintahan daerah di
Papua, termasuk anggota MRP haruslah
orang asli Papua. Perkara yang memiliki
nomor registrasi 29/PUU-IX/2011 ini
dimohonkan oleh Kepala Suku Yawaonad,
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Kab. Kepulauan Yapen, Papua, David
Barangkea (Pemohon I) dan Komarudin
Watubun Tanawani Mora (Pemohon
II). Para Pemohon didampingi kuasa
hukumnya, Abdul Rahman Upara.
Pada persidangan yang beragendakan
mendengarkan keterangan MRP, hadir Ketua
MRPYoram Wambrauw. Yoram menjelaskan
mengenai syarat seseorang dapat menjadi pe
mimpin di lingkungan pemerintahan daerah
Papua, termasuk untuk menjadi Gubernur.
Menurut Yoram, seseorang yang mau

menjadi gubernur ataupun wakil gubernur,
harus memenuhi syarat sebagai orang asli
Papua.
”Orang asli Papua adalah orang yang
berasal dari rumpun rumpun ras Melanesia,
orang dari suku-suku asli di Provinsi Papua,
dan atau orang yang diterima dan diakui
sebagai orang asli Papua oleh masyarakat
adat Papua,” jelas Yoram mengenai syarat
menjadi Gubernur Papua maupun anggota
MRP sebagai representasi masyarakat
Papua. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU Piagam ASEAN

Ahli Pemohon: Piagam ASEAN Menggusur Daulat
Rakyat
Sri Edy Swasono sebagai Ahli dari Pemohon
pada sidang Pengujian UU No.38/2008 tentang
Pengesahan Charter of The Association of
Southeast Asian Nation (Piagam Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Rabu (20/7).

Humas MK/Ganie

K

eberadaan Piagam NegaraNegara Anggota Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(ASEAN), yang disahkan oleh
UU No.38/2008, telah mengeliminasi
kedaulatan rakyat sebagaimana di

amanahkan oleh Konstitusi. Dengan kata
lain, ketentuan dalam Piagam tersebut,
khususnya Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat
(2) huruf n, telah ‘melikuidasi’ keberadaan
negara. Demikian dinyatakan oleh Sri
Edy Swasono, ketika menjadi ahli dalam

sidang Perkara No. 33/PUU-IX/2011,
Rabu (20/7) di ruang sidang Pleno MK.
“Daulat pasar telah menggusur daulat
rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, pendapat yang me
nyatakan free trade (perdagangan
bebas) akan mensejahterakan rakyat,
hanyalah sebuah ilusi. Tidak hanya itu,
kebijakan pasar tunggal ataupun pasar
bebas di ASEAN, menurutnya, hanya
akan meminggirkan orang miskin, bukan
menghilangkan kemiskinan. “Yang ter
jadi adalah proses pemiskinan dan
pelumpuhan,” tegasnya. Ia menekankan
bahwa perjanjian internasional seharusnya
selaras dengan UUD 1945. Terutama
terkait ekonomi, haruslah sesuai dengan
amanat Pasal 33 UUD 1945. (Dodi/mh)

Pengujian UU Gelar

Ahli Pemohon: UU Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan Langgar HAM

P

engujian
UU
No.20/2009
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda Kehormatan kembali
digelar
oleh
Mahkamah
Konstitusi pada Selasa (19/7). Perkara
yang teregistrasi dengan No.67/PUUVIII/2010 ini dimohonkan oleh Ray
Rangkuti, Muhammad Chozin Amirullah.
Asep Wahyuwijaya, AH. Wakil Kamal,
Edwin Partogi, Abdullah, Arif Susanto,

Dani Setiawan, Embay Supriyanto, Abdul
Rohman dan Herman Saputra.
Sidang yang beragendakan men
dengarkan keterangan Ahli Pemohon
ini, menghadirkan Komisioner Komnas
HAM Kabul Supriyadi sebagai Ahli
Pemohon. Dalam keterangannya, Kabul
mengungkapkan bahwa ketentuan dalam
Pasal 1 angka 4, Pasal 16 ayat (1) huruf
b, Pasal 25, dan Pasal 26 UU No.20/2009

disharmonisasi dengan hukum mengenai
hak asasi manusia. “Mengacu pada
undang-undang, seseorang yang melaku
kan pelanggaran HAM dan aturan normatif
masih dapat menerima tanda jasa dan
bintang kehormatan,” jelasnya.
Selain itu, Kabul mengungkapkan
perspektif HAM dalam UUD 1945 yang
tercantum pada Pasal 28J, harus tertuang
secara ketat bagi mereka yang berhak
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RUANG SIDANG
Majelis Hakim Konstitusi sedang mendengarkan
keterangan dari Komisioner Komnas HAM Kabul
Supriyadi sebagai Ahli dari Pemohon dalam
Sidang PUU No.20/2009 tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan, Selasa (19/7).

menerima gelar tanda jasa maupun bintang
jasa. “Relasi penguasa dengan rakyat yang
otoriter kepada warga negaranya dan
juga penguasa yang menyalahgunakan
kewenangan seharusnya dibatasi hak dan
kewenangannya untuk menerima gelar
tanda jasa maupun bintang kehormatan,”
urainya. (Lulu Anjarsari/mh)

Humas MK/Fitri Yuliana

Pengujian UU Kehutanan

Pemerintah Anggap Permohonan Kabur
Kuasa Hukum Pemohon, Muhammad Ali Dharma
Utama saat mendengarkan keterangan dari
Pemerintah dalam sidang pengujian Pasal 4 ayat
(2) huruf b UU No.41/1999 tentang Kehutanan,
Selasa (26/7).

Humas MK/Annisa Lestari

P

ermohonan tidak jelas dan kabur
(obscuur libel) karena Pemohon
tidak menguraikan dengan jelas
kedudukan hukum pemohon.
Hal ini disampaikan oleh Pemerintah yang
diwakili oleh Gunardo Agung Prasetyo
dalam jawaban terhadap permohonan
pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf b UU
No.41/1999 tentang Kehutanan. Maskur
Anang bin Kemas Anang Muhamad
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mengajukan pengujian terhadap UU
tersebut, dalam sidang MK mendengarkan
keterangan Pemerintah dan DPR yang
teregistrasi dengan No.34/PUU-IX/2011
ini pada Selasa (26/7).
“Dalam uraian permohonannnya,
Pemohon tidak menjelaskan kedudukan
hukumnya sebagai perseorangan atau
warga negara atau sebagai badan
hukum privat mengingat Pemohon

mendalilkan sebagai pemilik PT
Ricky Mas Jaya. Pemohon tidak
menjelaskan kedudukannya dan juga
tidak menjelaskan kedudukannya dalam
perusahaan
tersebut.
Berdasarkan
hal tersebut di atas, maka kedudukan
Pemohon dianggap kabur dan tidak
memenuhi
kualifikasi
sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK,” ujar Gunardo. (Lulu Anjarsari/mh)

SKLN Pemkab. Kutai Timur Vs Kementerian ESDM

Ahli Pemohon Tegaskan Usaha
Pertambangan Kewenangan Pemda
Majelis Hakim Konstitusi mendengarkan
keterangan Ahli dari Pemohon Prof. Dr.
Laica Marzuki dalam Sidang Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara antara
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral dengan Pemda Kabupaten Kutai
Timur, Kamis (21/7).

Humas MK/Prana Patrayoga

E

mpat ahli dari pihak Pemohon
menyampaikan keterangannya
di hadapan sidang Pleno perkara
SKLN antara Kementerian
ESDM dan Pemda Kab. Kutai Timur,
Kamis (21/7). Keempat ahli yang
menyampaikan keterangannya, yaitu Prof.
Dr. Laica Marzuki (Guru Besar Fakultas
Hukum Hasanuddin dan mantan Hakim
MK), Prof. Muchsan (Mantan Hakim
Agung), Dr. Indra Prawira (Dosen FH
Unpad), dan Prof. Mas’ud Said (Dosen
FH Universitas Muhammadiyah Malang).
Sidang perkara yang teregistrasi
dengan No.3/SKLN-IX/2011 itu dipimpin
langsung
oleh
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
(MK),
Moh.
Mahfud

MD. Ahli Pemohon yang mendapat
kesempatan pertama menyampaikan
keterangannya, yaitu Laica Marzuki.
Mantan hakim konstitusi itu menyampaikan
tafsir terkait Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945
juncto Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (5) UU
yang sama. Pada pasal-pasal tersebut
ditetapkan bahwa Indonesia merupakan
negara kesatuan yang berbentuk republik
dan dibagi atas daerah-daerah provinsi.
Selanjutnya daerah-daerah provinsi itu
dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota
yang pemerintahannya dijalankan dengan
otonomi seluas-luasnya. Namun, urusan
pemerintahan yang diatur oleh undangundang menjadi urusan pemerintah pusat
Lebih lanjut Laica menyampaikan,

yang menjadi urusan pemerintah pusat
menurut UUD 1945, yaitu urusan politik
luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional, dan agama.
Di luar urusan pemerintah pusat tersebut,
urusan pemerintahan lainnya merupakan
kewenangan daerah-daerah otonom. Hal
pertambangan tidak termasuk urusan
pemerintah pusat. Laica juga mengatakan,
UU No.4/2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara telah membuat
pemerintah daerah, terutama Pemda Kab.
Kutai Timur tidak dapat menjalankan
kewenangan konstitusionalnya dalam
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber
daya mineral. (Yusti Nurul Agustin/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Tebo

Hasil Pemungutan Suara Ulang Tebo
Ditetapkan, Pasangan Suka-Hamdi
Melenggang
Pemohon Prinsipal Pasangan Sukandar-Hamdi
(Suka-Hamdi) sujud syukur setelah MK memutus
perkara PHPU Kepala Daerah Kabupaten Tebo,
Provinsi Jambi, Kamis (21/7) di ruang sidang Pleno
MK.

P

asangan
Sukandar-Hamdi
(Suka-Hamdi) akhirnya berhasil
melenggang ke kursi BupatiWakil Bupati Tebo, Provinsi
Jambi, setelah Mahkamah Konstitusi
(MK) memutus perkara PHPU Kab. Tebo.
MK dalam amar putusan Perkara No.33/
PHPU.D-IX/2011 yang dibacakan pada
Kamis (21/7) menetapkan hasil perolehan
suara dari masing-masing pasangan
calon dalam pemungutan suara ulang
Pemilukada Tebo 2011. Mahkamah juga
memerintahkan KPU Kab. Tebo untuk
melaksanakan putusan ini.
Berdasarkan berita acara rekapitulasi
hasil penghitungan suara Pemilukada
Tebo bertanggal 10 Juni 2011, KPU Tebo
menetapkan hasil perolehan suara masingmasing calon dalam PSU yaitu: pasangan
calon nomor urut 1, Sukandar-Hamdi
meraih 78.754 suara. Pasangan calon
nomor urut 2, Ridham Priskap-Eko Putro
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Humas MK/Ganie

memperoleh 5.836. Sedangkan pasangan
calon nomor urut 3, Yopi Muthalib-Sri
Sapto Eddy (Yopi-Sapto) mendapatkan
72.656 suara.
Dalam pertimbangan hukumnya,
Mahkamah menyatakan berdasarkan
putusan MK Nomor 33/PHPU.D-IX/2011
bertanggal 13 April 2011, KPU Tebo telah
melaksanakan PSU di seluruh TPS seKabupaten Tebo pada 5 Juni 2011. KPU
Tebo juga telah melaksanakan rekapitulasi
terhadap perolehan suara dan menetapkan
hasil PSU tanggal 10 Juni 2011. Kemudian
melaporkan hasil PSU tersebut kepada
Mahkamah tanggal 14 Juni 2011.
Terhadap hasil PSU tersebut, Panitia
Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) Tebo
telah menyampaikan keterangan tertulis yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
27 Juni 2011. Panwaslukada Tebo juga telah
memberikan keterangan secara lisan dalam
persidangan Mahkamah pada 30 Juni 2011

dan keterangan tambahan tertulis yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
7 Juli 2011.
Politik Uang
Hasil pemeriksaan saksi dan
bukti-bukti di persidangan, Mahkamah
menemukan adanya praktik politik uang
(money politics). Tetapi, bukti-bukti yang
diajukan tidak mengarah pada pelanggaran
secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Dengan demikian, dalil-dalil keberatan
pasangan Yopi-Sapto tidak terbukti
dan tidak beralasan hukum. Sehingga
menurut Mahkamah, tidak relevan
mempertimbangkan lebih lanjut keberatan
permohonan Yopi-Sapto terhadap hasil
PSU yang dilaksanakan oleh KPU Tebo
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
No. 33/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 April
2011. (Nur Rosihin Ana/mh)

PHPU Kab. Kulon Progo

Tidak Cukup Bukti,
MK Tolak Seluruh Permohonan

Humas MK/Ganie

Kuasa Hukum Pemohon, Dony Hendrocahyono mendengarkan dengan seksama sidang putusan perkara
PHPU Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam amar putusan, MK menolak seluruh
permohonan Pemohon, Senin (25/7).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak seluruh permohonan
Pemohon dalam perkara
Perselisihan Hasil Pemilu
Kepala Daerah (PHPU) Kabupaten Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Perkara No.78/PHPU.D-IX/2011- pada
sidang Pleno MK, Senin (25/7) malam.
“Amar Putusan: mengadili, menolak
eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak
Terkait. Dalam Pokok Permohonan:
menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya,” demikian dibacakan Ketua
Pleno Mahfud MD yang didampingi para
hakim konstitusi lainnya.
Dalil Pemohon mengenai pertemuan
di JEC, Mahkamah menemukan fakta
bahwa para Pemohon hanya mengajukan
Bukti P-10, Bukti PT-7 berupa Instruksi
Bupati Kulon Progo No.2/2011 tentang
Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon
Progo, tanggal 1 Februari 2011 yang di
dalam instruksi tersebut, sama sekali
tidak ditemukan adanya ketentuan yang
memihak kepada Pihak Terkait dan
Saksi Pemohon, yakni Mulyanto dan
Helmiatok.

Menurut Mahkamah, pada pokok
nya hanya menerangkan cerita orang lain
bahwa ada pemberian uang kepada para
kepala desa pada acara di JEC tersebut
yang tidak disertai bukti otentik lainnya
yang dapat membuktikan bahwa telah
terjadi praktik politik uang pada acara
tersebut. “Selain itu, Mulyanto dan
Helmiatok bukanlah orang yang melihat
dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.
Oleh karena itu, dalil para Pemohon a quo
tidak terbukti menurut hukum,” ungkap
Majelis Hakim.
Selanjutnya, dalil Pemohon perihal
pertemuan di Gedung Kesenian Wates, Mah
kamah menemukan fakta para Pemohon
hanya mengajukan Bukti P-10, yang
oleh Mahkamah dinilai tidak cukup dan
tidak relevan dengan dalil yang diajukan
para Pemohon. Karena jika kegiatan itu
benar, para Pemohon tetap tidak dapat
membuktikan ada pelanggaran pemilukada
yang dilakukan oleh Pihak Terkait,
yang secara sigfnifikan mempengaruhi
perolehan suara masing-masing pasangan
calon. Oleh sebab itu, dalil para Pemohon
tersebut tidak terbukti menurut hukum.
Kemudian dalil Pemohon mengenai
kegiatan pelayanan KB, Mahkamah

menemukan fakta acara tersebut juga
dihadiri oleh dr. Hasto Wardoyo selaku
Pihak Terkait, namun Mahkamah menilai
para Pemohon tidak memiliki cukup bukti
bahwa acara tersebut diselenggarakan
untuk menguntungkan Pihak Terkait. Jika
benar pada acara itu ada titipan kampanye
untuk memenangkan Pihak Terkait,
Mahkamah menilai para Pemohon tetap
tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa
hal tersebut mempengaruhi kebebasan
bagi para pemilih untuk memilih pasangan
calon sesuai kehendak masing-masing.
Dalil Pemohon berikutnya, perihal
kegiatan Bupati Kulon Progo pada
Bulan Bakti Gotong Royong, Mahkamah
menemukan fakta bahwa selain Bukti
P-10, para Pemohon juga mengajukan surat
Sekretaris Daerah yang meminta seluruh
kepala/pimpinan SKPD menyiapkan
sarana dan prasarana untuk kunjungan
Bupati di kecamatan-kecamatan 94 di
Kulon Progo, yang sama sekali tidak
membuktikan adanya keberpihakan kepada
Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut
Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut
tidak terbukti menurut hukum.
Selain
itu,
para
Pemohon
mengajukan Saksi Suyatiny, Saksi Painem,
Saksi Sunarjo, Saksi Antonius Sugianto,
Saksi Iwan Naruh, Saksi Yudi Siswoyo,
dan Saksi Helmiatok mengenai program
bantuan berupa semen sebagai bagian dari
upaya Bupati untuk memenangkan Pihak
Terkait. Namun, keterangan para saksi
tersebut dibantah oleh keterangan para
saksi yang diajukan oleh para Pemohon
sendiri, yaitu Saksi Hudaini Kurnianto R,
Saksi M. Rosadudin, Saksi Dra. Sumilah,
dan Saksi Ir. Suharjoko, selaku para
aparatur pemerintah daerah yang terlibat
dalam pengadaan dan pendistribusian
semen yang dimaksud.
Terhadap fakta-fakta di atas,
Mahkamah menilai para Pemohon tidak
memiliki cukup bukti dan tidak dapat
meyakinkan Mahkamah bahwa dalil para
Pemohon tersebut benar. Oleh karena
itulah, Mahkamah berpendapat bahwa
dalil para Pemohon tersebut tidak terbukti
menurut hukum. (Nano Tresna A./mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Flores Timur

MK Tolak Seluruh Permohonan
Pemohon

Humas MK/Annisa Lestari

Majelis Hakim Konstitusi saat membacakan putusan perkara PHPU Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur,
Kamis (7/7). Mahkamah menolak permohonan Pemohon karena pokok permohonan Pemohon tidak beralasan
hukum.

M

ahkamah Konstitusi menyata
kan menolak dua permohonan
dalam perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Flores
Timur (Flotim) 2011, Kamis (7/7) di Ruang
Sidang Pleno MK. ”Pokok Permohonan
Pemohon tidak beralasan hukum,” ungkap
Ketua MK Moh. Mahfud MD. Permohonan
tersebut dimohonkan oleh Pasangan Calon
Nomor Urut 6, Simon Hayon-Fransiskus
Diaz Alffi (Perkara No.72/PHPU.DIX/2011) dan Pasangan Calon Nomor
Urut 1, Felix Fernandez-M.Ismail Arkiang
(Perkara No.73/PHPU.D-IX/2011
Dalam
permohonannya,
para
Pemohon
mengungkapkan
berbagai
kecurangan dan pelanggaran yang telah
dilakukan oleh Pihak Terkait, Pasangan
Calon Nomor Urut 2, Yoseph Lagadoni
Herin-Valentinus Tukan. Diantaranya
adalah keterlibatan pegawai negeri sipil,
khususnya Gubernur Nusa Tenggara Timur
(NTT), Frans Lebu Raya, dan pengerahan
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sekelompok mahasiswa untuk mendukung
Pihak Terkait, serta politik uang.
Terhadap dalil adanya Forum
Mahasiswa Untuk Sonata (slogan Pihak
Terkait) yang beranggotakan mahasiswa
dari Kabupaten Flores Timur dengan
melibatkan para PNS yang bertujuan untuk
memenangkan Pihak Terkait, menurut
Mahkamah, tidak terbukti secara hukum.
Bukan Masalah Pemilukada
Mahkamah berpendapat, memang
benar adanya Forum Mahasiswa asal Flores
Timur tersebut, namun Forum mahasiswa
itu hanyalah sebuah forum perkumpulan
mahasiswa yang membicarakan masalah
perkembangan pembangunan daerah asal
para mahasiswa tersebut yang meminta
dukungan dari Gubernur NTT. ”Dan bukan
untuk membicarakan masalah Pilkada
dengan tujuan memenangkan salah satu
pasangan calon tertentu. Kalaupun
forum mahasiswa tersebut menyatakan
dukungannya pada salah satu pasangan

calon Pemilukada Kabupaten Flores Timur,
hal itu bukanlah merupakan pelanggaran
Pemilukada,” ujar Mahkamah.
Selain itu, Mahkamah berpandangan,
Pemohon tidak dapat membuktikan
dalilnya mengenai adanya pelanggaran
politik uang yang telah dilakukan oleh
Pihak Terkait. ”Jika pelanggaran yang
dikemukakan Pemohon terbukti adanya,
quod non, menurut Mahkamah pelanggaran
tersebut tidak bersifat terstruktur,
sistematis dan masif,” ujar Mahkamah.
”Dengan demikian, dalil Pemohon tidak
terbukti dan tidak beralasan hukum.”
Mahkamah pun berkesimpulan,
pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan
oleh Pemohon jikapun ada, tidak terbukti
bersifat masif, sistematis, dan terstruktur,
yang signifikan dapat memengaruhi hasil
Pemilukada yang menentukan keterpilihan
pasangan calon. ”Sehingga permohonan
Pemohon tidak terbukti secara hukum,”
tegas Mahkamah. (Dodi/mh)

PHPU Kab. Landak

Dalil Tidak Terbukti,
Permohonan Syahdan-Honorius Ditolak
Panitera MK memberikan salinan putusan
Perkara No.77/PHPU.D-IX/2011 tentang PHPU
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Landak 2011 kepada Pihak Terkait Dr. Drs.
Adrianus Asia Sidot, M.Si (Bupati Terpilih) usai
persidangan, Jumat (15/7).

Humas MK/Prana Patrayoga

P

ermohonan pasangan Syahdan
Anggoi-Honorius Bruno dalam
Perkara No.77/PHPU.D-IX/2011
tentang Perselisihan
Hasil
Pemilihan Umam Kepala Daerah (PHPU)
Kabupaten Landak, ditolak seluruhnya
oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam
sidang pembacaan putusan yang dihadiri
oleh sembilan hakim kontitusi, Jumat
(15/7).
Menurut Mahkamah, Pemohon
tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa
Pihak Terkait melakukan money politic
berupa pembagian sembako, uang,
dan lainnya yang tertangkap tangan
di Desa Darit, Kecamatan Menyuke.
Bukti Pemohon berupa fotokopi Tanda
Penerimaan Laporan No.32/PANWASKEC.VI/2011, bertanggal 7 Juni 2011,
tidak cukup meyakinkan Mahkamah
bahwa Pihak Terkait telah melakukan
sejumlah pelanggaran yang didalilkan

oleh Pemohon. Sementara di sisi lain
Pihak Terkait telah membuktikan bahwa
laporan tersebut telah ditindaklanjuti
dan diklarifikasi oleh Panwaslukada
Kabupaten Landak. “Dengan demikian,
dalil Pemohon tersebut tidak terbukti
menurut hukum,” ucap Ahmad Fadlil
Sumadi saat membacakan Putusan.
Terhadap dalil Pemohon yang
mengatakan bahwa Pihak Terkait
melakukan mobilisasi mahasiswa Sekolah
Tinggi Ilmu Pendidikan Pontianak
(STKIP) pada Forum Komunikasi
Mahasiswa Kabupaten Landak Pontianak
yang berasal dari Kabupaten Landak agar
pulang ke Kabupaten Landak untuk ikut
pemilihan dan memilih Pihak Terkait,
dan terkait pemberian uang sebesar Rp
50.000 kepada mahasiswa tersebut yang
diberikan oleh pihak terkait, Mahkamah
menilai bahwa dalil Pemohon tersebut
tidak beralasan hukum.

Sedangkan terkait dengan dalil
Pemohon yang mengatakan bahwa
Termohon telah melakukan kesalahan hasil
rekapitulasi penghitungan suara dalam
Rapat Pleno KPU Kabupaten Landak
pada 14 Juni 2011, menurut Mahkamah
karena Pemohon tidak menunjukkan di
mana kesalahan hasil rekapitulasi yang
dibuat oleh Termohon, dan Pemohon
tidak mengajukan bukti apapun yang
membuktikan dalil tersebut, maka dalil
Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak
terbukti.
Berdasarkan hal-hal yang telah
diuraikan tersebut, Mahkamah berpendapat
bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti
menurut hukum. “Mengadili, Menyatakan,
Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi
Termohon dan Pihak Terkait. Dalam
Pokok Perkara: Menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud
MD. (Shohibul Umam/mh)
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Ayo ini ramuan
sakti pemilukada...
· Campurkan
segepok money
politik
· Dengan sebongkah
kolusi dan
· Taburkan anarkis

68

KONSTITUSI Juli 2011

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

CATATAN PERKARA

Charter of Association of Southeast Asian Nations’
Dinilai Inkonstitusional
Oleh: Lulu Anjarsari

P

emberlakuan
Charter
of
Association of Southeast Asian
Nations
sebagai
landasan
hukum perjanjian ekonomi
antara ASEAN dianggap melanggar
hak konstitusional. Hal ini seperti yang
didalilkan oleh sebelas Pemohon dalam
perkara Nomor 33/PUU-IX/2011. Para
pemohon tersebut, yakni Perkumpulan
Institut Keadilan Global, Perkumpulan
INFID, Aliansi Petani Indonesia, Serikat
Petani Indonesia, Perkumpulan KIARA,
Front Nasional Perjuangan Buruh
Indonesia, Perhimpunan Indonesia untuk
Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care),
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha
Kecil, Peneliti Institute for Global Justice
Salamudin, Dani Setiawan dan Haris
Rusly.
Pemohon mengajukan permohonan
untuk pengujian UU No.38 Tahun
2008 tentang Pengesahan Charter of
Association of Southeast Asian Nations
(Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara). Pemohon mendalilkan
Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf
n UU 38/2008 bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3). Bahwa berdasarkan
pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal
2 ayat (2) huruf n Charter of Association
of Southeast Asian Nations, maka berlaku
ketentuan yang ada di dalamnya. Bagi
negara yang tergabung dalam ASEAN
termasuk Indonesia, meskipun dalam
ketentuan Pasal 33 UUD 1945 disebutkan
negara memiliki prinsip ekonomi tersendiri
dan kedaulatan mengelola perekonomian
termasuk sumber daya alam, perlindungan
produk dalam negeri dan perlindungan
sektor ekonomi yang menguasai hajat
hidup orang banyak.
Pemohon menganggap dengan
diberlakukannya Charter of Association of
Southeast Asian Nations sebagai landasan
hukum perjanjian ekonomi antara ASEAN
sebagai pasar tunggal dengan negara
lain dan/atau komunitas negara-negara
lain, telah melanggar ketentuan Pasal

33 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 27
ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dengan
diberlakukannya Charter of Association of
Southeast Asian Nations sebagai landasan
hukum perjanjian ekonomi antara ASEAN
sebagai pasar tunggal dengan negara lain
dan/atau komunitas negara-negara lain
menyebabkan matinya beberapa industri
nasional. Hal tersebut dikarenakan
industri nasional kalah bersaing yang
mengakibatkan
banyaknya
pekerja
kehilangan pekerjaan dan tertutupnya
kesempatan warga negara untuk hidup
layak, sehingga negara tidak dapat
menjalankan amanah Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945.
Selanjutnya,
Pemohon
juga
mendalilkan dengan diiberlakukannya
kerjasama perdagangan antara ASEAN-

Cina, ASEAN-India, ASEAN Australia
New Zaeland, ASEAN Jepang, telah
mengakibatkan dampak ekonomi bagi
Indonesia, antara lain meningkatnya
pengangguran, tidak terserapnya produk
hasil industri, kalahnya daya saing produk
nasional, dan sebagainya. Oleh karena
itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta
kepada Mahkamah untuk menyatakan UU
No.38 Tahun 2008 tentang Pengesahan
Charter of Association of Southeast Asian
Nations (Piagam Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara) khususnya Pasal
1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf n
Charter of Association of Southeast Asian
Nations bertentangan dengan UUD RI
Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat.

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

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar Putusan

1

15/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 2 Tahun
2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik [Pasal
2 ayat (1), (1a), (4); Pasal
3 ayat (1), (2a), (2b), (2c);
Pasal 4 ayat (1), (2), (3),
(4); Pasal 5 ayat (1), (2),
(3), (4); Pasal 19 ayat (3a);
Pasal 32 ayat (5); Pasal 33
ayat (1) dan Pasal 51 ayat
(1), (1a), (1b), (1c) (2),
(4), (5)]

Pemohon : 1. PPD;
2. PBB; 3. PDS;
4. PKPI; 5. PDP;
6. PPPI ; 7. Partai
Patriot; 8. PNBKI
; 9. PPI; 10. PMB;
11. Partai Pelopor
12. PKDI; 13.
Partai Indonesia
Baru; 14. PPDI; 15.
PKPB; 17. PSI; dan
18. Partai Merdeka
Kuasa Pemohon
: H. Suhardi
Somomoeljono,
S.H., M.H., dkk

4 Juli 2011

Dikabulkan

2

18/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik
[Pasal 2 ayat (1), ayat
(1a), Pasal 3 ayat (2) huruf
c, huruf d, Pasal 4, Pasal
47 ayat (1), Pasal 51 ayat
(1a), ayat (1b), ayat (1c),
ayat (2)]

Pemohon : H.
Choirul Anam
dan Tohadi Kuasa
Hukum: Andi Najmi
Fuaidi, S.H., M.H.,
dkk

4 Juli 2011

Tidak Dapat
Diterima

3

11/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah [Pasal 103 ayat (3),
(4). Dan (5)]

Linneke Syennie
Watoelangkoew
dan Jimmy
Stefanus
Wewengkang

18 Juli 2011

Ditolak

78/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011

1. Suprapta dan
So’im 2. Mulyono
dan Ahmad
Sumiyanto

25 Juli 2011

Ditolak

5

4/PUU-IX/2011.

