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LAPORAN UTAMA

10 MK Buka Pintu Saksi Alibi
Definisi saksi kini telah mengalami
‘revisi’. Saksi tak lagi harus
mendengar, melihat, dan mengalami
secara langsung peristiwa yang
diperkarakan. Khususnya bagi saksi a
de charge (saksi yang menguntungkan
tersangka ataupun terdakwa). Pintu
hadirnya saksi alibi pun telah dibuka
oleh Mahkamah Konstitusi dalam
putusannya
bernomor
65/PUUVIII/2010. Apa pertimbangan MK?
Dan bagaimana pandangan para ahli?
Simak dalam Laput kali ini.
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K

eterkaitan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan bulan Agustus,
seolah tak terpisahkan. Betapa tidak, selama Agustus 2011,
berbagai event penting dan bermakna kerap diselenggarakan
MK. Di antaranya adalah acara perayaan ulang tahun MK,
berlanjut dengan pemberian penghargaan kepada pegawai
teladan MK, penghargaan kepada para pemenang lomba karya
tulis dan foto jurnalistik yang diselenggarakan MK.
Pada Agustus 2011 juga dilakukan pemilihan Ketua MK baru karena masa
jabatan Mahfud MD telah berakhir. Setelah melalui proses pemilihan yang cukup ketat
dan fair, Mahfud MD kembali terpilih menjadi Ketua MK untuk periode 2011-2014.
Dalam pemilihan Ketua MK, Mahfud menyisihkan hakim-hakim MK lainnya dalam
pemungutan suara yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat. Hasil pemilihan, Mahfud mendapat 5 suara, Harjono 1 suara, Hamdan
Zoelva memperoleh 1 suara dan 1 orang hakim memilih abstain.
Selain berita terpilihnya Mahfud MD sebagai Ketua MK, selama Agustus 2011
ada rangkaian berita Ketua MK berbuka puasa bersama sejumlah tokoh nasional. Di
antaranya, buka puasa bersama dengan Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua KY, Wakil
Ketua PBNU, dan lainnya. Ditambah lagi, berita-berita ruang sidang mengenai uji UU
dan sidang perselisihan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (PHPU).
Lainnya, berita mengenai “Pertemuan Para Pimpinan Lembaga Tinggi
Negara” di Istana Negara. Dalam berita itu para pimpinan lembaga tinggi negara
memberikan pandangan, rekomendasi, observasi terkait hal-hal dalam mengemban
tugas konstitusional. Beberapa hal yang menjadi pembahasan pertemuan itu, menurut
kesepakatan para pimpinan lembaga tinggi negara, yang paling utama adalah persoalan
penegakan hukum dan keadilan.
Tak kalah penting ada berita “Peluncuran E-Audit kerjasama MK dengan
BPK” di Mahkamah Konstitusi. Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, apabila
semua kementerian dan lembaga negara di Indonesia mau mengambil langkah seperti
yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK), maka diharapkan upaya pengendalian,
pencegahan dan pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik.
Hadi juga menjelaskan pentingnya e-audit sebagai mekanisme pemeriksaan
secara elektronik dengan koneksi dari dan ke lembaga-lembaga audit. Data ataupun
informasi dari audit yang berbentuk file data komputer dan terhubung langsung dengan
jaringan internet dapat bisa diakses secara online dan real time oleh para pemeriksa
BPK. Selain itu, pemeriksa BPK melakukan akses data pihak yang diperiksa melalui
sistem informasi. Dengan cara ini, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan
efektif.
Demikian sekilas pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan
selamat membaca!

EDITORIAL

Pengertian Saksi dan Hak Asasi

S

etelah berlaku selama
tiga
dasawarsa,
pengertian
saksi
dalam hukum acara
pidana akhirnya diluruskan oleh
Mahkamah Konstitusi. Pengertian
baru mengenai saksi tersebut
termuat dalam putusan perkara
Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang
dibacakan pada 8 Agustus lalu.
Putusan tersebut mengabulkan
sebagian permohonan pengujian
undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra.
Dalam permohonannya, Yusril mempermasalahkan empat
hal, yakni pengertian saksi, permohonan pengajuan saksi oleh
tersangka dan terdakwa, pemanggilan saksi, serta kewenangan
menilai relevansi kesaksian. Mahkamah menilai, pengertian saksi
yang diatur dalam KUHAP memberikan pembatasan, bahkan
menghilangkan kesempatan tersangka atau terdakwa untuk
mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dia.
Pembatasan dan penghilangan kesempatan tersebut,
menurut Mahkamah, disebabkan oleh frasa ‘’ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri’’ dalam pasal tersebut, yang
memberi syarat bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat
sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana saja
yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan.
Padahal, Mahkamah berpendapat, konteks pembuktian
sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah
tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat tindak pidana
tertentu, melainkan juga meliputi pembuktian bahwa suatu
perbuatan atau tindak pidana adalah benar-benar terjadi.
Saksi alibi, menurut Mahkamah, berperan penting dalam
konteks pembuktian apakah suatu perbuatan atau tindak pidana
benar-benar terjadi. Selain itu, juga dalam pembuktian apakah
tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat
perbuatan/tindak pidana dimaksud. Sekalipun, lanjut Mahkamah,
orang yang bersangkutan tidak mendengar sendiri, tidak melihat
sendiri, dan tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak
pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa tersebut.
Sedangkan perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan
angka 27 KUHAP, menurut Mahkamah, tidak meliputi pengertian
saksi alibi. Selain itu, Mahkamah menilai, pengertian yang ada
dalam pasal tersebut secara umum mengingkari keberadaan
jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang
menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara
lain saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi
kesaksian saksi-saksi sebelumnya.
Bagi Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada
apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu

peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan
perkara pidana yang sedang diproses.
Dalam putusannya, Mahkamah juga mempertimbangkan
apakah kejaksaan berwenang menilai bahwa seseorang yang
diajukan tersangka atau terdakwa tidak memenuhi kualifikasi
sebagai saksi. Mahkamah berpendapat, penyidik tidak dibenarkan
menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan
tersangka atau terdakwa sebelum benar-benar memanggil dan
memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan. Sebelum saksi
dimaksud dipanggil dan diperiksa, menurut Mahkamah, penyidik
tidak berwenang menilai apakah saksi yang diajukan memiliki
relevansi atau tidak memiliki relevansi dengan perkara pidana
yang disangkakan.
Hal yang demikian juga berlaku untuk jaksa penuntut
umum dan hakim. Dengan demikian, sebelum saksi dimaksud
dipanggil dan diperiksa, penuntut umum maupun hakim tidak
berwenang menilai apakah saksi yang diajukan memiliki
relevansi atau tidak memiliki relevansi dengan perkara pidana
yang disangkakan. Penyidik dan penuntut baru bisa menilai
relevansi keterangan saksi setelah melakukan pemanggilan dan
pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa.
Dalam putusan tersebut Mahkamah juga menegaskan,
ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang
menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur
dalam Pasal 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus
ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan
di pengadilan, melainkan juga dalam tahap penyidikan.
Secara tegas Mahkamah menyatakan, penyidik yang
menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan
(memanggil dan memeriksa) saksi atau ahli yang menguntungkan
pada tahap penyidikan; dan hanya memanggil saksi yang
menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja
merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.
Mahkamah menyebutkan pula bahwa pengajuan saksi
atau ahli menjadi hak tersangka atau terdakwa. Untuk memenuhi
hak tersangka/terdakwa tersebut, menurut Mahkamah, penyidik,
penuntut umum, dan hakim wajib memanggil serta memeriksa
saksi atau ahli.
Sekali lagi Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang
mengedepankan hak asasi manusia. Putusan tersebut diambil
dengan menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat
pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka
atau terdakwa. Dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana
diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan
secara adil (due process of law) demi penghormatan terhadap hak
asasi manusia, termasuk upaya perlindungan terhadap tindakan
sewenang-wenang dari pejabat negara. Karena itu, tersangka
dan terdakwa perlu diberi berbagai jaminan untuk membela diri
sepenuhnya, jaminan penerapan asas praduga tidak bersalah, serta
penerapan asas persamaan di hadapan hukum.**
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SUARA PEMBACA

Dorong Judicial Review UU yang menjegal
Langkah Peneliti
Penguasaan teknologi terutama teknologi yang sifatnya
strategis seperti pertahanan, teknologi komunikasi, teknologi
pangan, kesehatan dan lainnya harus dikuasai bangsa Indonesia.
Penguasaan teknologi semacam itu membuat Indonesia tidak lagi
bergantung kepada bangsa lain dan tidak bisa didikte lagi.
Sebenarnya sudah banyak hasil temuan teknologi oleh
para peneliti. Tapi sayangnya tidak banyak dari hasil penelitian ini
dikembangkan menjadi produk. Hasil penelitian hanya tersipan di
rak-rak perpustakaan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
Kalau kondisinya terus begini tentu memprihatinkan.
Siapa pun yang punya kepentingan untuk menyelematkan
bangsa Indonesia ke depan harus mendorong amanat Pasal
31 Undang-Udang Dasar 1945 hasil emandemen yang salah
satunya menyebutkan pemerintah berkwajiban memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dapat benar-benar tercipta.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan judicial
review terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan Pasal 31
UUD 1945 itu melalui MK. Pasal-pasal karet yang membuat
para peneliti tidak dapat berkembang juga harus dihapus. Dan
salah satu pasal yang dapat dikritisi adalah 14 UU No. 18 Tahun
2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Jadi pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan
masa depan teknologi terapan di Indonesia, mari sama-sama
mengkritisi peraturan-peraturan yang menjegal kaki para peneliti.
Salam teknologi!
Haryo Brono
Wartawan Iptek untuk Surat kabar nasional di Jakarta

Kami Mengundang Anda
Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah
Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga
masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik
“Opini”, “Suara Pembaca ” dan “Pustaka”.
Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang berisikan
pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam
terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang
tulisan maksimal 6000 karakter.
Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan
komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.
Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan
resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang
tulisan maksimal 6000 karakter.
Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri,
alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi
Majalah Konstitusi:
Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id
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Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan
cover buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan
mendapat honorarium.
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Peduli Aspek Penegakan Hukum
Persoalan hukum masih menjadi perhatian utama publik. Ini
terjadi karena upaya pemerintah menegakkan hukum tak kunjung
berhasil. Hukum masih jadi permainan hukum. Akibatnya putusan
di pengadilan pun seringkali ditengarai adanya tekanan politik.
Apalagi untuk persoalan korupsi. Akibatnya putusan yang dihasilkan
seringkali tidak mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.
Di sisi praktek mafia peradilan dan praktik KKN masih
marak terjadi. Kondisi ini menggambarkan ketidakmandirian
lembaga peradilan. Padahal lembaga peradilan diharapkan bisa
menjadi benteng terakhir bagi tegaknya hukum di Indonesia.
Berangkat dari persoalan itu situs ini rupanya mencoba
menyajikan portal www.matahukum.com sebagai media online yang
tidak saja menyajikan berita-berita aktual yang berisi konstro sosial,
tapi matahukum.com juga menyajikan perangkat hukum yang berupa
undang-undang dan peraturan maupun berbagai yurisprudensi.
www.matahukum.com khusus menyediakan informasi
yang menyangkut masalah hukum di Indonesia dan perangkat
perundang-undanganganya, peraturan-peraturan pemerintah,
putusan MA yang telah menjadi yurisprudensi, putusan MK, dll.
Selaian itu www.matahukum.com juga menyajikan
informasi aktual proses peradilan mulai dari tingkat Kepolisian,
Kejaksaan, Peradilan, Penyidikan KPK, Peradilan Tipikor,
Peradilan Niaga, Peradilan Pajak, Mahkamah Militer, Mahkamah
Pelayaran, dan PTUN.
www.matahukum.com juga memberikan layanan
informasi tentang kegiatan dan atau tanggapan yang dilakukan
oleh para praktisi-praktisi hukum di luar persidangan.
Dalam mengoprasionalkannya situs www.matahukum.com
terbuka untuk mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga,
baik lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non goverment
yang peduli terhadap aspek penegakan hukum di Indonesia.
Orang-orang yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan
situs ini di antaranya adalah Wina Armada, H.R.S Nasution, E.
Basuning, dan Mira Adyanti yang duduk di jajaran penasehat.
Para pengelolanya adalah Bambang Dwi, Bambang Widodo,
Wisnu Prakoso, Winarno, dan B. Kurniawan. Sekretariat laman
ini berada di Jl. Raya Pondok Gede No. 64C - Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur. (Yazid)

Siapa tidak kenal Jimly Asshiddiqie? Ya. Ia adalah mantan
hakim konstitusi. Kecerdasan dan kualitas keilmuan dalam hukum
ketatanegaraan tidak diragukan lagi. Ratusan buku ia terbitkan,
bahkan beberapa mengalami cetak ulang karena kebutuhan pasar
yang tinggi.
Situs ini membantu Jimly untuk memudahkan masyarakat
luas yang ingin belajar banyak darinya; ingin mengetahui bukubuku yang telah diterbitkan, menyimak kegiatan dan aktivitasnya
baik semasa masih menjabat sebagai hakim maupun setelahnya,
hingga tulisan, artikel, dan liputan media yang tidak jarang masih
menghiasi harian cetak kita dengan komentar-komentarnya.
Anda akan tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Jimly
dalam menyikapi isu-isu terkini. Misalnya, dalam situs pribadinya
ini, Ia mengusulkan agar Chandra Hamzah mundur saja dari
Komisi Pemberantasan Korupsi karena sudah terlalu banyak pro
dan kontra mengenai dirinya. Menurut Jimly, itu untuk menjaga
nama baik KPK. Banyak lagi pikiran-pikirannya yang masih
relevan dan dibutuhkan masyarakat hukum Indonesia.
Lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar
sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982)
dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan
S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar
Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI,
Sandwich Program kerja sama dengan Rechtssfaculteit RijksUniversiteit dan Van Voolenhoven Institute, Leiden (1990).
Tahun 1998 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai
Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti
pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional.
Pengabdiannya pada negara sangat banyak. Jabatan sebagai
Ketua MK pertama adalah karir pertama yang melambungkan
nama dan prestasinya. Hebatnya, ia pernah menjadi Man of
the Year 2008 versi Majalah Globe. Sampai sekarang ia masih
menjadi dosen tidak tetap dan pembimbing pada berbagai fakultas
hukum universitas negeri maupun swasta di Indonesia. (Yazid)
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OPINI

Saksi dan Pembuktian Pascaputusan MK
Oleh Taufik Rachman, SH., LLM
Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Alumnus La Trobe University

P

ada 8 Agustus 2011 merupakan momen
sangat penting dalam Hukum Acara Pidana
di Indonesia, di mana MK memberikan
tafsiran baru atas makna saksi yang
diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana. Makna saksi yang secara gramatikal
dimaknai “hanya” sebagai orang yang mendengar,
melihat dan mengalami sendiri suatu perbuatan pidana
melalui putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 tersebut
mendapatkan makna tambahan “orang yang dapat
memberikan keterangan dalam rangka penyidikan,
penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang
tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri”.
Beberapa pakar
menyebutnya sebagai
masuknya saksi alibi dalam KUHAP yang tentunya
lebih condong memberikan kesempatan penggunaan
“amunisi” baru bagi tersangka ataupun terdakwa
dalam perkara pidana untuk sesegera mungkin
melakukan “pembelaan”dengan menyampaikan saksi
alibi tersebut. Meskipun kesempatan mendatangkan
saksi sebagaimana dimaksud putusan MK tidak
hanya untuk tersangka/terdakwa/advokat saja, polisi/
jaksa juga dapat menggunakan/menghadirkan saksi
tersebut.
Penegasan MK atas eksistensi saksi alibi ini
haruslah dipahami sebagai penegakan hukum pidana
yang lebih menghargai hak-hak konstitusional warga
negara Indonesia, bukan sebagai penegakan hukum
pidana di Indonesia yang pro tersangka atau pro
terdakwa perkara pidana, karena di banyak negara
hal ini sudah menjadi kewajaran dalam penegakan

8

KONSTITUSI Agustus 2011

hukum pidananya dan bukan suatu yang baru, bahkan
di kalangan para akademisi, sebagian besar dapat
dikatakan “tuntas” dengan mengamini eksistensi dari
saksi alibi tersebut.
Siapa Saksi Alibi
Hal yang paling krusial kemudian yang harus
diperhatikan pasca putusan ini adalah siapa yang
menentukan “siapa saksi alibi” untuk diperiksa dan
makna saksi yang “relevan”. Wacana yang muncul
kemudian tentang bagaimana alat bukti disampaikan
dan parameter apa yang digunakan untuk menilai
suatu alat bukti (dalam konteks ini saksi). Di luar
negeri wacana ini dikenal dengan peristilahan
“admissibility of evidence” dan “exercise of evidence”.
Makna “relevan” untuk menilai alat bukti maupun
barang bukti di Indonesia bisa dikatakan belum ada
dan seakan-akan dibiarkan dinilai masing-masing
pihak yang terkait dengan Integrated Criminal Justice
System kita.
Lebih spesifik dengan pembahasan, siapa saksi
alibi yang relevan untuk didengar keterangannya dalam
perkara pidana. Sebagai pengingat, sebelum putusan
MK ini, saksi yang dimaksud direduksi hanya yang
mendengar, melihat dan mengalami perkara pidana
saja atau yang biasa disebut dengan saksi perkara.
Setelah adanya putusan MK, tafsir ini kemudian
diperluas jangkauannya menjadi siapapun bisa
menjadi saksi dalam perkara pidana asalkan relevan.
Pertanyaannya kemudian relevan dengan apa? Dalam
tataran ini makna relevan tetap menjadi sisi gelap yang
butuh untuk segera dijadikan terang.

Makna Relevan
Di negara-negara maju, dalam peraturan Hukum
Acara Pidananya kebanyakan sudah memberikan tafsir
bahwa siapapun bisa menjadi saksi asalkan relevan
dan jika tidak ada hal-hal menurut peraturan mereka
dapat menghalangi mereka menjadi saksi seperti gila
maupun seorang anak. Meskipun dalam kebanyakan
peraturan mereka, gila maupun anak bukanlah
halangan 100% untuk menjadi saksi, asalkan mampu
memberikan cognitive evidence. Terkait dengan
ukuran relevan, di banyak negara common law hal ini
tidak menjadi permasalahan karena sudah ditentukan
maknanya dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagai contoh, di Australia disebutkan
“The evidence that is relevant in a proceeding is
evidence that, if it were accepted, could rationally
affect (directly or indirectly) the assessment of the
probability of the existence of a fact in issue in the
proceeding”. Parameternya adalah 1) Rasionalitas
2) Pengaruh secara langsung maupun tidak langsung
terhadap penilaian 3) Penilaian dengan standart
“kemungkinan” dari fakta yang sedang diperdebatkan.
Penentuan “isu hukum” dari suatu perkara kemudian
menjadi titik sentral untuk pembuktian perkara pidana
dikarenakan pihak-pihak dalam criminal justice dapat
fokus terhadap pembuktian “isu hukum” yang diajukan
dan memiliki kejelasan dalam hal aturan mainnya.
Urgensi Panduan
Terkait dengan pertanyaan siapa/institusi
mana yang berwenang menilai “saksi alibi” yang
relevan, hal ini juga berpotensi menjadi permasalahan

jika tidak ditentukan lebih jelas dan “bagaimana
menentukan” nya, karena penilaian atas diterima atau
tidak diterimanya saksi alibi adalah sangat discretional.
Mencatut pendapat R Dworkin menyebutkan bahwa
kewenangan diskresi itu seperti lubang dari donut
(donut theory), pembatasan atas kewenangan diskresi
dalam hukum pidana hampir tidak dimungkinkan.
Oleh karena itu, panduan untuk menentukan “siapa
saksi alibi”(sifatnya yang discretional) menjadi sangat
penting di mana di negara-negara maju kemudian
membuat yang kemudian disebut sebagai Guidelines.
Sebagai usulan, konsep hakim komisaris di
RUU KUHAP merupakan langkah maju untuk diberi
kewenangan menyortir evidence, termasuk saksi
sebagaimana dimaksud dalam putusan MK. Lebih
lanjut, sembari menunggu disahkannya RUU tersebut,
alangkah baiknya jika dibuat suatu Guidelines/
pedoman untuk institusi Aparat Penegak Hukum (APH)
kita dalam menentukan saksi sebagaimana dimaksud
putusan MK.
Selain itu, harus dipikirkan/diteliti untuk
mewajibkan APH dalam perkara pidana menghadirkan
saksi yang dianggap menguntungkan tersangka/
terdakwa, karena tingginya standar kebenaran yang
diminta dalam hukum pidana yakni kebenaran materiil.
Konsekuensi yang dimaksud adalah jika tidak dilakukan
pemanggilan maka dianggap ada serious miscarriage of
justice (ketidakadilan). Sedangkan kebenaran materiil
yang dimaksud adalah kebenaran yang sebenarbenarnya terlepas dari tendency yang hanya cenderung
memidana an sich.
Akhirnya, salut untuk kecerdasan dan pandangan
maju Mahkamah Konstitusi.
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MK Buka Pintu Saksi Alibi

Yusril Ihza Mahendra,
Pemohon dalam
perkara no. 65/PUUVIII/2010, sedang
menyampaikan
pokok-pokok
permohonannya
kepada Majelis
Hakim Konstitusi
pada sidang
Pemeriksaan
Pendahuluan, Senin
(1/11/2010) di ruang
sidang Panel MK.