Pengujian Kitab UndangUndang Hukum Perdata
(Pasal 616, 617, 618, 619,
620, dan 1918) dan UU
No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman
(Pasal 1, 23, 28, dan 33)

1. Pdt. Tjahjadi
Nugroho 2. Aryanto
Nugroho, S.E., M.M

25 Juli 2011

Tidak Dapat
Diterima

6

1/PUU-IX/2011

Pengujian Kitab UndangUndang Hukum Pidana
[Pasal 310 ayat (1) dan
ayat (2)]

H. Alias Wello, Sip
Kuasa Pemohon:
Syamsudin Daeng
Rani, S.H.

25 Juli 2011

Ditolak

17/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 8
Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana [Pasal 58
huruf f]

1. Muh.
Burhanuddin 2.
Rachmat Jaya
Kuasa Pemohon :
M. Farhat Abbas,
S.H., M.H., dkk

25 Juli 2011

Tidak Dapat
Diterima

4

7
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Muhammad
Suryani; 2. Sani
Abdullah; 3. Husien
Djunaidi; dan 4. Hj.
Badriah

28 Juli 2011

Ditolak

8

32/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian
[Pasal 20 Ayat (1) huruf a
dan Pasal 37]

9

23/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 13 Tahun
1985 tentang Bea Materai
[Pasal 6]

Hagus Suanto

28 Juli 2011

Tidak Dapat
Diterima

10

21/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD [Pasal 354
ayat (2)]

Anthon Melkianus
Natun

28 Juli 2011

Ditolak

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada
(Sepanjang Juli 2011)
No

1

Nomor Registrasi

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar Putusan

72/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2011

Simon Hayon dan
Fransiskus Diaz
Alffi

73/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2011

Felix Fernandes
dan Ismail Arkiang

7 Juli 2011

Ditolak

74/PHPU.D-IX/2011

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

Yakoba L. Lokbere
dan Thomas
Ameng

7 Juli 2011

Tidak Dapat
Diterima

75/PHPU.D-IX/2011

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

Alpius Lokbere dan
Dinard Kelnea

76/PHPU.D-IX/2011

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

Edison
Nggwijangge dan
Aliaser Tabuni

7 Juli 2011

Ditolak

77/PHPU.D-IX/2011

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

Syahdan Anggoi
dan Honorius
Bruno

15 Juli 2011

Ditolak

33/PHPU.D-IX/2011

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

H. Sukandar dan
Hamdi

21 Juli 2011

Putusan Akhir

2

3

Pokok Perkara

4

5

6

7

7 Juli 2011

7 Juli 2011

Ditolak

Ditolak
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JEJAK KONSTITUSI

Oto Iskandardinata
Pengusul Presiden dan Wakil Presiden RI Pertama

S

ebagai
pahlawan
nasional
yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Presiden, pada 6
November 1973, nama Oto
Iskandardinata sudah tidak asing lagi di
telinga mayoritas masyarakat Indonesia.
Namanya memang kerap dijadikan sebagai
nama jalan raya di kota-kota besar di
Tanah Air. Kendati demikian, tak banyak
yang mengetahui kiprahnya, terutama
yang berkaitan dengan perannya sebagai
anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia, yang antara lain bertugas
merancang Undang-undang Dasar 1945.
Bahkan, Oto pula yang pertama
kali mengusulkan nama Soekarno dan
Mohamad Hatta sebagai Presiden dan
Wakil Presiden RI pertama. Bukan
hanya mengusulkan nama, ketika itu ia
juga mengusulkan agar dua tokoh yang
mendapat julukan dwi-tunggal itu dipilih
secara aklamasi oleh seluruh anggota
Panitia Persiapan Kemerdekaan, dan
disetujui tanpa sedikit pun interupsi.
Oto lahir di Bandung, 31 Maret 1897.
Ia merupakan anak ketiga dari sembilan
bersaudara.
Ayahnya,
Nataatmadja,
adalah seorang bangsawan Sunda yang
berpikiran maju. Oto kecil mendapat
pendidikan sekolah dasar di Holland
Inlandsche School (HIS), Bandung. Sejak
kecil ia sudah menunjukkan minatnya
pada sepakbola. Karena kecintaannya
akan sepakbola itu, kelak manakala ia
dewasa, Oto terpilih menjadi Ketua Umum
Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung
(Persib).
Setamat HIS, ia melanjutkan
ke sekolah berasrama Kweekschool
Onderbouw (Sekolah Guru Bagian
Pertama) di Bandung. Di asrama, Oto
sering mendapat hukuman karena dianggap
nakal. Pada saat itu, kebijakan sekolah
Belanda memang menghendaki anak didik
yang patuh pada perintah.
Lulus dari Kweekscholl Onderbouw,
Oto berangkat ke Purworejo, Jawa Tengah,
untuk pendidikan di Hogere Kweekschool
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Oto Iskandardinata

(Sekolah Guru Atas). Di sana, secara
sembunyi-sembunyi ia mulai menggemari
surat kabar De Express. Padahal, surat
kabar yang dikomandani Dr. Dewes
Dekker (Dr. Setiabudi) itu adalah bacaan
terlarang karena kritis terhadap pemerintah
Hindia Belanda. Tapi, diam-diam De
Express justru menumbuhkan ketertarikan
Oto pada masalah kemasyarakatan,
kebangsaan dan perjuangan bangsa.
Tamat sekolah, Oto mengajar di
HIS di Banjarnegara. Pada bulan Juli
1920, Oto dipindahkan ke Bandung. Di
sana, ia mengajar di HIS bersubsidi dan
perkumpulan Perguruan Rakyat. Di kota
kelahirannya itu ia mulai aktif dalam
pergerakkan politik. Ia memulai karier
politik sebagai Wakil Ketua Budi Utomo
Cabang Bandung.
Pada Agustus 1924 Oto dipindahkan
ke Pekalongan Jawa Tengah. Di sini, Oto
menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo
cabang Pekalongan merangkap Komisaris
Hoofdbestuur Budi Utomo.
Paguyuban Pasundan
Oto pindah ke Jakarta untuk
menjadi guru HIS Muhammadiyah. Ia lalu
bergabung dengan Paguyuban Pasundan

Cabang Jakarta, dan langsung direkrut
menjadi Sekretaris Pengurus Besar
organisasi itu pada 1928. Tahun berikutnya
ia terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar
Paguyuban Pasundan. Ia memegang
jabatan itu hingga 1945.
Kiprahnya di Paguyuban Pasundan
membuat Oto terpilih sebagai anggota
Volksraad (Dewan Rakyat) pada 1931. Ia
bergabung dengan Fraksi Nasional yang
didirikan atas gagasan Husni Thamrin.
Di Fraksi Nasional, Oto dikenal vokal
sehingga dijuluki Si Jalak Harupat, yang
berarti segarang ayam jantan.
Pada 1939, Paguyuban Pasundan
bergabung dengan Gabungan Politik
Indonesia (GAPI). Dalam kongresnya yang
ke-25, Paguyuban menyatakan mengakui
bendera merah putih dan lagu Indonesia
Raya sebagai bendera dan lagu kebangsaan
Indonesia. Organisasi ini juga meminta
kepada pemerintah untuk menetapkan
upah minimum, mendirikan komisi
istimewa untuk menyelediki kehidupan
di tanah partikelir, dan menyokong aksi
Indonesia Berparlemen.
Paguyuban Pasundan juga berperan
membentuk Bale Pamulangan Pasundan,
yang membidangi masalah pendidikan
dan pengajaran. Dengan program ini,
Paguyuban mendirikan 48 sekolah masa
itu. Paguyuban juga mendirikan Bale
Ekonomi Pasundan (BEP) yang bertujuan
memperkuat ekonomi rakyat. Wujudnya
berupa pembentukan bank-bank kecil
atas dasar kerakyatan, koperasi petani,
dan perkumpulan-perkumpulan koperasi
dagang.
Bahkan, pada saat itu Paguyuban
sudah memiliki Centrale Advies Bureau,
yakni semacam lembaga bantuan hukum
gratis. Kesadaran akan pentingnya pers
juga menjadi perhatian Paguyuban dengan
menerbitkan surat kabar berbahasa Sunda,
Sipatahunan, yang masih terbit hingga era
1980-an. Ada pula surat kabar berbahasa
Melayu, Sepakat.
Pada
zaman
Jepang,
untuk

menyelamatkan kekayaan Paguyuban, Oto
mendirikan Badan Usaha Pasundan yang
diketuai oleh Sanusi Hardjadinata. Kolonial
Jepang mengangkatnya sebagai pegawai
Gunsei (Pemerintah Militer). Kemudian
ia ditugasi memimpin surat kabar Cahaya
di Bandung, karena Sipatahunan dilarang
terbit.
Oto juga bergabung dengan Jawa
Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Jawa),
organisasi resmi pemerintah di bawah
Kepala Pemerintahan Militer. Ia bahkan
menjadi wakil ketua Barisan Pelopor
(Suisyintai), anak cabang Jawa Hokokai,
yang diketuai Ir. Sukarno. Mereka bertugas
memberikan ceramah-ceramah politik.
Pada saat posisi Jepang terjepit,
Perdana
Menteri
Koiso
berjanji
bahwa Indonesia akan dimerdekakan.
Dibentuklah Badan Penyelidik Persiapan
Kemerdekaan (Dokuritsu Jumbi Cosakai).
Oto Iskandardinata ditunjuk sebagai salah
satu anggotanya.
Pengusul Presiden dan Wakil Presiden
Pertama
Oto
Iskandardinata
kemudian
terpilih sebagai anggota Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia. Di sana, ia
termasuk anggota yang aktif sehingga
kemudian diangkat menjadi Ketua Panitia
Tim Kecil. Hal itu terungkap dalam buku
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
yang diterbitkan Sekretariat Negara
Republik Indonesia.
Peran Oto antara lain tampak
ketika membahas bab mengenai Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada
saat itu, Supomo mempertanyakan siapa
yang akan mengundang MPR untuk
bersidang. Ia kemudian mengusulkan agar
undangan tersebut dibuat oleh Ketua MPR
atas permintaan Presiden. Undangan juga
dapat dilakukan atas permintaan sebagian
anggota DPR, atau atas permintaan
sebagian anggota MPR. Ia berpendapat,
hal itu perlu diatur untuk menentukan siapa
yang berhak meminta MPR berkumpul
untuk mengantisipasi jika di kemudian
hari terjadi konflik besar. Tampaknya, pada
saat itu Supomo mencoba mengantisipasi
kemungkinan terjadinya pemakzulan
Presiden.

Namun, Oto kemudian angkat
bicara. Ia mengingatkan bahwa masa
itu sedang genting. Sedangkan usulan
Supomo, menurut dia, seolah-olah negara
sedang damai. Karena itu ia meminta agar
memusatkan perhatian pada pemandangan
undang-undang yang sesuai dengan
kegentingan jaman itu. “Saya anjurkan
kepada para anggota supaya mengingat
suasana yang kita hadapi ini, ialah suasana
yang genting bagi bangsa kita,” ujarnya.
Dengan pertimbangan kegentingan,
peringatan Oto itu disetujui oleh ketua
sidang, Ir. Soekarno. Demikian pula
Supomo, yang semula mengusulkan
ketentuan tersebut.
Sehari
setelah
proklamasi
kemerdekaan, Panitia Persiapan masih
membahas bagian akhir dari rancangan
undang-undang dasar. Ketika itu rapat
mengagendakan pembahasan mengenai
aturan peralihan. Namun, sebagai pimpinan
sidang, Soekarno lalu mendahulukan
pembahasan Pasal III Aturan Peralihan.
Alasannya, untuk memenuhi permintaan
pers yang sedang menunggu. Pasal yang
ditunggu tersebut mengatur soal pemilihan
Kepala Negara dan wakilnya. Pasal itu
berbunyi, “Untuk pertama kali Presiden
dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia”.
“Yaitu kita ini,” ujar Soekarno.
Soekarno lantas meminta persetujuan
peserta rapat untuk memasuki agenda
pemilihan Presiden. Sebelum seluruh
peserta rapat memberi persetujuan, Oto
Iskandardinata
kemudian
berbicara.
“Berhubung dengan keadaan waktu saya
harap supaya pemilihan Presiden ini
diselenggarakan dengan aklamasi dan
saya majukan sebagai calon, yaitu, Bung
Karno sendiri,” tutur Oto.
Usulan Oto langsung disambut tepuk
tangan peserta rapat dengan gemuruh.
Soekarno lantas berbicara, “Tuan-tuan,
banyak terima kasih atas kepercayaan
tuan-tuan, dan dengan ini saya dipilih
oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat
menjadi Presiden Republik Indonesia.”
Tepuk tangan kembali membahana.
Tanpa komando, semua anggota Panitia
Persiapan berdiri dan menyanyikan lagu
Indonesia Raya. “Hidup Bung Karno!
Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno!”

pekik mereka usai menyanyikan lagu
kebangsaan itu.
Begitu euforia itu mulai mereda,
Oto mengambil perhatian peserta rapat
lagi. Katanya, “Pun untuk pemilihan Wakil
Kepala Negara Indonesia, saya usulkan
cara yang baru ini dijalankan. Dan saya
usulkan Bung Hatta menjadi Wakil Kepala
Negara Indonesia.”
Sekali lagi tepuk tangan bergema.
Serentak semua anggota berdiri dan
menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ruangan pun segera penuh dengan pekikan
peserta rapat, “Hidup Bung Hatta! Hidup
Bung Hatta! Hidup Bung Hatta!”
Oto
Iskandardinata
kemudian
ditunjuk memimpin Tim Kecil yang
bertugas menginventarisasi masalah
penting yang perlu diprioritaskan
pengaturannya. Berdasarkan rapat Panitia
Kecil, ia memaparkan tiga hal. Pertama,
masalah yang berhubungan dengan rakyat.
Kedua, persoalan yang berhubungan
dengan pemerintahan daerah. Ketiga,
pimpinan kepolisian. Keempat, yang
berhubungan dengan tentara kebangsaan.
Menteri Urusan Keamanan Pertama
Oto Iskandardinata adalah orang
pertama yang menjabat sebagai Menteri
Urusan Keamanan di masa kemerdekaan.
Ketika itu ia dilanda masalah karena laskarlaskar yang bertekad mempertahankan
kemerdekaan kekurangan senjata. Oto
mencoba bernegosiasi dengan Jepang.
Tapi posisi Jepang pun berba sulit.
Jika menyerahkan senjata, ia akan
disalahkan sekutu. Namun, tuntutan
rakyat mempertahankan kemerdekaan pun
mengancam Jepang.
Nogosiasi itu gagal. Kalangan
pemuda menuding pemimpin nasional
yang terlibat pembicaraan dengan Jepang
sebagai penyebab terjadinya penculikan
sejumlah pemimpin pemerintahan. Oto
pun hilang penuh misteri pada Oktober
1945 dua bulan berselang, ia dikabarkan
telah dibunuh di pantai Mauk, Banten
Selatan. Penyebab kematiannya belum
dapat diungkapkan secara pasti. (Rita
Triana)
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Pentingnya Dukungan Pegawai Menjaga
Kredibilitas MK
Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Sekjen MK
Janedjri M Gaffar saat memberikan pengarahan
dan pencerahan kepada seluruh pegawai MK
dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di MK,
Jumat (29/7) malam, di Aula Gedung MK, Jakarta.

D

i depan seluruh pejabat dan
pegawai Mahkamah Konstitusi
(MK), Ketua MK Moh.
Mahfud MD menekankan
pentingnya dukungan seluruh pegawai
dalam menjaga kredibiltas MK dalam
menegakkan hukum dan keadilan. Hal
demikian disampaikan acara pengarahan
dan pencerahan dalam melaksanakan
tugas-tugas di MK, di Aula dasar MK,
Jakarta, Jumat (29/7).
Lebih
lanjut
Mahfud
MD
mengingatkan kepada seluruh pegawai
MK alasan mengapa MK dibentuk?
Menurutnya, lembaga ini dibentuk
dikarenakan hukum tidak bisa ditegakkan
dengan baik, hukum tidak ada yang
mengawal. “Sehingga tugas utama kita
adalah menegakkan hukum dan keadilan
di semua tingkatan, mengawal tegaknya
konstitusi. Ini tugas mulia, tidak bisa
saudara anggap enteng,” jelasnya.
Mahfud MD menginginkan kepada
semua pegawai untuk berani tampil
gagah ke depan, dan berkata kepada
semua orang, termasuk kepada temantemannya bahwa ia bangga menjadi
pegawai MK. Dengan begitu akan ada
semangat tinggi dalam menjalankan
semua tugas dan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Kebanggaan seperti
itu layak untuk disandang karena, menurut
Mahfud, lembaga ini masih bisa dipercaya
dan masih bersih. “Ini bisa dibuktikan
dengan komentar-komentar yang ada di
media massa. Dari sepuluh yang komentar
yang ada di media portal online, sekitar
sembilan komentar yang mendukung MK.
Artinya kita masih mempunyai modal
untuk mempertahankan ini, dan tolong ini
jangan dirusak,” pintanya kepada seluruh
para pejabat dan pegawai MK.
Lebih penting lagi, diakui atau
tidak, menurut Mahfud, MK merupakan
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lembaga paling bersih. “Walaupun ada
gonjang-ganjing, itu hal biasa. Semakin
tinggi popularitas
sebuah lembaga,
maka semakin banyak orang yang akan
menghantam,” ucap Mahfud MD.
Mahfud MD juga mengatakan bahwa
sampai tahun ini, lembaga yang cukup
kredibel adalah lembaga MK dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tetapi
hari-hari ini, KPK dihantam oleh berbagai
isu, lalu kemudian menggoyahkan mereka
sendiri. Sesuatu yang menurut kita sendiri
itu tidak adil terhadap KPK,”terangnya.
Berbagai isu yang mendera KPK saat
ini, menurut Mahfud MD, sampai seorang
Ketua DPR mengusulkan pembubaran
KPK. “Ini Upaya penghancuran terhadap
lembaga negara yang masih kredibel,
bukan tidak mungkin upaya seperti itu
akan dilakukan juga kepada MK,”tegas
Mahfud MD.
Namun
Upaya
penghancuran
terhadap lembaga kridibel seperti MK,
menurut Mahfud, agak sulit bagi mereka
karena saya lebih proaktif. “Sebelum
orang bertindak, saya bertindak lebih
dahulu. Sebelum orang membongkar di
sini, saya dulu yang membongkar lebih
dahulu, sehingga memudahkan untuk
menangkal berbagai serangan dari pihak
luar,” ucapnya.
“Meskipun orang bilang, kenapa sih
Ketua MK proaktif seperti itu, seharusnya

kan diam. Kalau kita diam, kita akan
diterpa badai. Dalam situasi politik seperti
ini, di mana lembaga-lembaga kridibel
dihancurkan, pro aktif menjadi penting.
Oleh karena itu, mari kita jaga MK ini,”
pinta Mahfud MD.
Mahfud MD juga mengingatkan
bahwa Indonesiaa akan menghadapi
masalah besar jika begini terus. Kalau
keadaannya seperti ini terus, yakni korupsi
secara sistemik dimana-mana, negara
ini bisa hancur. Persoalan yang dihadapi
bangsa ini, menurutnya, jauh lebih berat
dari pada pada zaman orde baru. “Pada
zaman orde baru korupsi itu dilakukan
pada pelaksana APBN, tetapi sekarang
korupsi itu sudah ada sejak APBN dibuat,”
kata Mahfud MD.
Terkait dengan pertanyaan dari
salah satu pegawai MK tentang bagaimana
menyelamatkan NKRI ini? Menurut
Mahfud MD, Indonesia akan selamat dan
tetap terjaga NKRI-nya bila kita semua
bisa menghindari penyebab-penyebab
kehancuran sebuah negara, yaitu tidak
tegaknya hukum dan terjadi kesewenangwenangan, korupsi merajarela di berbagai
kalangan. “Kalau hukumnya tegak, Insya
Allah negara itu akan selamat. Insyallah
2014 NKRI tetap masih ada, jadi jangan
takut,” ucap Ketua MK Mahfud MD.
(Shohibul Umam/mh)

MK: Surat Mukthie Fadjar Asli dan Resmi
Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar selaku
juru bicara MK
membantah keras
mengenai dugaan
Mantan Wakil Ketua
MK Abdul Mukthie
Fadjar terlibat dalam
mafia pemilu berkaitan
dengan surat MK,
Selasa (5/7) di Ruang
Delegasi Gedung MK.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
membantah adanya kasus
surat palsu lain, selain kasus
surat palsu yang sedang ditangani Panja
Mafia Pemilu DPR dan Polri. Bantahan
ini disampaikan Mahfud dalam jumpa
wartawan mengenai dugaan surat palsu
yang dilaporkan oleh 16 caleg tak terpilih,
pada Selasa (5/7), di Ruang Delegasi MK.
“Terkait dengan isu surat palsu,
saya nyatakan bahwa di MK tidak ada
lagi kasus surat palsu. Kasus surat palsu
hanya satu yang ditangani oleh Panja DPR
dan Polri yang sudah sampai pada gelar
perkara. Namun belakangan ini muncul isu
surat yang dikeluarkan oleh Pak Mukhtie
Fadjar (Mantan Wakil Ketua MK, red.).
Surat itu tidak palsu. Benar ada. Tetapi
implementasi bukan wewenang MK baik
soal putusan maupun surat penjelasan.
Tapi surat yang dibuat oleh Pak Mukhtie
itu asli. Tidak ada konspirasi. Tidak ada
mafia. Itu resmi yang disepakati dalam
Rapat Permusyawaratan Hakim. Di sini
saya sampaikan bahwa surat itu memang
benar dan dan resmi,” ujar Mahfud.
Menambahkan keterangan Mahfud,
Juru Bicara MK M. Akil Mochtar juga
membantah keras mengenai dugaan
Mantan Wakil Ketua MK Abdul
Mukthie Fadjar terlibat dalam mafia
pemilu berkaitan dengan surat MK yang
menjelaskan mengenai delapan tahap
penetapan penghitungan kursi tahap III.
Menurut Akil, Surat MK bernomor 1362/
PHPU/2009 tertanggal 26 Agustus 2009
yang dibuat oleh Mukthie merupakan surat
resmi MK untuk menjawab surat KPU
tertanggal 30 Juni 2009. Dalam Putusan
MK Nomor Nomor 74–80–94–59–67/
PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh
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PAN, PPP, PKB, Golkar, dan Gerindra,
Mahkamah memberi tafsir Pasal 205
ayat (5), (6), dan (7) tentang penetapan
kursi tahap ketiga. Kemudian, lanjut Akil,
Mahkamah menetapkan 8 tahap untuk
penetapan kursi tahap ketiga.
“Jadi, ini bukan tentang orang
(caleg). Terhadap delapan tahap itu,
KPU mengirim surat 30 Juni 2009. Surat
itu menyebutkan perlunya pengecekan
intensif agar tidak terjadi kekeliruan.
Ada kekhawatiran pola penghitungan
yang ditetapkan KPU tidak sesuai dengan
putusan MK dan perlu konfirmasi. Jika
dimungkinkan, perlu pengumuman ke
media nasional atau di daerah pemilihan.
Terhadap itu KPU menentukan dua
model yang akan diitetapkan sebagai
implementasi putusan MK. MK menjawab
melalui Wakil Ketua Saat itu, Abdul
Mukthie Fadjar, melalui Surat MK Nomor
1362/PHPU/2009 tertanggal 26 Agustus
2009,” papar Akil.
Dalam surat yang dikirim KPU,
terang Akil, KPU mempertanyakan amar
putusan MK mengenai delapan tahapan
penetapan kursi tahap ketiga khususnya
angka 6. Mukthie, menurut Akil, menjawab
(dalam surat MK, red.) untuk penerapan
angka 5 dan 6 sesuai dengan pendapat
Mahkamah seperti yang diungkapkan
pada halaman 1 surat KPU kepada MK.
Menurut Akil, dalam amar putusan MK
angka 5 membahas mengenai kursi dengan
menyebutkan ‘Kursi hasil perhitungan
tahap III harus dialokasikan kepada
daerah pemilihan yang masih mempunyai
sisa kursi’. Sedangkan, yang kedua, pada
angka 6 menyebutkan ‘Calon anggota
DPR yang berhak atas kursi adalah calon
yang mendapatkan suara terbanyak dalam
daerah pemilihan yang masih mempunyai

sisa kursi, yang dicalonkan oleh partai
politik yang berhak atas sisa kursi’.
“Yang
dipersoalkan
sekarang
(jawabannya) ada pada angka 3 yang
menyatakan ‘Seluruh sisa suara sah
partai politik yaitu suara yang belum
diperhitungkan dalam tahap I dan tahap
II dari seluruh daerah pemilihan provinsi
dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah
sisa kursi dari seluruh daerah pemilihan
provinsi yang belum teralokasikan untuk
mendapatkan angka BPP yang baru’.
Putusan (MK) harus dibaca utuh. Tidak
ada satupun yang salah dalam surat ini
(Surat MK) dan tidak ada satupun yang
dipalsukan dalam surat ini,” terangnya.
Menanggapi klaim 16 caleg tidak
terpilih yang mengatakan bahwa KPU
menetapkan berdasarkan surat MK tersebut,
Akil menjawab wewenang implementasi
sepenuhnya dilakukan oleh KPU, bukan
urusan MK. Menurut Akil, wewenang MK
hanya sampai pada memberikan pedoman
atas tafsir Pasal 205 ayat (5), (6), dan (7)
mengenai penetapan kursi tahap ketiga.
“Itu (implementasi) ‘kan bukan urusan
MK karena memang (surat) sudah sesuai
dengan putusan MK. Persoalan dapat atau
tidak dapat bukan urusan MK. Putusan
MK ataupun surat dari MK tidak pernah
menyebutkan nama, daerah, dan kursi
siapa. Itu tidak ada. Ini harus dipahami.
Jadi, seakan-akan Pak Mukthie itu
adalah bagian dari mafia pemilu dengan
keluarnya surat ini. Itu bohong. Kami
tegaskan bahwa Pak Mukthie membuat
surat itu atas nama MK dan diputuskan
dalam RPH sebelum dijawab oleh Pak
Mukthie. Pak Mukthie tidak melakukan
kesalahan apapun,” tegasnya.
Sedangkan mengenai permintaan
16 caleg tersebut agar MK mengeluarkan
surat rekomendasi kepada Panja Mafia
Pemilu DPR, Akil menolak untuk
membuat surat rekomendasi tersebut.
“Mereka yang kalah datang pada saya
dan mengatakan sudah menempuh jalur
hukum lain, seperti ke PTUN, namun
kalah. Lalu saya katakan, laporkan saja
ke Panja dan mereka bilang kalau Panja
sudah tidak mau menerima. Mereka minta
agar MK membuat surat kepada Panja itu
sesuatu yang tidak mungkin karena tidak
ada masalah. Mereka yang menganggap
ada masalah secara sepihak, padahal KPU
pun belum dikonfirmasi,” tandas Akil.
(Lulu Anjarsari/mh)
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Sekjen MK Paparkan Kronologi Terkait Nazaruddin

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat diwawancarai oleh wartawan usai memenuhi undangan Badan Kehormatan (BK) DPR terkait dugaan pemberian uang oleh M. Nazaruddin,
mantan bendahara Partai Demokrat, Kamis (7/7) di Gedung Nusantara II, Jakarta.