Humas MK/GANIE

D

efinisi saksi kini telah mengalami ‘revisi’.
Saksi tak lagi harus mendengar, melihat,
dan mengalami secara langsung peristiwa
yang diperkarakan. Khususnya bagi saksi
a de charge (saksi yang menguntungkan tersangka
ataupun terdakwa). Pintu hadirnya seorang saksi alibi,
saksi yang tidak hadir di tempat kejadian perkara
namun dapat meringankan tersangka/terdakwa, telah
dibuka oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya
bernomor 65/PUU-VIII/2010.
“Arti penting saksi bukan terletak pada apakah
dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri
suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi
kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang
diproses,” tegas Mahkamah dalam putusan yang
dibacakan pada sidang pleno pembacaan putusan,
Senin (8/8) di ruang Sidang Pleno MK.
Bahkan, tak hanya definisi saksi yang telah
‘diluruskan’ oleh Mahkamah. Terkait permasalahan
siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai
apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa
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memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan
juga telah ditegaskan oleh Mahkamah. Menurut
Mahkamah, penyidik tidak dibenarkan menilai
keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan
tersangka/terdakwa, sebelum benar-benar memanggil
dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang diajukan.
Mahkamah menilai, kewajiban penyidik untuk
memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan
bagi tersangka tidak bergandengan dengan kewenangan
penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan
memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana
yang disangkakan.
“Begitu pula dengan kewenangan jaksa
penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi
keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah
dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang
diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya
menentukan apakah tersangka memenuhi semua
unsur tindak pidana dan statusnya layak ditingkatkan
menjadi terdakwa,” ujar Mahkamah.

Dengan kata lain, JPU atau hakim wajib
memanggil saksi yang diminta oleh tersangka/
terdakwa. Konsekuensinya, JPU ataupun hakim kelak
tak dapat lagi menolak untuk memanggil saksi yang
diminta oleh tersangka atau terdakwa. Meskipun,
Mahkamah tidak ‘mewajibkan’ kehadiran para saksi
tersebut.
Mahkamah beralasan, pengaturan atau
pengertian saksi dalam Undang-Undang 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana
diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian
menimbulkan pengertian yang multitafsir dan
melanggar asas lex certa dan asas lex stricta sebagai
asas umum dalam pembentukan perundang-undangan
pidana. "Ketentuan yang multitafsir dalam hukum
acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian
hukum bagi warga negara" tegas Mahkamah.
Dengan demikian, lanjut Mahkamah, ketentuan
pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli
yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa,
sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116
ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, harus ditafsirkan dapat
dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di
pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan.
“Menegasikan hak tersangka atau terdakwa
untuk mengajukan (memanggil dan memeriksa) saksi
dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka

atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan hanya
memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap
pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan
pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945,” tegas Mahkamah.
Mahkamah berpandangan pengajuan saksi
dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau
terdakwa merupakan penerapan prinsip due process
of law dalam proses peradilan pidana, dan upaya
mewujudkan kepastian hukum yang adil. “Namun
demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan
saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka
atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan
untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana,”
Mahkamah mengingatkan.
Wajib Memanggil
Pendapat Mahkamah tersebut juga diperkuat
dengan pandangan para ahli hukum, terutama hukum
pidana sebagaimana dihadirkan oleh Pemohon, Yusril
Ihza Mahendra, pada persidangan Selasa (18/1) di
ruang Pleno MK. Empat ahli hadir pada saat itu, yakni
Edy O.S. Hiariej, Mudzakkir, Chairul Huda, dan Kurnia
Toha.
Menurut Edy, bila dihubungkan dengan empat
hal fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting
saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar

Para Ahli yang
dihadirkan
oleh Pemohon
dalam sidang
mendengarkan
Keterangan
Pemerintah dan
Ahli dari Pemohon,
Selasa (18/1/2011) di
ruang sidang Pleno
MK. Tampak hadir
(ki-ka): Kurnia Toha,
Edy O.S Hiariej,
Chairul Huda, dan
Mudzakkir.
Humas MK/GANIE
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atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana,
melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah
tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses.
“Apakah keterangan saksi tersebut admissible ataukah
not admissible merupakan kewenangan hakim, untuk
menentukannya dalam rangka penilaian terhadap
kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan
oleh penuntut umum atau terdakwa,” tegasnya.
Edy menegaskan, pengajuan bukti oleh
tersangka/terdakwa merupakan penerapan prinsip
exculpatory evidence. Artinya, tersangka/terdakwa
berhak menunjukan bukti apapun termasuk keterangan
saksi yang meringankan untuk menunjukan bahwa ia
tidak bersalah. “Hal ini untuk mencegah terjadinya
unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar
terhadap tersangka,” tuturnya.
Ia pun kemudian menyimpulkan bahwa Pasal
1 angka 26, Pasal 1 angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat
(3), Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 184 ayat (1) huruf
a KUHAP sebagaimana yang diuji oleh Pemohon,
adalah bertentangan antara satu dengan yang lain dan
melanggar prinsip negara hukum, prinsip pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
Mudzakir menambahkan, kehadiran alat bukti
dan juga saksi yang bersifat negatif (meringankan)
penting untuk menyeimbangkan bukti-bukti yang
bersifat positif (memberatkan) dan sekaligus mencegah
kemungkinan terjadi pelanggaran hak asasi manusia
pada tahap penyidikan. “Karena, dalam suatu proses,
kalau hanya mempertimbangkan aspek yang postif
saja itu bisa terjadi perampasan hak-hak tersangka
yang dia tidak mendasarkan alat bukti yang objektif
yakni, adanya saksi atau alat bukti yang bersifat
negatif,” katanya.
Dia berpendapat, hak tersangka untuk
menyampaikan saksi dan juga alat-alat bukti, wajib
untuk dipertimbangkan dalam suatu proses penyidikan.
“Tak terkecuali dan dari manapun sumbernya,”
tegasnya.
Sedangkan Chaerul Huda berpendapat, tidak
dilaksanakannya kewajiban hukum untuk memanggil,
memeriksa, dan mendengar saksi atau seseorang
yang memiliki keahlian khusus guna memberikan
keterangan yang menguntungkan bagi diri tersangka/
terdakwa, dapat dipandang sebagai pengingkaran
terhadap asas praduga tak bersalah. Menurutnya,
hak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 KUHAP telah menjelma menjadi “kewajiban
penyidik”.
“Dengan kata lain, saksi (atau ahli) yang
menguntungkan adalah ’hak hukum’ Tersangka dan
‘kewajiban hukum’ dari Penyidik,” katanya. Menurut
dia, pemeriksaan saksi (atau ahli) yang menguntungkan
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dalam tahap penyidikan semata-mata dilakukan untuk
menjalankan hak hukum tersangka.
Chaerul juga berpandangan, tidak pada
tempatnya jika Penyidik menolak memanggil dan
memeriksa saksi yang dikehendaki oleh tersangka,
dengan alasan tidak ada kaitan keterangannya
dengan tindak pidana yang disidiknya. Atau, dengan
asumsi, saksi tersebut tidak mengalami sendiri suatu
peristiwa pidana. “Penyidik sama sekali tidak dapat
dibenarkan menilai keterangan saksi (atau ahli) yang
menguntungkan sebelum memanggil dan memeriksa
yang bersangkutan,” ujarnya. “Prejudice yang
demikian itu membuat Penyidik playing judgement
secara prematur. Penilaian hanya dapat dilakukan
setelah memanggil dan memeriksa yang bersangkutan,
sesuai dengan kehendak tersangka.”
Pernyataan senada juga dilontarkan oleh
Kurnia Toha. Ia berpandangan, sekalipun saksi
tersebut bukan saksi fakta (yang melihat, mendengar
dan mengalami sendiri) suatu tindak pidana, namun
apabila keterangan yang diberikan dapat meringankan
atau menguntungkan tersangka/terdakwa, maka saksisaksi tersebut harus dipanggil dan didengar.
“Ketidakjelasan
dan
penafsiran
yang
sewenang-wenang oleh penyidik terhadap pasal-pasal
tersebut berakibat dilanggarnya hak-hak konstitusional
tersangka atau terdakwa yang dilindungi oleh Pasal
1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” tegas
Toha.
Berpotensi Merugikan
Namun Pemerintah berpendapat lain. Menurut
Pemerintah, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan
bahwa ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah
bertujuan untuk melindungi kepentingan yustisial.
Untuk mendukung argumennya itu, Pemerintah
juga telah menyitir pendapat M. Yahya Harahap
yang tertuang dalam buku berjudul “Pembahasan,
Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I”. Dalam
bukunya ini, Yahya Harahap menyinggung tentang
kewajiban hukum bagi penyidik untuk memanggil dan
memeriksa saksi a de charge. “Sampai di manakah
kewajiban ini harus dipenuhi oleh penyidik?” tanya
Yahya memulai pembahasan.
Menurut Yahya, kewajiban hukum yang
dibebankan Pasal 116 ayat (4) KUHAP, dibatasi
sepanjang kebutuhan yang pantas bagi kepentingan
keuntungan tersangka. “Apabila sudah nampak ada
gejala buruk dalam mengajukan saksi a de charge ke
arah mempermain-mainkan jalannya pemeriksaan,
hilanglah atau hapuslah kewajiban penyidik untuk
memanggll dan memeriksa saksi-saksi a de charge
yang diajukan tersangka,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjut Pemerintah, walaupun
penyidik wajib untuk memanggil dan memeriksa saksi
a de charge, namun tentu saja saksi tersebut haruslah
saksi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 27
KUHAP bertujuan bagi kepentingan yustisial. “Agar
mendapatkan hakekat kebenaran peristiwa pidana serta
memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi
tersangka dan terdakwa serta perlu juga diperhatikan
relevansinya bagi pembuktian agar tidak menimbulkan
hambatan terhadap jalannya pemeriksaan," ujar
Pemerintah
Apalagi jika ditilik dari sisi praktiknya,
Pemerintah
berpendapat,
pemanggilan
saksi
meringankan biasa digunakan untuk menunda
akselerasi proses penyidikan. Akibatnya, permohonan
semacam itu telah menjadi modus dan motif yang
melatarbelakangi itikad buruk untuk menunda agenda
pemberantasan korupsi yang saat ini sedang giat
dikerjakan oleh Kejaksaan.
“Jika permohonan Pemohon yang diajukan
dikabulkan, maka akan jadi alasan pula untuk
memanggil saksi memberatkan/a charge tanpa perlu
memperhatikan bahwa apakah saksi memberatkan itu
melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar

sendiri perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/
terdakwa, sehingga tidak ada kepastian dan keadilan
hukum bagi tersangka/terdakwa dan masyarakat,”
tukas Pemerintah. Dan hal ini, menurut Pemerintah,
dapat merugikan hak konstitusional warga Negara.
Seirama dengan pandangan tersebut, Dewan
Perwakilan Rakyat juga menyatakan bahwa penolakan
untuk memeriksa saksi meringankan dan a de charge
merupakan hal yang wajar dan logis. “Dengan suatu
catatan bahwa ada keterangan atau alasan yang cukup
memadai atas penolakan tersebut,” tulis DPR dalam
tanggapannya.
Tentu saja alasan yang dikemukakan penyidik,
lanjut DPR, haruslah mengarah pada ada atau tidaknya
keterkaitan antara saksi yang diajukan tersangka
dengan keberadaannya dalam mendengar, melihat atau
mengalami sendiri. Sebaliknya, penyidik tidak boleh
menolak saksi yang meringankan yang diajukan oleh
tersangka apabila saksi tersebut memang mendengar,
melihat atau mengalami sendiri. "Pemaknaan tentang
tidak adanya keharusan bagi penyidik untuk memeriksa
saksi meringankan yang diajukan tersebut juga sejalan
dengan ide perlindungan masyarakat (perlindungan
bagi korban)," tutup Pemerintah (Dodi)

Humas MK/GANIE

Dirjen Litigasi
Kementerian Hukum
dan HAM Mualimin
Abdi, Direktur TUN
Suwarsono, Aliza
Rahayu dan Maria
hadir mewakili
Pemerintah dalam
sidang Mendengarkan
Mendengarkan
Keterangan Pemerintah
dan Ahli dari Pemohon,
Selasa (18/1/2011) di
ruang sidang Pleno
MK.
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RUANG SIDANG

Pengujian UU ORI dan UU Pelayanan Publik

MK: Lembaga Ombudsman Bukan
Monopoli Negara

M

ahkamah
Konstitusi
mengabulkan
sebagian
permohonan para Pemohon
mengenai Pengujian UU
No. 37/2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) dan UU No. 25/2009
tentang Pelayanan Publik (PP), Selasa
(23/8). MK sesuai putusan perkara nomor
62/PUU-VIII/2010 berpendapat lembaga
ombudsman tidak dapat dimonopoli
negara. Larangan nama ombudsman
juga tidak sejalan dengan semangat dan
perlindungan konstitusional yang dijamin
oleh konstitusi.
Dalam amar putusannya, Pasal 46
ayat (1) dan ayat (2) UU ORI dinyatakan
inkonstitusional dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. Permohonan
ini diajukan oleh Ilham Arief Sirajuddin,
Walikota Makassar. Pemohon sendiri
menguji Pasal 46 ayat (1), ayat (2) UU
ORI dan Pasal 1 angka 13 UU PP karena
dinilai bertentangan dengan konstitusi,
yaitu Pasal 18 ayat (2), dan ayat (6), serta
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Pasal 46 Ayat (1) UU ORI
berbunyi, “Pada saat Undang-Undang ini
mulai berlaku, nama “Ombudsman” yang
telah digunakan sebagai nama institusi,
lembaga, badan hukum, terbitan atau
lainnya yang bukan merupakan lembaga
Ombudsman yang melaksanakan fungsi
dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini
harus diganti dalam waktu paling lambat
2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya
Undang-Undang ini”.
Dan, Ayat (2) berbunyi, “Institusi,
lembaga, badan hukum, terbitan atau
lainnya yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dianggap menggunakan nama
“Ombudsman” secara tidak sah.”
Sedangkan Pasal 1 angka 13
UU 25/2009 berbunyi, “Ombudsman
adalah
lembaga
negara
yang
mempunyai kewenangan mengawasi
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Para Pemohon Prinsipal Uji Materi UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik berfoto bersama setelah
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonannya, Selasa (23/8) di Ruang Sidang Pleno MK. Tampak
Mulyadi Hamid (Ombudsman Kota Makassar) dan Bahar Ngintung sebagai Pemohon prinsipal.

penyelenggaraan pelayanan publik, baik
yang diselenggarakan oleh penyelenggara
negara dan pemerintahan termasuk yang
diselenggarakan oleh badan usaha rnilik
negara, badan usaha milik daerah, dan
badan hukum milik negara serta badan
swasta, maupun perseorangan yang diberi
tugas
menyelenggarakan
pelayanan
publik tertentu yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah.”
Atas dalil inkonstitusionalitas
atas Pasal 46 Ayat (1) UU ORI tersebut,
Mahkamah berpendapat kata “ombudsman”
telah mempunyai pengertian umum bahkan
telah diterima secara internasional sebagai
fungsi independen untuk menerima laporan
dan keluhan, menginvestigasi, memberi
alternatif penyelesaian atau memberi
rekomendasi kebijakan atau penyelesaian
atas pengaduan tersebut kepada pihak
tertentu.

Fungsi ombudsman diperlukan
untuk banyak hal dan oleh banyak pihak,
oleh karenanya apabila terdapat monopoli
penggunaan istilah ombudsman akan
sangat mengganggu proses komunikasi
publik dalam menyampaikan suatu
gagasan atau pendapat.
Mahkamah berpendapat lembaga
ombudsman tidak dapat dimonopoli oleh
negara, seperti halnya dalam UU ORI. Oleh
karena itu, larangan pembentukan lembaga
dengan nama ombudsman oleh suatu
lembaga atau organ selain Ombudsman
Republik Indonesia tidak sejalan dengan
semangat dan perlindungan konstitusional
yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak
untuk mendapat pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum dalam pemerintahan.
Larangan demikian, menurut
Mahkamah, juga bertentangan dengan
jaminan konstitusi terhadap hak setiap

orang untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa,
dan negaranya. Jaminan dan perlindungan
tersebut harus juga diberikan kepada setiap
lembaga atau institusi untuk membentuk
lembaga ombudsman yang menjalankan
fungsi independen untuk menerima laporan
dan keluhan, menginvestigasi, memberi
alternatif penyelesaian atau memberi
rekomendasi kebijakan atau penyelesaian
atas pengaduan tersebut kepada pihak
tertentu.
Sedangkan terkait mendudukkan
ombudsman sebagai lembaga negara
sehingga akan meniadakan keberadaan
lembaga ombudsman yang telah
dibentuk oleh pemerintah daerah yang
bukan merupakan lembaga negara,
padahal telah menjalankan fungsi

dan tugasnya dengan baik di tengah
masyarakat telah dipertimbangkan
oleh Mahkamah.
Istilah lembaga negara, tidak harus
selalu dikaitkan dengan lembaga negara
yang ada di tingkat pemerintah pusat
atau yang dibentuk oleh pemerintah pusat
berdasarkan UU. Akan tetapi dalam arti
luas, segala lembaga, institusi atau organ
yang menjalankan fungsi negara, dibentuk
oleh negara atau dibentuk oleh lembaga
atau organ yang dibentuk oleh negara dapat
dikategorikan sebagai lembaga negara.
Dengan demikian, suatu lembaga
atau organ disebut lembaga negara tidak
harus diberikan status secara expressis
verbis oleh UU pembentukannya. Dalam
hal ini, harus dibedakan dengan lembaga
negara yang berhak mangajukan sengketa
kewenangan di MK.

Mahkamah berpendapat tidak ada
persoalan konstitusionalitas penyebutan
ombudsman sebagai lembaga negara
sepanjang lembaga ombudsman tersebut
dibentuk oleh negara atau oleh organ
negara. Dengan demikian, Pasal 1 angka
13 UU 25/2009 hanya berlaku untuk
ombudsman yang dibentuk oleh negara
atau lembaga pemerintah. Di samping
itu, tidak berarti lembaga atau institusi
non-pemerintah tidak dapat membentuk
lembaga ombudsman untuk melaksanakan
fungsi ombudsman tanpa harus disebut
sebagai lembaga negara.
Mahkamah berpendapat dalil
permohonan sepanjang mengenai larangan
penggunaan
nama
“Ombudsman”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2008 beralasan
menurut hukum. (Shohibul Umam/mh)

Pengujian UU Parpol

MK Kabulkan Tenggang Waktu Verifikasi
Parpol Baru

M

ahkamah
Konstitusi
(MK)
menyatakan
inkonstitusional bersyarat
Pasal 51 ayat (1a) UU
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik.
UU yang diuji mengatur bahwa
Parpol yang telah disahkan sebagai badan
hukum berdasarkan UU Nomor 2 Tahun
2008 tetap diakui keberadaannya dengan
kewajiban
melakukan
penyesuaian
menurut UU ini dengan mengikuti
verifikasi dan Partai Politik yang dibentuk
setelah UU ini diundangkan, selesai paling
lambat 2,5 (dua setengah) tahun sebelum
hari pemungutan suara pemilihan umum.
“Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian. Pasal 51 ayat
(1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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Andi M. Asrun sedang berbincang dengan Pemohon prinsipal saat persidangan pendahuluan uji materi
UU Partai Politik, (15/6) di Ruang Sidang Panel MK. Oleh Mahkamah, permohonan mengenai tenggang
waktu verifikasi partai politik terkait parpol baru dikabulkan.
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2011 tentang Partai Politik bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai ‘Verifikasi partai politik
yang dibentuk setelah Undang-Undang ini
harus dilakukan paling lambat 2,5 tahun
tahun sebelum hari pemungutan suara
untuk mengikuti pemilihan umum pada
pemilihan umum pertama kali setelah
partai politik yang bersangkutan didirikan
dan berbadan hukum’,” kata Mahfud MD
membacakan amar putusan Nomor 35/
PUU-IX/2011 tersebut.
Putusan ini dibacakan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi
oleh delapan hakim konstitusi pada Rabu
(4/8), di Ruang Sidang Pleno MK. Para
Pemohon dalam permohonan ini, di
antaranya Dana Iswara Basri, Fikri Jufri,
M Husni Thamrin, Budi Arie Setiadi, Susy
Rizky Wiyantini, Goenawan Mohamad,
Sony Susanti, Daminus Taufan dan Andi
Rahmat Tolleng.
Dalam pendapat Mahkamah, Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki menjelaskan
ketentuan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011
yang dimohonkan memberikan dua
penafsiran hukum yang berbeda. Pertama,
jelas Sodiki, jangka waktu 2,5 tahun
verifikasi badan hukum partai politik
yang dibentuk setelah Undang-Undang ini
dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan
umum pada kesempatan pertama, dan
kedua jangka waktu 2,5 tahun verifikasi
berbadan hukum partai politik yang
dibentuk setelah Undang-Undang ini
tidak untuk mengikuti pemilihan umum
tahun 2014. Mahkamah berpendapat
bahwa apabila verifikasi partai politik
untuk memperoleh badan hukum tersebut
dipersyaratkan kepada partai politik
baru yang tidak ikut pemilihan umum
tahun 2014, maka persyaratan tersebut
membatasi hak kemerdekaan berserikat
dan berkumpul yang diatur dalam Pasal
28 UUD 1945.
“Menurut Mahkamah, dengan
adanya permohonan a quo, maka unsur baru
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yang harus dinilai konstitusionalitasnya
oleh Mahkamah adalah ketentuan tentang,
‘... harus dilakukannya verifikasi paling
lambat 2,5 tahun sebelum pemungutan
suara’. Ketentuan yang demikian menutup
kemungkinan bagi warga negara yang ingin
mendirikan partai politik sewaktu-waktu,
sekaligus menghambat partai politik baru
yang tidak bermaksud untuk mengikuti
Pemilu.
Mahkamah
berpendapat,
ketentuan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011
dalam putusan Nomor 15/PUU-IX/2011,
tanggal 4 Juli 2011, harus dimaknai bahwa
harus selesai dalam tenggang waktu paling
lambat 2,5 tahun sebelum hari pemungutan
suara adalah selesainya verifikasi untuk
mengikuti pemilihan umum pertama kali
sejak partai politik didirikan dan berbadan
hukum.
Berdasarkan
pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, dalam
rangkaian satu dengan yang lain, menurut
Mahkamah dalil para Pemohon beralasan
hukum untuk sebagian,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai dalil
Pemohon yang berkeberatan mengenai
syarat pembentukan partai politik baru,
Mahkamah menilai syarat tersebut
merupakan pilihan kebijakan yang wajar,
dan syarat demikian tidaklah berlebihan.
Menurut Mahkamah, lanjut Sodiki, untuk
mendirikan partai politik seharusnya tidak
hanya digunakan perbandingan dengan
Undang-Undang Partai Politik yang lama,
melainkan juga harus mempertimbangkan
jumlah
penduduk
yang
semakin
bertambah.
“Selain itu, sebagai
negative
legislator pada dasarnya Mahkamah
Konstitusi tidak dapat membentuk norma
sebagai
pengganti dari norma yang
dibatalkan sehingga apabila pasal tersebut
dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional
maka akan terjadi kekosongan hukum.
Terlebih lagi berdasarkan pengalaman di
masa lalu, setiap terjadi perubahan UndangUndang tentang kepartaian selalu pula
terjadi perubahan syarat-syarat pendirian
dan pembentukan partai baru. Hal tersebut

dapat dipahami sebagai penyesuaian
tingkat perkembangan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, dalil para Pemohon tidak
beralasan menurut hukum,” urai Sodiki.
Kemudian, Sodiki mengungkapkan
para Pemohon mendalilkan UU tersebut
telah mempersulit partai politik untuk
menjadi badan hukum, karena Pasal 3
ayat (2) terutama huruf c UU 2/2011
mensyaratkan partai politik tersebut
harus memiliki kepengurusan pada setiap
provinsi, dan paling sedikit 75% dari
jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang
bersangkutan, serta paling sedikit 50% dari
jumlah kecamatan pada kabupaten/kota
yang bersangkutan. Menurut Mahkamah,
hal tersebut merupakan kebijakan hukum
(legal policy) dari pembentuk UU di
bidang kepartaian dan Pemilu yang bersifat
objektif, dan merupakan upaya alamiah
dan demokratis untuk menyederhanakan
sistem multipartai di Indonesia.
“Jika pun pasal a quo menentukan
aturan yang ketat dalam pembentukan partai
politik baru, hal tersebut dimaksudkan
untuk penguatan partai politik di tengah
masyarakat karena tujuan dibentuknya
partai politik bukan hanya untuk ikut serta
dalam pemilihan umum, tetapi juga untuk:
(i) pendidikan politik bagi anggotanya
dan masyarakat luas agar menjadi warga
negara Republik Indonesia yang sadar akan
hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
(ii) penciptaan iklim yang kondusif
serta sebagai perekat persatuan dan
kesatuan bangsa untuk menyejahterakan
masyarakat; (iii) penyerap, penghimpun,
dan penyalur aspirasi politik masyarakat
secara konstitusional dalam merumuskan
dan menetapkan kebijakan negara;
(iv) wahana partisipasi politik warga
negara; dan
(v) rekrutmen politik
dalam proses pengisian jabatan politik
melalui mekanisme demokrasi dengan
memperhatikan kesetaraan dan keadilan
gender,” papar Sodiki. (Lulu Anjarsari/
mh)			

Pengujian KUHAP

Hak Tersangka Ajukan Saksi Pernah Diputus,
MK Tidak Menerima Uji KUHAP

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan tidak dapat
menerima
permohonan
yang diajukan oleh Y.B.
Purwaning M. Yanuar dan kawan-kawan
terkait pengujian Pasal 65 Pengujian UU
No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Amar putusan dengan nomor
28/PUU-IX/2011 ini dibacakan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi
oleh delapan hakim konstitusi pada Selasa
(23/8), di Ruang Sidang Pleno MK.
“Para
Pemohon
memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo.
Permohonan para Pemohon ne bis in idem.
Menyatakan permohonan para Pemohon
tidak dapat diterima,” ucap Mahfud
membacakan amar putusan tersebut.
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva, Mahkamah berpendapat Pasal 65
KUHAP sepanjang terkait dengan hak
tersangka untuk mengajukan saksi, telah
secara tegas ditentukan dalam Pasal 116
KUHAP yaitu bahwa penyidik wajib
memanggil dan memeriksa saksi yang
diajukan oleh tersangka.
Akan tetapi, lanjut Hamdan,
persoalannya dalam praktik, seperti telah
dipertimbangkan dalam putusan Nomor
65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus
2011, penyidik sering mengabaikan
dan tidak memanggil atau memeriksa
saksi yang diajukan oleh tersangka
dengan alasan bahwa saksi tersebut tidak
diperlukan dalam rangka kepentingan
penyidikan karena penyidik menilai saksi
yang diajukan tersangka tidak memenuhi
kualifikasi yaitu saksi yang melihat
sendiri, mendengar sendiri dan mengalami
sendiri.
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Para Pemohon Purwaning M. Yanuar dkk dalam sidang pendahuluan Uji Materi Pasal 65 UU No.8/1981
tentang KUHAP, (18/05). Oleh karena pernah diputus sebelumnya menyangkut materi sama, MK
menyatakan tidak menerima permohonan, Selasa (23/8) di Ruang Sidang Pleno MK.

Terkait dengan pengujian pasal
tersebut, Hamdan menjelaskan Mahkamah
telah menjatuhkan putusan yang amarnya
menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan
angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan
ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a
KUHAP bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang pengertian saksi dalam pasalpasal tersebut tidak dimaknai termasuk
pula, “orang yang dapat memberikan
keterangan dalam rangka penyidikan,
penuntutan, dan peradilan suatu tindak
pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. “Oleh
karena itu permohonan para Pemohon
sepanjang mengenai kewajiban penyidik
untuk memanggil dan memeriksa saksi
sebagaimana dimaksud pasal a quo tidak
perlu dipertimbangkan lagi. Dengan

demikian permohonan para Pemohon ne
bis in idem,” papar Hamdan.
Sementara
itu,
Hamdan
mengungkapkan dalil para Pemohon terkait
dengan kewajiban hakim untuk memanggil
dan memeriksa saksi yang menguntungkan
terdakwa dalam persidangan, menurut
Mahkamah hal tersebut telah secara tegas
ditentukan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c
KUHAP. Dengan demikian, jerlas Hamdan,
pengertian saksi yang menguntungkan
bagi terdakwa dalam Pasal 65 KUHAP
harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal
160 ayat (1) huruf c KUHAP, sehingga
hakim wajib memanggil dan memeriksa
saksi yang menguntungkan yang diajukan
oleh terdakwa atau penasehat hukum.
(Lulu Anjarsari)
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Pengujian UU MK

Sejumlah Pakar Hukum Tata Negara
Uji Materi Perubahan UU MK

B

elum sebulan UU No. 8/2011
tentang Perubahan atas UU No.
24/2003 tentang Mahkamah
Konstitusi disahkan, sejumlah
pakar hukum tata negara mengajukan
uji materi beberapa pasal di dalam UU
tersebut, Jumat (5/8). Salah satu pakar
hukum sekaligus dosen tata negara yang
mengajukan permohonan tersebut, yaitu
Saldi Isra, Yuliandri, Fatmawati dan Feri
Amsari.
Pada sidang pertama beberapa
Pemohon sebagai pihak prinsipal, kata
Saldi Isra, beberapa orang juga akan
menyusul mengajukannya. "Masih ada
beberapa
nama yang akan menjadi
Pemohon Prinsipal di luar yang sudah
kami sampaikan kepada Mahkamah
Konstitusi.” ujarnya. Para Pemohon
didampingi kuasa hukumnya, yaitu Taufik
Basari, Wahyudi Djafar, Donal Fariz,
Jamil, dan Veri Junaidi. Namun, Pemohon
mengaku belum menandatangani surat
kuasa dan berjanji melengkapi persyaratan
itu di dalam perbaikan permohonan.
Ketidaklengkapan syarat per
mohonan Pemohon perkara yang teregistasi
dengan nomor 49/PUU-IX/2011 ini sempat
ditanggapi oleh Ketua Panel Hakim, M.
Akil Mochtar. Akil menyebutkan bahwa
Pemohon belum melampiri UU MK yang
hendak diuji dan UUD 1945. Selain itu,
Pemohon juga belum memenuhi syarat
permohonan karena surat kuasa yang
menjadi dasar permohonan juga belum
dilampirkan di dalam permohonan. "Oleh
karena itu, dalam sidang yang pertama ini
kita harapkan prosedur administrasi itu
bisa dipenuhi terlebih dahulu,” kata Akil.
Setelah diingatkan, Pemohon
yang diwakili Saldi melengkapi lampiran
dengan memberikan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, UUD,
dan surat kuasa.
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Saldi Isra dan Feri Amsari bersama kuasa hukumnya Taufik Basari dan Pemohon uji UU MK dan UU
Narkotika pada persidangan pengujian UU Perubahan UU MK.

Dibutuhkan
Saldi yang mendapat kesempatan
menyampaikan
pokok
permohonan
Pemohon dengan menyatakan Pasal
4(f),(g) dan (h), Pasal 10, Pasal 15 ayat
(2) huruf b, c ,d, e, h, Pasal 45A, Pasal
50A, Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (2a),
Pasal 59 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf
h, dan Pasal 45A juncto Pasal 57, dan
Pasal 87 bertentangan dengan UUD 1945.
Terhadap UU No. 8 Tahun 2011
hasil revisi UU No. 24 Tahun 2003
tentang MK yang mengatakan sebagian
isi UU MK yang lama sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan kebutuhan
hukum masyarakat dan kehidupan
ketatanegaraan,
Saldi
mengatakan
hal itu merupakan klaim sepihak dari
pembentuk undang-undang tersebut.
 	
“Karena dalam penghematan
kami, justru semangat yang ada dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003,
itu tidak ada yang bertentangan dengan

Humas MK/GANIE

perkembangan zaman yang ada pada hari
ini. Misalnya, mengapa kami mengatakan
bahwa ini klaim sepihak? Khusus untuk
dalil ultra petita yang dilarang dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu
sebetulnya kebutuhan hukum masyarakat
yang menghendaki seperti itu,” papar
Saldi soal latar belakang permohonannya.
Merusak Independensi
Selain itu, para Pemohon yang
diwakili Saldi, merasa revisi UU MK telah
mencederai nilai-nilai konstitusionalisme.
Pasalnya, sebagian hasil revisi yang
termaktub dalam UU tersebut berpotensi
merusak
MK
sebagai
pemegang
kekuasaan kehakiman yang independen.
Pemohon melihat bahwa sebagian
pasal-pasal
yang
diajukan
dalam
permohonan berpotensi melemahkan
MK.
”Ini
bukti
ketidakpahaman
pembentuk undang-undang terhadap

kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam
sistem ketatanegaraan kita,” tegasnya.
Paling memprihatinkan, menurut
Pemohon, Pasal 15 ayat (2) huruf h
yang mengatakan bahwa seseorang bisa
menjadi hakim konstitusi dangan syarat
punya pengalaman 15 tahun di bidang
hukum dan/atau bekas pejabat negara.
Pemohon menganggap pasal tersebut tidak
dapat ditolerir karena dapat melemahkan
MK dengan pengalaman di bidang hukum
yang belum cukup untuk bisa menjadi
hakim konstitusi.
Terakhir, Saldi menyampaikan
10 petitum permohonan yang salah satu
di antaranya adalah meminta Mahkamah
menyatakan Pasal 4 ayat (4) huruf
f, huruf g, dan ayat (4) huruf h UU
No.8/2001bertentangan dengan Pasal 28
ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945, oleh karenanya, pasal tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
Perkuat “Legal Standing”
Pemohon, melalui kuasanya, Taufik
Basari, menyatakan, telah memperbaiki

permohonannya sesuai saran-saran Panel
Hakim pada persidangan sebelumnya,
Senin (22/8), di ruang Panel MK. Taufik
menuturkan, beberapa perbaikan yang
dilakukan diantaranya terkait pasal yang
diuji, legal standing pemohon dan petitum
permohonan. Menurutnya, pihaknya
memutuskan hanya menguji Pasal 4 ayat
(4f), (4g), dan (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat
(2) huruf d, dan huruf h; Pasal 26 ayat (5);
Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan
huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a); Pasal
59 ayat (2); serta Pasal 87 UU No.8/2011
Tentang Perubahan Atas UU No.24/2003
tentang Mahkamah Konstitusi.
Khusus terkait Pasal 15 ayat (2)
huruf h, kata Taufik, pihaknya hanya menguji
frasa “…dan/atau pernah menjadi pejabat
Negara.” Selain itu, pihaknya juga tidak jadi
mengajukan uji Pasal 45. “Itu sudah termuat
dalam Pasal 57 ayat (2a),” katanya.
Selain itu, dalam perbaikan kali
ini, Pemohon juga menyertakan semacam
executive summary. “Dari executive
summary ini setidaknya dapat dilihat secara
umum materi yang kami ajukan,” tuturnya.

Tidak hanya itu, legal standing
para Pemohon pun telah diperbaiki dan
diperkuat. Selain sebagai pembayar
pajak, Pemohon juga mengaitkan
kedudukan hukumnya dengan posisi dan
profesi mereka sebagai tenaga pengajar
pada beberapa perguruan tinggi. Untuk
diketahui, para Pemohon Prinsipal dalam
permohonan ini diantaranya adalah Saldi
Isra, Yuliandri, Arief Hidayat, Zainul
Daulay, Zainal Arifin Mochtar, M. Ali
Safa’at, serta Feri Amsari.
Dengan begitu, kata Taufik,
kerugian para Pemohon akan semakin
tampak
jelas,
terutama
terkait
‘kegelisahan akademik’ yang mereka
rasakan. Menurutnya, dengan adanya
rumusan dalam UU MK tersebut, para
Pemohon setidaknya berpotensi dirugikan
haknya
konstitusionalnya.
Karena,
salah satunya, berkurangnya fungsi MK
dalam melaksanakan kewenangannya.
“Argumentasi sudah kami lengkapi dan
benahi alur argumentasinya sehingga akan
lebih mudah dipahami,” tutupnya. (Yusti
Nurul Agustin/Dodi/mh)

Pengujian UU MK dan UU Narkotika

Pemohon Perbarui Tuntutan

S

ementara itu, sidang uji materi UU No. 8/2011 tentang
Perubahan atas UU No. 24/ 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(MK) dan UU No. 35/2009 tentang Narkotika kembali digelar,
Senin (22/8). Pemohon melakukan perbaikan pada tujuh
poin, salah satunya, yaitu mengenai fokus dan konstruksi permohonan.
		 Kuasa Hukum Pemohon perkara No.48/PUU-IX/2011,
Muhamad Zainal Arifin mengatakan pihaknya memfokuskan dan
mengonstruksikan permohonan yang diarahkan ke UU Narkotika
lebih dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan membahas UU MK.
 	
Pemohon juga memperjelas permohonan provisi. Pemohon
menganggap pengujian terhadap peraturan perundangan di bawah
undang-undang yang sedang diuji undang-undangnya harus dihentikan.
Dengan menggunakan analogi yang sama, penegakan hukum
dengan menggunakan undang-undang yang sedang diuji juga harus
dihentikan. Pemohon Prinsipal yang juga bertindak sebagai kuasa
hukum bagi dirinya sendiri, Muhamad Zainal Arifin saat ini sedang
dalam proses persidangan karena didakwa sebagai pemakai narkotika.
 	
Selain itu, Pemohon juga mengubah petitum permohonan yang
hanya menjadi satu petitum saja. ”Masalah petitum cukup satu, juga sudah
kami perbaiki di dalam halaman 49. Jadi kami gabung, yang dulunya dua
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Muhamad Zainal Arifin, Prinsipal Pemohon Uji UU Perubahan
UU MK dan UU Narkotika sedang memberikan penjelasan di
hadapan Panel Hakim MK, (22/8).
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jadi satu, antara Undang-Undang MK dan
Undang-Undang Narkotika,” jelas Zainal.
Terakhir, Pemohon mengganti
petitumnya. “Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Narkotika sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu
konstitusional dengan persyaratan bahwa
sepanjang frasa memiliki, menyimpan,
menguasai,
dimaknai
‘memiliki,
menyimpan, menguasai dengan tujuan
untuk diedarkan atau digunakan orang
lain’,” tandas Zainal.
Dalam sidang sebelumnya, Jum’at
(5/8), Pemohon menyatakan menguji
Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2) huruf a
dan c. Sedangkan terhadap UU Narkotika,
Pemohon menguji Pasal 112 ayat (1) dan
Pasal 127 ayat (1) huruf a.

Zainal menuturkan, setidaknya
ada tujuh alasan pengujian atas Perubahan
UU MK. Salah satunya adalah substansi
pasal yang tidak didukung oleh naskah
akademik yang baik. Selain itu,
menurutnya, ketentuan yang membatasi
atau melarang MK untuk memutuskan
ultra petita telah bertentangan dengan
yurisprudensi MK selama ini. Bahkan, ia
menegaskan, pembatasan tersebut juga
bertentangan dengan prinsip kekuasaan
kehakiman yang independen dan merdeka.
Ia pun berpendapat, jikalau memang ingin
ada pembatasan maka seharusnya diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945,
bukan dalam bentuk undang-undang.
Hal ini, juga berdampak pada putusan
MK yang menyatakan konstitusional

dan inkonstitusional bersyarat sebuah
rumusan dalam undang-undang. Pemohon
berpandangan, ‘pelarangan’ terhadap MK
untuk mengeluarkan putusan konstitusional
ataupun inkonstitusional bersyarat telah
atau berpotensi mengakibatkan kerugian
hak konstitusionalnya.
Berkaitan
dengan
uji
UU
Narkotika, Pemohon berpendapat, telah
terjadi ketidakkonsistenan hukuman
bagi pencandu atau pengguna narkotika.
Karena, menurut Pemohon, ketentuan
dalam UU Narkotika disatu sisi menjamin
rehabilitasi, namun di sisi lain mengatur
pemidanaan. “Pasal pemidanaan ini kami
anggap bertentangan dengan konstitusi,”
ungkap Zainal.(Yusti Nurul Agustin/Dodi/
mh)

Pengujian UU MK

Pasal Telah Dihapus, Panel Hakim
Sarankan Permohonan Dicabut

K

etua Panel Hakim perkara
nomor
42/PUU-IX/2011,
Hakim Konstitusi Muhammad
Alim, menyarankan kepada
Pemohon untuk mengajukan permohonan
pencabutan atas permohonan untuk
perkara ini. Sebab, objek permohonan,
yakni Pasal 65 UU No.24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, telah dibatalkan
dengan berlakunya UU No. 8/2011 tentang
Perubahan Atas UU No. 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. “ (Sudah dihapus)
melalui legislative review,” ungkap Alim
dalam sidang lanjutan, Jum’at (19/8) pagi,
di ruang sidang Panel MK.
“Apa yang mau diuji? Jika
barangnya dicabut,” ujar Alim. “Kita tidak
bisa menguji yang tidak ada,” lanjutnya.
Dalam UU 8/2011, Pasal 65 yang diuji
Pemohon tersebut telah dinyatakan
dihapus.
Akhirnya, Alim pun meminta
kepada kuasa Pemohon untuk secepatnya
mengajukan permohonan pencabutan.
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Kuasa Pemohon tampak dalam persidangan pengujian Pasal 65 UU MK dengan
agenda perbaikan permohonan, (1/.8). Panel Hakim sempat menyarankan mencabut
permohonan karena pasal yang diuji telah dihapus dalam Perubahan UU MK.

Pemohon Prinsipal dalam perkara ini
adalah Suhardi Somomoelyono.
Pasal 65 UU MK sendiri
menyatakan Mahkamah Agung tidak

Humas MK/Annisa Lestari

dapat menjadi pihak dalam sengketa
kewenangan lembaga negara. Menurut
Pemohon, muatan tersebut bertentangan
dengan konstitusi. (Dodi/mh)

Pengujian UU MK

Batas Waktu Sidang Sengketa
Pemilukada Digugat

S

ingkatnya
tenggat
waktu
dalam pemeriksaan sengketa
perselisihan
hasil
pemilu
yang hanya 14 hari dianggap
melanggar hak konstitusional oleh tujuh
Pemohon.
Hal ini terungkap dalam sidang
uji materiil UU No.24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada
Jumat (5/8), di Ruang Sidang Panel
Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara yang
diregistrasi Kepaniteraan dengan nomor
46/PUU-IX/2011 ini dimohonkan oleh
Afloriano Melesen, Iskandar dabi-Dabi,
Junaidi Deni, M. Djan Mangoda, Saiman
Nuang, Arsad Sardan, dan Demianur Ice.
Melalui kuasa hukumnya Andi
M. Asrun, Pemohon mendalilkan Pasal
10 ayat (1) huruf d UU MK bertentangan
dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I
Ayat (2) UUD 1945. Asrun menuturkan
dalam proses pemeriksaan sengketa
Pemilukada tenggang waktunya cukup
singkat, sehingga memunculkan beberapa
persoalan.
“Persoalan
tersebut
di
antaranya, muncul dugaan kesaksian palsu
kemudian juga alat bukti yang diragukan
validitasnya sehingga kami menilai bahwa
Pemohon menilai bahwa perlu kiranya
Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir
terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf
d UU MK. Kami berharap Mahkamah
bisa memberikan tafsir bahwa putusan
pada tingkat pertama dan final ini tidak
berlaku manakala terjadi manipulasi atau
katakanlah kekeliruan dalam data maupun
munculnya kesaksian yang palsu,” papar
Asrun di hadapan Panel Hakim yang
diketuai Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi.
Selain itu, Asrun menilai jika Pasal
10 ayat (1) huruf d UU MK tetap ditafsir
sesuai dengan penjelasannya, maka hanya

Pemohon dan kuasanya dalam persidangan pengujian UU MK terkait batas waktu
sidang sengketa pemilukada.

bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945. “Untuk itu, kami memohon
kepada Mahkamah memutuskan dan
menyatakan harus ditafsirkan sebagai
Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan
Umum, hasil Pemilihan Umum kecuali bila
kemudian hari ditemukan penggunaan alat
bukti palsu pada pemeriksaan perkara,”
ujarnya.
Menanggapi permohonan Pe
mohon, Panel Hakim memberikan saran
perbaikan kepada Pemohon. Wakil Ketua
MK Achmad Sodiki mempertanyakan
mengenai bukti palsu yang masih
berupa dugaan. Sodiki mengungkapkan
Mahkamah tidak dapat menunggu sampai
dugaan bukti palsu tersebut disidangkan
di pengadilan umum dalam memeriksa
perkara perselisihan hasil pemilukada.