S

ekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi (MK) Janedjri M.
Gaffar memenuhi undangan
Badan Kehormatan (BK) DPR
terkait dugaan pemberian uang oleh M.
Nazaruddin, mantan Bendahara Partai
Demokrat, Kamis (7/7) siang di Gedung
Nusantara II, Jakarta.
“Kapasitas saya sebagai saksi
dan dimintai keterangan oleh Badan
Kehormatan DPR,” ungkap Janedjri
kepada para wartawan usai pertemuan
dengan Badan Kehormatan DPR selama
dua jam lebih.
Kepada Badan Kehormatan DPR,
Janedjri memaparkan kronologis secara
singkat terkait dengan Nazaruddin.
“Saya hanya menjelaskan, menceritakan,
menyampaikan keterangan apa yang saya
alami dengan Pak Nazaruddin, tidak
ditambah dan dikurangi,” kata Janedjri
yang hadir bersama sejumlah pejabat
struktural MK.
Menurut Janedjri, kalau ia menambah
atau mengurangi keterangan yang
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disampaikannya kepada BK DPR, hal itu
bisa menjadi fitnah. “Kita kalau dicubit sakit,
ya jangan mencubit,” ujarnya berfilosofi.
Lebih lanjut Janedjri menuturkan
sekilas pertemuannya dengan Nazaruddin.
“Kita semua tahu bahwa ketika kasus
awal ini mencuat ke permukaan, beliau
(Nazaruddin - Red.) mengatakan tidak
kenal dengan saya,” imbuh Sekjen MK.
Beberapa hari kemudian, lanjut
Janedjri, Nazaruddin mengatakan tidak
pernah memberi uang kepada Janedjri.
Namun anehnya, selang beberapa hari
keterangan Nazaruddin berubah lagi,
bahwa uang yang diberikan kepada
Janedjri adalah sepengetahuan Pengurus
Partai Demokrat.
“Jadi, mana yang harus saya
ikuti dari ucapan Pak Nazaruddin?”
kata Janedjri mempertanyakan, meski
keterangan Nazaruddin yang kerapkali
berubah-ubah itu sudah diketahui oleh
Anggota BK DPR.
Dikatakan Janedjri, persoalan apakah
yang disampaikannya kepada BK DPR,

menyudutkan Nazaruddin, hal itu bukan
kapasitas Sekjen MK untuk menjawab.
“Bagaimanapun,
saya
tidak
berusaha menyudutkan Pak Nazaruddin,
saya sampaikan apa adanya kepada
DPR. Benar saya pernah bertemu Pak
Nazaruddin yang akan memberikan uang
kepada saya, tapi saya tolak. Uang itu
saya kembalikan,” ujar Janedjri menjawab
pertanyaan seorang jurnalis.
Sementara itu, usai bertemu
dengan Sekjen MK, pihak BK DPR siap
memanggil yang bersangkutan yakni M.
Nazaruddin untuk dimintai klarifikasi.
Menurut
BPK
DPR,
Nazaruddin
diperbolehkan memberikan pembelaan.
BK DPR berkomitmen menuntaskan
masalah ini secepatnya. Termasuk juga
masalah tudingan adanya mafia anggaran
yang dilempar Waode Nurhayati. BK DPR
beranggapan, masalah anggaran saat ini
menjadi masalah bersama, demi menjaga
marwah dan kehormatan DPR. (Nano
Tresna A./mh)

Parpol Peserta Pemilu 2009 Tidak Perlu Verifikasi
Status Badan Hukum
Hakim Konstitusi
Harjono selaku juru
bicara MK dalam Bidang
Perkara memberikan
klarifikasi terkait putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor 15/
PUU-IX/2011 tentang
pengujian UndangUndang (UU) No. 2
Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UU
Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik,
Selasa (5/7) di Ruang
Delegasi Gedung MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor 15/PUU-IX/2011 tertanggal
4 Juli 2011 menyatakan partai politik
yang ikut pemilu pada 2009 tidak perlu
lagi melakukan verifikasi status badan
hukumnya, bukan tidak perlu lagi
melakukan verifikasi syarat-syarat untuk
ikut pemilu sebagaimana yang akan diatur
oleh UU Pemilu yang baru. Demikian
klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD di hadapan
sejumlah awak media pada Selasa (5/7), di
Ruang Delegasi MK.
“Ada sedikit kekeliruan pada
pemberitaan media massa hari ini terhadap
putusan MK yang kemarin sore dibatalkan
mengenai parpol peserta Pemilu. Beberapa
media menyebut partai politik (yang ikut
pemilu) tahun 2009 langsung bisa ikut
pemilu tanpa verifikasi. Itu salah. Yang
benar itu parpol yang sudah ikut pemilu
tahun 2009, tidak usah diverifikasi untuk
dapat badan hukum. Jadi, badan hukum
tidak usah diverifikasi lagi. Sedangkan
untuk ikut Pemilu, setiap parpol harus
mengikuti syarat baru yang dituangkan
dalam UU Pemilu. Dan, syarat-syarat baru

tidak ditentukan oleh Dephukham, tetapi
diverifikasi oleh KPU,” jelas Mahfud
didampingi oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki, tujuh hakim konstitusi, Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar serta
Panitera MK Kasianur Sidauruk.
Juru Bicara MK dalam Bidang
Perkara, yakni Hakim Konstitusi Harjono
mengemukakan Putusan MK tersebut
berkaitan dengan Pasal 51 UU Nomor
2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik. Pasal 51 UU 2/2011
menyebutkan Partai Politik (Parpol) yang
telah disahkan sebagai badan hukum
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap
diakui keberadaannya dengan kewajiban
melakukan penyesuaian menurut UndangUndang ini dengan mengikuti verifikasi.
Permasalahannya, terang Harjono, jika
Pasal 51 tersebut dilaksanakan, maka
seluruh partai politik yang mengikuti
pemilihan umum tahun 2009 lalu harus
mengikuti verifikasi untuk tetap dianggap
sebagai badan hukum. Sementara itu,
lanjut Harjono, verifikasi tersebut memiliki

beberapa resiko bagi parpol, salah satu di
antaranya adalah adanya kemungkinan
salah satu parpol yang tidak ikut verifikasi
akan kehilangan status badan hukumnya.
“Inti dari putusan MK kemarin,
bahwa parpol tetap dijamin kedudukannya
bagi mereka yang sudah berstatus sebagai
badan hukum. Sampai di situ saja. Tidak
sampai pada persoalan parpol bisa
langsung ikut sebagai peserta pemilihan
umum karena ada ketentuan yang beda,
di antaranya ketentuan menjadi parpol,
keikutsertaan parpol ditentukan dalam
Pemilu. Pasal 51 UU 2/2011 karena
menyangkut parpol kalau tidak memenuhi
verifikasi, maka MK memutuskan
bertentangan dengan UUD 1945. Tapi
yang ingin kita tegaskan adalah yang
dijamin keberlangsungannya adalah status,
bukan haknya untuk otomatis ikut dalam
pemilihan umum berikutnya. Persoalan
untuk ikut dalam pemilu berikutnya kalau
akan diberikan syarat-syarat tertentu,
maka semua parpol harus mengikuti syarat
tersebut,” tandas Harjono. (Lulu Anjarsari/
mh)
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MK Lantik Tiga Panitera Pengganti

Humas MK/GANIE

Achmad Edi Subianto, Eri Satria Pamungkas dan Yunita Ramadhani saat mengucapkan sumpah di hadapan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki,
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar, dan seluruh pejabat struktural/fungsional serta karyawan MK, Jumat (29/7) di Lantai 8 Gedung MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK),
sesuai Surat Keputusan
Sekretaris Jenderal MK No.
097/Kep/Set/MK/2011,
melantik tiga orang panitera pengganti
(PP), Jumat (29/7). Ketiganya, yaitu
Achmad Edi Subianto, Eri Satria
Pamungkas dan Yunita Ramadhani yang
sebelumnya menjabat sebagai peneliti di
Puslitka MK. Hadir dan memberi sambutan
dalam acara pelantikan itu tersebut Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki. Sedangkan
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
memandu langsung pembacaan sumpah
pengangkatan jabatan tersebut.
Dalam sambutannya, Ahmad Sodiki
meminta agar panitera pengganti yang
baru saja dilantik untuk memegang teguh
amanah yang diberikan. Sebagai bentuk
tanggung jawab dari kepercayaan dan
amanah yang diberikan, para panitera
pengganti diminta untuk bekerja sebaikbaiknya. Pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan yang prima menurut
Sodiki menjadi tolok ukur keberhasilan MK.
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Lebih lanjut, Sodiki membahas
mengenai cobaan dan godaan yang
diterima seorang pejabat. ”Semakin
tinggi jabatan yang dipegang, semakin
berat
tanggung
jawab
terhadap
kepercayaan yang diberikan kepada
Anda. Semakin tinggi jabatan, juga
semakin banyak godaan. Jadi kita harus
saling mengingatkan. Kalau ada yang
tidak pas, langsung laporkan,” ujar Sodiki
mengingatkan.
Sikap jujur dan adil dalam melayani
masyarakat pencari keadilan di MK harus
diterapkan oleh para panitera pengganti
yang baru saja dilantik. Terlebih, MK
semakin hari semakin dipercaya oleh
masyarakat luas dalam memberikan
kepastian akan hak dan kewajiban
konstitusional yang seadil-adilnya.
Di sisi lain, ”popularitas” MK yang
kian meningkat dari waktu ke waktu
membuat banyak mata memperhatikan
MK. Dengan cap sebagai lembaga negara
yang bersih selama ini segenap pegawai,
termasuk para panitera pengganti harus

tetap menjaga hal itu. ”Lembaga ini
(MK, red), lembaga yang bersih. Kalau
di tempat yang bersih seperti yang kotor
sedikit langsung kelihatan. Oleh sebab
itu, cacat sedikit di lembaga ini, orangorang langsung melihat. Jadi Anda harus
menjaga lembaga ini agar tetap bersih,”
jelas Sodiki mengingatkan.
Terakhir, Sodiki meminta agar
kewajiban menjaga MK tetap bersih
menjadi tanggung jawab segenap pihak di
MK. Saling mengingatkan dan bersikap
jujur serta terbuka juga dianggap Sodiki
mampu mencegah niatan jahat untuk
“mengotori” MK.
“Semoga MK semakin baik
gedungnya, baik orang-orangnya, dan
semakin baik prestasinya dari masa-masa
yang lalu,” tutup Sodiki berharap.
Acara pelantikan panitera pengganti
MK kali ini dihadiri para pegawai MK
dan dihadiri dua orang saksi pelantikan,
yaitu Panitera MK Kasianur Sidauruk
dan Kapuslitka MK Noor Shidarta. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

Pakar Hukum: Perubahan UU MK Menutup Peluang
Keadilan
Prof. Dr. Saldi
Isra, S.H., MPA
bersama rekanrekannya saat
mendaftarkan
perkara uji
materiil terhadap
Undang-Undang
nomor 8 Tahun
2011 tentang
Perubahan
Atas UndangUndang nomor
24/2003 tentang
Mahkamah
Konstitusi, Jumat
(29/7) di Ruang
Registrasi Gedung
MK.

Humas MK/GANIE

K

einginan sebagian masyarakat,
terutama para akademisi,
untuk menguji UndangUndang tentang Mahkamah
Konstitusi yang baru saja disahkan bukan
pepesan kosong. Faktanya, uji materiil
terhadap Undang-Undang nomor 8/2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
nomor 24/2003 tentang Mahkamah
Konstitusi telah didaftarkan ke MK pada
Senin (29/7) siang.
Pada kesempatan itu, pendaftaran
permohonan dilakukan oleh beberapa
Pemohon, yakni Saldi Isra, Yuliandri,
dan Feri Amsari. Mereka datang beserta
beberapa kuasanya, di antaranya Febri
Diansyah dan Donald Fariz. Adapun para
Pemohon Prinsipal lainnya adalah Arief
Hidayat, Zainul Daulay, Zainal Arifin
Mochtar, serta M. Ali Safa’at.
Menurut Saldi, pengujian terhadap
UU MK tersebut tak perlu ditundatunda lagi. “Jika menunggu terlalu lama,
implikasi negatifnya akan terlanjur

terjadi,” ujarnya. “Ini merupakan bentuk
protes kami yang intens memperhatikan
MK.”
Pengujian
tersebut
dilakukan,
lanjut Saldi, karena UU MK yang baru
tersebut berpotensi ‘melemahkan’ kinerja
serta ‘mengancam’ independensi MK
dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Perubahan UU MK dianggap menutup
peluang keadilan substantif.
“Ada
substansi hasil revisi yang berpotensi
merusak MK,” tegasnya.
Beberapa persoalan yang ada dalam
UU tersebut, di antaranya terkait keberadaan
unsur Dewan Perwakilan Rakyat dalam
komposisi Majelis Kehormatan MK dan
‘larangan’ membuat putusan ultra petita.
Menurut Saldi, ketentuan itu merupakan
cara pandang yang keliru. “Jika dilarang
(membuat putusan ultra petita), maka
menjadikan Hakim MK sebagai corong
undang-undang,” tuturnya. Ultra petita
adalah putusan pengadilan (dalam hal ini
MK) yang memutus melebihi dari apa yang

diminta atau dimohonkan oleh pemohon.
Implikasi pelarangan putusan ultra
petita, ujar Saldi, akan menyulitkan MK
dalam mewujudkan keadilan substantif
sebagaimana yang telah dilakukan oleh
MK selama ini. Oleh karena itu, dalam
permohonannya, pihaknya bermaksud
menguji UU MK, terutama Pasal 4 Ayat
(4f), (4g), dan (4h); Pasal 15 Ayat (2) huruf
d; Pasal 27A Ayat (2) huruf c, d, dan e;
Pasal 50A; Pasal 57 Ayat (1), (2), dan (2a);
serta Pasal 59 Ayat (2).
Salah satu pasal yang diuji, yakni
Pasal 57 Ayat (2a) UU MK itu berbunyi,
“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak
memuat: a. amar selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b.
perintah kepada pembuat undang-undang;
dan c. rumusan norma sebagai pengganti
norma
dari
undang-undang
yang
dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.”(Dodi/mh)
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UGM Yogyakarta Juara Lomba Debat Konstitusi 2011

Humas MK/GANIE

Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Andalas (Unand) Padang pada
Final Lomba Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi Tingkat Nasional 2011, Jumat (1/7) di Ruang Sidang
Pleno Gedung MK. Lomba Debat Konstitusi 2011 ini dimenangkan oleh Juara I UGM, Juara II Unand, Juara III
Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

D

ewan Juri Lomba Debat
Konstitusi Antar Perguruan
Tinggi Tingkat Nasional 2011
akhirnya memberikan putusan
juara pertama adalah UGM Yogyakarta,
disusul Unand Padang sebagai juara kedua
dan Universitas Sumatera Utara (USU)
Medan menduduki juara ketiga. Final
Lomba Debat Konstitusi yang disiarkan
melalui Metro TV ini mempertemukan
dua nama besar yakni UGM Yogyakarta
dan Unand Padang bertemakan “Hukuman
Mati Bagi Koruptor”.
Tim UGM Yogyakarta selaku Tim
Pro mengungkapkan mengenai pengaturan
hukuman mati bagi koruptor, tercantum
dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KHUP) yang mencakup
pidana pokok dan pidana tambahan. Tim
UGM juga menguraikan pengertian korupsi
sebagai tindakan yang memperkaya diri
namun merugikan keuangan negara.
Selain itu, menurut tim UGM, korupsi
merupakan extra ordinary crime atau
kejahatan yang luar biasa dan seringkali
dilakukan oleh orang-orang yang memiliki
akses pada kekuasaan. Oleh sebab itulah,
penanganan terhadap para koruptor juga
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harus dilakukan dengan cara luar biasa,
dengan memberikan hukuman mati.
Sementara itu, tim Unand Padang
selaku Tim Kontra, secara tegas menentang
hukuman mati bagi koruptor. Menurut
tim Unand, meski korupsi merupakan
kejahatan yang luar biasa, bukan berarti
sanksinya harus dengan hukuman mati.
Mereka mempertanyakan efektivitas
hukuman mati bagi koruptor, yang tidak
dengan mudah dapat memusnahkan
korupsi di muka bumi. Sebagai alternatif
pengganti hukuman mati bagi koruptor,
bisa melakukan sanksi pemiskinan dan
sanksi sosial. Menurut tim Unand, dua
sanksi ini lebih efektif, manusiawi,
ketimbang memberi hukuman mati.
Alhasil setelah melakukan penilaian
mendalam berbagai pertimbangan dari
berbagai aspek terhadap dua finalis
tersebut, dewan juri lomba debat
konstitusi akhirnya memberikan putusan
mengenai juara pertama lomba debat
konstitusi 2011. Ternyata juaranya adalah
UGM Yogyakarta, disusul Unand Padang.
Sedangkan Universitas Sumatera Utara
(USU) Medan meraih juara ketiga setelah
mengalahkan Universitas Padjadjaran
(Unpad) Bandung (30/6).

Ilmu Pengetahuan
Sebelum
final
lomba
debat
dilangsungkan,
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
Mahfud
MD
mengucapkan selamat kepada para peserta
Lomba Debat Konstitusi Antar Perguruan
Tinggi Tingkat Nasional 2011, khususnya
kepada dua tim yang masuk final yaitu
UGM Yogyakarta dan Unand Padang.
Dalam kesempatan itu Mahfud
mengingatkan kepada para peserta lomba
debat konstitusi mengenai pentingnya
etika dan bersikap fair dalam mengikuti
lomba atau kompetisi.
“Bersikap
sportif,
menjauhi
sikap curang apalagi melakukan suap.
Sebab kalau tidak, kompetisi menjadi
sesuatu yang tidak enak ditonton dan
menegangkan. Padahal sebenarnya, adanya
kompetisi adalah untuk menyegarkan
penonton,” ungkap Mahfud saat memberi
kata sambutan dalam final Lomba Debat
Konstitusi Antar Perguruan Tinggi Tingkat
Nasional 2011 di Gedung MK, Jumat
(1/7).
Dikatakan Mahfud, terlepas dari
siapa pun pemenang Lomba Debat
Konstitusi 2011, babak final ini merupakan
kemenangan besar bagi ilmu pengetahuan
khususnya ilmu hukum tata negara,
termasuk konstitusi.
“Maksud dan latar belakang
diselenggarakannya
lomba
debat
konstitusi, adalah untuk meningkatkan
pemahaman mahasiswa atau civitas
akademik terhadap isi konstitusi,” kata
Mahfud dalam acara yang dihadiri para
hakim konstitusi, Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar, para pejabat dan pegawai MK
maupun para peserta lomba dari berbagai
perguruan tinggi itu
Lebih lanjut Mahfud mengutarakan,
lomba debat konstitusi 2011 menjadi salah
satu rangkaian Pekan Konstitusi dalam
rangka memperingati ulang tahun ke-8
pada 13 Agustus 2011 mendatang. Pekan
Konstitusi mengusung tema mewujudkan
MK sebagai lembaga peradilan yang
bersih. “Bagi MK, peradilan yang bersih
adalah harga mati untuk melakukan
penegakan hukum dan keadilan,” tegas
Mahfud. (Nano Tresna A./mh)

Ketua MK Paparkan Soal Demokrasi dan Konstitusi
dalam TW MK-Guru PKn

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD saat membuka secara resmi acara Temu Wicara (TW) MK dengan para guru
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Jumat (22/7) di Hotel Aryaduta, Jakarta,

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
membuka secara resmi acara
Temu Wicara (TW) MK dengan
para guru Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat
(22/7) sore. Dalam kata sambutannya,
Mahfud menyinggung antara lain
mengenai demokrasi dan konstitusi.
“Dua pertiga lebih dari negaranegara di dunia memilih cara demokrasi.
Demokrasi kalau merupakan sebuah
pilihan, harus dituangkan dalam sebuah
aturan main bersama yang disebut
konstitusi. Jadi konstitusi itu sebenarnya
aturan main dari sebuah ideologi yang
menganut sistem demokrasi,”
kata
Mahfud kepada para hadirin, selain para
guru PKn juga hadir sejumlah pejabat dari
Kemendiknas.
Dikatakan Mahfud, dalam konstitusi
selalu berisi dua hal. Pertama, konstitusi
berisi mengenai perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia (HAM) atau
kewarganegaraan, antara lain hak untuk
hidup, hak beragama, dan sebagainya.
“Kemudian agar hak-hak asasi
manusia tidak dilanggar, baik antara
warga negara maupun oleh penguasa,
ada isi yang kedua dari konstitusi. Bahwa
konstitusi berisi tentang lembaga-lembaga

negara atau sistem pemerintahan negara
yang mengatur hubungan antara penguasa
dengan rakyat. Ada yang memimpin
negara, ada yang membuat aturan dan ada
juga yang mengadili,” urai Mahfud.
Di sisi lain Mahfud mengutarakan,
saat ini ada kekhawatiran bahwa masa
depan kita sebagai bangsa agak terganggu
karena sebagian kelompok masyarakat
yang tidak mengerti kewajibannya sebagai
warga negara.
“Mereka merasa boleh menentukan
dan meminta sesuatu terhadap negara
Indonesia dengan cara memaksa, dengan
cara melakukan aksi terorisme atas nama
agama karena tidak bisa melalui proses
demokrasi,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, para teroris
semacam itu sebetulnya tidak memahami
ajaran agama secara mendalam, bahkan
bisa dikatakan baru belajar agama, lalu
mereka didoktrin oleh pihak tertentu
untuk melakukan jihad atau berani mati.
“Hingga mereka melanggar konstitusi,”
imbuh Mahfud.
Temu Wicara (TW) MK dengan
para guru Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) ini diisi dengan pemaparan materi
oleh para narasumber terkait hukum tata
negara. Wakil Ketua MK Achmad Sodiki
misalnya, menyampaikan materi “Hukum

Progresif dan Keadilan Substantif”. Selain
itu ada Hakim Konstitusi Maria Farida
Indrati dengan materi “Hukum Acara
Pengujian Undang-Undang”.
Narasumber
lainnya
adalah
mantan Hakim Konstitusi Maruarar
Siahaan dengan materi “Hukum Acara
Kewenangan Memutus Pendapat DPR
tentang Dugaan Pelanggaran Hukum oleh
Presiden/Wakil Presiden”. Sedangkan
Hakim Konstitusi M. Alim dan Anwar
Usman menyampaikan materi “Hukum
Acara Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara dan Pembubaran Partai Politik”.
Berikutnya, ada narasumber Hakim
Konstitusi H.M. Akil Mochtar dengan
materi “Hukum Acara dan Studi Kasus
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU)
Presiden/Wakil
Presiden,
Legislatif, Kepala Daerah”. Di samping
itu, narasumber Hakim Konstitusi
Harjono menyampaikan materi “Sistem
Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan UUD
1945 dan Memahami UUD 1945 sebagai
Penjabaran Pancasila”. Kemudian sebagai
pamungkas, narasumber Sekjen MK
Janedjri M. Gaffar menyampaikan materi
“Mahkamah Konstitusi: Menuju Court
Excellence”.
Temu Wicara Mahkamah Konstitusi
(MK) dengan para guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) yang berlangsung
22-24 Juli itu akhirnya resmi ditutup oleh
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, Minggu
(24/7). Sebelum menutup TW MK-Guru
PKN, Janedjri berharap kepada guruguru PKn agar dapat menjadi agen-agen
perubahan bagi tumbuhnya kesadaran
berkonstitusi di kalangan anak didik.
Janedjri yakin, satu orang guru saja
sudah bisa menyampaikan, katakanlah
kepada sekitar 100 anak didik. Jumlah
guru yang hadir dalam temu wicara
ada 200 orang, kalau dikalikan dengan
jumlah anak didik tersebut, pengaruhnya
cukup besar. “Hal ini bisa mempengaruhi
yang lain, mempengaruhi virus positif
sehingga tumbuh kesadaran berkonstitusi
di kalangan masyarakat kita, ” pungkas
Janedjri. (Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK Berbicara Alasan Putusan “Ultra Petita”
Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD
dalam acara “Suara Anda” yang dipandu oleh
Fessy Alwi yang mengangkat tema “Evaluasi
Kinerja MK”, Rabu (6/7), di Studio Metrotv, Jakarta.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
tetap akan membuat putusan
ultra petita (memutus lebih
dari yang dimohonkan oleh
Pemohon, red.), meskipun dalam revisi
MK telah memuat pelarangan terhadap
hal itu. Hal ini ditegaskan Ketua MK
Moh. Mahfud MD dalam acara “Suara
Anda” yang dipandu oleh Fessy Alwi yang
mengangkat tema “Evaluasi Kinerja MK”,
Rabu (6/7), di Studio Metrotv, Jakarta.
“Ultra petita masih akan tetap kami
lakukan. Lepas dari DPR dan Pemerintah
mengatakan (revisi UU MK) itu. Oke,
ada UU yang membatasi, tapi kami sudah
memiliki yusripudensi banyak tentang itu
yang tidak bisa terhapus hanya karena
UU melarang itu. Bahkan dua hari lalu,
MK baru memutus UU Parpol tentang
kepartaian dengan putusan ultra petita.
Pemohon, lanjut Mahfud, meminta Pasal
51 ayat (1) dibatalkan, namun kami
membatalkan tak hanya Pasal 51 ayat (1),
tetapi juga Pasal 51 ayat (1a), Pasal 51
ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c). Jadi, kita
(MK) tidak akan berpengaruh,” urainya.
Disinggung mengenai alasan MK
melakukan putusan ultra petita, Mahfud
memaparkan dua alasan. Alasan tersebut,
terang Mahfud, yakni ada pasal-pasal yang
harus terhapus dengan sendirinya karena
terhapusnya satu pasal serta agar tidak
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terjadi kekosongan hukum. Misalnya saja,
lanjut Mahfud, harus melakukan sesuatu
dan syarat-syarat untuk melakukan sesuatu,
namun yang diminta untuk dibatalkan
adalah melakukan sesuatu itu. Menurut
Mahfud, maka syarat-syarat melakukan
sesuatu harus dibatalkan juga.
“Jika
‘jantung’-nya
sudah
dibatalkan, maka ‘ekor-ekor’-nya pun juga
harus dibatalkan. Yang kedua, agar tidak
terjadi kekosongan hukum. Manakala
kita mencabut sesuatu, kadangkala kita
menambah pengaturan. Contohnya soal
kasus KTP. Dulu ada pertanyaan boleh
ndak KTP digunakan untuk memilih dalam
pemilu? Kalau kita hanya bilang boleh, ini
bahaya, makanya kita mengatur. Kalau
boleh, syaratnya a, b, c. Saya kira diterima
masyarakat dan menjadi jalan keluar dari
kemacetan-kemacetan hukum. Oleh sebab
itu, kami tidak terlalu peduli dengan UU
yang melarang ultra petita. Kami akan
tetap jalan saja. Masyarakat boleh ribut,
kami tidak pernah menanggapi karena
kewenangan MK itu tergantung konstitusi
untuk mengawal dirinya (konstitusi),”
papar Mahfud.
Menanggapi tentang kinerja MK,
Mahfud menjelaskan MK dengan segala
kekurangannya sudah dianggap sebagai
lembaga penegak hukum yang cukup
baik oleh masyarakat di tingkat nasional.

Sementara itu, Mahfud menuturkan
MK terlibat dalam kancah internasional
dan diakui dunia internasional sebagai
salah satu lembaga yang turut memberi
sumbangan cukup besar terhadap
pembangunan demokrasi dan penegakan
hak asasi manusia berdasarkan konstitusi
di Indonesia.
“Demokrasi berjalan baik sejak
reformasi meski dari segi-segi tertentu
dianggap kebablasan, namun dari segi
pemilu sudah dilaksanakan dengan
cukup demokratis dengan pengawasan
hukum melalui putusan-putusannya. Yang
kedua, dikatakan juga sejak reformasi,
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
negara sudah tidak ada lagi. Betul di
Indonesia pelanggaran HAM masih
banyak, namun dunia internasional
menganggap pelanggaran HAM yang
terjadi bersifat horizontal dari kelompok
masyarakat kepada kelompok masyarakat
lain. Salah satu di antaranya ada peran MK
cukup besar,” tutur Mahfud.
Kemudian, Mahfud juga meluruskan
mengenai isu yang menerpa MK dan
membantah adanya masalah administrasi
yustisial di MK. Menurut Mahfud, dari
1.460 perkara yang masuk ke MK, hanya
1–2 perkara yang bermasalah di MK,
sementara perkara pengujian UU tidak
ada permasalahan sama sekali. “Meski
tak lepas dari kekurangan, yang kami
banggakan dari MK justru karena ada
administrasi yang bagus, begitu ada
pelanggaran langsung ketahuan dan kami
tindak. Kita tidak pernah melindungi,
misalnya kalau ada orang dalam yang
terlibat, langsung kami laporkan bila ada
tindakan pidana ke polisi. Karena kami
punya tekad, jangan sekali-kali menjahati
demokrasi dan konstitusi karena korupsi
uang sudah banyak, masa demokrasi dan
konstitusi juga. Saya sangat marah jika
ada hal itu terjadi. Siapapun akan saya
serahkan jika bersalah,” jelasnya.

Mahfud juga memaparkan secara
singkat mengenai acara Simposium
Internasional yang diadakan oleh MK dalam
rangka HUT MK ke-8 pada 10 – 14 Juli 2011
mendatang. Sekitar 23 negara, lanjut Mahfud,
akan hadir dalam acara yang melibatkan MK
dan institusi sejenis serta parlemen beberapa

negara tersebut. “MK yang berumur 8 tahun,
mendapat perhatian dunia Internasional. Kita
diundang beberapa forum. Sekarang, kita
diminta sebagai tuan rumah sebagai sebuah
simposium internasional. Akan dijelaskan
peran MK di sini, demokratisasi dalam
pembuatan undnag-undang serta mengenai

penerapan mekanisme check and balances
di Indonesia. Sistem ketatanegaraan
dan konstitusi di sini sudah bagus. Yang
masalah, dalam penegakan hukum, adalah
pemberantasan korupsi. Kalau hal lain, saya
rasa sudah cukup bagus,” tandasnya. (Lulu
Anjarsari/mh)

Ketua MK: Pancasila Menganut Negara Kesejahteraan
Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), Moh. Mahfud MD
saat wawancarai Wartawan Media Indonesia (MI),
Senin (18/7) di Ruang Kerja Ketua Gedung MK

S

ejak didirikan pada 17 Agustus
1945, konsep yang dipakai oleh
negara Indonesia adalah konsep
negara kesejahteraan. Hal ini
bisa dilihat dari dasar negara yaitu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indoenesia.
Membangun kesejahteraan umum adalah
inti dari keadilan. Oleh karena itu, tidak
bisa dibantah oleh siapapun bahwa
Indonesia berdasakan Pancasila menganut
konsep negara kesejahteraan.
Demikian disampaikan oleh Ketua
Mahkamah Konsitusi(MK), Moh. Mahfud
MD., saat wawancara singkat dengan
Wartawan Media Indonesia (MI), di ruang
kerjanya Lantai 15 Gedung MK, Senin
(18/7).
Lebih lanjut Mahfud mengatakan,
oleh karena menganut konsep negara
kesejahteran maka pemerintah wajib
hukumnya untuk melakukan langkah
apapun dalam rangka membangun negara
kesejahteraan. “Negara kesejahteraan
itu lebih mengutamakan pemenuhan
kebutuhan, baik kebutuhan jasmani
maupun rohani. Negara kesejahteraan
berdasarkan
Pancasila
itu
selalu

Humas MK/Fitri Yuliana

memperpendek kesenjangan antara yang
kaya dengan yang miskin,” terangnya.
Menanggapi pertanyaan dari Dika,
wartawati MI, apakah Indonesia sekarang
sudah sejahtera? Mahfud menjawab bahwa
Indonesia belum sejahtera. Menurutnya,
masih banyak orang yang tidak bisa
sekolah, banyak yang belum bisa makan
tiga kali sehari, serta masih puluhan juta
yang menderita. Mahfud melihat saat ini
yang dilakukan oleh pemerintah ini hanya
bersifat formalitas. Dengan kata lain, hanya
ada pada program-program, dan normanorma hukum saja, tetapi tidak ada dalam
implimentasi yang terencana, tersetruktur,
masif. “Sehingga yang dilakukan sifatnya
tambal sulam, tidak memberikan dampak
yang berarti,” jelasnya.
Selain
itu,
Mahfud
juga
mencontohkan dalam bidang politik.
Menurutnya, politk kita saat ini
hanya politik transaksional sehingga
menimbulkan
korupsi-korupsi
yang
menghisap darah rakyat, termasuk pada
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN). “Di sini korupsi tidak hanya pada
implimentasinya proyek dalam APBN,

tetapi APBN-nya sendiri sudah dikosupsi.
Itu berbeda dengan zaman Soeharto yang
pada tahap perencanaan APBN mulus dan
lancar, tetapi implementasi proyek itu baru
dikorupsi,” terangnya.
Di samping usaha-usaha pemerintah
yang hanya bersifat formalitas semata,
Mahfud juga menambahkan tentang
mengendurnya penerapan nilai-nilai
Pancasila di tengah-tengah masyarakat.
Menurutnya, konsep Pancasila itu tidak
berubah, malah semakin bagus, tetapi
sekarang jauh lebih mengendor karena
tidak banyak orang mengingatkan tentang
Pancasila.
Mahfud sangat menghargai apa
yang dilakukan oleh sedikit orang dengan
mengedepankan
slogan-slogan
dan
simbol Pancasila. Meskipun itu hanya
dipermukaan, menurutnya, itu sangat
penting. “Dengan dimulai seperti itu,
akan terjadi pengenalan dan pengahayatan
menganai Pancasila,” harapnya.
Selain membicarakan soal negara
kesejahteraan Pancasila, pada bagian
awal pembicaannya Mahfud sempat
meluruskan terkait kasus surat palsu MK.
Dalam kesempatan itu ia menyampaikan
kegembiraannya karena polisi sudah
menangani kasus tersebut dengan cukup
serius. “Sehingga pengerucutan terkait
dengan kasus tersebut sudah sesuai dengan
hasil investigasi MK. Kan sekarang ini
sudah sinkron, pelakunya siapa?” tutur
Mahfud.
Mahfud menambahkan bahwa MK
hanya melaporkan Andi Nurpati ke polisi
karena adanya indiksi pidana yang kuat.
MK tidak melaporkan Arsyad Sanusi
(mantan hakim Konstitusi), Dewi Yasin
Limpo, dan Masyhuri Hasan. “Itu akan
diketahui dengan sendirinya oleh polisi,”
papar Mahfud.(Shohibul Umam/mh)
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Ketua MK dan Hakim Konstitusi Akil Mochtar Hadiri
Undangan Suara Pembaruan
Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Hakim Konsitusi
M. Akil Mochtar saat menghadiri undangan Harian
Umum Sore Suara Pembaruan, Selasa (26/7) di
Gedung Aryaduta, Semanggi, Jakarta.