Humas MK/Annisa Lestari

“Pemeriksaan kita itu hanya 14 Hari.
Di sini tidak dimohon Saudara harus
membatalkan bahwa tenggang waktunya
14 Hari. Bagaimana kira-kira konstruksi
berpikir anda itu?” jelas Sodiki.
Sementara Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi mempermasalahkan
kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dan argumentasinya dalam
pokok permohonannya. “Alasan yang
berkaitan dengan pokok permohonan ini
sebagian besar adalah bersifat fakta-fakta,
padahal justru yang harus dipertajam itu
adalah bertentangan antara pasal a quo
dengan UUD 1945 sehingga dia nantinya
harus diputus secara bersyarat atau
ditafsirkan seperti apa, itu berangkat dari
situ,” papar Fadlil. (Lulu Anjarsari/mh)
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Pengujian UU Ratifikasi Piagam ASEAN

Ahli Pemerintah: MK Tidak Berwenang Menguji

A

hli dari Pemerintah Wisnu
Aryo Dewanto, seorang tenaga
pengajar Hukum Internasional
di Fakultas Hukum Universitas
Surabaya, menegaskan bahwa Mahkamah
Konstitusi tidak berwenang menguji UU
No. 38/2008 tentang Pengesahan Charter
of The Association of Southeast Asian
Nations (Piagam Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara) sebagaimana
diajukan oleh Pemohon dalam perkara No.
33/PUU-IX/2011. Hal ini diungkapkan
oleh Wisnu dalam sidang mendengarkan
keterangan ahli Selasa (23/8) di ruang
sidang Pleno MK.
“Norma-norma
hukum
yang
ada dalam Piagam ASEAN bukanlah
ketentuan yang dapat diuji oleh pengadilan
nasional,” tuturnya. “Karena, belum
ditransformasikan ke dalam peraturan
perundang-undangan nasional.”
Ia juga menegaskan, pembatalan
atau penarikan diri suatu negara dari
perjanjian
internasional
merupakan
domain dari hukum internasional, bukan
hukum nasional. Malah sebaliknya, kata
dia, seharunya perjanjian tersebut dihargai
dan dihormati oleh negara.
Selain itu, menurutnya, pembatalan
terhadap UU ratifikasi Piagam ASEAN
tersebut juga tidak akan berpengaruh
kepada kepentingan rakyat kecil secara
langsung. Sebab, Piagam ASEAN tidak
mengatur secara langsung hak dan
kewajiban masing-masing individu.
Begitu pula ahli lainnya, Prof.
Djisman Simanjuntak, ahli Ekonomi
Internasional. Ia mengatakan, pada
dasarnya tujuan dibentuknya ASEAN
didasari oleh semangat perdamaian dan
kerja sama. “Maksud utamanya adalah
kepentingan perdamaian, bukan sematamata kepentingan ekonomi,” jelasnya.   
Menurutnya, ASEAN merupakan
‘Sangkar Emas’ yang dirancang untuk
mengendalikan perilaku oportunistik
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Para Ahli Pemohon tampak di persidangan saat agenda Sidang Pemeriksaan Perbaikan, (23/8) di
Ruang Sidang Pleno MK.

para politisi. “Dan juga terkadang negara
nasional,” katanya.
Bahkan, dia berpendapat, dampak
krisis global dapat diminimalisir ditingkat
regional dengan adanya perjanjianperjanjian regional, salah satunya adalah
ASEAN. “Terdapat oase-oase stabilitas
ditingkat refional,” ucapnya.
Selain Djisman, Pemerintah juga
menghadirkan Ahli Ekonomi lainnya,
Chatib Basri. Dalam pandangan ahlinya,
ia membantah pendapat Pemohon yang
menyatakan bahwa dengan adanya pasar
global terintegrasi telah berdampak buruk
pada kondisi perdagangan dan ekonomi di
Indonesia.
Menurutnya, malah sebaliknya nilai
ekspor Indonesia ke ASEAN lebih besar
dibandingkan nilai impor Indonesia dari
ASEAN. Ini artinya, Indonesia mengalami
surplus perdagangan. Dengan kata lain,
dengan keterlibatan Indonesia di ASEAN
telah berdampak positif dalam konteks

ekonomi. Ia mendasarkan pendapatnya
pada data yang diperolehnya dari Badan
Pusat Statistik.
Tidak
hanya
itu,
Chatib
menegaskan, jika Indonesia ingin
memajukan
perekonomiannya,
mau
tidak mau, Indonesia memang harus
masuk kedalam ekonomi global yang
terintegrasi.
Logikanya
sederhanya.
Menurutnya, dengan adanya kerja sama
maka peluang investasi terbuka lebar,
dan dengan masuknya investasi, maka
peluang kerja semakin banyak. Bahkan, ia
juga memberikan beberapa contoh praktik
perdagangan yang telah berlangsung untuk
memperkuat pendapatnya itu.
Sementara
itu,
M.
Fajrul
Falaakh, ahli yang dihadirkan oleh
Pemerintah menyatakan permohonan
uji UU Ratifikasi Piagam ASEAN ke
MK merupakan error in subjectum litis.
“Karena perjanjian internasional tentang
badan hukum publik internasional yakni

ASEAN Charter diperlakukan sama secara
formal dan material dengan undangundang,” ungkap M. Fajrul Falaakh.
Fajrul berpendapat, UU 38/2008
yang berisikan ratifikasi perjanjian
internasional (berupa Piagam ASEAN)
tersebut, tidak dapat disamakan dengan
undang-undang
biasa.
Menurutnya,
hal tersebut bukanlah original intent
(maksud awal) dari pasal 11 UndangUndang Dasar 1945 yang mengatur
tentang
perjanjian
internasional.
Bahkan, ia bekesimpulan, MK tidak
berwenang menguji UU 38/2008. Sebab,
Konstitusi ataupun perundang-undangan
lainnya tidak memberi kewenangan secara
eksplisit kepada MK untuk menguji
undang-undang ratifikasi. “Begitu pula
MA (Mahkamah Agung) ataupun PTUN
(Pengadilan Tata Usaha Negara),” tuturnya.
Ia menegaskan, penyelesaian sengketa
terkait Piagam ASEAN telah ditentukan
tersendiri dalam Piagam tersebut,
yakni dalam Pasal 24 hingga Pasal 28.
Menurut dia, pewadahan perjanjian
internasional kedalam bentuk undangundang hanyalah sebagai ‘kemasan’ saja.
“Kemasan (dalam rangka) administrasi

kenegaraan untuk luar negeri,” ungkapnya.
Ia pun lalu mengingatkan agar dalam
mengkaji perkara ini, jangan terjebak
dalam formalitas saja. Karena menurutnya,
pada substansinya, UU 38/2008 tersebut
adalah perjanjian internasional. Dan,
perjanjian
internasional
bukanlah
kewenangan MK untuk mengujinya.
Jikalau
MK
mengabulkan
permohonan Pemohon, ujar Fajrul, akan
menjadi prseden baru dalam penegakan
hukum, baik pada tataran nasional
maupun internasional. “Pertama kalinya
pengadilan
nasional
membatalkan
perjanjian internasional,” ujarnya.
Ahli
lainnya,
Soemadi
Brotodiningrat, menambahkan, jikapun
nanti MK membatalkan UU tersebut,
maka hal itu tidak otomatis memutus
keterikatan Indonesia terhadap perjanjian
internasional sebagaimana tertuang dalam
Piagam ASEAN.
Serbuan Barang Impor
Pada kesempatan yang sama,
Pemohon juga sempat menghadirkan
dua orang saksi. Mereka adalah
Cupitno dan Muhamad Fadlil Kirom.

Cupitno, seorang mantan karyawan di
perusahaan biskuit, mengeluhkan dampak
kebijakan pasar terbuka. Ia menuturkan,
perusahaannya mengalami penurunan
produksi mulai 2008 sampai 2010.
Hingga akhirnya, 300 karyawan yang
bekerja diperusahaan tersebut di PHK.
Penyebab menurunya produksi, kata
dia, disebabkan tidak lakunya barang.
“Karena adanya produk luar yang lebih
menarik dan harga terjangkau,” jelasnya.
Nasib serupa dialami pula oleh
Muhamad Fadlil Kirom, petani bawang
merah di Brebes. Ia mengungkapkan,
petani bawang merah lokal semakin hari
semakin kalah oleh serbuan bawang
impor. Menurutnya, petani bawang secara
nasional se-Indonesia telah merugi sekitar
Rp 14 Triliun. Angka ini dia dapat dari
berbagai sumber, diantaranya pemberitaan
media massa dan data Badan Pusat Statistik.
“Adanya bawang merah impor betul-betul
merugikan,” ungkapnya. “Petani bawang
merah akan mati dilumbung sendiri.”
Untuk sidang selanjutnya, akan
digelar Selasa (23/8) di Ruang Sidang
Pleno MK. Rencananya, Pemerintah akan
menghadirkan beberapa ahli lagi. (Dodi/mh)

Pengujian UU Kehutanan

UU Kehutanan Berpotensi Merugikan Masyarakat
dan Pemda

K

etentuan dalam UU No.
41/1999 tentang Kehutanan,
khususnya Pasal 1 angka 3,
telah berpotensi merugikan
hak konstitusional masyarakat dan
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten
Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebab, hak
milik kebendaan dan seluruh fasilitas
Pemda berpotensi ‘dirampas’ oleh negara.
“Karena dianggap berada di kawasan
hutan,” ungkap Agus Surono, salah satu
kuasa hukum Pemohon dalam sidang
pendahuluan perkara No. 45/PUUIX/2011, Rabu (10/8) di ruang sidang
Panel MK.

Hakim Konstitusi Anwar Usman sedang memeriksa perkara dalam persidangan uji materi UU
Kehutanan, sebuah perkara yang teregistrasi No.45-PUU-IX-2011 pada Rabu, (10/8).

Humas MK/GANIE

Agustus 2011 KONSTITUSI

23

RUANG SIDANG
Selain itu, ketentuan tersebut tidak
menjamin perlindungan dan kepastian
hukum para Pemohon. Akibat ketentuan
itu, aset-aset daerah maupun fasilitas
lainnya dinyatakan sebagai kawasan hutan.
Padahal faktanya, kata dia, lokasi-lokasi di
Kabupaten Kapuas tidaklah berupa hutan.
Hal itu mengakibatkan Pemohon
I, Muhammad Mawardi, selaku Bupati
Kabupaten Kapuas, tidak dapat mengembang
kan potensi daerahnya karena seluruh
wilayahnya ditunjuk sebagai kawasan hutan.
“Pemerintah pusat dapat sewenang-wenang
menyatakan status kawasan hutan di daerah,”
ungkap Agus. Selain Mawardi, terdapat enam
Pemohon lainnya, yakni Hambit Bintih, Duwel
Rawing, ZainAlkim,Ahmad Dirman, danAkhmad
Taufik. Mereka bertindak sebagai perorangan.

Agus juga berpendapat, terjadi
ketidakkonsistenan antarpasal dalam UU
Kehutanan. Akhirnya, dalam petitum
permohonannya
Pemohon
meminta
Mahkamah menyatakan tidak berlaku
Pasal 1 angka 3 UU kehutanan sepanjang
frasa “…ditunjuk dan atau…,”. Adapun
Pasal tersebut secara keseluruhan
berbunyi, “Kawasan hutan adalah wilayah
tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.”
Setidaknya, menurut Pemohon,
pasal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(3); Pasal 18 ayat (2) dan (5); Pasal 18A
ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G
ayat (1); serta Pasal 28H ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum mengakhiri persidangan,
seperti biasa, Panel Hakim memberikan
beberapa saran terkait permohonan. Hakim
Konstitusi Anwar Usman, mengingatkan,
Pemohon perlu memeriksa kembali mana
rumusan UU Kehutanan yang benar.
Karena, menurutnya, ada perbedaan
antara UU Kehutanan yang dilampirkan
oleh Pemohon dengan UU Kehutanan
yang berada di website Sekretariat Negara.
Perbedaan tersebut terkait penomoran. Di
mana, UU Kehutanan versi Setneg, ditulis
huruf c, bukan angka 3 sebagaimana
UU Kehutanan yang dilampirkan oleh
Pemohon. Panel Hakim ini diketuai oleh
Hakim Konstitusi Muhamad Alim dengan
didampingi Hakim Konstitusi Harjono
sebagai anggota. (Dodi/mh)

Pengujian UU Perkawinan

Syarat Perceraian Potensial Disalahgunakan

P

engujian
konstitusionalitas
materi UU No. 1/1974 tentang
Perkawinan (UU Perkawinan)
yang
diajukan
Halimah
Agustina binti Abdullah Kamil (mantan
istri Bambang Trihatmodjo), kembali
disidangkan di Mahkamah Konstitusi
(MK) dengan agenda mendengar
keterangan ahli, Selasa (9/8/2011).
Di hadapan sembilan hakim konstitusi
yang diketuai Moh. Mahfud MD, kuasa
Pemerintah, H. Tulus menyatakan, perkawinan
dalam bahasa agama disebut mitsâqan
ghalîzhan yaitu suatu perjanjian yang kuat,
menghalalkan yang haram dan menjadikan
ibadah. Perkawinan dimaksudkan untuk
membentuk sebuah kehidupan keluarga yang
kekal, utuh, harmonis, bahagia, dan sejahtera.,
serta merupakan bentuk penghambaan diri
kepada Allah SWT.
“Untuk itu, dalam perkawinan
diperlukan adanya saling pengertian,
kesepahaman, kesadaran untuk membangun
sebuah keluarga yang sakînah, mawaddah,
dan wa rahmah,” kata Tulus membacakan
keterangan tertulis Pemerintah.
Jalan Terakhir
UU Perkawinan, dalam hal ini
pengaturan tentang putusnya perkawinan,
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Mantan Hakim Agung Bismar Siregar, Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, dan Makarim Wibisono
saat persidangan yang dimohonkan oleh Halimah Agustina binti Abdullah Kamil di Mahkamah
Konstitusi (MK), Selasa (9/8).

menurut pemerintah, telah memberikan
rambu-rambu yang cukup memadai
guna memberikan jalan keluar bagi para
pihak suami-istri apabila tidak dapat
mempertahankan
kerukunan
rumah
tangganya.
Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan
menyatakan, “Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan

setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.” Tulus menjelaskan,
“Ketentuan ini menunjukkan bahwa
perceraian merupakan jalan terakhir yang
harus ditempuh apabila kedua belah pihak
tidak dapat mempertahankan keutuhan
rumah tangganya.”
Menurut
Pemerintah,
kasus

perceraian yang terjadi antara Pemohon
(Halimah Agustina binti Abdullah Kamil)
dengan suaminya (Bambang Trihatmodjo
bin H.M. Soeharto) adalah terkait dengan
implementasi praktik penegakan hukum
yang dilakukan oleh penegak hukum,
dalam hal ini hakim pada Pengadilan
Agama dan bukan merupakan persoalan
konstitusionalitas
ketentuan
yang
dimohonkan untuk diuji tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut,
Pemerintah memohon kepada Mahkamah
agar menolak permohonan Halimah.
Potensi Disalahgunakan
Pada kesempatan yang sama,
Halimah yang diwakili kuasa hukumnya,
Chairunnisa Jafizham dan Laica Marzuki,
menghadirkan tiga orang ahli, yaitu Bismar
Siregar, Marzuki Darusman, dan Makarim
Wibisono.
Bismar
Siregar,
dalam
keterangannya mengatakan, perceraian
antara Bambang dengan Halimah setelah
sekian puluh tahun mereka membina

kehidupan rumah tangga, memunculkan
pertanyaan. Sebab permohonan kasasi
Bambang diperiksa dan diadili oleh hakim
Mahkamah Agung yang menyatakan
bahwa hubungan antara Bambang dengan
Halimah tidak sesuai dengan kerukunan.
Oleh karena itu, Bambang berhak untuk
menjatuhkan talak.
Sementara itu Marzuki Darusman
mengatakan, penjelasan Pasal 39 ayat (2)
huruf f UU Perkawinan berpotensi untuk
disalahgunakan. “Masalah yang mungkin
timbul di antaranya, terutama adalah
akibat dari adanya perbuatan salah satu
pihak, pada umumnya laki-laki dalam
hubungan dengan pihak ketiga yang
tidak dapat diterima oleh pihak lainnya,
pada umumnya pihak perempuan. Dalam
praktik, keadaan inilah yang menyebabkan
penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f lebih
banyak merugikan pihak perempuan
dan mengakibatkan hak-hak perempuan
sebagai hak-hak asasi manusia menjadi
rentan,” jelas Marzuki.
Senada dengan Marzuki, ahli

Pemohon Makarim Wibisono menyatakan,
penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f
tersebut merugikan kaum perempuan dan
istri karena tidak memberikan keadilan
baginya dan mencerminkan tidak adanya
persamaan hak bagi kaum perempuan
dan istri dengan hak suami. Para suami
dapat dengan mudah menceraikan istrinya
dengan alasan terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran.
“Karena ketentuan itu tidak
meminta atau membutuhkan kejelasan
mengenai siapa penyebabnya, siapa
pemicunya, atau apa yang menjadi kausa
primanya. Ini adalah hal yang tidak adil,
siapa pun kaum perempuan atau istri
yang membangun rumah tangga dengan
dasar luhur, bersumber dari rasa cinta dan
kasih sayang tidak akan dapat menerima
jika suaminya selingkuh dan menjalani
hubungan gelap dengan Wanita Idaman
Lain (WIL),” tandas Makarim. (Nur
Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Ketenagakerjaan

Ahli Pemohon: Pasal 155 ayat (2)
UU Ketenagakerjaan Multitafsir

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) kembali menggelar
sidang uji materi UU
Ketenagakerjaan, Kamis
(4/8). Sidang beragendakan mendengarkan
keterangan ahli dari Pemohon. Dua ahli
diajukan oleh Pemohon, yaitu Anna Erliana
dan Surya Chandra. Keduanya merupakan
dosen di Fakultas Hukum UI dan Atmajaya.
 	
Anna Erliana berkesempatan
pertama menyampaikan keterangannya
terkait permohonan Pemohon. Pertama,
Anna menyampaikan bahwa mengenai
penafsiran gramatikal atas frasa ”belum
ditetapkan” pada Pasal 155 ayat (2)
memiliki tiga penafsiran yang berkembang
di lapangan. ”Pertama, upah proses hanya
6 bulan. Kedua, upah proses hanya sampai
tahap pengadilan hubungan industrial
tahap pertama. Ketiga, upah proses
sampai putusan hukum berkekuatan
hukum tetap,” jelas Anna mengenai
penafsiran frasa “belum ditetapkan”.
Pasal 155 ayat (2) sendiri
berbunyi, ”Selama putusan lembaga
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial belum ditetapkan, baik
pengusaha maupun pekerja/buruh harus
tetap melaksanakan segala kewajibannya”.
 	
Mengenai upah proses yang
ditafsirkan hanya diberikan selama enam
bulan, Anna menjelaskan dalam prakteknya
berkembang lebih luas lagi. Bagi para
pekerja yang di-PHK dan kemudian
mencari keadilan menurut Anna dapat
menggunakan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 150 Tahun 2000 sebagai dasar
hukum. Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No. 150/2000 itu berbunyi, “Pembayaran
upah proses atau upah yang biasa diterima
dan upah skorsing maksimal 6 bulan”.
 	
Selanjutnya, Anna menyampaikan
berdasarkan pencermatannya terhadap
Pasal 155 ayat (2) dan (3) UU
Ketenagakerjaan secara jelas diatur
mengenai
kewajiban
pengusaha
untuk membayar upah pekerja selama
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Anna Erliana, Ahli yang dihadirkan Pemohon sedang memberikan keterangan keahliaannya di
hadapan Majelis Hakim MK dalam sidangan uji UU Ketenagakerjaan.

proses perselisihan PHK berlangsung.
 	
Namun, bila penafsiran secara
gramatikal seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya masih tidak jelas, maka dapat
dilakukan penafsiran secara sistematis,
yaitu menafsirkan Pasal 155 ayat (2) dengan
ketentuan hukum lainnya. ”Pasal 155
tentang Upah Proses selama ada sengketa
perselisihan hubungan industrial khususnya
pemutusan hubungan kerja dapat dikaitkan
dengan
Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Pasal 56 yang menyatakan
Pengadilan
Hubungan
Industrial
memeriksa dan memutus pada butir (c)
di tingkat pertama mengenai perselisihan
pemutusan hubungan kerja.” papar Anna.
 	
Ahli Pemohon lainnya, Surya
Chandra berkesempatan kedua untuk
menyampaikan keterangannya. Surya
mengatakan selama putusan lembaga
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial belum ditetapkan, baik pengusaha
maupun pekerja buruh harus melaksanakan

Humas MK/Yogi Dj

segala kewajibannya. Artinya, pekerja harus
tetap bekerja dan pengusaha harus tetap
membayar upah atau hak-hak yang biasa
diterima oleh pekerja.
Lebih lanjut Surya mengatakan
frasa ”belum ditetapkan” itu mengacu
kepada Undang-Undang No. 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industri (PPHI). Namun,
dalam prakteknya frasa itu bisa ditafsirkan
bermacam-macam. Karena itu Surya setuju
agar frasa ”belum ditetapkan” dipertegas
lagi sehingga tidak menimbulkan
kerancuan seperti selama ini terjadi.
 	
”Dengan memperjelas tafsiran itu
saya kira akan membantu hakim-hakim di
pengadilan hubungan industrial khususnya,
sehingga punya pilihan yang tegas. Juga,
saya mendukung juga yang tadi dikatakan
oleh Prof. Anna bahwa pasal ini penting
untuk diberi kepastian hukum, khususnya
bagi pihak pekerja. Yang memang secara
sosilogis lemah walaupun secara hukum
sama kedudukannya,” tutup Surya. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU Kesehatan

Panel Hakim:
Tunggu Putusan UU Kesehatan

P

eringatan bahaya rokok dalam
UU Kesehatan kembali kembali
digelar dalam persidangan di
Mahkamah Konstitusi (MK),
Selasa (23/8/2011) pagi. Sidang perkara
nomor 43/PUU-IX/2011 dengan agenda
pemeriksaan perbaikan permohonan
dilaksanakan oleh Panel Hakim yang
terdiri dari Muhammad Alim selaku ketua,
didampingi Harjono dan Maria Farida
Indrati selaku anggota.
Menanggapi
perbaikan
permohonan,
Muhammad
Alim
memberitahukan
permohonan
yang
diajukannya memiliki kesamaan dengan
permohonan nomor 34 /PUU-IIX/2010.
“Permohonan Nomor 43/PUU-IX/2011
yang Anda mohonkan ini adalah persis
sama dengan Permohonan Nomor 34/
PUU-IIX/2010,” Kata Alim.
Riwayat perkara nomor 34/PUUIIX/2010 yang juga mengenai uji materi
UU Kesehatan, saat ini sudah selesai
pemeriksaannya dan tinggal menunggu
pengucapan putusan. Menurut Alim,
sebaiknya pemeriksaan perkara 43/PUUIX/2011 menunggu pengucapan putusan
perkara 34/PUU-IX/2010. Sebab, perkara
34/PUU-IX/2010 yang mempermasalahkan
“tafsir zat adiktif” pada tembakau, materi
yang diujikan juga sama, yaitu Pasal 114
UU Kesehatan dan penjelasannya.
Sementara itu, kuasa hukum para
Pemohon, Tubagus Haryo Karbianto,
mengakui kemiripan tersebut. Namun dia
memohon mempertimbangkan perbedaan
sudut pandang (angle) keduanya. “Kami
mohon sebagai Pemohon untuk tetap
mempertimbangkan angle-nya yang
agak berbeda dari perkara nomor 34
Tahun 2010 kemarin,” pinta Tubagus.
Seperti
diketahui,
Senin
(18/7/2011) lalu, MK menggelar sidang
perdana uji materi Pasal 114 UU No. 36/
2009 tentang Kesehatan yang diajukan oleh

Widyastuti Soerojo dan Muherman Harun,
beserta Ikatan senat mahasiswa Kesehatan
Masyarakat
Indonesia
(ISMKMI).
Para Pemohon menganggap peringatan
berupa tulisan bahaya rokok yang tertera
pada bungkus rokok, tidak efektif.
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 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.
Padahal, menurut Pemohon, peringatan
berbentuk gambar lebih efektif dan
terbuka dalam menyampaikan informasi
mengenai bahaya merokok dibanding
hanya menuliskan peringatan tersebut.
(Nur Rosihin Ana)

Panel Hakim Konstitusi Harjono, Muh Alim (Ketua) dan Maria Farida sedang memeriksa
perkara pengujian UU Kesehatan, Selasa (23/8) pagi.

Humas MK/Annisa Lestari

Agustus 2011 KONSTITUSI

27

RUANG SIDANG

Pengujian UU Pemda

Uji Pengaturan Dana Bagi Hasil: Tiga
Kepala Daerah Perbaiki Permohonan

D

orel Almir, kuasa hukum
Pemohon perkara 44/PUUIX/2011
bersama
Heru
Widodo
menyampaikan
telah melakukan berbagai perbaikan
permohonan seperti disarankan Panel
Hakim sidang sebelumnya, Jumat (19/8).
”Perbaikan
yang
pertama
adalah
disarankan waktu itu adalah mempertegas
kedudukan hukum. Perubahan ini kami
muat di halaman 4 sampai dengan 5.
Uraiannya terselip di dalam berbagai
paragraf di halaman tersebut,” ujar Dorel.
Dorel
juga
mengatakan
mengutip beberapa penjelasan pasal
tentang pemerintahan daerah. Pemohon
juga mengutip tentang tugas dan
wewenang bupati terutama dalam
pengelolaan keuangan daerah, yaitu
Pasal 27 ayat (1) UU No. 32/ 2004.
 	
Pemohon
menjelaskan
letak
pertentangan Pasal 11 ayat (2) UU No.
33/ 2004 dengan Pasal 18A ayat (2)
UUD 1945, Pasal 31C ayat (1) UU No.
36/2008 tentang Perubahan Keempat
atas UU No.7/ 1983 tentang Pajak
Penghasilan dengan Pasal 18A UndangUndang Dasar 1945, dan yang lainnya.
Frasa orang pribadi dalam Pasal 169
ayat (2) huruf c UU Pemda yang berbunyi,
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Kuasa Pemohon sedang mengikuti sidang uji UU Pemda dengan agenda pemeriksaan
perbaikan, Jumat (1/.8) di Ruang Sidang Panel MK.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21,
Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang
pribadi dalam negeri, diartikan Pemohon
sepanjang
menyangkut
hubungan

Humas MK/Fitri Yuliana

keuangan antara pusat dan daerah.
Pemohon
juga
mengatakan
pihaknya sudah memperbaiki semua
tata-cara penulisan sesuai aturan yang
berlaku. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU Keimigrasian

Tujuh Pengacara Penguji UU Keimigrasian
Perbaikan Permohonan

R

ico Pandeirot, Afrian Bondjol,
Yulius Irawansyah, Slamet
Yuono, Rachmawati, Dewi
Ekuwi Vina, dan Gusti Made
Kartika sebagai Pemohon yang berprofesi
sebagai pengacara melakukan perbaikan
permohonan sesuai saran Panel Hakim pada
persidangan sebelumnya. Hal ini dilakukan
pada sidang kedua perkara pengujian
UU No. 6/ 2011 tentang Keimigrasian
(Pasal 16 ayat (1) huruf b), Selasa (16/8).
Rico Pandeirot menyampaikan
perbaikan hampir semua permohonan,
termasuk beberapa penambahan. ”Pada
bagian legal standing kami lebih
jauh menerangkan mengenai alasan
dan argumentasi kami mengajukan
permohonan ini, yaitu legal standing kami
merujuk pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UU
Keimigrasian yang kami ajukan,” ujar Rico.
Pasal 16 ayat (1) huruf b
UU Keimigrasian sendiri berbunyi,
”Pejabat Imigrasi menolak orang untuk
keluar wilayah Indonesia dalah hal
orang tersebut: b. Diperlukan untuk
kepentingan penyelidikan dan penyidikan
atas permintaan pejabat berwenang”.
 	
Rico juga menjelaskan pihaknya
menambahkan beberapa kata pada frasa
yang menyatakan, ”menolak orang
dengan tidak membatasi kepada siapa
orang tersebut”. Pemohon menarik
kesimpulan bahwa orang yang dimaksud
dalam frasa tersebut adalah setiap orang
yang dengan sendirinya dapat menjadi
objek penyelidikan, termasuk Pemohon.
 	
Menurut Pemohon, bila pasal
dalam undang-undang keimigrasian itu
hanya dibatasi pada sekelompok orang,

contohnya hanya ditujukan pada suatu
masyarakat adat, maka tidak ada legal
standing bagi Pemohon. Namun kalau
pasal tersebut ditujukan kepada setiap
orang, maka sangat potensial pasal itu bisa
dikenakan kepada Pemohon.
Pada intinya, para Pemohon sangat
keberatan bila seseorang yang masih dalam
proses penyelidikan sudah dilarang untuk
berpergian ke luar negeri. Pasalnya, para
Pemohon menganggap tindakan tersebut
merupakan suatu bentuk perampasan
kemerdekaan atau suatu bentuk upaya
paksa. Pelarangan bepergian ke luar negeri
itu juga dianggap bertentangan dengan
Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi,
”Penyelidikan adalah serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
Berdasarkan
bunyi
pasal
tersebut (Pasal 1 butir 5 KUHAP, red)
adalah sangat prematur apabila masih
dalam tingkat penyelidikan, seseorang
sudah dapat dikenakan upaya paksa.
Bahwa adanya lembaga penyelidikan
ratio legis-nya adalah memperkecil
adanya upaya paksa, ujar Rico.  
 	
Ketua Panel Hakim, Muhammad
Alim di akhir persidangan mengingatkan
Pemohon untuk menyiapkan buktibukti yang hendak diajukan. Selain itu
kelengkapan pengajuan bukti, seperti
materai juga harus disiapkan. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

Humas MK/Annisa Lestari

Para Pengacara Rico Pandeirot dkk sedang menjelaskan pokok permohonannya menyangkut UU Keimigrasian,
Selasa (16/8) di Ruang Sidang Pleno MK.
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RUANG SIDANG

Pengujian UU Sisdiknas

Izin Pendirian Kampus Bermasalah,
UU Sisdiknas Diuji ke MK

U

U
No.20/2003
tentang
Sistem Pendidikan Nasional
(UU Sisdiknas) kembali
diuji materiil ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Dj. Siahaan dan Husni
Husin tercatat sebagai Pemohon perkara
dengan nomor 47/PUU-IX/2011 ini.
Sidang panel pemeriksaan pendahuluan
yang diketuai oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim dengan Anggota Panel
Hakim Konstitusi Harjono dan Hamdan
Zoelva ini digelar pada Kamis (11/8) di
Ruang Sidang Pleno MK.
Dj. Siahaan tanpa didampingi
kuasa hukumnya mengungkapkan, hak
konstitusionalnya terlanggar dengan
berlakunya Pasal 71 UU Sisdiknas. Siahaan
menjelaskan telah membuka Yayasan
Universitas Generasi Muda dan Akademi
Perkebunan Medan sejak 1986, namun
pada tahun 2005, ketika mengajukan
surat kepada Dirjen Dikti memohon
izin operasional pendirian gedung tidak
mendapat respon.
“Pada satu-dua bulan yang lalu,
Dirjen Dikti menggugat, mengadukan
kami di Polda Sumatera Utara dengan
Pasal 71 Undang-Undang Diknas Nomor
20 Tahun 2003. Untuk itulah kami
mohon bahwasanya Undang-Undang
Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal
71, bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1985,” urainya.
Muhammad Alim memberikan
saran kepada Pemohon untuk memperbaiki
kedudukan hukum Pemohon serta
memperbaiki sistematika permohonan.
“Kedudukan hukum Saudara, apakah
Saudara sebagai perorangan, atau satu
masyarakat hukum, atau badan hukum
publik, atau privat, atau lembaga negara. Itu
dulu harus diterangkan juga,” jelasnya.
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Dj. Siahaan sedang menjelaskan permohonannya menguji materi UU No.20/2003 tentang
Sisdiknas di hadapan Penel Hakim MK, (11/8) pada Sidang Pendahuluan. Pemohon merasa
terlanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 71 UU Sisdiknas.

Sementara
itu,
Hakim
Konstitusi Harjono menyarankan agar
pemohon menspesifikasikan kerugian
konstitusionalnya. “Melanggarnya di
mana?
Melanggar
Undang-Undang
Dasar. Melanggarnya di mana? Ya, tentu
saja bahwa setiap ketentuan pidana itu
seluruhnya melanggar hak-haknya. Tapi
ketentuan pidana mungkin ada yang
boleh dilakukan, mengancam pidana tapi
bisa diuji di Mahkamah Konstitusi kalau
memang ketentuan pidananya tersebut
dianggap melanggar. Nah, sekarang
katakan bagaimana Anda bisa melihat
Pasal 71 itu melanggar hak Anda yang
dijamin konstitusi, ya. Itu seperti itu juga
harus disampaikan di sini,” paparnya.

Menurut Harjono, seharusnya para
Pemohon mengajukan perkara tersebut
ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena
persoalan yang sesungguhnya adalah
mengenai perizinan yang tidak kunjung
dikeluarkan oleh Dikti. “Anda bisa
mohon ke sana. Nah, kalau ke sini ini
adalah bunyi pasalnya itu kenapa? Anda
masalahkan Pasal 71 (UU Sisdiknas). Dan
Mahkamah Konstitusi tidak dalam posisi
untuk memerintah-memerintahkan itu
karena yang diuji adalah undang-undang,”
terangnya.
Pemohon diberikan waktu 14
hari untuk melakukan perbaikan sesuai
dengan saran yang diberikan hakim. (Lulu
Anjarsari/mh)

SKLN Bupati Kutai Timur Vs Kementerian ESDM

Pemerintah Belum Tanggapi,
Persidangan SKLN Ditutup

S

idang
perkara
sengketa
kewenangan lembaga negara
antara Bupati Kutai Timur
dengan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral kembali digelar
Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/8).
Sidang pleno yang diketuai Ketua MK
Moh. Mahfud MD ini mengagendakan
mendengarkan jawaban atau tanggapan dari
Pemerintah. Pemerintah belum siap dalam
jawaban atas permohonan yang diajukan.
 	
Wakil Pemerintah Sutisna Prawira
di awal sidang langsung menyatakan
dirinya dan Agus Salim, yang mewakili
Kementerian ESDM, sampai sidang
keempat ini belum mendapat surat
kuasa dari Menteri ESDM. Karena
itu, Pemerintah dalam sidang kali
ini
belum
dapat
menyampaikan
jawaban atas permohonan Pemohon.
“Bapak Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral, belum menandatangani
(surat kuasa, red). Dan kedua juga
mohon ijin, Yang Mulia, keterangan
pemerintah kami sedang difinalkan dengan
Kementerian Dalam Negeri karena ini
terkait dengan masalah kewenangan juga
dengan Kementerian Hukum dan HAM
terkait dengan harmonisasi peraturan
perundang-undangan. Jadi, kami mohon
ijin pada hari ini sidang, kami belum bisa
menyampaikan keterangan pemerintah,”
ujar Sutisna.
Menanggapi
ketidaksiapan
tersebut, Mahfud MD yang memimpin
jalannya sidang, mengingatkan bahwa
selama ini sidang sudah berlangsung secara
terbuka dan sudah memberi kesempatan

cukup kepada pihak-pihak. Karena itu,
Mahfud memutuskan sidang kali ini tidak
dapat dilanjutkan.
“Oleh sebab itu sidang akan ditutup
dan nanti Majelis Hakim akan memberitahu
apakah perlu mendengarkan keterangan
pemerintah atau tidak, karena sudah diberi
kesempatan tidak datang. Sehingga nanti
Majelis Hakim akan mempertimbangkan
membuka sidang lagi untuk mendengar
atau tidak perlu mendengar keterangan
pemerintah. Dengan demikian sidang
dinyatakan ditutup,” tandas Mahfud .
Permohonan ini menyangkut
pengelolaan sumder daya alam di Kutai
Timur. Pemohon merasa tidak bisa

melakukan tindakan-tindakan pengelolaan
potensi sumber daya alam, khususnya
Minerba, yang seharusnya diatur dalam
Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945.
Pemohon menganggap pengelolaan sumber
daya alam di Kutai Timur seharusnya
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
atau Pemohon demi kesejahteraan rakyat,
bukannya oleh Pemerintah Pusat dalam
hal ini Kementerian ESDM. “Sesuai Pasal
18 ayat (2) dan (5) UUD 1945 merupakan
wewenang yang semestinya milik
Pemerintah Kabupaten,” ujar Robikin
pada sidang pertama lalu. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

Humas MK/GANIE

Wakil Pemerintah Sutisna Prawira meninggalkan ruang sidang setelah persidangan selesai mengenai
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kutai Timur melawan Kementerian ESDM, ( 2/8) di
Ruang Sidang Pleno MK.
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RUANG SIDANG

PHPU Prov. Papua Barat

MK Perintahkan Kampanye dan Pemungutan
Suara Ulang
Pemohon perkara nomor 84/PHPU.D-IX/2011
sedang berpelukan sebagai tanda kegembiraan
telah dibacakan putusan MK yang mengabulkan
permohonan PHPU Prov. Papua Barat, Selasa (23)
malam di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Ganie

S

etelah melalui proses cukup
panjang, Mahkamah Konstitusi
(MK) memberikan putusan yang
memerintahkan kepada KPU
Provinsi Papua Barat melakukan tahapan
kampanye dan pemungutan suara ulang
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)
Provinsi Papua Barat, Selasa (23/8) malam
di Ruang Sidang Pleno MK.
Kampanye dan pemungutan suara
ulang tersebut harus diikuti oleh empat
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, yaitu: Wahidin PuaradaHerman Donatus Pelix Orisoe, Dominggus
Mandacan dan Origenes Nauw, Abraham
Octavianus Atururi- Rahimin Katjong, dan
George Celcius Auparay- Hasan Ombaier.
Selain itu, lembaga ini juga memutuskan
memerintahkan KPU, Bawaslu, Panwaslu
di Provinsi Papua Barat untuk mengawasi
tahapan kampanye dan pemungutan
suara ulang tersebut sesuai dengan
kewenangannya.
Dalam amar putusan, Majelis Hakim
MK yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD
juga menyatakan menolak eksepsi Pihak
Termohon dan Pihak Terkait dan menolak
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selain dan selebihnya terkait permohonan
menyangkut pokok perkara.
Pokok perselisihan perkara ini yaitu
mengenai keabsahan Majelis Rakyat Papua
Barat, penetapan pasangan calon peserta
Pemilukada Papua Barat 2011, penetapan
dan putusan PTUN Jayapura, permintaan
diskualifikasi terhadap Pasangan Calon
Nomor Urut 3 dan lainnya.
Mahkamah
menimbang
para
Pemohon mendalilkan Keputusan KPU
Papua Barat No.26/2011 tentang Penetapan
Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan
Lolos Dalam Pencalonan untuk mengikuti
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua Barat 2011 bertanggal 17 Juni
2011, adalah tidak sah karena keputusan
dimaksud lahir dari tindakan Termohon
yang melampaui kewenangannya.
Mengenai
keabsahan
MRPB,
kewenangan untuk menilai keabsahan
MRPB bukan merupakan kewenangan
Mahkamah,
terutama
mengingat
pembentukan MRPB dilakukan oleh/
berdasarkan Peraturan Pemerintah dan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
yang didalilkan sebagai pelaksanaan dari
UU 21/2001 sebagaimana telah diubah

dengan UU 35/2008. “Mahkamah menilai
dalil para Pemohon mengenai keabsahan
MRPB tidak dapat diterima,” jelas
Mahkamah
Selanjutnya mengenai dalil para
Pemohon mendalilkan Keputusan KPU
Papua Barat Nomor 26 Tahun 2011
tentang Penetapan Pasangan Calon yang
Memenuhi Syarat dan Lolos Dalam
Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
Barat Tahun 2011, bertanggal 17 Juni
2011, adalah tidak sah karena keputusan
dimaksud lahir dari tindakan Termohon
yang melampaui kewenangannya. Atas
dalil ini, Mahkamah menilai pokok
permasalahan
dimaksud
disebabkan
oleh tumpang tindihnya pengaturan
kewenangan penetapan bakal pasangan
calon menjadi pasangan calon peserta
Pemilukada, sehingga menimbulkan
kerancuan apakah kewenangan tersebut
menjadi kewenangan KPU Provinsi Papua
Barat atau kewenangan DPRPB.
Mahkamah berpendapat hal tersebut
adalah materi judicial review, yang bukan
merupakan bagian dari perselisihan hasil
Pemilukada, meskipun di dalamnya

terdapat kaitan dengan perkara konkret
Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun
2011. “Bukan merupakan kewenangan
Mahkamah,” lanjut Majelis Hakim.
Pemohon
mendalilkan
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jayapura menerbitkan Penetapan Ketua
PTUN Jayapura Nomor 33/PEN-G.
TUN/2011/PTUN.JPR, bertanggal 30 Juni
2011, untuk menangguhkan atau menunda
pemberlakuan Keputusan KPU Provinsi Papua
Barat Nomor 26 Tahun 2011, bertanggal 17
Juni 2011, tentang Penetapan Pasangan
Calon Yang Memenuhi Syarat Dan Lolos
Dalam Pencalonan Untuk Mengikuti Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat
Tahun 2011, namun Termohon mengabaikan
penetapan tersebut MK juga mempertimbangkan
hal ini dalam pendapatnya.
Selanjutnya, Mahkamah menilai
permasalahan pemenuhan syarat ijazah ke
sarjanaan dan syarat orang asli Papua bagi
Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat

dilepaskan dari permasalahan keabsahan
MRPB, dan konflik kewenangan antara
DPRPB dan Termohon dalam menetapkan
bakal pasangan calon yang memenuhi
syarat. Terkait dengan hal-hal tersebut, para
Pemohon telah mengajukan gugatan ke
PTUN Jayapura. MK berpendapat,“Untuk
menjamin keterpaduan penegakan hukum
antarpelaku kekuasaan kehakiman, serta
demi penghormatan terhadap proses
peradilan yang sedang berjalan, maka
Mahkamah tidak akan menilai keabsahan
SK KPU Provinsi Papua Barat Nomor
26 Tahun 2011 dimaksud. Dengan
demikian, hingga adanya Putusan PTUN
yang berkekuatan hukum tetap, SK KPU
Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun
2011 tetap berlaku dan karenanya dalil para
Pemohon agar Pasangan Calon Nomor
Urut 3 dikenai tindakan diskualifikasi,
harus dikesampingkan.”
Mahkamah berpendapat Pelaksanaan
Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun

2011, khususnya pelaksanaan kampanye
dan pemungutan suara, yang hanya
diikuti satu dari empat pasangan calon,
akan mengurangi bahkan meniadakan
legitimasi hasilnya. Untuk memunculkan
pasangan yang memiliki legitimasi kuat,
Mahkamah menilai harus dilaksanakan
tahapan kampanye ulang dan pemungutan
suara ulang dengan diikuti oleh seluruh
(empat) pasangan calon yang ada.
Pemohon perkara ini yaitu Wahidin
Puarada-Herman Donatus Pelix Orisoe
(Pasangan Calon Nomor Urut 1), Dominggus
Mandacan- Origenes Nauw (Pasangan
Calon Nomor Urut 2), dan George Celcius
Auparay-Hassan Ombaier (Pasangan Calon
Nomor Urut 4) yang perkaranya teregistrasi
dengan
nomor
84/PHPU.D-IX/2011.
Sedangkan Termohon adalah KPU Provinsi
Papua Barat dan sebagai Pihak Terkait yaitu
Abraham Octavianus Atururi-Rahimin
Katjong (Pasangan Calon Nomor Urut 3).
(Nano Tresna A./Miftakhul Huda)

PHPU Kab. Pati

Mahkamah Perintahkan KPU Pati Lakukan
Pemungutan Suara Ulang

S
Humas MK/Ganie

MK mendiskualifikasi pasangan Sunarwi-Tejo Pramono dan sekaligus memerintahkan KPU Pati melakukan
verifikasi persyaratan bakal calon Imam Suroso-Sujoko. Selain itu MK juga memerintahkan KPU Pati
melakukan menetapkan pasangan calon dan memerintahkan KP melakukan pemungutan suara ulang.
Tampak ekspresi kuasa Pemohon setelah pembacaan putusan, Senin (22/8)

ilang sengketa Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada)
Kabupaten Pati, Jawa Tengah,
memasuki tahap yang sangat
menentukan, yaitu pengucapan putusan
di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah
dalam sidang pleno yang digelar pada
Senin (22/8/2011) mengabulkan seluruh
permohonan pasangan Imam SurosoSujoko.
Mahkamah
memerintahkan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
untuk melakukan pemungutan suara ulang
(PSU) Pemilukada Pati Tahun 2011.
Dalam amar putusan terhadap pokok
permohonan perkara Nomor 82/PHPU.DIX/2011 ini Mahkamah membatalkan
beberapa produk KPU Kab Pati. Produk
KPU Pati yang dibatalkan yaitu keputusan
mengenai penetapan pasangan calon, berita
acara rekapitulasi hasil penghitungan
suara, keputusan penetapan hasil suara
bagi pasangan calon, keputusan penetapan
pasangan calon peserta Pemilukada Pati
Putaran Kedua.
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Setelah membatalkan produk KPU
Pati tersebut, Mahkamah mendiskualifikasi
pasangan Sunarwi-Tejo Pramono sekaligus
memerintah KPU Pati melakukan verifikasi
persyaratan bakal pasangan calon Imam
Suroso-Sujoko untuk menggantikan pa
sangan calon Sunarwi-Tejo Pramono.
Mahkamah juga memerintahkan KPU Pati
menetapkan kembali pasangan calon.
Selain itu, memerintahkan KPU Pati
melakukan pemungutan suara ulang dalam
Pemilukada Pati Tahun 2011. Terakhir,
memerintahkan KPU, Bawaslu, KPU
Provinsi Jawa Tengah, Panwaslu
Pati untuk mengawasi pemungutan
suara ulang tersebut sesuai dengan
kewenangannya.

Mahkamah berpendapat dalil-dalil
Imam Suroso-Sujoko terbukti menurut
hukum. Menurut Mahkamah, bakal
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
Pati Tahun 2011 yang secara sah diusulkan
oleh PDIP adalah pasangan Imam SurosoSujoko. Namun karena KPU Pati belum
melakukan verifikasi persyaratan pasangan
ini, maka Mahkamah memerintahkan
KPU Pati untuk melakukan verifikasi
persyaratan Imam Suroso-Sujoko. Apabila
setelah verifikasi ternyata memenuhi
syarat sebagai pasangan calon, maka
pasangan tersebut harus diikutsertakan
dalam Pemilukada Pati Tahun 2011.
Pada kesempatan yang sama,
secara berurutan Mahkamah mem

bacakan putusan perkara nomor 81/
PHPU.D-IX/2011
yang
diajukan
pasangan Slamet Warsito-Sri mulyani.
Makamah menyatakan permohonan
Slamet Warsito-Sri mulyani tidak
dapat diterima. Sebab dengan adanya
perintah Mahkamah untuk melakukan
pemungutan suara ulang sebagaimana
amar putusan Nomor 82/PHPU.DIX/2011 yang diajukan Imam SurosoSujoko di atas, maka objek yang menjadi
keberatan dalam permohonan Slamet
Warsito-Sri mulyani menjadi tidak
relevan untuk dipertimbangkan lebih
lanjut. (Nur Rosihin Ana/mh)

PHPU Kab. Lanny Jaya

Tidak Terbukti dan Beralasan Hukum,
Permohonan Ditolak

T

iga permohonan yang masingmasing diajukan pasangan calon
Bupati Kab. Lanny Jaya yang
tidak terpilih ditolak untuk
seluruhnya oleh Mahkamah, Selasa
(23/8). Amar putusan perkara dengan
nomor regristrasi 85, 86, dan 87/PHPU.DIX/2011 itu dibacakan langsung oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Di dalam konklusi putusan mahkamah juga
dinyatakan pokok permohonan Pemohon
tidak terbukti.
Ketiga Pemohon perkara ini, yaitu
Briur Wenda-Solayen Murib Tabuni (85),
Nius Kogoya-Terry Wanena (86), dan
Doren Wakerwa-Moury Kogoya (87).
Masing-masing Pemohon menyam
paikan dalil yang berbeda meski pada
intinya ketiganya tidak menerima
keputusan KPU Kab. Lanny Jaya yang
menetapkan Pasangan Nomor Urut 2
Befa Yigibalom-Berthus Kogoya sebagai
Kepala Daerah Lanny Jaya terpilih.
Pemohon 85 misalnya, menganggap telah
terjadi kesalahan hasil perhitungan suara
dan ada kecurangan-kecurangan serta
pelanggaran yang sistematis, terstruktur,
dan masif. Pemohon 85 juga menganggap
terjadi kesalahan perhitungan suara.
Tidak jauh berbeda, Pemohon 86 dan 87
menyatakan penetapan hasil penghitungan
suara Pemilukada di Kabupaten Lanny
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Humas MK/Ganie

Kuasa Pemohon sedang mendengarkan pembacaan putusan perkara PHPU
Kab. Lanny Jaya, Selasa (23/8). MK dalam perkara ini menolak permohonan
ketiga permohonan yang diajukan.

Jaya cacat yuridis dan tidak adanya
sosialisasi dari Pihak KPU.
Dalam pertimbangan hukumnya,
Mahkamah berpendapat Pemohon 85, 86,
dan 87 tidak dapat menguraikan secara
jelas mengenai pelanggaran-pelanggaran
yang didalilkan dalam permohonan,
sehingga dalil Pemohon mengenai
pelanggaran-pelanggaran tidak dapat

dibuktikan sebagai pelanggaran yang
sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif.
Terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan
alat bukti surat/tulisan maupun saksi
yang membuktikan dalil-dalilnya. Karena
itu, kemudian Mahkamah menganggap
permohonan Pemohon tidak beralasan
hukum dan harus dikesampingkan. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

PHPU Kab. Banjarnegara

Permohonan Pasangan Buwin Ditolak
Kusuma Winahyu Diah sebagai Pemohon dan
kuasa hukumnya dalam pemeriksaan sidang
pendahuluan perkara PHPU Banjarnegara di
Ruang Sidang Panel di Gedung MK. Dalam
putusannya, Selasa (9/8), MK menolak
permohonan karena dalil pelanggaran
terstruktur, sistematis, dan masif tidak terbukti.

Humas MK/Fitri Yuliana

P

ermohonan sengketa Pemilihan
Umum
Kepala
Daerah
(Pemilukada) Kabupaten Ban
jarnegara, Jawa Tengah, yang
diajukan pasangan Budhi SarwonoKusuma Winahyu Diah A.T. (Buwin),
ditolak Mahkamah Konstitusi. “Menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
kata Ketua Pleno Majelis Hakim
Konstitusi Moh. Mahfud MD dalam sidang
pengucapan putusan, Selasa (23/8/2011) di
Ruang Sidang Pleno Lt. 2 gedung MK.
Budhi Sarwono-Kusuma Winahyu
Diah A.T. merupakan pasangan calon
bupati/wakil bupati Banjarnegara dengan
nomor urut 2. Pasangan yang berangkat
dari jalur perseorangan (independen) ini
menduduki perolehan suara peringkat
dua, di bawah perolehan pasangan Sutedjo
Slamet Utomo-Hadi Supeno.
Berikut perolehan suara tingkat
Kabupaten Banjarnegara untuk masingmasing pasangan calon berdasarkan
rekapitulasi hasil penghitungan suara
tingkat Kabupaten Banjarnegara yang
ditetapkan KPU Kabupaten Banjarnegara:
Pasangan
Syamsudin-Toto
Hardono
(nomor urut 1) memperoleh 105.313,

pasangan
Budhi
Sarwono-Kusuma
Winahyu Diah A.T. (nomor urut 2) 170.076
suara, pasangan M. Yusrie- M. Najib
(nomor urut 3) 23.007 suara, dan terakhir
pasangan Sutedjo Slamet Utomo-Hadi
Supeno (nomor urut 4) 199.065 suara.
Pasangan Budhi Sarwono-Kusuma
Winahyu Diah A.T. mengajukan keberatan
ke MK terhadap rekapilutasi tersebut.
Pasangan ini mendalilkan rekapitulasi
yang ditetapkan KPU Banjarnegara
dihasilkan dari proses yang tidak benar,
karena diwarnai sejumlah kecurangan
dan pelanggaran yang melibatkan
penyelenggara Pemilu, birokrasi, kepala
desa, dan perangkat desa. Kecurangan
dan pelanggaran tersebut menurut Budhi
Sarwono-Kusuma Winahyu Diah A.T.,
dilakukan sebelum, pada saat dan setelah
pelaksanaan pemungutan suara pada 24
Juli 2011.
Budhi Sarwono-Kusuma Winahyu
Diah A.T. mengklaim mendapatkan
310.791 suara. Perolehan ini berdasarkan
jumlah dukungan by name by address
yang dituangkan dalam bentuk buku
dukungan yang diambil dari pendataan
riil koordinator kecamatan (Korcam)

dan koordinator desa (Kordes) serta
koordinator TPS, yang tersebar di 20
kecamatan.
Setelah mencermati bukti-bukti
yang diajukan oleh para pihak, menurut
Mahkamah, sahnya perolehan suara
dalam pemilihan umum adalah ketika
pemilih telah benar-benar menggunakan
hak pilihnya. Sementara itu, dukungan
kepada calon independen yang belum
secara sah menggunakan hak pilihnya,
tidak dapat dijadikan dasar perolehan
suara Budhi Sarwono-Kusuma Winahyu
Diah A.T.
Sedangkan mengenai terjadinya
sejumlah kecurangan dan pelanggaran
sebagaimana didalilkan Budhi SarwonoKusuma Winahyu Diah A.T., Mahkamah
berpendapat tidak terbukti dilakukan
secara terstruktur, sistematis, dan masif
yang secara signifikan mempengaruhi
perolehan suara Budhi Sarwono-Kusuma
Winahyu Diah A.T. sehingga melampaui
perolehan suara pasangan Sutedjo Slamet
Utomo-Hadi Supeno. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak
terbukti menurut hukum. (Nur Rosihin
Ana/mh)
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PHPU Kab. Banggai Kepulauan

Putusan MK: Satu Permohonan Ditolak
dan Satu lagi Tidak Diterima
Salah satu pasangan calon kepala daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan tampak sedang
meninggalkan sidang MK. MK sendiri melalui
putusannya menjatuhkan putusan perkara No. 79
dan 78/PHPU.D-IX/2011 dengan amar putusan
yaitu perkara yang pertama ditolak dan perkara
yang lainnya tidak diterima, Selasa (9/8).

Humas MK/Ganie

M

ahkamah
Konstitusi
menyatakan
menolak
seluruh
permohonan
Pemohon (Perkara No.79)
dan menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima (Perkara No.80).
Demikian inti putusan yang dibacakan
Ketua Pleno Moh. Mahfud MD didampingi
para hakim konstitusi lainnya. Sidang
pembacaan putusan PHPU Kabupaten
Banggai Kepulauan 2011 perkara No.79
dan No.80/PHPU. D-IX/2011, dilakukan
pada Selasa (9/8) siang di Ruang Sidang
Pleno MK.
Dalil Pemohon Perkara No.79 soal
adanya pengumpulan kotak suara dan
dokumen hasil rekapitulasi dari Kecamatan
Banggai Tengah, Banggai Utara, dan
Banggai Selatan untuk dikumpulkan di
kantor PPK Banggai selama dua hari atas
perintah dari Termohon, hal itu dibantah
oleh Pihak Termohon. Menurut Termohon,
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dalil Pemohon tidak benar, yang benar
adalah semua kotak suara masing-masing
kecamatan tersebut, dikumpulkan di
Kecamatan Banggai, atas pengawalan dari
pihak keamanan dan Panwas kecamatan.
Selain itu, Pihak Terkait membantah
dalil Pemohon tersebut dan menyatakan
bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar
dan mengada-ada, tidak benar Tim Pihak
Terkait melakukan pengantaran kotak
rekapitulasi sebagaimana dalil Pemohon.
Fakta yang benar menurut Pihak Terkait,
yang melakukan pengawalan tersebut
adalah aparat keamanan.   
Menimbang bahwa setelah Mah
kamah mencermati dengan seksama
keterangan Pemohon, Termohon, Pihak
Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari
Pemohon, Termohon, keterangan saksi
Pemohon, Termohon, keterangan Panwaslu
Kabupaten Banggai Kepulauan, menurut
Mahkamah, bukti tulisan dan keterangan

saksi dari Pemohon tidak membuktikan
bahwa adanya pengumpulan kotak suara di
Kecamatan Banggai adalah sebagai upaya
dari Termohon untuk memenangkan Pihak
Terkait.
“Tidak ada rangkaian bukti yang
meyakinkan Mahkamah bahwa upaya
pengumpulan kotak suara tersebut di
lakukan oleh Termohon secara terstruktur,
sistematis, dan masif sebagai upaya untuk
memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena
itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut
hukum,” tegas Majelis Hakim.
Mengenai dalil Pemohon Perkara
No.79 telah terjadi penambahan suara untuk
Pihak Terkait di Kecamatan Bangkurung,
Kecamatan Bokan Kepulauan, Kecamatan
Banggai, Kecamatan Banggai Utara,
Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum
Selatan, dan Kecamatan Liang, Pihak
Termohon membantah dalil Pemohon
tersebut dan menyatakan bahwa tidak

benar telah terjadi penggelembungan atau
penambahan surat suara.
Pihak Terkait juga menyatakan dalil
Pemohon tidak benar dan mengada-ada,
tidak pernah terjadi penggelembungan
atau penambahan surat suara. Setelah
Mahkamah mencermati dengan seksama
keterangan Pemohon, Termohon, Pihak
Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari
Pemohon, Termohon, keterangan saksi
Pemohon, Termohon, dan keterangan
tertulis Panwaslu Kabupaten Banggai
Kepulauan, menurut Mahkamah bukti
tulisan dan saksi dari Pemohon tidak
membuktikan ada upaya penambahan
suara dilakukan jajaran Termohon untuk
memenangkan Pihak Terkait yang

dilakukan secara terstruktur, sistematis,
dan masif. Oleh karena itu, dalil tersebut
tidak terbukti menurut hukum.
“Amar putusan, menyatakan, dalam
eksepsi: menolak eksepsi Pihak Termohon
dan Pihak Terkait. Dalam pokok perkara:
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” kata Mahfud MD.
Selanjutnya, terkait Perkara No.80,
Mahkamah
berpendapat
Termohon
telah melaksanakan penyelenggaraan
Pemilukada Kab. Banggai Kepulauan
yang dijadwalkan pada 14-21 April 2011.
Mahkamah juga tak menemukan fakta dan
bukti hukum terjadi pelanggaran serius
hak-hak perseorangan menjadi calon
ataupun indikasi dari KPU Kab. Banggai

Kepulauan yang bertendensi menghalangi
terpenuhinya syarat Bakal Pasangan
Calon H. Harman Rahmat Pandipa, SE
dan Letkol (U) Drs. Wenny Bukamo
dalam Pemilukada Kabupaten Banggai
Kepulauan 2011.
“Menimbang bahwa oleh karena
eksepsi Termohon dan Pihak Terkait
tentang
Pemohon
tidak
memiliki
kedudukan hukum, maka eksepsi lainnya
tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang
bahwa oleh karena Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum, maka pokok
permohonan tidak dipertimbangkan.
Amar putusan, menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima,” tegas
Mahfud. (Nano Tresna A./mh)

iklan
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PHPU Kab. Barito Selatan

Pemohon: Praktik Politik Uang
Terekam Kamera Pemohon
Panel Hakim MK yang terdiri atas
Muh Alim, Akil Mochtar (Ketua)
dan Hamdan Zoelva (Ki-Ka)
sedang memeriksa permohonan
sengketa Pemilukada pada
Sidang Pendahuluan, Senin
(22/8). Meski tidak tampak,
pemohon sedang membacakan
pokok-pokok permohonannya di
hadapan Panel Hakim.

Humas MK/Ganie

P

emohon mengungkapkan ke
beratan atas Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilukada Kabupaten
Barito Selatan 2011 pada sidang PHPU
Kab. Barito Selatan - Perkara No.88/
PHPU.D-IX/2011 - pada Senin (22/8)
siang di ruang Sidang Panel MK.
Pemohon menyampaikan sejumlah
pokok permohonannya, di antaranya soal
memilih pemimpin bagi daerahnya adalah
hak dasar rakyat Barito Selatan dalam
tujuan untuk memajukan dirinya dan
memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negara, sesuai dengan UUD 1945
Amandemen Kedua, Pasal 28C. Keputusan
konstitusi telah diwujudkan rakyat
Barito Selatan dengan terselenggaranya
Pemilukada Kab. Barito Selatan 20112016.
Namun demikian, Pemohon men
jelaskan proses demokrasi melalui

38

KONSTITUSI Agustus 2011

Pemilukada Barito Selatan itu telah
dicederai adanya hal-hal yang bertentangan
dengan demokrasi itu sendiri, yang di
lakukan secara terstruktur, sistematis dan
masif. Menurut Pemohon, kecurangan
yang paling terlihat adalah praktik politik
uang yang dilakukan secara terstruktur,
sistematis dan masif. Adanya money politic
itu sangat mempengaruhi perolehan suara.
“Praktik politik uang itu terekam
kamera dan siap kami ajukan di
persidangan sebagai bukti, ditambah lagi
beberapa pernyataan warga soal adanya
money politic tersebut,” imbuh Pemohon.
Pemohon
mengatakan,
politik
uang sepanjang bisa dibuktikan secara
terstruktur, sistematis dan masif se
bagaimana Yurisprudensi Putusan MK
No.41/PHPU.D-VI./2008
tertanggal
28 November 2008, telah ditegaskan
bahwa perselisihan pemilukada tidak
semata-mata tentang sengketa hasil
penghitungan suara yang ditetapkan

oleh Termohon.“Namun dapat juga
mempersoalkan mengenai proses pe
nyelenggaraan
pemilukada
yang
tidak ‘luber’ dan tidak ‘jurdil’,” tegas
Pemohon.
Berdasarkan alasan-alasan hukum
tersebut maka Pemohon meminta kepada
Majelis Hakim MK agar mengabulkan
permohonan keberatan Pemohon untuk
seluruhnya. Pemohon juga meminta
Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan
batal serta tidak mengikat secara hukum
mengenai Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilukada
Kabupaten Barito Selatan 2011 oleh KPU
Barito Selatan Putaran Kedua.
“Selain itu, kami memohon kepada
Majelis Hakim agar memerintahkan
Termohon dalam hal ini KPU Barito
Selatan, untuk melaksanakan pemungutan
suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten
Barito Selatan,” tandas Pemohon. (Nano
Tresna A./mh)
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Pakar HTN Ujikan UU MK yang Baru
Oleh: Lulu Anjarsari

U

ndang-Undang
Nomor
8
Tahun 2011 yang merupakan
perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dimohon untuk diuji
materiil oleh sejumlah pengajar Hukum Tata
Negara. Yuliandri, Saldi Isra, Feri Amsari,
Zainal Arifin Mochtar, Zainul Daulay dan
Fatmawati tercatat sebagai Pemohon perkara
yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 49/PUU-IX/2011.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mengajukan sejumlah pasal
dalam UU No.8/2011 tersebut untuk diuji
materiil terhadap UUD 1945, yakni Pasal 4
ayat (4) huruf f, g, h; Pasal 10; Pasal 15, Pasal
15 ayat (2) huruf d; Pasal 26; Pasal 27A ayat
(20 huruf c, d, dan e;Pasal 50A; Pasal 57ayat
(2) huruf a; Pasal 59 ayat (2); serta Pasal 87.
Pasal-pasal a quo dianggap bertentangan
dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2); Pasal
28 ayat (1) dan ayat (3); dan Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945.
Pemohon menjelaskan UU No.
24/2003 yang direvisi menjadi UU No.
8/2011 dengan alasan UU No. 24/2003
karena dianggap tidak sesuai lagi dengan
perkembangan
kebutuhan
hukum
masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan
hanyalah klaim sepihak dari pembentuk
undang-undang. Menurut Pemohon, justru
semangat yang ada dalam UU No. 24/2003,
itu tidak ada yang bertentangan dengan
perkembangan zaman yang ada pada hari
ini. Seperti dalil ultra petita yang dilarang
dalam UU No. 8/2011, yang sebetulnya
merupakan kebutuhan hukum masyarakat.
Pemohon menguraikan bahwa Ultra Petita
merupakan roh dari kehadiran Mahkamah
Konstitusi. Jika rohnya dipangkas oleh
undang-undang,
maka
Mahkamah
Konstitusi sulit bekerja untuk mewujudkan
keadilan subtantif. Dan lebih berbahaya
lagi, Pemohon mengkhawatirkan nantinya
Hakim Konstitusi hanya akan menjadi
corong dari undang-undang dan kehilangan
improvisasi dalam proses pembaharuan
hukum di negeri ini dan itu diperlukan
karena para pembentuk undang-undang
masih sangat menonjolkan kepentingankepentingan politik jangka pendek.