K

etua MK Moh. Mahfud MD
dan Hakim Konsitusi M.
Akil Mochtar menghadiri
undangan Harian Umum Sore
Suara Pembaruan di kantor redaksinya,
Gedung Aryaduta, Semanggi, Jakarta,
Selasa (26/7). Kunjungan itu disambut
langsung oleh Pemimpin Redaksi Suara
Pembaruan, Primus Dorimulu, beserta
jajaran pimpinan harian sore tersebut.
Hal pokok yang dibicarakan dalam
kunjungan itu adalah terkait dengan
tugas pokok MK. Dalam paparannya,
Mahfud
MD
menjelaskan
bahwa
sebenarnya MK menurut UUD 1945
mempunyai empat wewenang dan satu
kewajiban. Kewenangan yang pertama
adalah kewenangan menguji UndangUndang terhadap UUD (judicial review),
wewenang ini sangat produktif karena
sejak 2003-sekarang sudah ada sekitar
380 kasus, dan yang dikabulkan lebih
dari 70 kasus. “Artinya, ada 70 kali kita
telah membatalkan UU, sesuatu yang
dulu tidak bisa dibayangkan ada UU yang
bisa dibatalkan oleh sebuah lembaga
peradilan,” jelas Mahfud.
Sedangkan wewenang yang kedua,
menurut Mahfud, mengadili Sengketa
Kewenangan lembaga negara yang
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ke¬wenangannya diberikan oleh UUD.
Mahfud mencontohkan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) bersengketa dengan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). “Pernah kasus
pengangkatan anggota Badan Pemeriksaan
Keuangan. Menurut UUD, BPK itu dipilih
oleh DPR atas pertimbangan DPD. Waktu
itu DPD tidak diminta pertimbangan,
kemudian DPR mengangkat, lalu DPD
mengajukan permohonan ke MK,”
terangnya.
Lebih lanjut Mahfud mengatakan
bahwa kewenangan MK lainnya,
yaitu yang ketiga, adalah kewenangan
memutus pembubaran partai politik.
Dan kewenangan yang keempat adalah
memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.
“Sementara satu kewajiban yang
dimiliki oleh MK adalah memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden menurut UUD,”
terang Mahfud.
Empat kewenangan dan satu
kewajiban MK, menurut Mahfud, adalah
gagasan awal berdirinya MK. Tetapi
dalam perjalanannya MK tidak hanya
menundukkan kepada ketentuan-ketentuan
formal, tetapi juga ketentuan non-formal. Ia

mencontohkan, misalnya, dalam sengketa
Pemilu untuk melakukan Pemilu ulang,
dalam UU itu tidak ada. “Oleh karena itu
kalau kita mengikuti UU, maka kita tidak
akan memperolah keadilan, UU itu dinilai
hitam putih. Sehingga kita membuat teori
bahwa setiap pelanggaran Pemilu yang
bersifat terstruktur, masif, dan sistematis
itu bisa membatalkan hasil Pemilu. Dan,
itu tidak ada teori sebelumnya,” jelasnya.
Lebih jauh Mahfud menjelaskan
bahwa suatu negara dinyatakan aman dan
tertib apabila pembangunan hukum negara
berada pada tiga pilar, yaitu materia atau
isi, aparat, dan budaya. “Saya lihat kita
mempunyai masalah pada aparat. Coba kita
lihat kasus-kasus hukum itu masalahnya
ada pada aparatnya, tidak pada materi
hukumnya,” jelas Mahfud.
Dalam
kesempatan
tersebut,
menanggapi pertanyaan Primus Dorimulu
terkait desentralisasi otonomi daerah, M.
Akil Mochtar menjelaskan bahwa dahulu
dalam pasal 18 UUD 45 terdiri dari
daerah besar dan daerah kecil, tetapi belum
konkrit. “Padahal UU itu produk politik
yang mempunyai kepentingan, sehingga
masalah kepentingan politik antara pusat
dan daerah akan muncul,” jelas Akil.
Lebih lanjut Akil mengatakan bahwa
pemekaran daerah itu konsepsinya adalah
untuk mempercepat dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Oleh karena
itu, menurutnya, disentralisasi daerah
(penyerahan kewenangan kepada daerah)
itu sangat penting. (Shohibul Umam/mh)

Pengalaman Mahfud MD dengan Gus Dur Diungkap
dalam Seminar

Ketua MK Moh. Mahfud MD bersama Ketua
Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB
Imam Nachrowi dan Romo Mudji Sutrisno dalam
acara Seminar Kebangsaan “Aktualisasi Spirit
Perjuangan Gus Dur” dalam rangka hari ulang
tahun ke-13 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Selasa (19/7) siang di Jakarta.

K

etua Mahkamah Konstitusi
Mahfud MD menuturkan
berbagai
pengalamannya
dengan mantan Presiden
Abdurrahman Wahid, terkait dengan
pandangan dan pemikiran sosok yang
akrab disapa Gus Dur itu. Salah satu
pengalamannya dengan “Bapak Pluralisme
Indonesia” itu terjadi pada 6 Juni 2001.
“Waktu itu Gus Dur sudah dikepung
oleh berbagai kekuatan politik untuk
dijatuhkan. Dalam situasi itu biasanya
kalau orang punya naluri politik, selalu
mencari jalan untuk selamat.” tutur Mahfud
pada Seminar Kebangsaan “Aktualisasi
Spirit Perjuangan Gus Dur” dalam rangka
hari ulang tahun ke-13 Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) di Jakarta, Selasa (19/7)
siang.
Mahfud melanjutkan ceritanya
dengan Gus Dur. Tak lama, datanglah
sekelompok orang menemui Mahfud
yang mengatakan Gus Dur tidak mungkin
selamat jadi Presiden. Menurut mereka,
Gus Dur bisa diselamatkan asalkan
bersedia mengeluarkan Dekrit Presiden
agar menjadikan Indonesia sebagai negara
Islam.
Selanjutnya Mahfud menyampaikan
hal itu kepada Gus Dur. Tapi apa kata Gus
Dur? “Saya lebih baik berhenti sebagai
Presiden daripada mengorbankan bangsa
dan negara,” ungkap Mahfud menirukan

ucapan Gus Dur, seperti tertulis dalam
buku karya Mahfud berjudul “Setahun
Bersama Gus Dur”.
Cerita lainnya mengenai Gus Dur
terjadi saat Mahfud bersama sejumlah
tokoh seperti Khofifah Indar Parawansa,
Alwi Shihab, Hamzah Haz, sekian tahun
lalu. Topik utama saat itu bahwa kalau
Partai Golkar bergabung dengan PPP
dan PKB, Gus Dur tidak akan jatuh
dari kursi kepresidenan meskipun kalah
suaranya. Bahkan ada usulan agar Gus
Dur melakukan pergantian para menteri,
demi menyelamatkan jabatan Presiden
Gus Dur.
“Ternyata Gus Dur menjawab,
‘Saya tidak mau melanggar konstitusi.
Demokrasi itu bukan jual beli. Menurut
konstitusi, menteri adalah hak prerogatif
Presiden. Kalau mereka mau mendukung
saya, tetaplah memberi hak prerogatif
kepada Presiden’,” kata Mahfud dalam
acara yang juga dihadiri Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB Imam
Nachrowi dan Romo Mudji Sutrisno.
Keteguhan sikap Gus Dur untuk
tidak mau melanggar konstitusi, sempat
membuat orang-orang di dekatnya
termasuk Mahfud, mempertanyakan. “Gus
Dur kenapa tidak mau bersikap realistis?
Ini adalah realitas politik, Gus Dur harus
kompromi,” ujar Mahfud. Namun Gus
Dur mengutarakan, “Kalau kita mau maju,

kita harus membuat realitas baru, jangan
terikat pada realitas yang ada.”
Di sisi lain, ungkap Mahfud, Gus
Dur dikenal sebagai sosok yang humoris.
Salah satu humornya, cerita dua penasehat
Presiden Soeharto, seorang tentara dan
seorang kyai. Penasehat yang tentara
memberitahu Presiden, kalau mau masuk
mobil mulai dengan kaki kiri. Sedangkan
penasehat yang kyai, minta Presiden mulai
dengan kaki kanan.
Suatu ketika saat Pak Harto ingin
masuk mobil, penasehat yang tentara
minta Presiden mulai dengan kaki kiri,
sedangkan penasehat yang kyai minta
Presiden naik dengan kaki kanan. Keadaan
itu diketahui Bu Tien Soeharto seraya
ngomong, “Apa-apaan sih, satu minta kaki
kiri, satu kaki kanan. Apa memangnya
Pak Harto disuruh melompat?” “Cerita
itu mengandung pesan moral dari Gus
Dur bahwa menjadi pemimpin janganlah
ragu mengambil keputusan,” ujar Mahfud
kepada para hadirin.
Lebih jauh Mahfud mengungkap
dasar teologi yang diterapkan Gus
Dur dalam mengatur Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). “Ada 3
kuncinya. Pertama, jangan mencari
perbedaan agama, karena agama itu urusan
masing-masing orang. Oleh sebab itu kita
tidak bisa memaksakan menjadikan satu
negara berdasarkan satu agama, padahal
masyarakatnya plural,” imbuh Mahfud.
Kunci kedua, lanjut Mahfud, kita harus
mencari persamaan di antara agamaagama, misalnya bicara kepemimpinan
yang tidak korup, penegakan hak asasi
manusia, semua agama setuju. Kemudian
kunci ketiga, sesuai hadist Rasulullah
SAW bahwa agama yang benar adalah
agama lurus dan tolerans. (Nano Tresna
A./mh)
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Wakil Ketua MK Hadiri Pembukaan Workshop
Nasional Kemenko Kesra

W

akil Ketua Mahkamah
Konstitusi,
Achmad
Sodiki, menghadiri acara
pembukaan
Workshop
Nasional dengan tema “Sinergi dan Respon
Komprehensif Penanggulangan Narkoba,
Psikotropika dan Zak Adiktif Lainnya”
yang diselenggarakan oleh Kementerian
Koodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
(Kemenko Kesra) di Hotel Millenium,
Jakarta, Kamis (21/7). Acara pembukaan
tersebut dibuka oleh Direktur Bina
Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan,
dr. Irmansyah, dan di hadiri pula oleh
Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya
(TPUL) Kejaksaan Agung, Sugiarto,
serta turut hadir sebanyak 100 peserta
yang terdiri dari Instansi Pemerintah
Terkait/Lintas Sektor, Lembaga Swadaya
Masyarakat, serta masyarakat umum dari
berbagai daerah. (Shohibul Umam/mh)

Humas MK/GANIE

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki (kanan) bersama Direktur Bina Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan,
dr. Irmansyah (tengah), dan Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Kejaksaan Agung, Sugiarto (kiri),
saat pembukaan Workshop Nasional dengan tema “Sinergi dan Respon Komprehensif Penanggulangan
Narkoba, Psikotropika dan Zak Adiktif Lainnya” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koodinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Kamis (21/7) di Hotel Millenium, Jakarta.

Mahfud MD: Kebenaran dan Keadilan Modal Utama
Membangun Jati Diri Bangsa
Ketua MK Moh. Mahfud
MD saat menjadi
narasumber dalam
acara seminar dan
dialog kebangsaan
yang diselenggarakan
oleh Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu
Politik Universitas
Muhammadiyah
Malang, Jawa Timur,
Rabu (20/7).

F

akultas
Ilmu
Sosial
dan
Ilmu
Politik
Universitas
Muhammadiyah Malang, Jawa
Timur, menggelar acara seminar
dan dialog kebangsaan pada hari Rabu
(20/7/2011). Ketua Mahkamah Konstitusi,
Moh. Mahfud MD didaulat menjadi salah
satu narasumber dalam acara tersebut
mengatakan bahwa pada era reformasi
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sekarang ini, seharusnya mewujudkan
sebuah jati diri bangsa yang baik itu lebih
mudah, karena kebebasan demokrasi yang
kita rasakan saat ini sudah berubah total
dari pada di masa orde baru sebelumnya.
Di hadapan para peserta seminar,
Mahfud
menambahkan,
untuk
mewujudkan sebuah negara yang memiliki
jati diri yang baik di mata dunia serta

warga negaranya sendiri, harus dilakukan
perbaikan dari berbagai aspek, baik sosial,
politik, ekonomi, hukum, dan keamanan,
karena dengan adanya perbaikan ulang itu
nantinya akan bisa terwujud sebuah sendisendi demokrasi yang sesuai dengan asas
pancasila yang telah digagas oleh para
pendiri bangsa kita.
“Kunci utama dalam perwujudan
jati diri bangsa, adalah didasari oleh
prinsip kebenaran dan keadilan yang harus
dilakukan dan ditanamkan oleh setiap
pribadi para pelaku atau penyelenggara
negara mulai dari tingkat desa atau
kelurahan hingga pusat, serta harus
didukung oleh warga negara sendiri dalam
mencapai perwujudannya tersebut, karena
yang terjadi selama ini, warga negara
semakin kehilangan kepercayaan terhadap
orang-orang yang dijadikan pimpinan,
serta pelayan bagi dirinya dalam segala
permasalahan yang berkaitan dengan
kepentingannya” ujar Mahfud. (YB)

Hakim Harjono Jadi Pembicara PPRA-XLVI Lemhannas

Humas MK/GANIE

Hakim Konstitusi Harjono saat menjadi pembicara dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)-XLVI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Senin (25/7) di
Gedung Pancagatra Lemhannas Jakarta.

N

egara demokrasi konstitusional
sebenarnya secara embrio
sudah
dipikirkan
sejak
lama oleh founding fathers
Indonesia. Dalam Pembukaan UUD
1945 disebutkan mengenai kemerdekaan
bangsa Indonesia itu dalam suatu UUD
negara Indonesia, yang terbentuk dalam
susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat.
“Setelah Indonesia hadir, maka kita
bisa memahami negara kita dalam dua
aspek,” ujar Hakim Konstitusi Harjono
saat menjadi pembicara dalam Program
Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)XLVI Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhannas), Senin (25/7) di Jakarta.
Aspek yang pertama, ungkap
Harjono, negara bagi bangsa Indonesia
adalah bentuk pelembagaan asosiasi
kebangsaan yang tertinggi. Sebagai sebuah
lembaga, negara tersebut menjadi entitas,
bahwa negara diposisikan sebagai subjek
hukum.
“Sedangkan aspek yang kedua,
bahwa negara Indonesia adalah sebagai
wahana bangsa Indonesia, yang akan

membawa kita dari satu titik ke titik yang
lain. Fungsi wahana untuk menjadikan
bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat,
adil dan makmur seperti disebutkan dalam
Pembukaan UUD 1945,” papar Harjono.
Dikatakan Harjono lagi, secara
internal negara Indonesia akan melindungi
segenap bangsa Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Selain itu negara
Indonesia ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Kita ingin menciptakan satu
tatanan baru di dunia, tapi tidak hanya
sekadar tatanan asal tertib. Namun
tatanan yang berdasarkan tiga prinsip
yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial,” imbuh Harjono.
Lebih lanjut Harjono menerangkan
mengenai Pancasila, melihat dari tiga
tataran. Hal pertama, Pancasila sebagai the
way of life, jiwa bersama, tumbuh bersama
dalam tumbuhnya bangsa Indonesia.
“Bahwa
sebenarnya
Pancasila
bukanlah hal yang baru, kecuali hal-hal
yang kita praktikkan dalam kehidupan

sehari-hari. Itulah yang disebut Pancasila
sebagai the way of life. Kita yakini Pancasila
menjadi bagian dari budaya kita. Dengan
Pancasila kita bisa hidup bersama-sama
dalam satu susunan kebangsaan,” urai
Harjono yang juga menjelaskan Pancasila
sebagai the way of life tercerminkan
dengan memberikan reaksi terhadap aksiaksi yang datang dari luar.
Pancasila sebagai the way of life
juga menciptakan satu sistem nilai. Dalam
nilai-nilai itu ada persoalan baik dan buruk.
Kalau ada orang yang tidak konsisten
dengan sistem nilai itu, maka orang itu
akan dikenakan satu sanksi, meski tidak
harus berupa sanksi pidana. “Sanksinya,
mungkin reaksi dari pihak lain,” ucap
Harjono.
Harjono melanjutkan, hal kedua
mengenai Pancasila, bahwa Pancasila
dianggap sebagai falsafah dasar dari
negara yang akan dibentuk. Sedangkan
hal ketiga mengenai Pancasila, bahwa
Pancasila dapat dijadikan sebagai rancang
bangun negara Indonesia yang sesuai citacita bangsa. (Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK: MK Berperan Menertibkan Tata Hukum
Indonesia

Humas MK/Yogi Dj

Ketua MK, Moh. Mahfud MD bersama Maria S.W. Sumardjono selaku penulis buku, Ganjar Pranowo, Wakil
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan moderator Nurhasan Ismail, pada peluncuran buku
“Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia: Antara yang Tersurat dan Tersirat”, Rabu (27/7) di Hotel Atlet
Century Park, Jakarta.

K

eberadaan Mahkamah Konstitusi
(MK) mempunyai peran sangat
penting dalam menertibkan
tata hukum di Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Ketua MK,
Moh. Mahfud MD, saat menyampaikan
materi “Peran MK dalam Menjamin
Sinkronisasi Undang-Undang Terhadap
Undang-Undang Dasar 1945” pada
peluncuran buku “Pengaturan Sumber
Daya Alam di Indonesia: Antara yang
Tersurat dan Tersirat,” karangan Maria
S.W. Sumardjono dan kawan-kawan, di
Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu
(27/7).
Di depan puluhan guru besar dari
berbagai universitas di Indonesia dan
perwakilan dari berbagai instansi yang
menghadiri peluncuran buku tersebut,
Mahfud MD mengatakan bahwa MK
dibentuk dikarenakan pada zaman dulu
Undang-Undang (UU) apapun yang
melanggar Konstitusi tidak akan bisa
dibatalkan kecuali oleh yang membuat
UU itu sendiri. “Coba bayangkan sejak
1959 sampai 2003 tidak satu UU pun yang
dibatalkan. Namun sejak MK berdiri pada
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2003 hingga awal Juli 2011, sudah ada
sekitar 321 perkara pengujian UU yang
diputus oleh MK. Dan, ada 85 perkara
yang dikabulkan oleh MK,” jelasnya.
Menurut Mahfud MD, sebuah UU
bisa dibatalkan oleh MK kalau secara
filosofis UU tersebut bertentangan dengan
empat hal. Pertama, prinsip integritas
bangsa, termasuk integritas teritorial, atau
ideologi UU yang mengancam kesatuan
ideologi Pancasila. Sedangkan yang
kedua, menurutnya, setiap UU itu harus
memuat prinsip seimbang, yaitu demokrasi
(kedaulatan rakyat) dan nomokrasi
(kedaulatan hukum). “Apabila nomokrasi
dan demokrasi ini tidak berjalan dengan
seimbang, maka akan dibatalkan oleh
MK,” paparnya.
Sementara yang ketiga, menurut
Mahfud MD, adalah penyampainnya yaitu
keadilan sosial. Artinya, tidak boleh UU itu
menabrak UU keadilan sosial, dan kalau ini
ditabrak maka itu akan dibatalkan oleh MK.
“Dan, yang terakhir yaitu yang keempat
adalah toleransi, karena bangsa kita adalah
bangsa yang plural maka tidak boleh adanya
diskriminasi,” jelas Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud
MD juga memaparkan bagaiamana
langkah untuk menegakkan konstitusi.
Menurutnya ada tiga macam yang harus
diperhatikan, yaitu keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan. Menurutnya,
kalau kita hanya mengikuti bunyi UU,
maka hanya ada kepastian hukum dan
tidak ada keadilan. Ia mencontohkan
dalam sengketa pemilihan umum dan
pengujian UU. Dalam UU tidak boleh
membatalkan hasil pemilihan umum yang
di tetapkan oleh KPU. Padahal sebelum
ditetapkan ada proses kecurangankecurangan. “Oleh karena itu, kecurangan
di pemilihan umum pasti ada, tetapi MK
hanya akan membatalkan kalau memenuhi
unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Di
sinilah kita akan membangun keadilan,”
terangnya.
Menanggapi persoalan masyarakat
adat dan hukum adat yang dipaparkan
oleh Maria S.W. Sumardjono selaku
pengarang buku tersebut, menurut Mahfud
MD, itu sulit untuk diselesaikan dan
UU Hukum adat belum ada. Kemudian
ia mencontohkan kasus yang pernah
ditangani oleh MK, tepatnya dalam
persidangan, ada seorang kepala adat yang
saat itu memakai topi adat dari Maluku.
Pada saat itu ia mengaku ini tanah mereka.
Kemudian besoknya ada orang lain lagi
yang juga datang ke persidangan MK
dan mengaku bahwa ia adalah kepala
adat dengan membawa tongkat. “Dengan
melihat peristiwa ini, belum ada kejelasan
terkait dengan masyarakat hukum adat.
Kami merasa kesulitan terkait kesatuan
masyarakat hukum adat. Oleh karenanya
sampai sekarang kami tidak memberikan
legal standinga-nya,”papar Mahfud.
Selain Mahfud MD, pembicara
dalam peluncuran buku tersebut adalah
Maria S.W. Sumardjono selaku penulis
buku, dan Ganjar Pranowo, Wakil Ketua
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), serta dimoderatori oleh Nurhasan
Ismail, yang juga salah satu penulis dari
buku yang diluncurkan tersebut. (Shohibul
Umam/mh)

Silaturrahim Ketua MK dengan Alumnus Pesantren
Al-Khoziny Sidoarjo
Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Moh.
Mahfud MD saat
memberikan tausiyah
singkat kepada
Alumnus Pesantren
Al-Khoziny Sidoarjo,
Jumat (15/7) di daerah
Buaran I, Jakarta
Timur.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
melakukan silaturrahim dengan
para santri alumni pesantren
Al-Khoziny Sidoarjo di daerah Buaran I,
Jakarta Timur, Jumat (15/7) malam. Dalam
kesempatan itu Mahfud memberikan
tausiyah singkat mengenai peran ulama
maupun santri dalam membangun dan
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menyatukan bangsa, termasuk dalam
upaya penegakan hukum dan keadilan di
Indonesia.
“Santri dan ulama berperan dalam
membangun bangsa dan menyatukan
berbagai unsur ikatan primordial, suku
bangsa, ras dan agama yang berbedabeda,” ungkap Mahfud yang juga
menerangkan peran K.H. Wahid Hasyim

dalam menyatukan umat Islam di Indonesia
melalui NU (Nahdlatul Ulama).
Dikatakan Mahfud, dulu bangsa
Indonesia berperang melawan penjajah
seperti Belanda, Jepang maupun Inggris,
menghadapi tank, panser maupun para
tentara terlatih. “Dulu kita melakukan
jihad secara fisik untuk mempertahankan
negara kita,” kata Mahfud.
Namun kini situasi kondisinya
sudah berbeda. Menurut Mahfud, untuk
mempertahankan negara Indonesia, kita
tidak perlu menghadapi musuh dengan
cara berperang seperti pada masa lalu. Jadi,
kita tidak perlu lagi mengangkat senjata,
menggunakan bambu runcing untuk
menghadapi musuh. “Musuh kita sekarang
adalah ketidakadilan. Kalau negara kita
ingin selamat dari kehancuran, maka kita
harus berperang melawan ketidakadilan,”
tegas Mahfud dalam acara yang dihadiri
sejumlah tokoh, antara lain KH. Hazim
Muzadi, H. Hadiri, dan lain-lain. (Nano
Tresna A./mh)

Partisipasi MK dalam Jakarta Book Fair 2011
Stand pameran
Mahkamah Konstitusi
(MK) dalam Jakarta
Book Fair 2011 di
Istoran Gelora Bung
Karno, Jakarta.
Acara pameran buku
tersebut berlangsung
1-10 Juli 2011.

P

artisipasi Mahkamah Konstitusi
(MK) dalam upaya mengembangkan
budaya sadar berkonstitusi, bukan
hanya melakukan kegiatan semacam
temu wicara dan sebagainya. Namun juga
dilakukan melalui pameran buku. Hal itulah
yang dilakukan MK dengan membuka stand
dalam Jakarta Book Fair 2011 di Istoran
Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara pameran
buku tersebut berlangsung 1-10 Juli 2011.
Ternyata, animo pengunjung Jakarta
Book Fair 2011 cukup tinggi, termasuk
terhadap stand buku MK. Berbagai
pengunjung dengan maksud dan tujuan
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berbeda, mendatangi stand buku MK.
Ada yang sekadar ingin tahu, apa saja
yang menjadi isi buku MK, termasuk
memperoleh buku-buku dan aksesoris
gratis dari MK. Ada pula yang tertarik,
karena melihat bangunan MKRI yang
terkesan unik dengan sembilan pilarnya.
“Jujur saja, saya tertarik MK karena
melihat keunikan bentuk bangunannya
yang kesannya klasik dan pilar-pilarnya,”
kata Ari salah seorang pengunjung.
Sementara itu, Desti seorang
pustakawati sebuah sekolah menengah
atas swasta di Bekasi, mengaku tertarik

dengan buku-buku mengenai MK karena
diperlukan sebagai bahan referensi untuk
perpustakaan di sekolahnya. Selain itu, ia
mengamati perkembangan MK semakin
signifikan melalui putusan-putusannya,
termasuk mengikuti kasus-kasus aktual
terkait MK belakangan ini.
“Murid-murid sekolah kami makin
interest dengan dunia hukum tata negara,
mereka ingin tahu lebih jauh mengenai
kinerja dan wewenang MK,” ujar Desti
yang berencana mengunjungi perpustakaan
MK di waktu mendatang.
Lain lagi dengan Suhadi yang
tertarik dengan stand buku MK karena
memerlukan buku-buku dari MK sebagai
bahan referensi profesinya sebagai
praktisi hukum. Dikatakan Suhadi, hampir
setiap hari ia mengamati perkembangan
hukum tata negara di MK, berita-berita
di media terkait dengan MK, yang
semuanya berguna sebagai masukan bagi
pengembangan profesinya.
Jakarta Book Fair 2011 memang
menjadi hiburan menarik dan pelepas
dahaga bagi para penyuka buku. (Nano
Tresna A./mh)
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Ketua MK Ludrukan “Kartolo Mbalelo”
Ketua MK Moh. Mahfud MD saat berperan dalam
pagelaran musikal ludrukan dengan lakon Kartolo
Mbalelo (Memandang Indonesia secara Jenaka)
pada Jumat (1/7) di Graha Bakti Budaya Taman
Ismail Marzuki, Jakarta.