Selain itu, Pemohon menilai revisi
UU No. 24/2003 menjadi UU No. 8/2011,
mencederai nilai-nilai konstitualisme.
Hasil revisi tersebut termaktub dalam
UU No. 8/2011, berpotensi merusak
Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang
kekuasaan kehakiman yang independen
dan justru mengebiri independensi Hakim
Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.
Kemudian,
Pemohon
menganggap
pasal-pasal yang diajukan berpotensi
melemahkan Mahkamah Konstitusi dan
Pemohon menganggap hal ini sebagai bukti
ketidakpahaman pembentuk undang-undang
terhadap kehadiran Mahkamah Konstitusi
dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Terkait dengan Pasal 15 ayat (2)
huruf d dan huruf h, Pemohon menganggap
hal tersebut membatasi hak konstitusional
warga negara untuk ikut serta dalam
pemerintahan. Menurut Pemohon, ada
inkonsistensi dengan hakim lain yang juga
pemegang kekuasaan kehakiman karena
tidak ada basis argumentasi pemilihan
batas usia 47 tahun terkait dengan
kenegarawanan seseorang. Pemohon juga

memprihatinkan hadirnya Pasal 15 ayat (2)
huruf h yang mengatakan bahwa seseorang
bisa menjadi Hakim Konstitusi dangan
syarat memiliki pengalaman 15 tahun
di bidang hukum dan/atau bekas pejabat
negara. Pemohon menilai hal tersebut
sebagai sesuatu yang tidak bisa ditolerir.
Pemohon menguraikan seorang pejabat
negara dan belum memiliki pengalaman
di bidang hukum selama 15 tahun dapat
menjadi hakim konstitusi akan berakibat
melemahkan
Mahkamah
Konstitusi
karena pengalaman di bidang hukumnya
belum cukup untuk bisa menjadi Hakim
Konstitusi.
Dalam permohonannya, Pemohon
meminta agar Mahkamah mengabulkan
seluruh permohonan. Pemohon juga
meminta agar Mahkamah menyatakan
Pasal 4 ayat (4) huruf f, g, h; Pasal 10; Pasal
15, Pasal 15 ayat (2) huruf d; Pasal 26; Pasal
27A ayat (20 huruf c, d, dan e;Pasal 50A;
Pasal 57ayat (2) huruf a; Pasal 59 ayat (2);
serta Pasal 87 UU No. 8/2011 bertentangan
dengan UUD 1945 serta tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.
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Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang Agustus 2011)
No
1

Nomor Registrasi
35/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

Pemohon

Pengujian UU No.2 Tahun
2011 tentang Perubahan
UU No. 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik [Pasal
2 ayat (1), Pasal 3 Ayat (2)
huruf c, dan Pasal 51 Ayat
(1) huruf a]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amar Putusan

4 Agustus 2011

Dikabulkan
Sebagian

2

65/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana [Pasal 65,
Pasal 116 ayat (3) dan (4)]

Yusril Ihza Mahendra

8 Agustus 2011

Dikabulkan
Sebagian

3

36/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10
ayat (1) huruf a]

Salim Alkatiri

23 Agustus 2011

Tidak Dapat
Diterima

4

62/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 37
Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia [Pasal 43 ayat (1),
(2) dan Pasal 46 ayat (1),
(2)] dan Pengujian UU No.
25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik [Pasal 46
ayat (3) dan (4)]

1.
2.

Walikota Makassar;
Lembaga Ombudsman
Kota Makassar;
Lembaga Ombudsman
Daerah Prov. DIY;
Lembaga Ombudsman
Swasta Prov. DIY;
Ombudsman Daerah
Kab.Asahan;
LSM KOPEL; dan
H. Bahar Ngintung

23 Agustus 2011

Dikabulkan
Sebagian

Pengujian UU No. 8 Tahun
1981 tentang Hukum
Acara Pidana [Pasal 65]

1.

Y.B. Purwaning M.
Yanuar;
Rico Pandeirot;
Gabriel Mahal;
4 Petrus Bala P;
Ferry H. Amahorseya;
Teuku Nasrullah;
Afrian Bondjol;
Rachmawati;
Th. ratna dewi K;
Dea Tunggaesti;
Eka Sumaryani;
Adinda Utami A;
Rocky L. Kawilarang;
Vincencius Tobing;
M.Y. Ramli;
Aldila Chereta W;
Muhammad heru M;
dan
18. Nadya Helida

23 Agustus 2011

Tidak Dapat
Diterima

5

28/PUU-VIII/2010

3.
4.
5.
6.
7.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Dana Iswara Basri;
Fikri Jufri;
M. Husni Thamrin;
Budi Arie Setiadi;
Susi Rizky Wiyantini;
Goenawan Susatyo
Mohamad;
Sony Sutanto;
Damianus Taufan; dan
Abdul Rahman Tolleng

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

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar Putusan

1

79/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011

H. Irianto
Malingong dan
Ehud Salamat

9 Agustus 2011

Ditolak

2

80/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011

Harman Rahmat
Pandipa dan
Wenny Bukarno

9 Agustus 2011

Tidak Dapat
Diterima

3

81/PHPU.D-IX/2011

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

Slamet Warsito
dan Sri Mulyani

22 Agustus 2011

Tidak Dapat
Diterima

4

82/PHPU.D-IX/2011

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

Iman Suroso dan
Sujoko

22 Agustus 2011

Dikabulkan

5

88/PHPU.D-IX/2011

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

Wariah Thalib dan
Sofiansyah

22 Agustus 2011

Penarikan
Kembali

6

84/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2011

1. Wahidin
Puarada dan
Herman Donatus
Pelix Orisoe [No.
Urut 1]
2. Dominggus
Mandacan dan
Origenes Nauw
[No. Urut 2]

23 Agustus 2011

Dikabulkan
Sebagian

7

83/PHPU.D-IX/2011

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

Budhi Sarwono
dan Kusuma
Winahyu Diah A.T

23 Agustus 2011

Ditolak

87/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011

1. Wiklif Wakerkwa
dan Adolof Kogoya
2. Doren Wakerwa
dan Moury Kogoya

23 Agustus 2011

Ditolak

85/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011

Briur Wenda dan
Solayen M.Tabuni

23 Agustus 2011

Ditolak

86/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011

Nius Kogoya dan
Terry Wanena

23 Agustus 2011

Ditolak
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Johanes Latuharhary
Tokoh Saparua di Kancah Nasional dan Internasional

P

ro-kontra di kalangan masyarakat
mengenai berubahnya tujuh kata
dalam sila pertama Pancasila
seakan tak pernah lenyap dari
masa ke masa. Perdebatan itu lahir sejak
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan
Indonesia
membahas
mengenai Preambule UUD 1945. Salah
satu tokoh yang tidak menyetujui
pencantuman tujuh kata yang berbunyi
“Ketuhanan dengan menjalankan syariat
Islam bagi pemeluknya” itu adalah
Johannes Latuharhary.
Dialah salah satu tokoh penting
yang mendatangi Mohammad Hatta untuk
menolak berlakunya Piagam Jakarta.
Ketika itu Latuharhary mengancam, jika
sampai Piagam Jakarta diberlakukan,
Maluku dan wilayah Indonesia bagian
Timur akan menarik diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Latuharhary, yang memiliki nama
kecil Nani, lahir di Saparua 6 Juli 1900.
Dalam catatan hukumonline.com, semula
Latuharhary bersekolah di Jatinegara,
Jakarta. Ia kemudian menamatkan
pendidikan dasar di “Eerste Europeesche
School” Ambon pada 1917. Sebelum
lulus, pada 1915, ia sempat mengajar di
Sekolah Rakyat di Saparua. Selepas itu
ia kembali ke Jakarta untuk melanjutkan
pendidikan di Sekolah Menengah Umum
HBS. Ia meraih diploma pada 1923.
Tidak seperti mayoritas orang
Maluku yang memilih profesi menjadi
dokter atau pendeta, Latuharhary memilih
berangkat ke Belanda untuk mengenyam
pendidikan hukum di Fakultas Hukum
Universitas Leiden. Gelar “Master in de
Rechten” berhasil ia raih pada tahun 1927.
Pada saat itu ia menjadi orang maluki
pertama yang meraih gelar sarjana hukum
dari Universitas Leiden.
Setelah kembali ke Indonesia,
pada 1927 Latuharhary segera bekerja
dan diangkat sebagai Amtenaar Fer
Beschikleing van Yustitie, yakni pegawai
yang diperbantukan pada President van de
Rood van Justitie atau Ketua Pengadilan
Tinggi di Surabaya. Pada 1929, ia berhenti
dari pekerjaannya untuk membuka kantor
advokat di Surabaya. Ketika Jepang
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Johanes Latuharhary

masuk ke Indonesia, Latuharhary menjadi
pegawai Naimubu Jakarta dengan gaji
yang cukup tinggi untuk ukuran kala itu.
Perwakilan Maluku
Meskipun lebih banyak berkiprah
di Surabaya, dalam pergerakan nasional
Latuharhary dianggap sebagai perwakilan
Maluku. Pada masa awal kemerdekaan
namanya mencuat bersamaan dengan upaya
tokoh-tokoh nasional untuk mendirikan
perkumpulan yang representatif. Pada
1928, Latuharhary menjabat sebagai
Ketua Serikat Ambon. Di Surabaya, ia
menjabat sebagai Sekretaris Permufakatan
Perkumpulan Politik Kebangsaan Indonesia
(PPPKI). Ia lalu menjadi anggota Dewan
Provinsi Jawa Timur periode 1932-1942.
Ia juga tercatat sebagai pengurus Partai
Indonesia Raya (Parindra) sejak 1940 di
Malang.
Sebagai
perwakilan
Maluku,
Latuharhary terpilih sebagai satu dari 30
anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI). Di sana, ia bersanding
dengan sejumlah tokoh pergerakan
nasional seperti Soekarno, M. Hatta, Otto
Iskandardinata, Mr Soepomo, Ki Hadjar
Dewantara, Kasman Singodimejo, dan Mr.
Iwa Kusuma Soemantri.
Sejak awal-awal sidang Badan
Penyelidik
Usaha-usaha
Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),
Latuharhary sudah menyatakan sikapnya
untuk menolak unsur Ketuhanan dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945,
sebagaimana ia sampaikan dalam Rapat
Badan Penyelidik, 11 Juli 1945. “Saya
tidak setuju dengan semuanya, yaitu
dengan perkataan tentang ke-Tuhanan,”
ujarnya sebagaimana dikutip dalam
buku Risalah Sidang Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terbitan
Sekretariat Negara Republik Indonesia,
Jakarta, 1995.
Ia menyatakan, “Berkeberatan
dengan kata-kata ‘berdasarkan atas keTuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat
buat
pemeluk-pemeluknya’.
Akibatnya mungkin besar, terutama
terhadap agama lain. Karena itu diminta
supaya di dalam undang-undang dasar
diadakan pasal yang terang; kalimat ini bisa
juga menimbulkan kekacauan misalnya
terhadap adat istiadat. Latuharhary
menegaskan bahwa dalam menyusun
hukum dasar tidak boleh ada benih-benih
yang dapat diartikan bermacam-macam,
dan menimbulkan perasaan tidak senang
pada kelompok lain.
Ketika itu, Agus Salim menimpali.
Menurut dia, pertikaian hukum agama
dengan hukum adat bukan masalah baru,
dan pada umumnya sudah selesai. “Lain
dari itu orang-orang yang beragama lain
tidak perlu kuatir; keamanan orang-orang
itu tidak tergantung kepada kekuasaan
negara, tetapi pada adatnya umat Islam
yang 90% itu,” tutur Agus Salim.
Sebagai pimpinan sidang, Soekarno
kemudian angkat bicara. Preambule,
menurut dia, adalah suatu hasil jerih payah
antara golongan Islam dan kebangsaan.
“Kalau kalimat ini tidak dimasukkan,
tidak bisa diterima oleh kaum Islam,” kata
Soekarno. Kemudian ia mengulangi lagi
bahwa kalimat tersebut merupakan bentuk
kompromi antara golongan kebangsaan
dan Islam yang hanya didapat dengan
susah payah. “Oleh karena pokok-pokok
lain kiranya tidak ada yang menolak,
pokok-pokok dalam preambule dianggap
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sudah diterima,” akhirnya, Soekarno
menjalankan
otoritasnnya
sebagai
pemimpin sidang.
Sebagai anggota Badan Penyelidik
dan PPKI, sejumlah usul penting pernah
diajukan oleh Latuharhary. Misalnya
dalam rapat PPKI pada 19 Agustus 1945.
Saat itu ia menolak istilah mangkubumen
yang diusulkan Soekarno sebagai sebutan
pemerintahan daerah. Ia juga berpendapat,
istilah itu terkesan berbau Jawa.
Latuharhary berpendapat, istilah yang
lazim dipakai adalah gubernemen atau
provinsi. Istilah yang dipakai kemudian
adalah provinsi.
Pada sesi lain rapat PPKI, tulis
hukumonline.com, Latuharhary juga
menyatakan
penolakannya
terhadap
pembentukan Kementerian yang khusus
mengurusi agama, yakni Departemen
Agama. Persoalan ini dinilai Latuharhary
sensitif dan bisa menciderai semangat
kebangsaan yang tengah dibangun.
“Saya yakin bahwa jika mengadakan
suatu Kementerian Agama, nanti bisa ada
perasaan-perasaan yang tersinggung atau
yang tidak senang,” kata Latuharhary
pada rapat PPKI Minggu siang di Gedung
Tyuuoo Sangi-in (sekarang Departemen
Luar Negeri).
Ketika
Hatta
mengusulkan
pembentukan 15 Departemen, Latuharhary
mendukung
pemisahan
Departemen
Makanan Rakyat dan Departemen
Perekonomian Umum. Bagi Latuharhary,
urusan Makanan Rakyat tidak bisa
dianggap sepele.
Menjelang akhir rapat PPKI,
Soekarno kembali menyoal pasal
kewarganegaraan yang sebelumnya pernah
dibahas dalam sidang BPUPKI. Ketika
itu, rapat membicarakan kewarganegaraan
peranakan Belanda, Arab, dan Tionghoa.
Wakil peranakan Belanda dan Arab sepakat
agar mereka secara otomatis dimasukkan
sebagai warga Negara Indonesia. Namun,
sikap wakil keturunan Tionghoa masih
mendua. Pendapat pertama menyatakan
bahwa peranakan Tionghoa serta merta
menjadi warga Negara Indonesia.
Sedangkan pendapat kedua menginginkan
diberi hal repudiatie, yang memberi hak
kepada mereka yang tidak menginginkan
menjadi warga Negara Indonesia untuk
keluar. Solusinya pada saat itu adalah
bahwa
masalah
kewarganegaraan
akan diatur dalam undang-undang
tersendiri. Namun kemudian anggota

wapedia.mobi

Berunding memutuskan soal wilayah negara, antara Indonesia dan Belanda. Pihak Indonesia diwakili beberapa
orang. Tak ada Soekarno maupun Hatta, karena mereka ditahan penjajah. Pihak Indonesia diwakili advokat dan
sejumlah tokoh lainnya. Ada Mr. Mohammad Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Johanes Latuharhary, Prof. Dr.
Supomo, Leimena, dan A.K. Pringgodigdo.

Iwa Kartakusuma menyatakan bahwa
publik ingin mengetahui kebijakan
kewarganegaan tersebut. Bagi dia, urusan
kewarganegaraan merupakan hal yang
mendesak keingintahuan publik.
Menanggapi persoalan tersebut
Latuharhary
menyatakan
bahwa
suasana ketika pembahasan masalah
kewarganegaraan dalam sidang badan
Penyelidik berbeda dengan suasana pada
saat itu. Karena itu, menurut dia, pendapat
yang diajukan dalam sidang Badan
Penyelidik sudah tidak relevan dengan
kondisi pada saat itu. “…boleh dikatakan
tidak terpakai lagi dalam suasana
sekarang,” tutur latuharhary.
Bagi Latuharhary, suasana saat
itu begitu genting sehingga pekerjaan
pemerinta yang penting adalah menjaga
ketentraman. “Saya kira, bahwa kita
dapat menjalankan ketentraman dengan
baik,” ujarnya. Karena itu, ia menganggap
bahwa masalah kewarganegaraan dapat
ditunda dulu. Secara konkret ia bahkan
mengusulkan, upaya menjaga keentraman
tersebut adalah dengan cara mengambil
alih kekuasaan dan kepolisian.
Gubernur Pertama
Pasca kemerdekaan, Latuharhary
lebih banyak berkiprah di pemerintahan.
Tugas diplomasi internasional acap
diembankan padanya. Pada masa Kabinet
Hatta 1948, Latuharhary menjadi

salah seorang utusan Indonesia yang
menghadiri Sidang Umum PBB di Lace
Succes. Ketika itu rombongan dipimpin
oleh Mr Mohammad Roem. Tim tersebut
beranggotakan Ali Sastroamidjojo, Tjoa
Sek Ien, M. Nasroen, Soepomo dan
Soenarjo Kolopaking. Selain itu, ia juga
terlibat dalam perundingan IndonesiaBelanda yang difasilitasi Dewan Keamanan
PBB ketika pelaksanaan Konferensi Meja
Bundar (KMB) tertunda.
Latuharhary juga tercatat sebagai
Gubernur
Maluku
pertama
yang
berkedudukan di Yogyakarta. Setelah
pemberontakan
Republik
Maluku
Selatan (RMS) dapat ditumpas pada
1950, Gubernur Latuharhary dan stafnya
pulang ke Ambon untuk memimpin rakyat
Maluku membangun daerah. Pada akhir
1954 ia menyerahkan jabatan gubernur
kepada penggantinya. Ia lalu kembali ke
Jakarta dan memangku tugas barunya pada
Kementrian Dalam Negeri.
Latuharhary meninggal dunia pada
8 Nopember 1959 di Jakarta. Sebagai
penghargaan dari negara dan bangsanya,
ia dihargai sebagai seorang Mahaputra
Indonesia dan dianugerahi bintang
jasa tertinggi Mahaputra Pratama. Atas
perjuangan dan jasanya, pemerintah
memberikan penghargaan Satyalencana
Peringatan Perjuangan Kemerdekaan
dan mengangkat Latuharhary sebagai
pahlawanan nasional. (Rita Triana)
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Mahfud MD Kembali Duduki Posisi Ketua MK

Ketua Terpilih Mahkamah Konstitusi Periode 2011 - 2014, Moh. Mahfud MD didampingi Juru Bicara MK, Hakim Konstitusi Akil
Mochtar, seusai pemilihan Ketua MK saat memberikan keterangan pers, Kamis (18/8) di Ruang Sidang Pleno MK.