D

i sela kesibukannya yang
padat, Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD
mengambil bagian dalam
pagelaran musikal ludrukan dengan lakon
Kartolo Mbalelo (Memandang Indonesia
secara Jenaka) pada Jumat (1/7) di Graha
Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki,
Jakarta. Selain Mahfud, tercatat Wakil
Ketua DPR Pramono Anung, Cak Kartolo,
Inul Daratista, Djaduk Ferianto dan
sejumlah seniman juga ikut serta dalam
ludruk arahan Budayawan Sujiwo Tedjo
tersebut.
Mahfud
dalam
lakon
ini
menjadi dirinya sendiri, menuturkan
keikutsertaannya dalam pagelaran ludruk
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tersebut sebagai pemenuhan janjinya
kepada Butet Kertarajasa. “Dulu 2003,
saya punya utang kepada Butet. Butet
waktu itu saya minta untuk membahas
buku saya. Sekarang saya ditagih janji
untuk ikut main di sini,” urainya di tengah
lakon produksi Indonesia Kita tersebut.
Mahfud yang menggunakan kostum
khas Madura mengatakan bahwa negara
Indonesia dalam keadaan bahaya. “Jadi,
negara ini dalam keadaan bahaya karena
sistem tidak berjalan dengan baik, sehingga
rakyat tidak merdeka, meski secara tertulis
sudah merdeka,” tutur Mahfud.
Mahfud
mengimbau
perlunya
gerakan rakyat untuk menyelamatkan
keadaan. “Kita dalam bahaya. Kalau

keadaan begini terus, lama-lama akan
ambruk. Untuk jangka pendek, perlu
mengambil tindakan tegas dan jelas
diperlukan karena masalah sudah
terpetakan. Untuk jangka panjang,
memerlukan sirkulasi atau pergantian
dengan memberikan orang yang baik,
bersih, jujur, dan berani harus dipilih,”
paparnya.
Lakon Kartolo Mbalelo bercerita
seputar kehidupan seorang seniman
ludruk yang sangat terkenal, Kartolo.
Selain itu, Kartolo dikenal sebagai
seniman yang penuh dedikasi, jujur, dan
dekat dengan masyarakat yang memang
mengidolakannya. Ketokohan Kartolo
dalam dunia seni ini dimanfaatkan
seorang tokoh politik yang mulai
menurun popularitasnya. Kartolo diminta
mendampinginya
untuk
mengikuti
Pemilu yang akan datang. Namun Kartolo
menolak. (Lulu Anjarsari/mh)

Ketua MK dan Sejumlah Tokoh Lakoni Ketoprak
Jenaka

A

pa jadinya bila seorang
pejabat tinggi yang terbiasa
serius jalani profesi, tibatiba
menjadi
komedian
dadakan? Tentu hal ini menjadi sesuatu
yang berbeda dan di luar kebiasaan. Itulah
yang dialami Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD saat melakoni tokoh
Mahapatih Arya Tadah dalam ketoprak
jenaka yang diselenggarakan pada ulang
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tahun Harian Sindo ke-6 di Taman Ismail
Marzuki (TIM) Jakarta, Kamis (7/7)
malam.
Bagi Mahfud, penampilannya dalam
kesenian rakyat, bukanlah yang pertama.
Sebelumnya, ia juga ikut menjadi pemain
dalam pagelaran musikal ludrukan dengan
lakon Kartolo Mbalelo “Memandang
Indonesia secara Jenaka”. Pada acara
itu, selain Mahfud, tampil Wakil Ketua

DPR Pramono Anung, Cak Kartolo, Inul
Daratista, Djaduk Ferianto dan sejumlah
seniman lainnya.
Namun
yang
terlihat
pada
pertunjukan ketoprak jenaka yang bertajuk
“Sumpah Palapa Gajah Mada” itu, Mahfud
mampu memerankan lakon dengan
baik, bahkan mampu mengundang tawa
penonton. Misalnya, saat ia menyebutkan
nama Dyah Gayatri (diperankan oleh

Humas MK/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat melakoni tokoh Mahapatih Arya Tadah dalam ketoprak jenaka yang diselenggarakan pada ulang tahun Harian Sindo ke-6
di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Kamis (7/7) malam.

Meliani Leimina Wakil Ketua MPR)
selaku ibunda Tribuana Tungga Dewi.
Seraya berkelakar Mahfud menanyakan,
“Raja apa Ratu ya, panggilannya?” Seloroh
singkat Ketua MK ini pun kontan membuat
penonton tertawa. Juga saat Mahfud tibatiba nyeletuk dan menyindir keberadaan
Nazaruddin yang di kini sedang dicari,
hal ini juga menimbulkan kelucuan bagi
penonton.
Pertunjukan
ketoprak
jenaka
semakin ‘hidup’ dan meriah dengan
tampilnya sejumlah komedian, mulai dari
Mamiek, Marwoto, Tarzan, Polo, Eko
dengan celetukan, banyolan, cerita-cerita
yang membuat penonton terhibur. Selain
Mahfud MD, sejumlah tokoh nasional ikut
serta jadi pelakon ketoprak jenaka tersebut.
Di antaranya adalah Menpora Andi
Mallarangeng, Wakil Ketua MPR Meliani

Leimina, Ketua Umum IWAPI Nita Yudi,
Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah, Wakil
Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, serta
anggota DPR Tantowi Yahya.
Pertunjukan ketoprak jenaka ini
digelar mulai pukul 21.00 WIB. Lakon
cerita bermula ketika Ratu Gayatri
Rajapadni (Meliani Leimina) diminta
oleh para prajurit (komedian Tarzan,
Eko Srimulat), Gajah Mada (Dede
Yusuf), Adityawarman (Tantowi Yahya),
Mahapatih Arya Tadah (Mahfud MD),
Ra Kembar (Syafril Nasution), Ra
Jabungtarawes (Sururi Alfaruq), serta
masyarakat Majapahit untuk menjadi
pemimpin kerajaan menggantikan suami
yang telah meninggal.
Tetapi, ternyata Ratu Gayatri tak
bersedia memegang tahta kerajaan karena
sudah tua dan tidak layak. Padahal, kriteria

untuk menjadi seorang ratu ada padanya.
Banyaknya dorongan dari masyarakat serta
orang-orang di kerajaan yang memintanya
menjadi raja membuat dia meminta agar
anak semata wayangnya Tribuawana
Tunggadewi (Diana Airin) untuk menjadi
pengganti.
Ketoprak Jenaka itu memang
tak lepas dari sindiran terhadap kinerja
pemerintahan,
termasuk
kaburnya
Nazaruddin pun juga ikut dikritisi. Meski
para pelakon pun terkesan agak kaku
dalam memainkan perannya masingmasing. Wajar saja, sebab mereka baru
pertama kali terlibat dalam pagelaran ini.
Bahkan ada juga pelakon yang lupa dengan
skenario yang dimainkan, sampai-sampai
membawa skenario di panggung. Hal ini
pun membuat penonton jadi tertawa geli
melihatnya. (Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK Mengajak Kepedulian Sosial
Ketua MK Mahfud MD dalam acara “Tabligh Akbar”
di Pesantren Asshiddiqiyah, Tangerang yang
disiarkan langsung TV One, Minggu (31/7) sore.

I

slam itu turun sebagai agama
kepedulian, bukan hanya pada bulan
Ramadhan. Meskipun Rasulullah
meningkatkan eskalasinya pada
bulan Ramadhan, melalui sikap-sikap
kepedulian sosial itu memang menjadi
ajaran Islam yang sangat penting,” ungkap
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahfud MD dalam acara “Tabligh Akbar”
di Pesantren Asshiddiqiyah, Tangerang
yang disiarkan langsung TV One, Minggu
(31/7) sore.
Ketika pertama kali ayat AlQur’an turun, dimulai dari Tauhid.
Namun setelah itu, ayat-ayat Al-Qur’an
yang turun di Mekah, berisi mengenai
perintah menegakkan keadilan di tengahtengah masyarakat, agar peduli terhadap
kehidupan masyarakat untuk maju secara
bersama-sama.
“Agar kaum duafa terentaskan. Hal
ini seperti dilakukan Rasulullah SAW
yang meningkatkan eskalasinya untuk
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memperhatikan kaum duafa. Dalam
sebuah riwayat disebutkan, setiap bulan
Ramadhan, kepedulian sosial Rasulullah
meningkat seperti meningkatnya angin
puting beliung. Begitu cepat beliau
melakukan tindakan untuk membangun
kesejahteraan masyarakat,” urai Mahfud.
Mahfud melanjutkan, kalau kita
mau menjalankan ibadah puasa dengan
benar, tidak cukup hanya menahan lapar
haus untuk diri kita sendiri, namun tidak
memiliki empati atau ikut merasakan
penderitaan orang lain.
“Dalam surat Al-Ma’un, Allah SWT
berfirman, ‘Tahukah engkau siapakah
orang yang berdusta dalam beragama?
Mereka yang mengaku beragama, tetapi
sebenarnya tidak beragama dengan
sungguh-sungguh, adalah mereka yang
tidak peduli terhadap kaum duafa, tidak
peduli pada penderitaan orang miskin
dan menyia-nyiakan anak yatim,” imbuh
Mahfud.

Dikatakan Mahfud lagi, saat ini
penduduk Indonesia yang berada di bawah
garis kemiskinan, jumlahnya sekitar
13 persen. Sedangkan orang miskin di
Indonesia, ada sekitar 11 persen. Dengan
demikian, prosentase seluruhnya mencapai
24 persen dari penduduk Indonesia,
atau kira-kira 55 juta kaum miskin di
Indonesia.
“Di sinilah pentingnya kita menyadari
bagaimana kita membangun keadilan
sosial, karena sebenarnya Indonesia ini
kaya raya. Seumpamanya di Indonesia,
taruhlah seluruh korupsi bisa diberantas,
maka angka kemiskinan di Indonesia
akan menurun sangat signifikan,” tegas
Mahfud.
Oleh sebab itu, lanjut Mahfud,
kalau kita berkaca pada ajaran Rasulullah
SAW, terdapat dua level dalam upaya
membangun keadilan dan membantu
serta memiliki kepedulian terhadap kaum
duafa.
“Level pertama adalah level personal,
artinya setiap manusia bisa melakukan
secara langsung, secara pribadi untuk
membantu orang-orang miskin atau orangorang yang menderita,” jelas Mahfud.
Mahfud
menggambarkan
pelaksanaan level pertama, seperti dialami
oleh Rasulullah SAW saat beliau membeli
celana baru. Usai membeli celana baru, hati
Rasul terenyuh melihat orang miskin yang
menderita, maka beliau pun memberikan
celana yang baru dibelinya serta uang
yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan
bukti kepedulian sosial yang tinggi dari
Rasulullah.   
“Kemudian pada level kedua
merupakan level struktural atau level
negara. Level ini dilakukan oleh para
pejabat dalam membuat kebijakankebijakan negara agar tercipta struktur
yang adil, agar tidak terjadi sebagian orang
ditindas oleh sebagian orang lainnya,”
ucap Mahfud. (Nano Tresna A./mh)

Dubes Iran Berkunjung ke MK
Ketua MK Moh. Mahfud MD saat menerima
kunjungan Duta besar Iran untuk Indonesia
Muhammad Farazandeh, Senin (18/7), di Ruang
Delegasi Gedung MK.

Humas MK/Prana Patrayoga

D

uta besar Iran untuk Indonesia
Muhammad
Farazandeh
melakukan kunjungan ke
Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Senin (18/7). Kunjungan tersebut
diterima dengan baik oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD yang didampingi
oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar, di Ruang Delegasi MK. Kunjungan
singkat tersebut membahas banyak hal
termasuk mengenai perkembangan sosial
politik di Iran.
“Titik permulaan persahabatan
antara Iran dan MK Republik Indonesia.
Untuk Pemerintah Iran, pengawasan
terhadap konstitusi penting seperti halnya
di Indonesia. Undang-undang dasar Iran
dirumuskan dalam waktu sempit. Saya
kenal sedikit tentang MK dan tugas MK
selama setahun. Dimungkinkan saya
ingin kenal MK lebih lanjut beserta
tugas MK Republik Indonesia. Saya juga
ingin mengundang Yang Mulia (Mahfud
MD) berkunjung ke Iran tukar-menukar
pengalaman
mengenai
pengawasan
konstitusi antara Iran dan Indonesia,”
papar Farazandeh.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud
memaparkan kelahiran MK Republik
Indonesia yang terbentuk pada masa
reformasi. Sebelum reformasi, lanjut
Mahfud, ada persoalan pokok yang

dihadapi bangsa Indonesia, seperti banyak
undang-undang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar tidak ada yang
bisa mengajukan pentgujian terhadap hal
tersebut serta pemberhentian presiden
hanya melalui jalur politis. “Maka ketika
melakukan reformasi, dalam perubahan
Konstitusi,
diputuskan
membentuk
Mahkamah Konstitusi. Sehingga ada
tempat bagi yang ingin mengajukan
pengujian undang-undang. Pemberhentian
presiden itu harus dengan dengan alasan
hukum dan tidak semena-mena dengan
memberhentikan dengan alasan politik,”
jelasnya.
Dalam perkembangannya, terang
Mahfud, kewenangan MK ditambah
dengan mengadili sengketa hasil pemilihan
umum dan membubarkan partai politik
yang bertentangan dengan konstitusi.
Kemudian di dalam pelaksanaan tugas
selama 8 tahun, Mahfud memaparkan
MK telah membatalkan lebih dari 54
kali undang-undang, serta sekitar ratusan
sengketa pemilihan umum. Semuanya
diterima masyarakat dengan baik sebagai
suatu putusan. Saya berterima kasih
kunjungan ke Iran karena tertarik dengan
dua hal, yakni Revolusi Iran yang digagas
Khomeini yang menggetarkan dan Iran
yang tangguh luar biasa menghadapi
pandangan dunia meski tanpa Amerika

Serikat. Bagaimana semangat kemandirian
dan ideologi begitu kuat di Iran?” urai
Mahfud.
Menjawab pertanyaan Mahfud
tersebut, Farazandeh mengungkapkan
kunci kekuatan Iran selama ini adalah
persatuan dan kesatuan di antara rakyat
Iran. Menurut Farazandeh, kesamaan
pandangan terhadap adanya Islam
merupakan titik kesatuan. “Hal inilah yg
digunakan Iran untuk melawan Amerika
Serikat. Iran memiliki sumber daya
yang ingin dimiliki negara lain termasuk
Amerika Serikat. Untuk itulah segala
propaganda terhadap kami diluncurkan.
Agama Islam yang menjadi landasan
sosial, politik dan ekonomi di Iran,”
urainya.
Farazandeh
memaparkan
Iran
membentuk Dewan Pengawas yang
memiliki fungsi dan kewenangan MK
untuk mengawasi undang-undang sesuai
dengan konstitusi selama 32 tahun setelah
revolusi. Presiden Iran pertama Abdul
Hassan Bani Sadr termasuk presiden
yang ‘melewati’ jalur sehingga mendapat
teguran dari Dewan Pengawas. “Namun,
Sadr menolak dengan alasan ia dipilih oleh
sekitar 10 juta rakyat Iran secara langsung.
Parlemen membawa kasus ini ke Dewan
Pengawas. Kemudian Dewan Pengawas
menganggap presiden ini tidak berhak lagi
menjadi presiden,” katanya.
Mahfud pun mempertanyakan
mengenai perlindungan hak konstitusional
bagi kaum minoritas di Iran. Menjawab
hal itu, Farazandeh mengungkapkan
diskriminasi justru diterima oleh kaum
mayoritas. “Di Iran, justru ada diskriminasi
terhadap muslim. Misalnya, Yahudi
berjumlah 30.000 orang, memiliki satu
wakil. Sedangkan, di Teheran, sejumlah
1,5 juta muslim diwakili oleh satu orang,”
tandas Farazandeh. (Lulu Anjarsari/mh)
Juli 2011 KONSTITUSI
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DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kunjungi MK

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh Mahfud MD menerima kunjungan Abdoel Malik dkk, dari DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
(IMM), Senin (4/7) di ruang Lantai 15 Gedung MK.

D

PP
Ikatan
Mahasiswa
Muhammadiyah
(IMM)
berkunjung ke Mahkamah
Konstitusi
(MK),
Senin
(4/7) siang. Kedatangan mereka yang
diterima langsung oleh Ketua MK
Mahfud MD di ruang kerjanya. Selain
melakukan silaturrahim, kunjungan juga
menginformasikan sejumlah kegiatan
IMM dalam waktu dekat. Di antaranya,
IMM telah melakukan pelatihan politik
hukum maupun sejumlah kursus mengenai
konstitusi.

“Kehadiran kami di sini untuk
meminta arahan dan pencerahan dari
Ketua MK, termasuk mengetahui
perkembangan politik hukum di Indonesia
dan sebagainya,” ungkap Abdoel Malik
salah seorang dari DPP IMM.
Setelah menyampaikan poin-poin
penting terkait kedatangan DPP IMM
yang anggotanya menyebar di sejumlah
provinsi, berlanjut dengan obrolan singkat
terkait perkembangan hukum di Indonesia.
Dalam kesempatan itu Mahfud menjelaskan

bahwa pada prinsipnya budaya hukum di
negeri kita sudah berjalan baik.
“Saya tidak percaya budaya hukum
masyarakat kita buruk. Kesadaran dan
budaya hukum masyarakat kita sudah
berjalan baik. Kalau ada masalah
hukum, masyarakat kita dapat segera
menyelesaikan. Persoalannya, tinggal di
aparat penegak hukumnya yang kurang
berjalan dengan baik,” urai Mahfud.
Menurut
Mahfud,
kurangnya
berjalannya penegakan hukum oleh
aparat lebih sering untuk kasus korupsi
maupun kasus perdata lainnya, yang
penyelesaiannya dengan uang. Namun
demikian, lanjut Mahfud, penegak hukum
yang kurang berjalan dengan baik lebih
sering terjadi di kota-kota besar dan
menyangkut kasus-kasus besar pula.
Lebih lanjut Mahfud menanggapi
adanya pihak yang ingin kembali ke
UUD 1945 sebelum amandemen. Soal
ini, Mahfud berpendapat sebagai langkah
mundur. Mahfud beranggapan, UUD 1945
sebelum amandemen itu pada dasarnya
baik. Tapi pelaksanannya lebih tepat untuk
saat itu, sesuai dengan kebutuhan pada masa
itu, bukan untuk situasi kondisi sekarang.
(Nano Tresna A./mh)

Ketua MK Menerima Kunjungan YAPETA

P

engurus Yayasan Pembela Tanah
Air (Yapeta), yang beranggotakan
para tentara PETA pada masa
perjuangan, bertemu dengan
Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK), Kamis (7/7). Dalam
pertemuan tersebut mereka mengeluhkan
berbagai opini yang dibangun oleh
sebagian tokoh, termasuk sebagian
sejarawan yang menisbikan peran tentara
PETA dalam kemerdekaan Indonesia.
Kepada Ketua MK, Tinton Suprapto
selaku Ketua Umum Yapeta menyatakan
keyakinannya bahwa mustahil ia dan Ketua
MK bisa duduk bersama dalam pertemuan
seperti ini, dalam sebuah negara yang
merdeka, jika tanpa ada angkat senjata
dari para perintis kemerdekaan. “Memang
masyarakat umum juga ikut berjuang,
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termasuk mahasiswa, tetapi kalau tidak
ada angkat senjata, itu mustahil bisa
merdeka,” terangnya.
“Sesungguhnya kami terganggu
terhadap sejarawan-sejarawan, termasuk
TNI-nya sendiri atas kekurangpahaman
mereka apa itu PETA. Walaupun itu hanya
dua tahun, yaitu November 1943 sampai
Agustus 1945, tapi perannya tidak bisa
dilupakan begitu saja,” jelas Pengurus
Yapeta lainnya kepada Ketua MK yang
saat itu didampingi oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim.
Dalam kesempatan itu, Yapeta
juga
mempertanyakan
pengetahuan
para sejarawan muda yang seolah-olah
menguasai betul sejarah pada masa
perjuangan. Menurut Yapeta, mereka
seolah-olah lebih faham dari kami. Padahal

sejarawan-sejarawan luar negeri banyak
yang menulis tentang PETA. Bahkan pada
tahun 2010 kemarin Yapeta menerima
tulisan dari sejarawan Belanda. Isinya
karena keberadaan PETA-lah perang
kemerdekaan itu harus dihadapi oleh
Belanda sebagai musuh yang tangguh.
Di samping itu pengurus YAPETA
juga menceritakan soal anjuran Bung
Karno pada masa kemerdekaan agar
Sulawesi Selatan memiliki semacam PETA
seperti di Jawa. Menurutnya, pernyataan
tersebut disampaikan oleh Bung karno
saat pergi ke Sulawesi Selatan. Meskipun
kemudian di sana tidak jadi dibentuk, tapi
di daerah lain, tepatnya di Sumatera, sudah
berjalan.
Sementara itu, Mahfud MD dalam
kesempatan tersebut menyampaikan

Ketua MK Moh.
Mahfud MD
menyambut
kedatangan Pengurus
Yayasan Pembela
Tanah Air (Yapeta)
yang berkunjung ke
Mahkamah Konstitusi,
Kamis (7/7) di ruang
Delegasi Gedung MK.

terima kasih atas kunjungan Yapeta ke
MK. Selain itu ia juga mengapresiasi
terhadap Yapeta yang telah membuat
mozaik sejarah perjuangan negara. “Saya
mendukung supaya sejarah itu lebih jelas,”
katanya.
Mahfud MD melihat apapun
yang kita nikmmati sekarang ini tidak
lepas dari peran sejarah masing-masing,
termasuk PETA. “Oleh karenanya, PETA
harus di tempatkan dalam posisinya yang
proporsional dalam sejarah kita," ucapnya.
(Shohibul Umam/mh)
Humas MK/Prana Patrayoga

ST Agama Islam NU Temanggung Bertandang ke MK
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat
memberikan materi kepada para mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung.
mengenai kekuasaan kehakiman, termasuk fungsi dan
peran Mahkamah Konstitusi di dalamnya, Selasa (5/7)
di Lantai 4 Gedung MK.

Humas MK/GANIE

P

ara mahasiswa Sekolah Tinggi
Agama Islam Nahdlatul Ulama
Temanggung berkunjung ke
MK, Selasa (5/7) pagi. Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi pada saat
memberikan materi kepada para mahasiswa
mengenai kekuasaan kehakiman, termasuk
fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di
dalamnya.
Ahmad Fadlil Sumadi mengatakan,
partai politik itu berasal dari hak asasi
setiap orang untuk berserikat, berkumpul
dan menyatakan pendapat yang dilindungi
oleh UUD 1945. “Dulu, ketika UUD 1945
belum diubah, kalau pemerintah tidak
suka pada satu parpol, maka parpol itu
‘ditelikung’ saja karena lama-lama parpol
itu mati sendiri. Atau, parpol itu bisa saja
dibiarkan hidup tapi ‘dibonsai’ atau tidak
boleh berkembang lebih besar,” ujar Fadlil.

Fadlil juga mencontohkan Partai
Masyumi di masa lalu yang dibubarkan
oleh Presiden Soekarno tanpa prosedur dan
alasan yang jelas. “Kalau pemerintah sudah
enggak suka, parpol dibubarkan,” ungkap
Fadlil menuturkan pada masa Bung Karno.
Namun dengan dibentuknya MK pada 13
Agustus 2003, pembubaran parpol harus
dilakukan melalui prosedur hukum.
Dalam kesempatan itu, Fadlil
juga menguraikan mengenai kekuasaan
kehakiman sebagai kekuasaan yang
merdeka untuk menjalankan peradilan,
guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia
adalah Mahkamah Agung dan badan
peradilan di bawahnya, selain juga
Mahkamah Konstitusi.
Fadlil juga memaparkan kekuasaan
Mahkamah Konstitusi yakni mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final dan mengikat
terhadap perkara. Sedangkan wewenang
MK adalah menguji undang-undang,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara, memutus pembubaran partai
politik, memutus perselisihan hasil pemilu
dan wajib memutus pendapat DPR terkait
dengan usul pemberhentian Presiden dan/
atau Wakil Presiden dalam masa jabatan.
Kewajiban MK wajib memutus
pendapat DPR terkait dengan usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatan adalah
untuk menghindari terjadinya pemakzulan
Presiden tanpa prosedur hukum. Hal itu
pernah dialami Presiden Soekarno maupun
Presiden Abdurrahman Wahid. Pemakzulan
Presiden kala itu lebih mendasarkan pada
alasan politis, tanpa diketahui kesalahan
yang jelas yang harus dibuktikan melalui
prosedur hukum.
Selanjutnya, sambung Fadlil, yang
menjadi peran Mahkamah Konstitusi adalah
menjaga terselenggaranya pemerintahan
negara yang stabil berdasarkan konstitusi
(the guardian of constitution), melakukan
penafsiran terhadap konstitusi (the
judicial interpreter of the constitution),
melaksanakan prinsip check dan balances,
serta menjamin perlindungan hak-hak
konstitusional. (Nano Tresna A./mh)
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Mahasiswa dan Dosen Program Magister UNTAG
Semarang Berkunjung ke MK
Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi
saat memberikan
kuliah singkat kepada
Mahasiswa dan
Dosen Program
Magister Universitas
17 Agustus 1945
(UNTAG) Semarang,
Senin (18/7) di ruang
Konferensi Press lt. 4
Gedung MK.

M

ahasiswa beserta beberapa
dosen Program Magister
Universitas 17 Agustus
1945 (UNTAG) Semarang
berkunjung ke Mahkamah Konstitusi
(MK), Senin (18/7) pagi. Mereka bertemu
langsung dengan Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi di ruang Konferensi
Press lt. 4 Gedung MK. Pada kesempatan
itu, Fadlil menyampaikan kuliah singkat.
Rombongan ini berjumlah 115 orang.

Humas MK/Annisa Lestari

Dalam
paparannya,
Fadlil
mengulas tentang MK, baik dari sejarah,
landasan hukum, hingga pelaksanaan
kewenangannya. Salah satu yang dibahas
adalah sifat mengikat putusan MK.
Menurutnya, putusan MK mengikat
secara erga omnes. Artinya, putusan MK
mengikat bagi seluruh orang atau warga
negara Indonesia. “Tidak hanya kepada
para pihak (yang berperkara saja),”
jelasnya.

Selain itu, menurut Fadlil, terkait
pemindahan
kewenangan
mengadili
sengketa pemilihan umum kepala daerah
dari Mahkamah Agung ke MK, tidaklah
tepat jika dikatakan hal itu ‘merebut atau
mengambil’kewenangan MA. Menurutnya,
hal itu merupakan konsekuensi logis
perubahan rezim pemilukada menjadi
pemilu. Karena, kepala daerah dipilih
secara langsung, maka dia tidak hanya
tunduk pada Pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945 (terkait pemerintahan daerah)
tapi juga tunduk pada Pasal 22E UUD
1945 yang mengatur tentang pemilu.
Pengalihan kewenangan ini juga telah
diatur dalam UU No. 12/2008 tentang
Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Ia juga mengingatkan, dalam
memberikan putusan, MK tidak hanya
menegakkan kepastian hukum, tapi
juga kemanfaatan dan keadilan. Sebab,
menurutnya, jika bicara keadilan hukum,
maka sudut pandang saat mengkaji sebuah
persoalan tidak bisa dilepaskan dari
konteks yang melingkupinya. (Dodi/mh)

Audiensi “Sukarelawan untuk Perubahan” dengan
Ketua MK

S

egenap aktivis Sukarelawan
untuk Perubahan melakukan
audiensi
ke
Mahkamah
Konstitusi (MK), Rabu (6/7)
siang. Dalam kesempatan itu, Ketua DPP
Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa
juga hadir selaku pendamping rombongan
tersebut. Kedatangan mereka yang diterima
langsung oleh Ketua MK Mahfud MD,
bertujuan untuk meminta pencerahan dan
gambaran yang jelas terkait perkembangan
dunia hukum di Indonesia saat ini.
Mengawali pertemuan Khofifah
Indar Parawansa menjelaskan bahwa para
aktivis Sukarelawan untuk Perubahan
sebagian besar berasal dari kalangan
akademisi berbagai provinsi di Indonesia,
baik dari Papua hingga Aceh.
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“Mudah-mudahan pertemun ini
bisa menjadi bagian dari pengkayaan dan
penguatan kebangsaan kita, menegakkan
dan melakukan proses demokrasi sesuai
prosedural, proses demokrasi yang lebih
substantif ke depan,” ungkap Khofifah.
Sementara
itu
Mahfud
MD
mengungkapkan, di mata internasional,
Indonesia saat ini mengalami kemajuan di
bidang hak asasi manusia. Dianggap maju
karena selama masa reformasi tidak ada
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang
dilakukan negara terhadap warga negara.
Menurut Mahfud, yang justru sering terjadi
saat ini adalah pelanggaran HAM berupa
konflik antara kelompok masyarakat.
Mahfud melanjutkan, sulitnya
pemberantasan korupsi di Indonesia

akibat ’terkunci’ oleh perbuatannya di masa
lalu. Misalnya, banyak pejabat ‘terkunci’
masa lalunya karena melakukan korupsi,
sehingga tidak bisa bekerja secara optimal.
Oleh sebab itu, Mahfud berpendapat bahwa
salah satu alternatif pemberantasan korupsi
adalah memutus seseorang yang ‘terkunci’
dengan masa lalunya sebagai koruptor.
Selama hubungan si koruptor dengan masa
lalu itu tidak diputus, hal ini menjadi susah
untuk memberantas korupsi.
Di sisi lain Mahfud menyayangkan
penanganan korupsi tidak tuntas, meski
sebenarnya menurutnya materi hukum
yang ada di Indonesia bisa dikatakan
begitu lengkap. “Hukum apa pun yang
kita perlukan sudah tersedia, tinggal
digunakan,” kata Mahfud.

Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK)
Moh Mahfud MD
didampingi Sekretaris
Jenderal MK
Janedjri M Gaffar
menerima audiensi
Sukarelawan untuk
Perubahan yang juga
dihadiri Ketua DPP
Muslimat NU Khofifah
Indar Parawansa
selaku pendamping
rombongan tersebut,
Rabu (6/7) di Ruang
Delegasi Gedung MK.

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.
“Ketidakadilan
mula-mula
menyebabkan masyarakat jadi apatis,
lalu melakukan pembangkangan, hingga
berujung pada pemberontakan,” tandas
Mahfud. (Nano Tresna A./mh)
Humas MK/Prana Patrayoga

KJI Lakukan Audiensi dengan MK
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki bersama Hakim
Konstitusi Harjono saat menerima Ketua Dewan
Pembina Komunitas Jaringan Sosial Nasional
Indonesia (KJI) Giri Suseno Hadihardjono beserta
rombongan, Rabu (27/7) di Ruang Delegasi
Gedung MK.

Humas MK/Prana Patrayoga

U

ndang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) mengandung banyak
kelemahan. Hal ini disampaikan oleh Ketua
Dewan Pembina Komunitas Jaringan Sosial
Nasional Indonesia (KJI) Giri Suseno
Hadihardjono dalam rangka melakukan
audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Rabu (27/7), di Ruang Delegasi MK.
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dengan
didampingi oleh Hakim Konstitusi Harjono
menerima kunjungan yang bertujuan untuk
melaporkan kegiatan yang telah dilakukan
oleh KJI.
“UU SJSN mengandung banyak
kelemahan, di antaranya tidak ada

ketentuan mengenai Bantuan Sosial
(Social Assistance), mencampuradukkan
antara konsep jaminan sosial dengan
asuransi nasional, jaminan kesehatan
diselenggarakan
secara
nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial, padahal
prinsip soial tidak dikenal dalam BPJS.
Kemudian, iuran Program Jaminan Sosial
bagi fakir miskin dan orang tidak mampu
dibayar oleh Pemerintah. Untuk itu, KJI
telah mengusulkan baik kepada Presiden
maupun DPR untuk menyempurnakan UU
Nomor 40 Tahun 2004 yang mencakup dua
opsi, yakni penyempurnaan UU Nomor 40
Tahun 2004 dan pembentukan BPJS,” ujar
Anggota Dewan Pembina KJI Bambang
Subianto.

Menurut Bambang, KJI menyarankan
kepada Pemerintah agar segera membentuk
BPJS dengan mengikuti UU Nomor 40
Tahun 2004 yang sudah disempurnakan.
Jika
mau
dipaksakan,
Bambang
menjelaskan cukup dibuat 5 BPJS, yaitu
4 BPJS yang merupakan konversi dari
Persero serta 1 BPJS pembentukan baru
untuk menangani sektor informal.
“Usulan konversi harus berasal
dari Menteri BUMN, bukan dari
DSJN. Pembentukan 2 BPJS baru oleh
kementerian
keuangan
dipengaruhi
oleh studi yang dilakukan oleh Mitchel
Wiener. Sebaiknya usulan ini tidak diikuti
karena Pemerintah akan dipengaruhi oleh
konsultan asing,” papar Bambang.
Selain itu, KJI juga sedang
mengupayakan agar Pemerintah membagi
sumbar dana APBN ke dalam dua kategori,
yakni APBN Halal dan Haram. Menurut
Bambang, perilaku korupsi yang terjadi
diakibatkan bercampurnya sumber dana
antara yang haram dan halal. “Semua
ini juga dilakukan agar generasi muda
Indonesia tidak terkena uang haram,”
katanya. (Lulu Anjarsari/mh)
Juli 2011 KONSTITUSI
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Pustakawan BPK Kunjungi Perpustakaan MK
Kepala Pusat
Penelitian dan
Pengkajian MK,
Noor Sidharta saat
menerima kunjungan
segenap Pustakawan
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
dari berbagai daerah
terkait pengelolaan
Perpustakaan MK,
Kamis (7/7) di ruang
Diklat Gedung MK.

S

ekitar 40 Pustakawan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dari
berbagai daerah mengunjungi
Mahkamah
Konstitusi
untuk mengetahui berbagai hal terkait
pengelolaan Perpustakaan MK. Kunjungan
tersebut diterima langsung oleh Kepala
Pusat Penelitian dan Pengkajian MK, Noor
Sidharta, Kamis (7/7).
Noor Sidharta menjelaskan bahwa
Perpustakaan MK berada di lantai 5 dan
lantai 6. Selain itu, menurutnya, di lantai

Humas MK/Prana Patrayoga

16 tepatnya di ruang Rapat Permusyawatan
Hakim (RPH) juga ada perpustakan.
“Di ruangan tersebut sembilan hakim
konstitusi memutuskan perkara-perkara
yang masuk. Ruangan tersebut steril. Kita
tempatkan perpustakaan kecil, dan bukubukunya sifatnya mobile karena selalu
berganti-ganti tergantung dengan perkara
yang di bahas,” terangnya.
Menurut
Noor
Shidarta,
perpustakaan MK mempunyai peran yang
sangat penting dalam mendukung lembaga

ini melaksanakan kewenangan yang
dimilikinya, misalnya, kewenangan MK
melakukan pengujian UU. “Para hakim
konstitusi biasanya akan meminta berbagai
buku kepada pustakawan terkait dengan
perkara yang dipegang, sehingga fungsi
perpustakaan menjadi vital dan supporting
system utama dalam pelaksanaan fungsi
dan kewenangan MK,” jelasnya.
Sementara itu, Gunarwanto, Kepala
Bagian Publikasi dan Layanan Informasi
Biro Humas dan Luar Negeri BPK
menjelaskan bahwa lembaganya juga telah
melakukan pengembangan perpustakaan
terutama di perwakilan-perwakilan BPK
di berbagai daerah.
Mengakhiri pembicaraanya, Gunarwanto
mengatakan bahwa Perpustakaan MK
merupakan salah satu yang terbaik di
Indonesia. “Oleh karenanya kami ingin
mengetahui bagaimana MK mengelola
perpustakaannya, termasuk aplikasi yang
digunakan, dan sejauh mana sumber daya
yang ada di perpustakaan ini.” (Shohibul
Umam/mh)

Mahasiswa Jurusan Perpustakaan Undip Kunjungi MK

S

egenap mahasiswa Fakultas
Ilmu
Budaya,
Jurusan
Perpustakaan
Universitas
Diponegoro (Undip) Semarang
mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (20/7) pagi. Kedatangan mereka
yang diterima oleh Kapuslitka MK Noor
Sidharta, bertujuan untuk melakukan studi
banding perpustakaan di MK.
Mengawali
pertemuan,
Noor
Sidharta menjelaskan peran MK sebagai
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.
Sidharta mengungkapkan berbagai
hal mengenai perpustakaan sebagai salah
satu unsur penting bagi MK. Hingga
tahun 2011, jumlah koleksi pustaka di
perpustakaan MKRI mencapai 7.243 judul
buku dan 16.456 eksemplar, termasuk juga
koleksi electronic book (e-book) berjumlah
164 judul yang dapat dibuka melalui
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Kepala Pusat
Penelitian dan
Pengkajian
(Kapuslitka)
Mahkamah Konstitusi
Noor Sidharta, saat
menjelaskan peran MK
dan kewenangannya
kepada mahasiswa
Jurusan Perpustakaan
Fakultas Ilmu
Budaya, Universitas
Diponegoro (Undip)
Semarang, Rabu
(20/7) di Ruang
Konferensi Pers
Gedung MK.
Humas MK/Andhini SF

laman MK pada jendela perpustakaan.
Di samping itu perpustakaan MKRI
menyediakan buku-buku hukum tata
negara, administrasi negara, politik, dan

sosial, serta majalah (7 judul), surat kabar
(17 judul), putusan dan risalah, maupun
tesis dan disertasi. (Nano Tresna A./mh)

Mahasiswa Universitas Bandar Lampung KKL ke MK

Humas MK/Prana Patrayoga

Sekretaris Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Rafiudin Munis Tamar dan Abdul Ghoffar saat menjelaskan latar
belakang sejarah berdirinya MK dan seputar kewenangan yang dimiliki oleh MK kepada para mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) ketika berkunjung ke MK, Selasa (19/7) di Ruang
Konferensi Pers Gedung MK.

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) kembali mendapat
kunjungan
dari
para
mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung (UBL),
Selasa (19/7). Kali ini para mahasiswa
yang sedang melakukan kegiatan Kuliah
Kerja Lapangan (KKL) mengunjungi
MK untuk mendapat pengetahuan seputar
kewenangan MK yang berguna sebagai
bahan skripsi para mahasiswa semester
enam itu. Rombongan mahasiwa UBL

mendapat materi langsung dari sekretaris
dan staf Ketua MK, yaitu Rafiudin Munis
Tamar dan Abdul Ghoffar.
Sebanyak 142 orang mahasiswa
UBL yang mengunjungi MK tersebut
didampingi Dekan Fakultas Hukum UBL,
Bambang Hartono. Dalam kesempatan
pemberian materi oleh dua staf MK yang
dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab,
Hartono bertindak sebagai moderator.
Para mahasiswa yang mengikuti acara
tersebut terlihat antusias mendengarkan

dan melontarkan berbagai pertanyaan
kritis kepada pemateri.
Rafi, demikian ia biasa disapa,
mengatakan MK didirikan sebagai respon
atas kebutuhan masyarakat kala itu. Saat
pemerintahan orde lama dan orde baru,
undang-undang yang menjadi produk
hukum Indonesia banyak yang bermasalah.
Masalah yang terdapat pada UU yang ada
saat itu terletak pada ketidaksinkronan
peraturan di satu UU dengan peraturan di
UU lainnya.
”Dalam arti, peraturan perundangundangan yang dipilih itu yang
menguntungkan. Karena kondisi yang
demikian itulah kemudian muncul
kebutuhan terhadap adanya judicial review
atau judicial preview,” papar Rafi Selain
itu, Rafi juga menyampaikan hal-hal yang
menjadi kewenangan MK.
Dalam kesempatan sama, Ghoffar
menegaskan kepada mahasiswa yang
bertanya mengenai uang pungutan
berperkara sangat mahal bahwa hal
tersebut di MK tidak ada sama sekali.
”Bahkan di MK ini siapa pun yang
datang hendak berperkara dilayani sebaik
mungkin. Pengajuan permohonan juga
bisa dilakukan secara online. Jadi kalau
ada yang bilang mahal, bisa jadi biaya
pengacaranya yang mahal,” tukas Ghoffar.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

Mahasiswa PGRI Yogyakarta Kunjungi MK

P

ara mahasiswa dari Universitas
PGRI
Yogyakarta
(UPY)
melakukan
kunjungan
ke
Mahkamah Konstitusi (MK),
selasa (26/7). Kunjungan tersebut
dilakukan berkaitan dengan program
studi PKn yang membahas seputar MK
dari sistem peradilan Indonesia. Para
mahasiswa UPY mendapat penjelasan
materi langsung dari Fajar Laksono selaku
staf Ketua MK, Moh. Mahfud MD.
Dalam kunjungan para mahasiswa
terlihat antusias dan kritis menerima
materi yang diberikan dan disertai tanya
jawab.
Fajar Laksono selaku narasumber
pada acara tersebut menjelaskan bahwa
Mahkamah Konstitusi di Indonesia
menerapkan sistem judicial review, dimana
Mahkamah Konstitusi bersifat pasif atas
legislasi undang-undang yang telah dibuat
DPR dan pemerintah. Berdeda dengan

Fajar Laksono saat
menerima rombongan
mahasiswa dari
Universitas PGRI
Yogyakarta (UPY)
yang berkunjung ke
Mahkamah Konstitusi
(MK), Selasa (26/7) di
Lantai 4 Gedung MK.

Humas MK/Prana Patrayoga

Mahkamah Konstitusi di Perancis yang
menerapkan sistem judicial preview yang
melakukan pengujian materi UU secara
aktif setelah pembentukan UU disepakati.
Dikatakan oleh Fajar bahwa MK itu
pasif atas pembentukan UU karena tugas
pembentukan UU telah diberikan kepada

badan yudikatif di DPR, MK itu sebagai
pelaku kekuasaan kehakiman.
Selain itu Fajar juga menjelaskan
kewenangan MK terkait masalah kasuskasus apa yang ditanganinya. (Annisa
Anindya/mh)
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CAKRAWALA

Constitutional
Court of South Afrika

Menerima Banding atas
Putusan Mahkamah Agung

R

epublik Afrika Selatan adalah
sebuah negara di Afrika
bagian selatan. Afrika Selatan
bertetangga dengan Namibia,
Botswana dan Zimbabwe di utara,
Mozambik dan Swaziland di timur laut.
Keseluruhan negara Lesotho terletak di
pedalaman Afrika Selatan.
Pada masa dahulu, pemerintahan
negara ini dikecam karena politik
’apartheid’-nya tetapi sekarang Afrika
Selatan adalah sebuah negara demokratis
dengan penduduk kulit putih terbesar
di benua Afrika. Afrika Selatan juga
merupakan negara dengan berbagai macam
bangsa dan mempunyai 11 bahasa resmi.
Negara ini juga terkenal sebagai produsen
berlian, emas, dan platinum yang utama
di dunia.
Afsel merupakan negara yang
salah satu kelompok masyarakatnya
pernah mengalami penindasan. Pada
masa penindasan, kehidupan orangorang Afsel diisolasi di perumahan kota
satelit tersendiri. Banyak pemeriksaan
dan operasi di jalan-jalan; orang-orang
kulit hitam diharuskan menunjukkan
identitas mereka, dan jika tidak dapat
menunjukkannya, mereka ditangkap dan
dijebloskan ke dalam penjara.

MK Afsel
Telaah empirik menunjukkan bahwa
proses kompromi dan rekonsiliasi guna
mengakhiri apartheid diawali dengan
menyusun draf rancangan Konstitusi
Sementara (Interim Constitution).
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http://www.constitutionalcourt.org.za

Deputy Chief Justice
Dikgang Moseneke

Chief Justice
Sandile Ngcobo

Justice
Mogoeng Mogoeng

Justice
Chris Jafta

Justice
Edwin Cameron

Justice
Johann Vincent van der
Westhuizen

Justice
Johan Froneman

Justice
Zakeria Mohammed
Yacoob

Justice
Bess Nkabinde-Mmono

Justice
Sisi Khampepe

Justice
Thembile Skweyiya

Para Hakim Konstitusi Afrika Selatan

Konstitusi tersebut disahkan pada tanggal
22 Desember 1993 dan mulai berlaku
secara efektif pada tanggal 27 April
1994.
Konstitusi yang bersifat sementara
itu terdiri dari Pembukaan (Preamble),
XV Bab dan 251 Pasal. Dalam Bab yang
mengatur tentang hak-hak fundamental,
secara terang benderang dikatakan bahwa
MK Afsel dapat membatalkan undangundang ataupun tindakan pemerintah jika
dinilai telah membatasi kebebasan dasar
umat manusia.
Sekarang kita tahu, yang dikehendaki
itu sebetulnya adalah sistem penjaminan
hak asasi manusia (HAM). Bangsa Afsel
merupakan bangsa yang tertindas, tentu
ada keyakinan untuk menolak sistem yang
membuat mereka tertindas sekian lamanya.
Sistem apartheid sudah identik dengan
penindasan. Ia telah menyatu dengan
watak pemberangusan nilai-nilai manusia
yang bermartabat.
Menghadapi itu, rancangan konstitusi
peralihan diproduksi oleh logika politik

yang bercorak konsensus dan kompromistis.
Sebagian kalangan memperkirakan naskah
konstitusi transisional adalah instrumen
hukum pemecah kebuntuan sekaligus
pembuka jalan baru bagi elaborasi dan
adopsi konstitusi final Afsel.

Konstitusi Final
Konstitusi sementara adalah landasan
hukum untuk mengelaborasi konstitusi
final. Namun di samping keberadaan 34
prinsip-prinsip fundamental itu, konstitusi
peralihan juga menetapkan batas waktu
yang tersedia bagi Constitutional Assembly
untuk mempersiapkan draf konstitusi
final.
Batas waktu ini secara jelas diatur
dalam Pasal 73 ayat (1): “The Constitutional
Assembly shall pass the new constitutional
text within two years as from the date of
the first sitting of the National Assembly
under this Constitution”.
Tenggat waktu hanya dua tahun
seperti disebutkan dalam Pasal 73 ayat
(1) konstitusi sementara ternyata tidak

disia-siakan. Perancang konstitusi dapat
menggunakan keterbatasan waktu tersebut
secara efisien dan efektif untuk menerima
seluruh masukan dari komponen-komponen
masyarakat. Ketika itu para ahli dan tokohtokoh masyarakat yang berkolaborasi
dalam Constitutional Assembly secara
maksimal berupaya mengintegrasikan
seluruh keinginan masyarakat ke dalam
proses negosiasi itu.
Perancang Konstitusi Afsel menyadari
betapa penting melibatkan masyarakat luas
terhadap persoalan-persoalan yang timbul
dalam Badan Penyusun Konstitusi. Cara
partisipatorik ini melahirkan konstitusi
final sebagai gambaran komprehensif
aneka isu politik ketika itu.
MK Afsel mengikuti model yang
pertama-tama berkembang di Austria,
Jerman, Perancis, Italia, lalu diikuti oleh
negara-negara Eropa Timur setelah tahun
1989. Sejumlah kalangan menggambarkan
bahwa abad itu adalah saksi bisu atas
lahirnya apa yang oleh Napoleon Bonaparte
disebut the guardian constitution.
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Ruang sidang MK Afrika Selatan.

Organisasi MK

Kewenangan

Komposisi MK Afsel terdiri dari
Presiden, Deputi Presiden, dan sembilan
hakim anggota lainnya (diatur dalam Pasal
167 ayat [1] Konstitusi Afrika Selatan).
Dengan demikian jumlah keseluruhan
anggota MK Afsel adalah 11 orang. Perkara
yang diajukan kepada MK pertama-tama
akan didengar oleh panel yang sedikitnya
terdiri dari delapan orang hakim.
Bagi Afsel, MK adalah pengadilan
tertinggi terhadap seluruh perkara
konstitusional. Sebab itu, MK hanya
dapat memutus perkara konstitusional
dan putusannya bersifat final dan
mengikat.
Presiden dan Deputi Presiden MK
diangkat oleh Presiden Afsel sebagai
Kepala Pemerintah Nasional. Sebelum
pengangkatan, terlebih dahulu Presiden
harus melakukan konsultasi dengan
Judicial Services Commission (Komisi
Yudisial) dan pemimpin-pemimpin partai
politik yang terdapat dalam Majelis
Nasional. Sembilan hakim lainnya
diangkat oleh Presiden Afsel setelah
berkonsultasi dengan Presiden MK dan
pemimpin-pemimpin parpol dalam Majelis
Nasional.

Berdasarkan Pasal 167 ayat (3)
Konstitusi Afrika Selatan, Mahkamah
Konstitusi adalah pengadilan tertinggi
untuk seluruh perkara konstitusional. Jika
ditelaah secara komparatif, struktur hirarki
demikian menyerupai posisi Mahkamah
Agung Amerika Serikat, ketika organ
itu berperan sebagai peradilan banding
tertinggi atas seluruh perkara yang timbul
dari pengadilan-pengadilan federal.
Ada lima kewenangan melekat pada
MK Afsel, yakni (1) decide disputes
between organs of state in national
or provincial sphere concerning the
constitutional status, power of functions
of any those organs of state; (2) decide
application envisaged in section 80 or 122;
(3) decide on the constitutionality of any
amendment to the Constitution; (4) decide
that Parliament or the President has failed
to fulfill a constitutional obligation; or (5)
certify a provincial constitution in terms
on section 144.
MK memutus final konstitusionalitas
UU yang diproduksi oleh Parlemen (Act
of Parliament), peraturan perundangundangan daerah maupun tindakan dari
Presiden Afrika Selatan. Di samping itu,
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mahkamah memberi jawaban definitif atas
permintaan pembatalan suatu ketentuan
hukum yang dimohonkan oleh Mahkamah
Agung, Pengadilan Tinggi, ataupun
pengadilan lainnya.
Jika dijabarkan, maka kewenangankewenangan di atas di antaranya adalah
menguji abstract review, kemudian
menguji permohonan dari Pengadilan
Umum selain Mahkamah Agung, banding
atas putusan Mahkamah Agung (Supreme
Court), sertifikasi konstitusi provinsi, dan
pengaduan konstitusional (Constitutional
Complaint).
Banyak kesamaan antara MKRI
dengan MK Afsel. Prinsipnya, kewenangan
MK sebuah negara juga banyak dipengaruhi
sejarah dan kondisi negara masing-masing.
(Yazid)
Referensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_
Selatan
http://www.constitutionalcourt.org.za
Asshiddiqie, Jimly dan Syahrizal, Ahmad.
2006. Peradilan Konstitusi di Sepuluh
Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Ragam Tokoh

Abdul Haris Semendawai : LPSK Lindungi
Semua Saksi Surat Palsu MK

D

i balik kasus surat palsu MK ada satu sosok yang punya peran
tidak kalah penting namun tidak terlihat, yaitu Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai.
Ketika kasus surat palsu MK muncul ke permukaan, Haris
langsung mengirimkan anggotanya ke DPR RI untuk menindaklanjuti adanya
permintaan perlindungan terhadap empat orang terkait surat palsu MK.
“Kita respon dengan segera kirim tim untuk bertemu dengan anggota
dewan tersebut,” ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai di
gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (7/7/2011).
Haris mengaku pihaknya memang belum mendapat permintaan resmi untuk
melindungi empat saksi, yaitu tiga staf MK Nallom Kurniawan, Muhammad
Faiz, Matnur, dan Aryo (supir Andi Nurpati). Haris mengaku hanya mendengar
hal itu dari media yang memberitakan seorang anggota dewan meminta
LPSK melindungi empat saksi terkait kasus pemalsuan surat di MK. Meski
begitu, Haris dengan inisiatifnya langsung mengirim tim dari LPSK. “Tim ingin
mengetahui lebih jelas, siapa saksi yang di maksud. Posisinya seperti apa dan
keterangan yang dimiliki seperti apa. Termasuk ancaman yang kemungkinan
mereka alami,” jelas Haris.
Haris juga meminta agar semua pihak tidak melakukan tindakan yang
menghalang-halangi saksi untuk memberikan kesaksian dan menggunakan
haknya untuk dilindungi. (Inilah.com/Detik.com/Yusti N.)

Menteri Dalam Negeri Maroko, Taieb
Cherqaoui:

80 Persen Pemilih Setuju Draf Konstitusi Baru

M

enteri Dalam Negeri Maroko, Taieb Cherqaoui, dalam jumpa pers di
kantornya, di Rabat, Jumat (1/7) menyatakan referendum amandemen
konstitusi Maroko akhirnya terlaksana. Sebesar 70 persen dari sekitar
13 juta warga negara yang memilik hak suara berpartisipasi dalam
referendum ini. Dari perhitungan sementara di pusat tabulasi nasional di Kementerian
Dalam Negeri Maroko, lebih dari 80 persen pemilih menyatakan setuju dengan draft
konstitusi baru Maroko.
Cherqaoui juga mengatakan referendum berjalan dalam kondisi normal dan
suasana yang tenang. Rakyat Maroko juga mengerti bahwa konstitusi baru ini
memiliki arti yang sangat penting untuk memperkuat demokrasi yang
dapat menopang kesejahteraan rakyat dan menciptakan stabilitas
nasional.
Menurut Cherqaoui, masih dalam keterangannya, partisipasi
politik rakyat dalam referendum tersebut terbilang masif.
Ini semua berkat peranan partai politik, tokoh agama,
perserikatan buruh, masyarakat sipil dan berbagai
kelompok lainnya di Maroko. (Teguh Santosa-Rakyat
Merdeka Online/Yusti N)
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Gay dan Lesbi
Amerika Bisa Jadi
Serdadu

UU di Argentina
Legalkan Konsumsi
Mariyuana

H

ampir semua negara di dunia mengharamkan
konsumsi mariyuana, heroin maupun bendabenda terlarang sejenisnya. Namun, beberapa
waktu lalu justru Pengadilan Tertinggi di Argentina
memutuskan menghalalkan mariyuana asal dikonsumsi
secara pribadi. Menurut hakim, pemerintah melanggar
konstitusi jika menghukum pengguna mariyuana untuk
konsumsi pribadi.
Putusan ini keluar menyusul penangkapan lima
pemuda di Argentina yang kedapatan membawa lintingan
mariyuana di kantong mereka. Pengadilan mensyaratkan
bahwa pengguna mariyuana tidak menyakiti orang, meski
putusan ini bukan berarti melegalkan semua tindakan
kriminal terkait penggunaan narkoba. Putusan pengadilan
berbunyi, “Setiap orang dewasa bebas memutuskan gaya
hidupnya tanpa intervensi pemerintah.” Presiden Pengadilan
Tertinggi Ricardo Lorenzetti mengatakan, tindakan pribadi
adalah legal sepanjang tidak menimbulkan bahaya.
Keputusan pengadilan ini ternyata didukung pemerintah.
Bahkan, Kongres akan memperkenalkan amandemen
undang-undang narkoba terbaru.
Namun, keputusan ini menuai kritik para pegiat anti
narkoba. Mereka menilai, hal ini akan merusak moral dan
menyebabkan masalah besar dalam kesehatan. “Bakal
ada peningkatan perdagangan narkoba,” kata Claudio
Izaguirre, Direktur Asosiasi Anti Narkoba Argentina kepada
Reuters. Langkah Argentina ini mengikuti aturan sejumlah
negara di Amerika Latin, termasuk Venezuela, Ekuador, dan
Kolombia. Pekan lalu, Meksiko juga menetapkan bahwa
pemilik narkoba dalam jumlah kecil, termasuk kokain dan
heroin, tidak dipidana. Tujuan aturan ini agar polisi fokus
pada usaha memerangi para penjahat narkoba kelas kakap
ketimbang mengurusi kasus-kasus kecil. (Nano Tresna A./
seperti dilansir dari forumvivanews.com)
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D

epartemen
Pertahanan
Amerika
Serikat
menyatakan lembaganya segera merekrut kaum
gay dan lesbi menjadi serdadu Amerika Serikat.
Pernyataan itu dikeluarkan menyusul keputusan
pengadilan di California yang meminta mencabut kebijakan
yang melarang gay dan lesbi masuk ke dinas ketentaraan.
Kebijakan tersebut, menurut hakim, melanggar konstitusi
negara. “Kami akan memproses lamaran para peminat jadi
tentara baik gay maupun lesbi,” ujar Cynthia Smith, juru
bicara Pentagon.
Beberapa waktu lalu, kelompok pejuang hak
asasi gay Log Cabin Republicans, melakukan protes
atas ditolaknya lamaran Omar Lopez sebagai calon
anggota tentara di pusat rekrutmen di Austin. Penolakan
itu berlangsung sehari setelah pengadilan memenangkan
gugatan Log Cabin. Sebagai informasi, sekitar 13 ribu pria
dan wanita berseragam militer telah dikeluarkan dari dinas
militer berdasarkan kebijaksanaan yang dikeluarkan 1993
oleh Presiden Bill Clinton.
Direktur eksekutif Log Cabin, Christian Berle,
menyatakan semestinya pemerintah memproses seluruh
lamaran siapa saja yang ingin menjadi serdadu Amerika
Serikat. “Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan
Udara, dan Marinir sangat diperlukan oleh negara dan
konstitusi kami,” ujar Berle. Keputusan pengadilan, jelas
Berle, kemenangan bagi semua orang yang mendukung
pertahanan negara yang kuat. (Nano Tresna A./seperti
dilansir dari Tempointeraktif)

PUSTAKA Klasik

Negara Hukum dan Pengawasan
Administrasi Negara
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

T

umbuhnya
prinsip
negara
hukum tidak muncul secara
tiba-tiba. Dalam sistem common
law tumbuh pengertian rule
of law, sedangkan pada sistem negara
Eropa Kontinental dengan negara hukum
(rechtsstaat).
Sekilas
jika
kita
lihat
pertumbuhannya, keduanya memiliki
sejarah panjang. Hal ini kenapa pada
sistem negara memiliki corak berbeda,
baik sistem demokrasi maupun paham
negara hukumnya. Jika kita bandingkan,
sistem civil law cenderung memberi peran
yang besar peradilan. Sedangkan di Eropa
sebaliknya, pada administrasi negara.
Latar belakang inilah timbul Peradilan
Administrasi di Eropa untuk membatasi
kekuasaan administrasi dan sebagai
sesuatu yang penting sebagai unsur negara
hukum.
Terlepas dengan peran administrasi
negara yang kian besar dengan hukum
administrasi negaranya, maka keduanya
pada dasarnya mempunyai kesamaan,
yakni melindungi individu terhadap
pemerintah
yang
sewenang-wenang
dan memungkinkan kepadanya untuk
menikmati hak sipil dan politiknya sebagai
manusia.
***
Dalam buku Pengantar Hukum
Administrasi Negara Indonesia, cet ke-4,
yang semula dalam cetakan keduanya
merubah judulnya dengan “Pengantar
Hukum Tata Usaha Negara Indonesia”.
Buku ini sebagian besar mengulas apa
yang disebut ”admnistrasi negara” dan
bidang kerjanya?
Secara
singkat,
dikatakan,
“administrasi Negara ialah gabungan
jabatan-jabatan (complex van ambten),
yang dibawah pimpinan pemerintah
melakukan sebagian dari pekerjaan

Judul Buku
Pengarang
Penerbit
Tahun

pemerintah
(tugas
pemerintah,
overheidstaak)-fungsi administrasi- yang
tidak ditugaskan kepada badan-badan
pengadilan, badan legislatif (pusat) dan
badan-badan pemerintah dari persekutuan
hukum (rechtsgemeenschappen) yang
lebih rendah dari pada negara (sebagai
persekutuan hukum tertinggi) (yaitu badan
pemerintahan dari persekutuan hukum
daerah swatantra tingkat I, II, dan III dan
daerah istimewa) yang masing-masing
diberi kekuasaan untuk—berdasarkan
inisiatif sendiri (otonomi, swatantra) atau
berdasarkan suatu delegasi dari pemerintah
pusat (medebewind)—memerintah sendiri
daerahnya.” (hlm. 10)
Untuk memberikan gambaran luas
bidang kerjanya, ia mengemukakan sejarah
sebelum dan lahirnya teori pemisahan
kekuasaan, yang dalam negara modern
tidak sepenuhnya dapat dipraktikkan.

: Pengantar Hukum
Administrasi Negara
Indonesia
: E. Utrecht
: : 1960, Cetakan Ke-4

Dalam negara hukum modern, tugas
pemerintah kian luas, hampir di segala
bidang peran aktif sangat dibutuhkan,
maka konsekuensinya administrasi negara
memerlukan kemerdekaan. (hlm. 23).
Kemerdekaan
bertindak
atas
inisiatif sendiri dalam menyelesaikan
persoalan dengan cepat inilah, termasuk
tidak dapat menunggu perintah legislatif
dalam peraturan penyelesian yang
diperlukan, dikenal “freies ermessen”
(Jerman) dan “pouvoir discretionnaire”
(Perancis). Konsekuensi logis, negara
kesejahteraan (welfare state), apa yang
disebut Utrecht dengan “supremasi badan
legislatif diganti dengan oleh supremasi
eksekutif” Di negara kita, dikenal Perpu,
delegasi perundang-undangan, penyerahan
pembuatan kekuasaan kepada daerah
swatantra dan alat-alat administrasi pusat
di daerah, Penetapan Presiden dan lain
sebagainya.
Intinya uraiannya menunjukkan
ketidakmungkinan lembaga negara hanya
menjalan satu fungsi sebagaimana teori
Montesquieu. Penulis buku menggunakan
tinjauan teori Montesquieu dalam arti
”pembagian kekuasaan” dan bestuur
diartikan fungsi di luar eksekutif (mengadili
kasus kongkrit) dan legislatif (membuat
peraturan umum) yang mengingatkan kita
akan teori residu.
Januari 2011 KONSTITUSI
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Lahir ilmu pemerintahan sebelum
mengenal aturan-aturan, kata Utrecht,
timbul sebagai pertentangan Mercantilisme
(Perancis) dan Kameralismus (Jerman),
negara polisi dengan monarki absolut.
Baru korelasi liberalisme dengan negara
liberal (negara hukum sempit) melahirkan
hukum admnistrasi sempit, dan aliran
kolektivisme dan welfare state yang
menerima
”freies
ermessen”dengan
mengijinkan ”staatsbemoeiienis” dan
mengutamakan
kepentingan
umum.
Dikaitkan dengan perkembangan lapangan
administrasi di Indonesia, ia meninjaunya
sejak sebelum kemerdekaan sampai pasca
dekrit presiden.
Buku ini juga mengulas batas-batas
hukum administrasi negara dengan ilmu
pemerintahan dan administrasi publik,
dan keistimewaan tugas administrasi
negara yang membedakan dengan subyeksubyek hukum lain, misalkan Firma, PT
dan sebagainya. Selain itu, ia secara bagus
juga mengulas persinggungannya dengan
hukum tata negara yang pada dasarnya
memiliki obyek sama. Ia berpihak pada
Logemann terkait ini, bahwa hukum
tata negara adalah pelajaran tentang
kompetensi (competentie-leer), maka
HAN adalah pelajaran tentang hubungan
hukum istimewa. Jika hukum tata negara
mempelajari
jabatan-jabatan
dalam
negara, penunjukannya, hubungan masingmasing dan batas-batas wewenangnya dan
sebagainya, maka HAN mempelajari jenis,
sifat, bentuk dan akibat hukum pejabat
dalam melaksanakan tugasnya. (hlm. 3755) Di bagian selanjutnya ia menyinggung
sumber-sumber hukum, baik dalam arti
materiil maupun formil.
Di dalam Bab II tentang "BentukBentuk Perbuatan Pemerintahan", ia
membahas: a) macam-macam perbuatan
administrasi Negara, b) peraturan dan
ketetapan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959
dan penetapan Presiden, c) syarat-syarat
yang harus dipenuhi agar ketetapan
adalah ketetapan sah, d) Dispensasi, Ijin,
lisensi dan konsesi. Selanjutnya dalam
Bab III tentang "Hukum Kepegawaian",
ia membahas sumber-sumber hukum
kepegawaian,
pengertian
jabatan,
pejabat, pegawai, dan hubungan dinas
publik, kedudukan hukum pegawai
(pengangkatan; penggajian, pensiun dan
keuntungan; dan kewajiban pejabat). Pada
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Bab IV tentang "Kepunyaan Negara dan
Kepunyaan Publik" berisi hal-hal terkait
kedudukan kepunyaan publik (domaine
public) dengan kepunyaan privat (domaine
prive).
Di bab-bab diatas, adalah isi penting
terkait hukum administrasi negara. Jadi,
misalkan pertanyaan bagaimana jika
administrasi negara menyewakan benda
tertentu, membeli gedung, mengadakan
perjanjian-perjanjian dengan badan hukum
privat memperoleh jawabannya disini.
Hal-hal terkait bagaimana beda peraturan
yang dibuat administrasi dan ketetapan,
bagaimana akibat jika ketetapan tidak
memenuhi syarat sah, perbedaan "batal"
dengan "batal demi hukum", "dapat
dibatalkan", berbagai macam ketetapan
dibahas dengan sangat mendalam baik
segi teoritik maupun aturan positifnya.
***
Bagian terakhir yang penting yaitu
Bab tentang "Peradilan Administrasi
Negara (Administratieve Rechtspraak)".
Kenapa penting? Karena saat buku disusun
belum terbentuk Peradilan Tata Usaha
Negara seperti saat sekarang. Pertanyaan
tentang pembagian kompetensi hakim
biasa dengan hakim administrasi negara,
ia mengemukakan teori Thorbecke bahwa
yang menjadi ukuran adalah pokok
sengketanya (geschilpunt, fundamentum

petendi), misalkan fundamentum petendi
terletak pada hukum publik, maka
menjadi kompetensi hakim administrasi.
Sedangkan Prof. Buys berpendapat lain,
yang dilihat pokok dalam perselisihannya
(objektum litis).
Yang menarik, ia mengulas
bagaimana konstitusi mengatur (UUDS
1950) dikaitkan apakah konstitusi
mengenal pengadilan administrasi atau
tidak, karena sebagaimana kata Wirjono
Prodjodikoro menurut Pasal 108 membuka
kemungkinan empat macam perkara tata
usaha negara diselesaikan, dan sejauh
mana pemerintah dapat digugat.
Masalah landasan teoritis Pengadilan
Administrasi Negara atau PTUN sudah
sangat kuat saat ini dikaitkan negara
hukum, disamping pembaruan dibentuknya
MK pasca reformasi yang jauh mengadili
konstitusionalitas undang-undang untuk
mengontrol produk legislasi. Namun,
dengan terbentuknya pengadilan tersendiri
semakin mengukuhkan diakuinya negara
hukum, juga keberadaannya mesti selalu
melakukan perbaikan apakah fungsinya
melindungi masyarakat dari kesewenangwenangan penguasa, dan bukan sebaliknya
justru sebagai legitimasi perbuatan
apapun pemerintah, meskipun termasuk
perbuatan melawan hukum oleh penguasa
(onrechtmatige overheidsdaad).[]

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

Dede Agustina br. Naibaho
(Staf Bagian Kepegawaian Biro Umum MK)

dengan

Beetmoz August Panahatan Simatupang
Yang telah menerima pemberkatan nikah pada hari kamis, 14 Juli 2011
di Gereja HKPB Sudirman, Medan
Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang berbahagia,
Tuhan Memberkati
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Menggali “Original Intent” Bab Kekuasaan
Kehakiman UUD 1945 Pasca Perubahan
Oleh Achmad Dodi Haryadi
Redaktur Majalah Konstitusi

S

iapa yang mengira Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial
menjadi institusi hukum seperti
sekarang. Khususnya MK, tak
diduga telah memegang peranan penting
dalam menjaga demokrasi konstitusional
di negeri ini dalam usianya yang masih
‘hijau’. Melalui berbagai pertimbangan
dan putusannya, MK telah membuka pintu
terwujudnya keadilan substantif dalam
praktik hukum kita.
Namun, tahukah kita perdebatan
saat dirumuskannya perubahan atas
Undang-Undang Dasar 1945, terutama
Bab Kekuasaan Kehakiman. Sesuaikah
sudah pemahaman kita tentang rumusan
pasal dalam perubahan-perubahan tersebut
dengam maksud para perumus perubahan
saat itu. Tentu saja, meski tak pasti, terdapat
rekahan pemahaman di sana, khususnya
antara maksud awal (original intent) para
perumus dengan kita sebagai ‘pembaca’.
Oleh karena itu, dalam rangka
menjaga benang merah sejarah perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi telah menerbitkan buku berjudul
“Naskah
Komprehensif
Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945: Latar Belakang, Proses
dan Hasil Pembahasan 1999-2002”.
Buku ini terbit pertama kali tahun 2008,
kemudian direvisi pada 2010.
Buku ini diterbitkan dalam bentuk
satu paket yang terdiri dari 10 buku. Setiap
buku mendokumentasikan dan mengurai
isu-isu tertentu berdasarkan isi UUD 1945.
Buku ini merupakan media tepat bagi kita
yang ingin mengetahui, memahami dan
menggali original intent (maksud awal)
tiap rumusan dalam UUD 1945 pasca
perubahan. “Buku tersebut memberikan
gambaran yang paling gamblang tentang
mengapa, bagaimana, dan untuk apa suatu
butir ketentuan perubahan dimasukkan
ke dalam UUD 1945 hasil perubahan,”

Judul

: Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia 1945: Latar
Belakang, Proses dan Hasil
Pembahasan 1999-2002
(Edisi Revisi)
Penulis
: Tim Penulis Naskah
Komprehensif Edisi Revisi
Penerbit
: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi 2010
Tahun Terbit : 2010
Jumlah
: xxxii + 738 halaman

tulis Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD, dalam pengantar buku ini.
Ditambah lagi, dalam melakukan
revisi, pihak penerbit menggandeng
para pelaku proses perubahan, yang kini
tergabung dalam Forum Konstitusi (FK),
yakni para Anggota Panitia Ad Hoc (PAH)
I/III Badan Pekerja MPR RI yang dulu
bertugas merancang perubahan UUD
1945. Keterlibatan FK sebagai narasumber
sekaligus mitra bestari (reviewer), semakin
menjaga otentisitas dan kesahihan buku
ini. “Kalau dalam bahasa tarikh Islam,
FK ini dapat disebut sebagai kelompok
‘al saabiquunal al awwaluun’” ungkap
Mahfud. Dalam proses penyusunannya,
buku ini merujuk pada risalah resmi
setiap sidang selama proses perubahan
berlangsung.
Buku VI: Kekuasaan Kehakiman
Salah satu buku dalam paket
tersebut adalah Buku VI yang membahas
tentang Kekuasaan Kehakiman. Buku ini

secara khusus menguraikan empat topik
yang sangat berkaitan, yaitu mengenai
Kekuasaan
Kehakiman,
Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, dan
Komisi Yudisial. Dengan kata lain, buku
ini mengurai latar belakang serta proses
pembahasan saat dilakukan perubahan
pada Bab IX UUD 1945.
Uraian dalam buku ini dimulai
dari latar belakang sejarah pengaturan
dan praktik, hingga masa dimulainya
perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Buku ini memberikan gambaran yang
jelas betapa luasnya sudut pandang topik
yang berkembang dalam pembahasan
perubahan. Terungkap di dalamnya
pandangan dari para ahli dari berbagai
cabang ilmu, kalangan akademisi,
profesi bahkan penyerapan aspirasi dari
masyarakat umum. Meskipun begitu,
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tentu saja buku ini sangat didominasi oleh
tuturan para pelaku perubahan itu sendiri,
yakni Anggota PAH.
Penyajian materi dalam buku ini
disusun secara tematis-kronologis. Tematis,
di mana buku ini membagi pembahasan
dalam bab yang ditentukan berdasarkan
tema-tema tertentu. Pembahasan tiap bab
disusun secara berturut-turut, yakni: Bab II
Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan
UUD 1945, Bab III Perubahan UUD
1945 Mengenai Kekuasaan Kehakiman,
Bab IV Perubahan UUD 1945 Mengenai
Mahkamah Agung, Bab V Perubahan UUD
1945 Mengenai Mahkamah Konstitusi,
Bab VI Perubahan UUD 1945 Mengenai
Komisi Yudisial. Salah satu keuntungan
dari penyajian dengan model seperti ini
ialah memudahkan dalam mencari materi
sesuai kebutuhan kita (baca: pembaca).
Sedangkan secara kronologis,
buku ini menghadirkan dokumentasi
perdebatan dan pertimbangan sebuah
rumusan dengan mengikuti urutan waktu,
mekanisme, dan tingkat pembahasan di
Majelis Permusywaratan Rakyat (MPR)
saat itu. Dimulai dari pembahasan pada
periode tahun 1999, 2000, 2001, dan
terkhir 2002. Dengan penyajian seperti
ini, tampak jelas bahwa perubahan
Keempat tahun 2002 tidaklah berdiri
sendiri akan tetapi merupakan rangkaian
pembahasan dan kristalisasi pemikiran
dari proses pembahasan sebelumnya yang
sudah dimulai pada Perubahan Pertama.
Karena itu, perubahan UUD 1945 yang
terdiri dari Perubahan Pertama, Perubahan
Kedua, Perubahan Ketiga dan Perubahan
Keempat adalah satu rangkaian perubahan
yang merupakan satu kesatuan. (hlm. 4)
Salah satu fakta yang menarik dalam
buku ini adalah bagaimana judul bab pernah
diusulkan untuk diubah namun kemudian
disepakati untuk tetap menggunakan
judul “Kekuasaan Kehakiman”, hingga
akhirnya munculnya Pasal 24 Ayat (3)
yang mengakui keberadaan badan-badan
lain yang fungsinya berkaitan erat dengan
kekuasaan kehakiman.
Sebagaimana diputuskan dalam
Perubahan Keempat pada Sidang
Tahunan MPR Ri Tahun 2002 disepakati
penambahan satu ayat dalam Pasal 24,
yang berbunyi, “Badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
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kehakiman diatur dalam undang-undang”.
Dalam buku ini terungkap bahwa meskipun
judul bab tidak jadi menggunakan
rumusan ‘Kekuasaan Kehakiman dan
Penegakan Hukum” namun tetap saja
didalamnya mengandung ketentuan yang
menjadi pondasi penegakan hukum di
Indonesia. Karena akhirnya, pasal ini
digunakan sebagai landasan konstitusional
pembentukan
lembaga
penegakan
hukum yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman.
Beberapa lembaga atau unsur
penegakan hukum yang menggunakan
dasar pasal tersebut diantaranya adalah
Kepolisian Negara RI (yang juga telah
diatur dalam Pasal 30 UUD 1945),
Kejaksaan RI, Advokat, serta Lembaga
Pemasyarakatan. Pasal ini dimaksudkan
untuk memberikan landasan yang kokoh
demi terwujudnya Integrated Criminal
Justice System. Bahkan, tidak hanya
itu, Notaris pun merupakan salah satu
badan yang dilandasi oleh ketentuan ini.
Alasannya, tugas pokok notaris berupa
pembuatan akta otentik, merupakan salah
satu pendukung utama terkait alat bukti
dalam proses di pengadilan.
Lahirnya MK dan KY
Selain itu, perubahan yang paling
signifikan dalam konteks kekuasaan
kehakiman adalah lahirnya Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial. Karena,
dua lembaga ini benar-benar baru dan belum
pernah ada dalam struktur ketatanegaraan
kita sebelumnya. Meskipun seperti kita
ketahui bersama, perdebatan tentang hal
ini memang sudah lama muncul bahkan
sejak UUD 1945 pertama kali dirumuskan.
Namun, pada perubahan di masa reformasi
inilah kedua lembaga tersebut benar-benar
terwujud.
Buku
ini
mengungkapkan,
bagaimana pada tahap awal amendemen
UUD 1945 kedudukan MK dalam sistem
ketatanegaraan menjadi perdebatan yang
cukup serius diantara para anggota PAH
I. Bahkan menyita waktu yang cukup lama.
Pertanyaan pokok yang muncul saat itu
adalah, akan diletakkan di mana MK dalam
sistem ketatanegaraan, khususnya terkait
dengan hubungan dengan lembaga negara
lainnya. Selain itu, bagaimana membedakan
kewenangan MA dengan MK.

Dari perdebatan yang terjadi di PAH
I BP MPR 2000 dan 2001, paling tidak ada
tiga gugus pemikiran yang mengemuka
dalam meletakkan kedudukan MK.
Pertama, MK merupakan bagian dari MPR.
Kedua, MK melekat akan menjadi bagian
dari MA. Dan ketiga, MK didudukkan
secara mandiri sebagai lembaga negara
yang berdiri sendiri. (hlm. 443) Melalui
buku ini kita akan mengetahui alasan tiap
usulan tersebut dan bagaimana perdebatan
yang mewarnai keputusan hingga akhirnya
MK ditetapkan sebagai lembaga negara
yang berdiri sendiri sebagaimana berlaku
sekarang.
Selain itu juga kita juga
mendapatkan gambaran yang gamblang
mengenai
pertimbangan
munculnya
Komisi Yudisial. Mulai dari kenapa KY
dibentuk dan disebutkan secara eksplisit
dalam rumusan UUD 1945, hingga
kenapa KY termasuk kedalam Bab IX
tentang Kekuasaan Kehakiman, bukan
pada bab terpisah. Padahal, sebagian
orang berpendapat, KY bukanlah pelaku
kekuasaan kehakiman, terutama terkait
pelaksana fungsi peradilan.
Dan tentu, masih banyak lagi
hal-hal penting lainnya yang akan kita
dapat melalui buku ini. terutama terkait
perdebatan dan alasan-alasan dibalik tiap
rumusan dalam perubahan UUD 1945,
khususnya Bab Kekuasaan Kehakiman.
Meskipun begitu, sayangnya tak ada
gading yang tak retak. Ada sedikit hal
teknis yang sedikit mengganggu, yakni
penomoran halaman pada daftar isi.
Hal ini menjadikan pembaca kesulitan
dalam mencari bab atau tema sesuai yang
diinginkan. Terdapat beberapa kesalahan
dalam penomoran halaman daftar isi pada
buku ini. Hal ini menjadi penting karena
buku ini memiliki halaman yang terbilang
cukup banyak, yakni 738 halaman.
Namun semoga jika nanti dilakukan
revisi kembali, hal ini tidak terjadi lagi.
Karena selebihnya, kita dapat menyelami
dan menggali perdebatan para pengubah
Konstitusi yang tak akan pernah mengenal
kata cukup dalam buku ini. Layaknya mata
air yang terus memancar, dia akan terus
menjernihkan pemahaman kita tentang tiap
rumusan dalam Konstitusi kita. Sehingga
kita tidak salah dalam memahami dan
menghayati Konstitusi. Semoga. []

Dalam Dua Dunia
Oleh Abdul Ghoffar
Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi

A

pa yang terbayang di benak
kita saat terbayang peradilan
tertinggi pada sebuah negara?
Gedung angkuh, hakim yang
berwibawa, atau putusan dari lembaga
tersebut. Dalam sebuah lembaga peradilan,
putusan bak mahkota bagi seorang raja.
Sebab kewibawaan lembaga diukur dari
seberapa adil putusan yang dibuatnya.
Dalam sebuah buku berjudul,
Constitutional Rights in Two Worlds:
South Africa and The United States
(2009), yang ditulis oleh Mark S. Kende,
Profesor Hukum dari Drake University,
Amerika Serikat, disajikan hasil penelitian
perbandingan putusan-putusan yang
dikeluarkan oleh
lembaga peradilan
tertinggi pada dua dunia yang berbeda,
yaitu Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan
(Benua Afrika) dan Mahkamah Agung
Amerika Serikat (Benua Amerika).
Kende memfokuskan pada penelitian
terkait hak konstitusional berdasarkan
putusan kedua lembaga peradilan
tersebut dengan tema yang sama. Alasan
dipilihnya Afrika Selatan dan Amerika
Serikat adalah karena kedua negara dinilai
tumbuh dari revolusi yang menolak tirani.
Selain itu, konstitusi yang ditafsir oleh
kedua lembaga tersebut adalah samasama konstitusi yang dianggap sebagai
konstitusi yang fenomenal. Konstitusi
Amerika adalah konstitusi tertulis tertua di
dunia bahkan menjadi model bagi banyak
negara. Sementara Konstitusi Afrika
Selatan, meskipun relatif baru, tetapi—
menurut Cass Sunstein, seorang Guru
Besar Hukum terkemuka dari Harvard Law
School—telah dianggap sebagai konstitusi
yang paling mengagumkan dalam sejarah
dunia, bahkan dianggap yang terbaik.
Di samping itu, Amerika
Serikat dan Afrika Selatan sama-sama
pernah menghadapi persoalan rasisme
yang massif, dan kedua negara dinilai
sama-sama negara adidaya. Amerika
Serikat adalah negara adidaya level dunia,
Afrika Selatan—oleh Kende—dianggap
sebagai negara adidaya di wilayahnya

Judul
Penulis
Penerbit
Terbit
Jumlah

(mungkin
h a n y a
disaingi
o l e h
Nigeria).
Alasan lainnya, sistem hukum dari kedua
negara secara historis terkait dengan
Inggris.
Selain menulis alasan pemilihan
karena faktor persamaan, Kende juga
tidak menutup mata tentang perbedaan
mendasar pada dua negara tersebut.
Kontitusi Afrika Selatan ditulis oleh
kelompok perwakilan yang terpilih
dengan mendasarkan pada sistem hukum
campuran Romawi-Belanda-Inggris, civil
code dan common law. Selain itu Afrika
Selatan adalah negara berkembang, di
belahan bumi Selatan, yang menyebut
dirinya Bangsa Pelangi (rainbow nation)
karena terdiri dari multikultur. Di sana
kulit hitam menjadi penghuni mayoritas,
tetapi dalam sejarahnya selalu tertindas
dan diperlakukan seperti minoritas.
Sementara Konstitusi Amerika
dibuat oleh para tokoh kulit putih keturunan
Inggris yang mendasarkan sistem common
law Inggris. Amerika Serikat juga dianggap
sebagai negara industri “pertama dunia”

: Constitutional Rights in
Two Worlds: South Africa
and the United States
: Mark S. Kende
: Cambridge University
Press
: 2009
: 321 Halaman

dengan kelas menengah yang besar dan
beragam. Selain itu, negara adidaya ini
juga diterpa persoalan multikulturalisme.
Setelah memberikan alasan dasar
pemilihan terhadap kedua negara tersebut,
Kende menentukan persoalan apa yang
akan ditelitinya. Ada tujuh masalah yang
menjadi obyek penelitian, yaitu terkait
putusan hukuman mati (the death penalty),
persamaan gender (gender equality),
hak-hak gay (gay rights), affirmative
action, kebebasan berekspresi (freedom of
expression), kebebasan beragama (freedom
of religion), dan hak-hak sosioekonomi
(socioeconomic rights).
Dari ketujuh persoalan tersebut,
Kende melihat ada dua hal yang sangat
kontras antara Putusan Mahkamah
Konstitusi Afrika Selatan dengan Putusan
Mahkamah Agung Amerika, yaitu terkait
putusan hukuman mati dan hak-hak gay.
Terkait
hukuman
mati
(the
death penalty), menurut Kende ada
pemandangan yang berbeda. Mahkamah
Agung Amerika Serikat dalam putusannya
tetap memberlakukan hukuman mati.
Sementara Mahkamah Konstitusi Afrika
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Selatan sudah menghilangkan hukuman
tersebut.
Sedikitnya ada tiga alasan mengapa
Amerika Serikat tetap memberlakukan
hukuman mati. Pertama, pada amandemen
kelima, Konstitusi Amerika Serikat
melegalkan hukuman mati. Ini lah yang
dianggap sebagai penyebab sulitnya
menghilangkan hukuman tersebut. Kedua,
Amerika Serikat memiliki sistem juri. Dan
ketiga, Konstitusi Amerika Serikat tidak
memiliki a limitations clause. Meskipun
demikian, baru-baru ini Mahkamah Agung
Amerika membatasi hukuman mati bagi
orang yang cacat mental dan masih berusia
remaja.
Sedangkan penghapusan hukuman
mati yang dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi Afrika Selatan, menurut
Kende, harus dilihat dari banyak faktor,
diantaranya harus dilihat dari sejarah
pahit bangsa itu. Menurutnya, pada masa
masih berlaku politik apartheid pidana
mati telah dijadikan sebagai alat khusus
untuk mengendalikan dan menghukum
penentang
apartheid.
Pencabutan
hukuman mati di negara ini bermula dari
kasus Makwanyane, yaitu sebuah kasus
pembunuhan dengan dua terdakwa yang
kemudian dijatuhi hukuman mati.
Terhadap kasus tersebut, Divisi
Banding Mahkamah Agung menolak
banding
kedua
terdakwa
dengan
memberi kesimpulan bahwa “keadaan
pembunuhan itu sedemikian rupa
sehingga terdakwa harus menerima
hukuman terberat yang diizinkan menurut
hukum.” Kasus tersebut kemudian
dibawah ke Mahkamah Konstitusi untuk
diberikan putusan apakah hukuman mati
dalam kasus pembunuhan sesuai dengan
ketentuan UUD. Pemohon mendalilkan
bahwa hukuman mati bertentangan dengan
Pasal 9 dan 11 (2) Konstitusi. Pasal 9
mengatakan, “every person shall have the
right to life.” Dan, Pasal 11 (2) berbunyi,
“no person shall be subject to torture of
any kind, whether physical, mental or
emotional, nor shall any person be subject
to cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment.”
Berangkat dari Pasal 9 Konstitusi
Afrika Selatan yang menegaskan setiap
orang berhak untuk hidup, dan Pasal 11
Ayat 2 yang menegaskan tidak seorang
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pun yang akan mengalami penyiksaan
dalam bentuk apapun, baik fisik,
mental, atau emosional, dan tidak seorang
pun akan dikenakan hukuman kejam,
tidak manusiawi, atau perlakuan yang
merendahkan, maka Mahkamah Konstitusi
Afrika Selatan akhirnya mencabut hukuman
mati. Selain menggunakan pertimbangan
pasal-pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi
juga sudah mempertimbangkan beberapa
hal, diantaranya values and socio-historical,
the right to dignity, maupun the right to
life.
Selain hukuman mati, persoalan
lain yang dianggap kontras diantara dua
lembaga peradilan tertinggi ini adalah
soal hak-hak kaum gay. Menurut Kende,
melalui putusan Mahkamah Konstitusi
di Afrika Selatan pernikahan gay telah
dilegalkan. Sementara di Amerika Serikat,
berdasarkan putusan Mahkamah Agung,
pernikahan gay tetap dilarang.
Putusan melegalkan pernikahan
gay di Afrika Selatan dinilai Kende
sangat monumental. Putusan tersebut
dikeluarkan pada Desember 2005, yang
mana Mahkamah Konstitusi Afrika
Selatan memutuskan bahwa tidak
dibenarkan diskriminasi berdasarkan
orientasi seksual dan memberikan jangka
waktu 12 bulan kepada pemerintah
untuk mengamandemen UU Perkawinan
Nasional dengan mengganti kata-kata
“suami atau istri” dengan kata “pasangan.”
Perubahan UU tersebut resmi disahkan
pada 30 November 2006 oleh Majelis
Nasional Afrika Selatan dengan dukungan
230 suara dan 41 menolak.
Putusan tersebut tentu sangat
berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung
Amerika Serikat yang tetap bersikukuh
bahwa pernikahan seperti itu adalah ilegal.
Isu pernikahan gay dan aborsi menjadi
isu yang sangat kontroversial di negeri
Paman Sam ini. Meskipun pada tingkat
federal masih ilegal, di beberapa negara
bagian pernikahan gay sudah dilegalkan,
seperti di Massachusetts, California, dan
Connecticut.
Kende, dalam akhir tulisan
dibukunya mengatakan bahwa putusanputusan Mahkamah Konstitusi Afrika
Selatan terkait hukuman mati, hak-hak
gay, dan hak sosial-ekonomi sudah sangat
transformatif. Tetapi selebihnya, yaitu

terkait persoalan diskriminasi gender dan
kebebasan berekpresi, dinilai sudah positif
tetapi masih belum cukup. Persoalan lain,
seperti agama dan affirmative action atau
perlakukan khusus terhadap kelompok
tertentu, dinilai sangat mengecewakan.
Meskipun demikian, bagi sebuah lembaga
peradilan yang baru dibentuk seperti
Mahkamah Konstitusi ini, Kende melihat
apa yang sudah dihasilkan sudah sangat
bagus. Dan bahkan, ia melihat putusanputusan tersebut sudah bisa dijadikan
warisan yang sangat luar biasa. Kende
melihat Afrika Selatan, saat ini, dinilai
sangat berbeda dengan bangsa-bangsa
Afrika lainnya yang mana mempunyai
konstitusi tetapi tidak mempunyai
konstitusionalisme.
Sementara terhadap Mahkamah
Agung
Amerika
Serikat,
Kende
memberikan penilaian bahwa putusanputusan Mahkamah Agung Amerika dinilai
lebih konservatif pada hampir semua
persoalan yang diteliti, kecuali dalam hal
kebebasan berekspresi. Ini dikarenakan
Mahkamah Agung Amerika sering
bergantung pada originalist methodology.
Mekipun begitu, anehnya, Mahkamah
Agung Amerika secara institusional,
menurut jajak pendapat, memiliki tingkat
kepercayaan yang lebih tinggi di mata
publik. Hal ini dapat dimengerti karena
lembaga ini sudah lebih dari 200 tahun,
dan hakimnya diangkat seumur hidup
sehingga bisa lepas dari tekanan publik.
Sementara Pemerintah Federal dan cabang
kekuasaan negara lainnya biasanya
mematuhi keputusan Mahkamah Agung.
Persoalan lain yang ada pada
Mahkamah Agung Amerika, menurut
Kende,
adalah
hakim-hakimnya
terpolarisasi secara pribadi dan politik dari
kaum liberal dan konservatif. Selain itu,
Putusan Mahkamah Agung Amerika dinilai
lebih doktrinal. Artinya, putusan yang
diambil cenderung mengikuti pola lama
yang dibangun oleh para pendahulunya.
Dari hal-hal tersebut, Kende semakin
berkeyakinan bahwa Mahkamah Agung
Amerika sangat konservatis sehingga sulit
untuk melakukan terobosan-terobosan
hukum. Oleh karenanya menjadi wajar
jika hukuman mati masih diberlakukan,
dan pernikahan gay juga masih dilarang.
Wallahu’alam Bishawab.[]

Mencari [Re]desain Pemilu Demokratis
Oleh Rendy Pahrun Wadipalapa
Pengajar pada FISIP Universitas Airlangga Surabaya

P

emilihan Umum, banyak didaku
sebagai perangkat demokrasi
yang paling konkret yang
dapat dilihat dan dijadikan
sebagai bukti praksis politik suatu negara
demokratis. Sebagai bukti prosedural,
pemilu tidak dapat tidak menduduki posisi
paling penting dalam hubungannya dengan
dimensi hukum dan politik sekaligus. Dari
aspek hukum, pemilu menghasilkan basis
legitimasi yang memberikan jaminan
bagi pemenang kontestasi politik tersebut
untuk memegang kendali dalam suatu
jabatan, mendapatkan wewenangnya, dan
memiliki hak atau privilese tertentu yang
disahkan oleh hukum. Sementara itu dari
aspek politik, pemilu menentukan prosesi
konsolidasi dan stabilisasi kekuasaan.
Indonesia dikenal sebagai negeri
dengan tingkat demokrasi yang amat
baik di permukaan; namun sangat rentan
dari aspek legislasi. Tingginya sengketa
pemilu kepala daerah di pelbagai wilayah
menunjukkan kerentanan itu.
Dari
sudut
pandang
inilah
kemudian kita menemui relevansi dari
buku Alan Renwick, The Politics of
Electoral Reform; Changing The Rules
of Democracy. Diterbitkan pada tahun
2010 dan dipasarkan secara massif di
media online pada tahun 2011, sebetulnya
gagasan tentang reformasi elektoral atau
pembaharuan pemilu di banyak negara,
sebagaimana diangkat oleh buku ini,
sudah mulai dibutuhkan pada satu hingga
dua dekade sebelumnya.
Renwick membuka uraiannya yang
tajam dalam bab pertama dengan menjawab
pertanyaan what motivates actors? Dengan
itu ia bermaksud menggiring pembaca pada
analisisnya atas konfigurasi aktor-aktor
politik sambil melihat masing-masing
motivasi dan kepentingannya yang saling
terkait pada sistem politik. Konfigurasi
itu menemui urgensinya tatkala pembaca
tiba pada elaborasi mengenai tipologi
aktor dalam “kepentingan atas kekuasaan”
(power interests), suatu istilah yang populer

namun sangat
a b s t r a k
dan
sukar
diartikulasikan
dalam naskahnaskah akademik
dalam negeri.
Kontekstualisasi
konsep
dan
asumsi-asumsi teoretik juga dilakukan di
beberapa negara dengan sistem demokrasi
pemilu yang belum matang, semisal Italia
dan Jepang (halaman 111 dan 129). Dua
kasus dari dua negara berbeda ini rupanya
memiliki kemiripan dengan Indonesia,
terutama dalam kaitannya dengan
persoalan stabilitas sistem pemilu dan
hubungan antara elite-massa. Khusus pada
topik kedua, Indonesia berkepentingan
untuk memperhatikan dengan serius
desain politik yang mampu memberikan
proporsionalitas dalam dua kutub: elite,
juga massa.
Deret Soal
Banyak persoalan yang dapat
dideretkan dalam kaitan elite-massa,
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The Politics of Electoral
Reform; Changing The
Rules of Democracy
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terutama persoalan representasi—sesuatu
yang juga dijelaskan dengan amat baik
dalam buku ini. Pelajaran politik hasil dari
komparasi di pelbagai negara dijelaskan
dengan runtut dan segar, yang kurang
lebih dalam empat bab sekaligus (halaman
167-238). Sebagai contoh, pembelajaran
penting dapat ditarik dari kasus Italia
dan juga Jepang di masa lalu yang amat
kesulitan untuk memberikan deskripsi dan
Juli 2011 KONSTITUSI

111

PUSTAKA
penjelasan atas hubungan ideal elite politik
dan massa. Permasalahan pokoknya bukan
pada tidak ditaatinya sistem, melainkan
justru karena semua pelaku politik
“terlampau taat” pada sistem representasi
proporsional—sistem yang juga “ditaati”
dan dipegangi erat-erat oleh pelaku politik
dalam negeri. Oleh Renwick, kekeliruan
sistem ini di pelbagai negara diidentifikasi
dari pelbagai aspek, mulai aktor, perangkat
politik, sistem kepartaian, dan seterusnya,
yang membuat keutuhan analisis dalam
buku ini tetap terjaga.
Jika berpaling pada konteks dalam
negeri, tesis Renwick boleh jadi relatif
dapat dibuktikan keabsahannya. Dilihat
dari derajat partisipasi masyarakat, angka
golput yang terus bertambah bukan semata
menjadi indikator melemahnya relasi
masyarakat dengan elite atau relasinya
dengan pergelaran pemilu; melainkan juga
melemahnya hubungan publik dengan
sistem politik itu sendiri. Kesemuanya
bermuara pada tidak ringkasnya prosedur
demokrasi. Pilgub yang bersifat regional
telah menghabiskan anggaran yang amat
besar serta waktu yang lama (yang dalam
beberapa situasi dan kasus dapat mencapai
tenggat satu semester), sehingga kesan
boros harus diterima oleh semua pihak.
Kenyataan ini telah membelit masyarakat
ditengah-tengah dua tegangan: legislasi dan
peserta pemilu. Yang pertama menyediakan
legitimasi bagi sebuah pemilu yang
absah sesuai hukum. Ini berarti bahwa
legislasi juga harus memfasilitasi segala
mekanisme demi terciptanya kepastian
hukum dan keadilan pemilihan pemimpin.
Sedangkan yang kedua diberi ruang gerak
seluas-luasnya untuk menuntut keadilan
pemilihan umum.
Persoalan lain yang berkaitan
dengan
asas
representasi
adalah
penyerahan mandat secara penuh kepada
individu yang terpilih sebagai wakil
rakyat, yang kemudian terbukti menjadi
blunder sistem politik yang paling serius
sekaligus berakibat panjang dalam sejarah
hubungan antara publik dan parlemen.
Kreatifitas politik Dewan Perwakilan
Rakyat dalam tiap manuver kontroversial
di satu sisi, dan ketidakberdayaan publik
di sisi lain adalah gejala yang berulang dan
semestinya memerlukan jawaban segera.
Diakui maupun tidak, rendahnya
produktifitas legislasi DPR, jika diukur
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dari kuantitas produk legislasinya, telah
menunjukkan keterbatasan visi sosial dan
politik yang akut. Keterbatasan sekaligus
kegagalan itu dihasilkan dari beberapa
hal berikut. Pertama, adalah karakter
politik dari kaum intelegensia dan politisi
Senayan yang sangat bergantung kepada
partai politik, bukan kepada konstituen
yang memilihnya. Dependensi politik ini
dapat dijelaskan karena tidak ada kegiatan
politik tanpa sepengetahuan partai politik
tempat bernaung anggota DPR.
Demikian pula tidak ada keputusan
politik yang tidak mendapat restu partai.
Ikatan dalam arti harafiah ini tidak dapat
dibantah apalagi diputus, oleh karena
begitu ikatan ini terputus maka gugur pula
hak dan kedudukan seseorang sebagai
anggota DPR karena ia tidak lagi memiliki
fraksi partai politik. Dengan partai sebagai
episentrum politik, maka bagi wakil
rakyat, konstituen adalah urusan periferi
yang dapat ditunda bahkan dinafikan.
Kedua, kegiatan politik terutama
berpusat pada tokoh sentral dan dominan
diantara para anggota itu sendiri, baik
dalam level fraksi maupun komisi,
sehingga mengecilkan peran anggota
lainnya dan menciptakan suatu alasan
untuk mengendurkan aktifitasnya dengan
dalih bahwa perannya telah terwakili oleh
tokoh sentral tertentu.

Ketiga, sejak pembaharuan politik
di tahun 1998, terjadilah super optimisme
rakyat sehingga kedaulatan dan kritisisme
politiknya diserahkan kepada legislatif
yang telah mengalami penguatan. Harapan
membumbung rakyat itu terbukti menjadi
senjata makan tuan dan gagal dibayar oleh
anggota dewan yang diserahi mandat dan
kepercayaan politik. Sebab, penyerahan
kedaulatan politik telah menciptakan
kekuasaan sendiri kepada wakil rakyat
untuk menentukan dan mengatur sendiri
diri dan pikirannya secara total. Super
optimisme rakyat terhadap reformasi
dengan mengalihkan kedaulatan politiknya
kepada rakyat telah membuat masyarakat
politik limbung. Sebaliknya, pengalihan
kedaulatan itu memperkuat kedudukan
dan kekebalan DPR dari kontrol konstituen
yang memberinya kekuatan.
Kendati tidak memberikan uraian
yang teknis, tetapi pelbagai soal diatas
dapat direfleksikan dan ditemukan
alternatif pemikiran yang segar dalam buku
ini. Melalui metode komparatif politik
di empat negara, selain Jepang, Italia,
dan Prancis, masih ada juga komparasi
dengan negara Selandia Baru. Kegagalan
umum dan kesulitan politik yang menimpa
negara-negara diatas rupanya juga dialami
oleh bangsa kita.[]
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Menelaah Praktik Demokrasi Langsung
Oleh Fahrul Muzaqqi,
Staf pengajar Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP), Universitas Airlangga

“D

emokrasi
memang
memiliki
beragam
wajah.”
Kalimat
itulah yang pertama
muncul dari tulisan Micheline CalmyRey, seorang Mentri Luar Negeri
Switzerland, mengawali prakata buku
“Direct Democracy: The International
IDEA Handbook.” Ia sangat mendukung
upaya International IDEA (Institue for
Democracy and Electoral Assistance)
– sebuah organisasi intergovernmental
yang berbasis di Stockholm, Swedia, dan
memiliki banyak kantor di Amerika Latin,
Afrika dan Asia, dimana misinya adalah
memperkuat proses maupun institusi
demokratis – untuk mendiseminasi
pengetahuan maupun best practices
mengenai demokrasi langsung (direct
democracy). Buku ini merupakan salah
satu proyek besar Internasional IDEA
untuk menghadirkan kemanfaatan direct
democracy di seluruh dunia dan menelaah
praktik direct democracy di enam negara,
yaitu Hungaria, Switzerland, Uganda,
Amerika Serikat (Oregon), Uruguay
dan Venezuela. Tentu saja buku ini
lebih menggunakan pendekatan empiris
ketimbang teoretis-filosofis.
Kenapa direct democracy itu penting?
Barangkali pertanyaan ini yang pertamatama keluar di benak kita ketika membaca
judul buku tersebut. Demokrasi secara
sederhana dipahami sebagai pemerintahan
dari mereka yang diperintah (regierung der
regierten). Pengertian yang sederhana itu
menjadi teramat rumit ketika kita menyoal
bagaimana pemerintahan model semacam
itu diterapkan dan diperdebatkan. Tradisi
teori maupun praktik demokrasi dalam
sejarahnya telah berevolusi sedemikian
rupa sehingga memunculkan berbagai
varian demokrasi termasuk salah satunya
direct democracy yang dibahas dalam
buku ini. Pada intinya, direct democracy
memiliki ikhtiar yang sama dengan varian
demokrasi yang lain, yakni bagaimana
mendekatkan (bahkan menyatukan) antara
pemerintah (governing) dengan yang
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diperintah (governed) sehingga kedaulatan
rakyat bisa dengan maksimal diwujudkan.
Pun, gagasan maupun praktik direct
democracy, dalam pandangan saya, bisa
dikatakan sebagai kebangkitan kembali
(revivalism) demokrasi klasik Yunani
Kuno dalam bentuk modern.
Lebih jauh, direct democracy
dinilai bisa melengkapi kelemahankelemahan yang masih ada dalam
demokrasi perwakilan (representative
democracy) sebagai gagasan maupun
praktik demokrasi mainstream di negara
modern.
Representative
democracy
dalam praktiknya cenderung elitis dan
kurang mampu mewujudkan aspirasiaspirasi masyarakat sehingga seringkali
disebut dengan thin democracy atau
kadang disebut dengan deficit democracy.
Namun keberadaan direct democracy
sebenarnya tidak dimaksudkan untuk
menggantikan ataupun mengoposisikan
dengan
representative
democracy
melainkan lebih sebagai pelengkap bagi

Direct Democracy:
The International
IDEA Handbook
241 halaman
Stockholm, Swedia,
2008
International Institute
for Democracy and
Electoral Assistance
Virginia Beramendi,
Andrew Ellis, Bruno
Kaufman, Miriam
Kornblith, Larry
LeDuc, Peddy
McGuire, Theo
Schiller, Palle
Svensson

efektivitas demokrasi yang dijalankan di
negara-negara demokrasi maju tersebut.
Bagaimanapun, representative democracy
tetap diperlukan karena terkadang ada
isu-isu sosio-politik yang membutuhkan
respon dan keputusan yang cepat sehingga
tidak memungkinkan apabila harus melalui
konsultasi publik – sebagai salah satu
mekanisme direct democracy) – terlebih
dahulu. Di samping itu, direct democracy
dianggap bisa mendisiplinkan para wakil
rakyat terpilih dalam menjalankan tugastugasnya sehingga lebih transparan dan
akuntabel.
Bentuk-bentuk demokrasi langsung
yang dijalankan sangatlah variatif.
Setidaknya ada empat kategori besar
bentuk mekanisme demokrasi langsung,
yaitu: referendum, inisiatif warga (citizens’
initiatives), agenda inisiatif (agenda
initiatives atau sering juga disebut inisiatif
legislatif popular/popular legislative
initiatives), dan recall.
Pertama, referendum. Prosedur yang
diterapkan dalam referendum memberikan
warga yang sudah berhak memilih untuk
memilih secara langsung mengenai sebuah
isu spesifik dalam bidang politik, konstitusi
atau legislatif. Dalam hal ini, referendum
yang diajukan oleh warga disebut dengan
citizen’s initiative (dibahas berikutnya).
Di samping itu, referendum bisa juga
Juli 2011 KONSTITUSI

113

PUSTAKA
dilakukan ketika otoritas pemerintahan
(political authorities) – eksekutif dan
legislatif di tingkat nasional maupun
lokal – memutuskan untuk memvoting
sebuah isu atau ketika voting diperlukan
berdasarkan undang-undang atau aturan
yang berlaku. Referendum yang digagas
oleh political authorities itu disebut
dengan referendum. Dalam beberapa
kasus, prosedur referendum dilakukan
ketika ada minoritas dalam legislatif
meminta referendum untuk memutuskan
sebuah isu. Hasil referendum bersifat
mengikat secara legal karena dijamin
oleh undang-undang atau terkadang
hanya digunakan oleh pemerintah untuk
keperluan laporan saja. Dari beberapa
negara yang diteliti secara mendetail
(Switzerland, Venezuela, Amerika Serikat
[Oregon] dan Hungaria) referendum
biasanya dilakukan karena beberapa
alasan. Pertama, mereka menggunakan
referendum untuk mengkampanyekan
Undang-Undang yang tidak lolos di
Parlemen. Kedua, referendum diinisiasi
oleh otoritas politik untuk menunjukan
dukungan dari masyarakat (popular
support) terhadap presiden (pemimpin
politik) atau pada pemerintahan. Ketiga,
referendum dilakukan untuk menunjukan
dukungan masyarakat terhadap kebijakan
yang spesifik dari pemerintah.
Dalam sejarahnya, terdapat dua
praktik referendum yang sekarang ini
sering dirujuk di berbagai Negara, yakni
mandatory referendum dan optional
referendum.
Mandatory
referendum
pertama dikenal pada tahun 1790an di
Prancis saat Napoleon I menggunakan
referendum
untuk
mengumpulkan
persetujuan dari masyarakat ketika
ia mengakuisisi kekuasaan (hal. 42).
Namun mandatory referendum Napoleon
I itu dianggap hanya digunakan untuk
menjustifikasi kekuasaan saja. Dewasa ini
mandatory referendum lebih digunakan
sebagai ajang otoritas politik untuk
berkonsultasi
ataupun
mendapatkan
persetujuan atas kebijakan yang hendak
ditetapkan. Mandatory referendum, dalam
perkembangannya menemukan bentuk
yang lebih baik dengan terinspirasi dari
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praktik referendum dari Switzerland pada
tahun 1848. Dalam konteks ini, mandatory
referendum diperlukan ketika menyangkut
isu-isu politik yang memiliki signifikasi
secara nasional, seperti amandemen
konstitusi, kesepakatan internasional dan
isu yang berkaitan dengan kedaulatan
nasional (hal. 43). Sedangkan optional
referendum
merupakan
referendum
yang murni inisiatif dari eksekutif dan
melibatkan beberapa anggota legislatif.
Praktik referendum jenis ini dilakukan di
Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan
isu pelarangan pernikahan homoseksual.
Di Indonesia sendiri sebenarnya pernah
diberlakukan referendum – walaupun
tidak menjadi UU yang berlaku seterusnya
– yaitu pada saat penentuan masa depan
Timor-Timur yang akhirnya melepaskan
diri dari Indonesia.
Kedua, Inisiatif warga (citizen’s
initiatives), yang diterapkan dengan
memberikan pilihan kepada warga yang
sudah berhak memilih namun diusulkan
oleh sejumlah warga dan bukan pemerintah,
legislatif ataupun otoritas politik yang lain.
Terdapat dua model citizen initiatives, yaitu
direct initiatives dan indirect initiatives.
Yang pertama merupakan inisiatif isu
yang diajukan untuk referendum yang
benar-benar murni dari masyarakat tanpa
ada intervensi dari pemerintah. Sedangkan
yang kedua masih membuka kemungkinan
untuk bekerjasama dalam menyusun isu
atau proposal dengan legislative. Prosedur
citizen’s initiatives biasanya terlebih dahulu
melalui dibuatnya petisi referendum
oleh masyarakat yang isinya antara lain
judul dan sifat referendum, kemudian
petisi itu diedarkan untuk mendapatkan
tanda tangan dengan target jumlah tanda
tangan yang berbeda-beda di setiap
negara. Setelah itu ditetapkan sebaran dari
orang-orang yang berpartisipasi dalam
penandatangan petisi itu dan batasan
waktu untuk mengumpulkan tanda tangan
juga terkadang ditetapkan dalam aturan
yang berlaku.
Ketiga,
agenda
inisiatif
(agenda
initiatives) adalah prosedur dimana warga
dapat mengorganisasikan isu khusus untuk
dibahas dalam agenda parlemen atau

dewan legislatif. Karena inisiatif warga,
maka sejumlah minimum tanda tangan
ditentukan dengan aturan hukum untuk
dibawa ke dewan legislatif. Namun dalam
agenda inisiatif tidak menggunakan voting
dari warga sebagaimana dalam model
inisiatif warga. Oleh karenanya, dalam
agenda inisiaatif posisi legislatif menjadi
penting, yakni sebagai penentu apakah
proposal agenda inisiatif dari warga bisa
dilakukan atau tidak. Umumnya, jumlah
tanda tangan yang harus dipenuhi dalam
agenda inisiatif lebih banyak dibandingkan
dengan inisiatif warga.
Keempat, mekanisme recall yaitu prosedur
yang memperbolehkan warga pemilih
untuk memberhentikan pejabat terpilih
dengan alasan tertentu apabila tanda tangan
yang dibutuhkan telah memenuhi jumlah
minimal menurut aturan yang berlaku. Ada
dua tipe recall menurut tingkat keterlibatan
masyarakat dalam prosesnya (hal. 114): a)
full recall, yaitu recall yang membutuhkan
keterlibatan langsung masyarakat dari
pada fase awal isu recall ini muncul hingga
saat usulan recall ini diterima; b) mixed
recall, yaitu recall yang membutuhkan
keterlibatan masyarakat pada saat inisiasi
isu recall sampai pada proses persetujuan,
melalui pilihan populis. Dua tipe recall ini
bisa digunakan di level nasional maupun
lokal dan juga bisa ditujukan pada pejabat
eksekutif maupun pejabat legislatif.
Barangkali gambaran perihal direct
democracy secara sekilas tersebut masih
sebatas menjadi imaji ke depan bagi
demokrasi di Indonesia. Hal ini bisa
dimaklumi mengingat direct democracy
memang
membutuhkan
pra-kondisi
masyarakat yang mampu untuk mengambil
keputusan-keputusan
publik
secara
rasional. Tentunya di sini mengandaikan
adanya kesadaran politik yang tinggi
dan kesediaan untuk berpartisipasi yang
tinggi pula. Di samping itu, warga negara
menganggap kebutuhan akan demokrasi
sudah menjadi ‘mutlak’ sehingga apabila
terjadi penyimpangan terhadap prinsipprinsip demokrasi maka warga negara
dengan berani dan penuh pertimbangan
rasional mau dan mampu mengupayakan
dilakukannya demokrasi langsung.[]

Kamus Hukum

Rule of Law

I

stilah Rule of law sering kemukakan
sehari-hari. Misalkan ketika seorang
penegak hukum tidak menjalankan
tugasnya atau menjalankan tugas
tetapi
menyalahgunakan
wewenang
yang dimilikinya, maka kadang kita bisa
mengatakan rule of law tidak ditegakkan.
Atau sering kali sebuah rekomendasi
dari setiap permasalahan bangsa, maka
ujung-ujungnya rekomendasinya adalah
“menegakkan rule of law”. Tetapi
bagaimana dengan paham rule of law
sendiri?
Di dalam konstitusi kita sendiri
sebelum dilakukan amandemen, dalam
penjelasan UUD 1945 menyebutkan
sebuah istilah asing (Jerman) tersebut
yaitu rechtsstaat, untuk menyebut
Indonesia sebagai negara hukum, yang
dipertentangkan dengan negara kekuasaan
(machtsstaat). Memang negara hukum
sering kali dipadankan dengan rule of law
atau rechtsstaat.
Oleh beberapa ahli, misalkan
menurut Frans Magnis Suseno dalam
“50 Tahun Negara Hukum, Media
Indonesia, (12/8/1985), menyatakan
kalau UUD 1945 sengaja memakai kata
Rechtsstaat dan Machtssaat bukan tidak
ada relevansinya, tetapi relevansinya
bahwa negara yang baru didirikan ini
mau ditempatkan tegas-tegas dalam
tradisi negara hukum modern. Namun,
oleh
Soetandyo
Wignjosoebroto
dalam tulisannya “Negara Hukum dan
Neokolonialisme:
Sebuah
Epilog",
rechtsstaat bahasa asalnya dapat dilihat
pada RR 1864 atau Regeringsreglement
atau Peraturan tentang Tata Pemerintahan,
yang menjadi dasar konstitusi pemerintahan
Hindia Belanda, ialah rechsstaat sebagai
deklarasi bahwa Hindia Belanda adalah

organisasi pemerintahan yang disusun atas
dasar kesiapannya untuk menundukkan diri
pada ketentuan perundang-undangan, dan
tidak secara vulgar mendasarkan diri pada
besarnya kekuasaan politik (machtsstaat)
Rule of Law sesuai sumber Wikipedia,
menyatakan sebagai pepatah hukum yang
menyatakan bahwa tidak ada orang berada
di atas hukum, tidak ada yang dapat
dihukum oleh negara kecuali melakukan
pelanggaran hukum, dan bahwa tidak ada
yang dapat dihukum melanggar hukum
kecuali dengan cara yang ditetapkan oleh
hukum itu sendiri. Rule of Law berdiri
bertentangan dengan gagasan penguasa
berada diatas hukum sebagai ciri hukum
Romawi, hukum Nazi dan sistem hukum
lainnya.
Ungkapan ini telah digunakan
sejak abad ke-17, tetapi konsep ini
lebih tua. Sebagai contoh, filsuf
Yunani Aristoteles juga mengatakan,
“Hukum harus memerintah”. Negara
hukum adalah negara yang berdiri diatas
hukum yang menjamin keadilan bagi
warga negaranya. Keadilan sebagai
syarat tercapainya kebahagiaan rakyat
sehingga perlu diajarkan agar menjadi
warga negara yang baik. Bagi Aristoteles
yang memerintah bukan orang, akan tetapi
fikiran yang adil, sedangkan penguasa
hanya pemegang hukum dan keseimbangan
saja.
Dalam perkembangan sejarahnya,
sehingga muncul negara hukum sesuai
faham Imanuel Kant, Frederick Julius
Stahl, kemudian keluarlah teks klasik
tentang tentang “rule of law” dari Dicey,
bahwa negara hukum memuat tiga unsur:
supremacy of law, equality before the law
dan konstitusi yang berdasar hak asasi.
Sebagaiman menurut Dicey, tidak ada

hukum istimewa yang membedakan dengan
sistem kontinental dan primer adalah
grondrechten, bukan Undang-Undang
Dasar sebagaimana sistem kontinental.
Latar belakang dan sistem hukum yang
menopang konsep rechsstaat dan rule of
law berbeda, sejarah “rechsstaat” lahir
dari perjuangan revolosioner menentang
absolutisme. Sementara “rule of law”
berkembang secara evolosioner. Sistem
penopang konsep rechtsstaat adalah
sistem “civil law” sedangkan rule of law
bertumpu atas sistem hukum yang di sebut
“common law”. Kedua sistem hukum
ini memliki karakteristik yang berbeda
dimana civil law adalah administratif
sedangkan common law adalah yudisial.
Di negara-negara sosialis, juga memiliki
konsep socialist legality.
Apakah Indonesia termasuk negara
hukum? Apa arti paham negara hukum
tersebut bagi Indonesia?
Para ahli Indonesia sebelum tahun
1970-an, pada dasarnya sudah banyak
yang membahas paham negara hukum
ini secara khusus dikaitkan Indonesia.
Sebut saja, Soediman Kartohadiprojo
dalam pidato pengangkatannya sebagai
guru besar Universitas Indonesia pada
17 Januari 1953 mengemukakan “Negara
Republik Indonesia Negara Hukum”.
Kemudian, Oemar Seno Adji dengan
“Indonesia Negara Hukum” sebagai
prasaran Simposium “Menjelajah Trace
Baru” yang diadakan UI pada Mei
1966. Selanjutnya tidak ketinggalan,
Sunarjati Hartono “Apakah the Rule of
Law Itu?” (Bandung; 1968), Moh Hatta,
“Menuju Negara Hukum” pada pidato
pada penerimaan gelar Doctor Honoris
Causa dari UI, 30 Agustus 1975 dan
Padmo Wahjono dengan ”Indonesia ialah
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Negara yang Berdasarkan atas Hukum”
pada pidato pengukuhan Guru Besar pada
FH UI 17 November 1979.
Para ahli diatas, pada dasarnya
membahas konsep dan unsur-unsur paham
negara hukum, baik yang dikembangkan
negara dengan tradisi common law, civil
law, termasuk konsep negara hukum di
negara-negara sosialis. Beberapa unsur
negara hukum dipengaruhi sejarah masingmasing negara, tugas negara, ideologi
masing-masing negara. Namun,unsurunsur negara hukum pada dasarnya
terdapat di negara Indonesia dengan adanya
pemisahan kekuasaan, penghormatan hak
asasi manusia, persamaan di depan hukum.
Selain itu, ada legality, tidak saja meliputi
legalitas materiil dan formil dalam arti
memerhatikan hirarki dari peraturan
perundang-undangan yang ada.
Penulis mensarikan pendekatan
komparatif Sunaryati Hartono yang
lebih menggunakan pendekatan idée dan
faktual, atas tiga negara, yakni Inggris,
Amerika Serikat dan Belanda, termasuk
Indonesia yang menunjukkan perjuangan
menegakkan rule of law adalah dalam arti
materiil, bukan formil sebagaimana di negara
totaliter pun menegakkan rule of law.
Rule of Law sebagaimana dikatakan
oleh Friedman dalam “Law in a Changing

Society”, sebagimana dikutip Sunaryati
Hartono dalam “Apakah Rule of Law Itu?”
(1976) memiliki arti formil dan materiil.
Dalam arti formil maka rule of law adalah
“organised public power”. Dalam arti
tersebut maka, “any system of norms based
on a hierarchy of order, even the organised
mass murders of the Nazi regime, quality
as law”.
Namun, tentu bukan pengertian
tersebut yang dimaksud, karena setiap
negara menegakkan rule of law. Tetapi
yang dikehendaki memiliki makna
materiil, menyangkut ukuran hukum yang
baik dan buruk, atau just atau unjust law.
Oleh karena menyangkut keadilan, maka
masing-masing negara memiliki arti
berbeda-beda dan tiap-tiap masa di dalam
negara bisa berbeda memberikan arti
menegakkan rule of law.
Sekalipun demikian, inti pengertian
rule of law tetap sama yaitu rule of law
harus menjamin apa yang oleh masyarakat
yang bersangkutan dianggap sebagai
keadilan, terutama keadilan sosial. Masih
kata Friedman, “The basic value remains
the sama: the fullest possible provision by
community, of the conditions that anable
the individual to develop into a morally
and intellectually responsible person.
But the means by which this goal is to be
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attained, cannot but be deeply influenced
by the social conditions in which we live”
Selanjutnya,
T.
D.
Weldon
menyelidiki arti suatu bangsa yang tidak
memiliki rule of law, maka akhirnya
berkesimpulan rule of law dalam arti
pertama tidak hanya memiliki sistem
peradilan yang sempurna diatas kertas saja,
akan tetapi ada dan tiadanya tergantung
apakah rakyatnya benar-benar menikmati
keadilan, dalam arti perlakuan yang adil,
baik dari sesama warga negara maupun
pemerintahannya. Dalam arti kedua, rule
of law lebih bermakna sloganistik, dimana
slogan ini senantiasa dihubungkan dengan
sistem hukum di Inggris dan Amerika
padahal sifatnya tidak universal, berlaku
umum di seluruh dunia.
Dengan demikian, rule of law sesuai
paham Inggris, kalau tidak diartikan
sebagai the rule of just law, yang kini
artinya the rule of social justice, maka
penegakan rule of law dapat menimbulkan
suatu negara kekuasaan. Bahkan dapat
merupakan hanya alat bagi penguasa
untuk mempertahankan dan memperbesar
kekuasaannya.
Sedangkan penelitiannya rule of
law di Amerika Serikat berkisar seputar
Hak Asasi Manusia, karena memang dari
paham tersebut titik tolaknya. Bahwa apa
yang dianggap rule of law, senantiasa
harus ditentukan oleh Supreme Court
di dalam fungsinya sebagai hakim yang
tertinggi. Sedangkan di Belanda, tekanan
rule of law lebih kepada pertentangan
antara faham kedaulatan negara, melalui
kedaulatan hukum dari Krabbe untuk
sampai pada kesimpulan, bahwa agar
supaya hukum benar-benar merupakan
kekuasaan tertinggi dalam negara, maka
tidak cukup pemerintah harus tunduk
pada hukum, akan tetapi juga untuk
menjaminnya, maka para hakimlah yang
diberikan tugas dan wewenang untuk
mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah.
Pengawasan
masyarakat
dengan
mencantumkan alasan-alasan hukum oleh
hakim dan sitem yang membuka peluang
banding/ kasasi untuk pengawasan hakim
dari kesewenang-wenangan.
The Rule of Law jika dikaitkan
dengan paham negara hukum (rechsstaat),
kata Sunarjati, maka dalam kesimpulannya
pada dasarnya tidak lain adalah the Rule of
Justice. (Miftakhul Huda)
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