M

oh. Mahfud MD kembali
terpilih menjadi Ketua
Mahkamah
Konstitusi
(MK) periode 2011 – 2014.
Keputusan tersebut diperoleh melalui
pemungutan suara yang diikuti sembilan
hakim konstitusi di Ruang Sidang Pleno
Gedung MK, pada Kamis (18/8). Para
hakim konstitusi tersebut, yakni Achmad
Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar
Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria
Farida Indrati, M. Akil Mochtar dan
Muhammad Alim.
“Agenda hari ini adalah rapat
untuk menentukan Ketua MK yang baru,
setelah sebelumnya hakim konstitusi
menyelenggarakan rapat permusyarawatan
hakim secara musyawarah dan mufakat.
Namun untuk membebaskan setiap hakim
dalam memberikan pendapat, maka
diputuskan secara aklamasi untuk memilih
Ketua MK secara aklamasi melalui
pemungutan suara,” ujar Mahfud yang
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telah menjabat sebagai Ketua MK periode
2008 – 2011 ini.
Sebelum pemilihan berlangsung,
selaku Pimpinan Rapat Mahfud berharap
agar Ketua MK terpilih nanti tetap
mempertahankan dua hal penting yang
dimiliki MK, yakni independensi hakim dan
kekompakan. “Saya yakin hakim konstitusi
saat ini tidak ada yang bisa mempengaruhi
ini,” katanya. Ia menyatakan bangga MK
masih kompak satu sama lain sehingga
pendapat mereka selalu sama. “Semoga
ini bisa dipertahankan,” ia menambahkan.
Sementara itu, kandidat Ketua
MK lainnya, Hakim Konstitusi Harjono
memaparkan, pemilihan Ketua MK
merupakan agenda rutin biasa. MK
sebagai lembaga yang merdeka yang
membedakan dari lembaga peradilan
lainnya. Menurut Harjono, ciri inilah
yang patut dipertahankan oleh Ketua MK
berikutnya. “MK mengharuskan masingmasing hakim berpendapat dan menjadi ciri

Humas MK/GANIE

khas MK, maka siapa pun yang memimpin
harus bisa mempertahankan status sebagai
lembaga yang merdeka ini. Siapa pun
yang akan terpilih harus bersiap. Respon
terhadap dinamisasi harus memposisikan
MK sebagai lembaga terpercaya dan
independen,” urai Harjono.
Sedangkan, M. Akil Mochtar meminta
kepada Ketua MK terpilih nanti untuk
mengembalikan MK ke jalurnya sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman yang mengedepankan
access to justice (akses kepada keadilan) bagi
para pencari keadilan.
Dalam pemungutan suara yang
berlangsung secara bebas dan rahasia,
diperoleh hasil perolehan suara yaitu 5
suara untuk Moh. Mahfud MD, 2 suara
untuk Harjono, 1 suara untuk Hamdan
Zoelva dan 1 suara abstain. Dengan
perolehan suara ini maka Moh Mahfud MD
kembali terpilih dengan suara terbanyak
sebagai Ketua MK untuk periode 2011 –
2014. (Lulu Anjarsari/mh)

Mahfud MD Ucapkan Sumpah Ketua MK
Periode 2011 - 2014
Ketua MK Terpilih, Moh.
Mahfud MD mengucap
sumpah sebagai Ketua MK
baru periode 2011 – 2014
di Ruang Sidang Pleno MK
pada Senin (22/8).
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P

emilihan Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) masa jabatan
2011 – 2014 sangat steril dari
isu permainan uang atau tekanan
dan ancaman politik. Hal ini ditegaskan
Moh. Mahfud MD usai mengucapkan
sumpah sebagai Ketua MK baru periode
2011 – 2014 di Ruang Sidang Pleno MK,
pada Senin (22/8).
Sidang pleno khusus pengucapan
sumpah tersebut juga dihadiri oleh delapan
hakim konstitusi, yakni Achmad Sodiki,
Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil
Mochtar, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil
Sumadi, Muhammad Alim, serta Anwar
Usman.
“Masyarakat tahu bahwa hakimhakim MK bersikap independen, tidak bisa
dipengaruhi oleh titipan-titipan nama dari
siapapun, termasuk dari lembaga yang tadinya
memilih mereka untuk menjadi hakim MK.
Lebih dari itu, masyarakat juga tahu bahwa
hakim-hakim MK tidak bisa ditekan atau
dibeli oleh siapapun untuk memilih hakim
tertentu sebagai ketuanya,” papar Mahfud
di hadapan sejumlah undangan, di antaranya

Ketua MPR Taufik Kiemas dan sejumlah
pejabat negara.
Mahfud sangat bersyukur pemilihan
Ketua MK berjalan sangat demokratis
dengan sikap kenegarawanan dan
independensi kalangan hakim-hakim MK.
Menurut Mahfud, tidak ada persaingan
atau pertentangan antarhakim untuk
memilih seseorang dalam pemilihan Ketua
MK. “Para hakim sendiri, tidak ada yang
mengampanyekan dirinya sebagai orang
yang paling layak, semuanya berjalan
wajar dan saling menyerahkan kepada diri
setiap hakim untuk memilih siapa pun yang
dianggap tepat untuk mempimpin lembaga
ini. Semua hakim yang hadir di sini, pasti
bisa, meyakinkan dan memastikan, bahwa
saya sebagai Ketua Terpilih, tidak pernah
meminta kepada mereka untuk memilih
saya, baik secara langsung maupun melalui
orang lain, baik dalam sebuah forum
bersama maupun secara langsung kepada
pribadi-pribadi hakim,” jelas Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud
menyatakan bangga terhadap MK,
bukan hanya karena prestasinya, tetapi

juga karena hakim MK selalu bersikap
independen, kompak dan tampak saling
mendukung. Hakim MK, lanjut Mahfud,
selalu satu suara dan satu sikap dalam
menghadapi persoalan sehingga tak
terekam sedikitpun adanya konflik atau
sikap menyempal hakim maupun warga
MK terhadap apapun yang dinyatakan
oleh MK dengan ketuanya ke luar.
“Itulah kekuatan MK yang
membanggakan bagi saya, di dalam
gedung, kami bisa berdebat habis sampai
bisa saling menggebrak meja untuk
mencari kebenaran dan menentukan
sikap institusi. Tetapi, keluar kami sangat
kompak mempertahankan keutuhan sikap
dan kewibawaan MK. Modal untuk itu
adalah keterbukaan di antara kami. Tak
ada satu masalah pun yang menyangkut
kelembagaan dan jabatan hakim MK
yang tidak dibicarakan secara fair dan
dimusyawarahkan secara jujur. Itulah
sebabnya, sampai sekarang tak ada satu
pun kekuatan dari luar yang bisa tembus
mengganggu atau menggoncang MK,”
urai Mahfud. (Lulu Anjarsari/mh)
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MK Gelar Upacara Peringati HUT Ke-8
Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun MK ke-8 di halaman depan
Gedung MK, Jumat (12/8) pagi
dipimpin Pembina Upacara, Ketua
MK, Moh. Mahfud MD.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
mengatakan, selama kurun
waktu satu windu, MK telah
mengalami dinamika dalam melaksanakan
tugas-tugas konstitusionalnya. Tak dapat
dibantah, MK telah mengukir berbagai
pengalaman berharga dalam bernegara
dan berkonstitusi.
”Sejak
MK
berdiri
sampai
sekarang, setidaknya MK telah menerima
sebanyak 855 perkara konstitusional. Ini
menunjukkan betapa publik menaruh
harapan besar kepada MK untuk dapat
menyelesaikan
persoalan-persoalan
konstitusional yang sebelumnya tidak
tersedia salurannya,” ungkap Mahfud
selaku Pembina Upacara dalam Peringatan
Ulang Tahun MK ke-8 di halaman depan
Gedung MK, Jumat (12/8) pagi.
Sejak berlakunya UUD 1945 yang
kedua pada 5 Juli 1959 hingga berakhirnya
era Orde Baru, bahkan sampai tahun 2003,
menurut Mahfud, tidak satu pun UU yang
bisa dibatalkan setelah disahkan oleh
lembaga legislatif.
“Tetapi sejak MK didirikan pada
2003, sudah banyak UU yang diuji dan
membatalkan begitu banyak dari kasuskasus yang diujikan itu,” imbuh Mahfud
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kepada para hadirin, antara lain Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki dan para Hakim
Konstitusi, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar,
serta segenap pejabat dan pegawai MK.
Mahfud
melanjutkan,
dalam
memutus perkara, hakim konstitusi
selalu berpegang pada sikap untuk
menggali rasa keadilan, meskipun harus
membongkar atau kadangkala menerobos
hukum-hukum yang masih resmi berlaku
tetapi menghalangi terciptanya keadilan
substantif. “Mudah-mudahan hal ini
bisa tampak dan dirasakan nyata oleh
para pencari keadilan dan masyarakat
melalui putusan-putusan MK,” Mahfud
menambahkan.
Putusan-putusan MK, kata Mahfud,
mengedepankan keadilan substantif dan
dijamin bebas dari sentuhan jahil tangan
mafia peradilan, menjadikan putusan
dengan kualitas terjaga. Meski di tengahtengah masyarakat muncul isu penyuapan,
pembuatan surat palsu dan sebagainya di
MK, hal itu sama sekali tidak menyentuh
putusan hakim.
“MK membangun peradilan yang
transparan, terbuka untuk dimonitor oleh
masyarakat, terbuka untuk dibedah oleh
pers dan terbuka untuk dianalisis oleh
para pakar. Yang terpenting lagi, MK

dikawal oleh para hakim yang berusaha
selalu menjaga integritas, independensi,
menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa
mau dipengaruhi, didikte, diintervensi oleh
siapa pun,” urai Mahfud.
Bagi MK, ungkap Mahfud, putusan
adalah mahkota, kehormatan yang harus
dijaga. Kehormatan hakim konstitusi
terletak pada seberapa besar putusannya
dihargai oleh masyarakat maupun hakim
konstitusi itu sendiri. “Sampai saat ini
MK tetap sebagai lembaga peradilan yang
masih berwibawa, dihormati dan dipercaya
oleh masyarakat meski ada kritik di sana
sini terhadap MK,” tandas Mahfud.
Dalam kesempatan itu, diserahkan
penghargaan kepada tiga pegawai teladan
di lingkungan MK, yaitu Isti Widayanti,
Ria Indriyani, dan Rumaisha. MK juga
memberikan penghargaan untuk kategori
media massa elektronik televisi, yakni
Metro TV dan TVOne. Selain itu MK
memberikan penghargaan untuk kategori
media massa cetak, yakni Kompas,
Media Indonesia dan Seputar Indonesia.
Penghargaan MK lainnya diberikan untuk
kategori lomba karya tulis ilmiah maupun
lomba foto jurnalistik.(Nano Tresna A./
mh)

Ulang Tahun, MK Jalin Silaturahmi
dengan Mantan Hakim Konstitusi
Diskusi para hakim konstitusi dan mantan
hakim konstitusi serta tukar pikiran tentang
MK dalam rangka memperingati hari ulang
tahun Mahkamah Konstitusi (MK) ke-8, pada
Jumat (12/8) di Ruang Diklat MK.

D

alam rangkaian peringatan
ulang
tahun
Mahkamah
Konstitusi (MK) ke-8, para
hakim konstitusi mengadakan
silaturahmi dengan mantan hakim
konstitusi. Acara yang berisi diskusi serta
tukar pikiran tentang MK ini diadakan pada
Jumat (12/8) di Ruang Diklat MK. Acara
tersebut dihadiri Ketua MK, Mahfud MD,
bersama sejumlah hakim konstitusi seperti
Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad
Alim, Hamdan Zoelva dan Anwar Usman,
yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar dan Panitera MK
Kasianur Sidauruk. Dalam kesempatan
itu, hadir pula mantan hakim konstitusi,
Mohammad Laica Marzuki, H.S.
Natabaya, Maruarar Siahaan, serta Abdul
Mukthie Fadjar.
“Kegiatan ini merupakan tradisi
tahunan yang kami pertahankan. Tradisi
tahunan diadakan biasanya karena ada
momen penting, seperti huru-hara dan
peringatan. Kali ini diadakan karena
menyongsong hari lahir MK. Kemudian juga
untuk meminta saran dan pandangan mantan
hakim mengenai MK,” tutur Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud
menjelaskan beberapa isu yang menerpa
MK kepada para mantan hakim konstitusi.
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Ia, antara lain, mengungkapkan tidak
pernah sekalipun berniat membongkar
kasus Nazaruddin. “Menyangkut kasus
Nazaruddin, saya tidak bermaksud untuk
meledakkan kasus tersebut. Kasus itu
sudah saya laporkan bulan November. Lalu,
ketika kasus Menpora meledak, Bapak
SBY menghubungi saya dan meminta saya
untuk menceritakan tentang Nazaruddin.
Saya menulis surat untuk SBY diamdiam. Lalu, Bapak SBY justru meminta
saya untuk mengumumkan. Masalah
hukumnya pun sudah saya laporkan ke
polisi, tapi polisi tidak bergerak. Jadi saya
sama sekali tidak bermaksud membuat
huru-hara,” urainya.
Kemudian, Mantan Hakim Konstitusi
M. Laica Marzuki mempertanyakan
kepada Mahfud dan hakim konstitusi
yang hadir mengenai revisi UU MK baru
Nomor 8 Tahun 2011 terutama mengenai
ultra petita. “Saya sangat setuju mengenai
prinsip Pak Mahfud dan kawan-kawan
untuk menegakkan keadilan subtantif.
Namun pasal mengenai ultra petita tersebut
justru akan mengganjal. Bagaimana bapak
mengantisipasi hal tersebut dan tetap
mengedepankan keadilan substantif?
Karena bagi saya, pasal tersebut tidak
masuk akal,” jelas Laica.

Menanggapi pertanyaan Laica,
Hakim Konstitusi Harjono menjelaskan
ada dua permohonan yang meminta
pengujian UU MK yang baru tersebut.
Karena hal tersebut, lanjut Harjono, ia
tidak bisa membahas lebih lanjut karena
permohonan tersebut masih dalam
proses pemeriksaan. “Kami tidak bisa
menjelaskan lebih lanjut karena perkara
tersebut masih dalam proses persidangan.
Untuk etikanya, mohon hargai kami dan
percayakan pada kami,” tutur Harjono.
Sementara itu, Mantan Wakil Ketua
MK Abdul Mukthie Fadjar mengatakan
mempercayai hakim konstitusi periode ini
dan yakin bahwa para hakim konstitusi
periode ini akan menjalankan amanah
sebagai hakim konstitusi. Selain itu,
Mukthie juga menyinggung mengenai
pemilihan ketua MK. “Saya harap tidak
seperti pendahulunya. Begitu yang lain
terpilih langsung mengundurkan diri.
Seharusnya diterima, karena itu merupakan
bagian dari sikap kenegarawanan yang
menjadi syarat hakim konstitusi,” ujar
Mukthie.
Mahfud lalu menjawab bahwa
pergantian ketua mendatang hanyalah
sebagai pergantian tugas biasa. ” Itu hanya
masalah biasa saja, seperti pembagian
tugas di MK. Kita di sini juga akan menjaga
dasar nilai yang sudah melembaga dengan
baik serta akan melanjutkan nilai yang
diwariskan oleh hakim konstitusi periode
pertama,” Mahfud menandaskan. (Lulu
Anjarsari/mh)
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Ketua MK Hadiri Pidato Kenegaraan
Presiden Menyambut HUT ke-66 RI
Pidato Kenegaraan
Presiden Republik
Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono, meyambut
HUT ke-66 RI, yang dihadiri
Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD, dan
Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki,di Gedung Majelis
Permusyawaratan Rakyat/
Dewan Perwakilan Rakyat/
Dewan Perwakilan Daerah,
Jakarta, Selasa (16/8).

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD,
dan
Wakil
Ketua
MK
Achmad Sodiki, menghadiri
Pidato Kenegaraan Presiden Republik
Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono,
meyambut HUT ke-66 RI, di Gedung
Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan
Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan
Daerah, Jakarta, Selasa (16/8).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil
Presiden Boediono, Presiden ke-3 RI
B.J. Habibie, Wakil Presiden ke-6 RI, Tri
Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 RI, Yusuf
Kalla, para pimpinan lembaga negara, serta
perwakilan duta besar negara sahabat.
Dalam
pidatonya,
Presiden
menyampaikan, masyarakat Indonesia harus
memaknai kemerdekaan dengan esensi yang
paling dalam. Kemerdekaan tidak hanya
melepaskan dari ketertindasan, namun
mendorong untuk bekerja lebih keras.
Kemerdekaan tidak hanya sebuah peristiwa
istimewa yang diselenggarakan setiap tahun,
namun juga membuat rakyat Indonesia
bersatu untuk menyelesaikan masalahmasalah besar bangsa dan negara.
“Kemerdekaan adalah sebuah
jembatan, untuk mengukuhkan bangsa
dan negara Indonesia yang lebih adil,
lebih makmur, lebih unggul dan lebih
bermartabat,” ujar Presiden.
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Presiden juga menyoroti situasi
global yang melanda dunia. Saat ini,
menurut dia, dunia menghadapi situasi
global yang tidak menentu, di antaranya
krisis utang di beberapa negara Eropa
dan goncangan perekonomian di Amerika
Serikat, serta politik di kawasan Timur
Tengah dan Afrika Utara. Selain itu masih
belum pulihnya perekonomian Jepang
pasca sunami, serta fluktuasi komunitas
dunia mengenai pangan dan energi.
Meskipun stabilitas ekonomi tetap terjaga
dan pertumbuhan ekonomi membaik,
menurut Presiden, ia berharap kita harus
sigap dan tetap siaga agar dampak negatif
dari memburuknya situsai global dapat
diantisipasi dengan cermat.
Lebih lanjut Presiden mengatakan,
Indonesia
mempunyai
pengalaman
mengatasi krisis sepanjang 2008 dan
2009 melalui kerja keras semua pihak
dan kebijakan fiskal yang tetap, sehingga
bangsa Indonesia bisa menunjukkan
kepada dunia bahwa Indonesia berhasil
mengatasi dampak krisis tersebut. “Saya
percaya pengalaman mengatasi krisis
tersebut akan membawa keselamatan pada
negeri ini,” tutur Presiden.
Sebelum penyampaian Pidato
Kenegaraan Presiden, Ketua DPD Irman
Gusman membuka acara didampingi Ketua
DPR Marzuki Alie. Dalam sambutannya

Irman mengatakan, pilihan sistem yang
diambil dalam kehidupan politik ternyata
tak kunjung memberi garansi terpenuhinya
hak-hak rakyat dan daerah. Sedangkan
gejala konflik dan kekerasan juga masih
terjadi di berbagai wilayah, adanya hakhak kelompok marjinal, dan anak-anak
terasa seperti diabaikan. Semua persoalan
tersebut, menurut Irman, membutuhkan
formulasi yang tepat, seperti kebijakan
jaminan sosial.
Menurut Irman, kondisi itu tercipta
boleh jadi karena belum terjaminnya
persamaan di muka hukum, perlindungan
hukum, dan kepastian hukum yang adil, baik
secara material maupun prosedural. “Hal
itu diakibatkan antara lain adanya indikasi
perselingkuhan antara hukum dan politik,
sebagaimana dilansir media massa,” ujarnya.
Meskipun
demikian,
menurut
Irman, apapun kesulitan dan halangan
yang dihadapi bangsa Indonesia dalam
mengayuh biduk kebangsaan ini, tidak
akan pernah membuat masyarakat
pesimistis. “Mari jadikan sidang bersama
ini sebagai momen kebangkitan untuk
kita mengibarkan bendera di hati kita,
meskipun banyak warna, namun akhirnya
akan menyatu dalam dwi warna, yakni
merah-putih, yang selalu berkobar di hati
kita,” tutur Irman. (Shohibul Umam/mh)

Peluncuran E-Audit Kerjasama MK dan BPK

Ketua MK, Moh. Mahfud MD dan Ketua BPK, Hadi Poernomo didampingi Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar dan Anggota BPK, Hasan Bisri
memasukkan password sebagai penanda peluncuran e-Audit hasil kerja sama MK dengan BPK, Rabu (24/8) di Aula Lantai dasar Gedung MK.

T

anggung jawab manajemen,
menurut
Ketua
Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
Hadi
Poernomo,
adalah
mengendalikan tindak kecurangan yang
melekat pada setiap proses, mulai dari
perencanaan, pengorganisasian maupun
operasional program. Pengendalian internal
juga berfungsi mendeteksi terjadinya
kesalahan, kecurangan, penyimpangan
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.
“Apa yang dilakukan Pimpinan
MK pada hari ini merupakan perwujudan
tanggung
jawab
manajemen
MK
untuk mengendalikan, mencegah dan
memberantas korupsi di lingkungan MK,”
ujar Hadi Poernomo usai “Peluncuran
E-Audit Kerjasama MK dengan BPK” di
Mahkamah Konstitusi, Rabu (24/8) siang.
Dikatakan Hadi lagi, apabila semua
kementerian dan lembaga negara di
Indonesia mau mengambil langkah seperti
yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK),
maka diharapkan upaya pengendalian,

pencegahan dan pemberantasan korupsi
akan berjalan dengan baik.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan
pentingnya e-audit sebagai mekanisme
pemeriksaan secara elektronik dengan
koneksi dari dan ke lembaga-lembaga
audit. Data ataupun informasi dari audit
yang berbentuk file data komputer dan
terhubung langsung dengan jaringan
internet bisa diakses secara online dan
real time oleh para pemeriksa BPK. Selain
itu, pemeriksa BPK melakukan akses
data pihak yang diperiksa melalui sistem
informasi. Dengan cara ini, pemeriksaan
BPK akan semakin efisien dan efektif.
Dengan konsep link and match,
e-audit menjadikan pemeriksaan data
lebih valid. Data keuangan sebuah instansi,
misalnya, akan di-cross check dengan data
dari instansi-instansi lain yang mempunyai
hubungan terkait dengan penggunaan uang
negara, sehingga akan ditemukan apakah
data tersebut sama atau tidak.
Di samping itu, sinergitas melalui
e-audit memang merupakan sebuah
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terobosan guna mewujudkan transparansi
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Namun demikian, tanpa harus
mencampuri dan mengintervensi fungsi,
peran, dan tugas masing-masing lembaga
negara.
Saat ini seluruh kementerian,
lembaga, serta sebagian BUMN dan
pemerintah daerah sudah menandatangani
nota kesepahaman mengenai penerapan
e-audit dalam pengelolaan keuangan
negara dengan BPK. Termasuk juga
lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi
(MK) pada 24 Agustus 2011.
Pembentukan e-audit, sesuai dengan
kesepakatan dari pimpinan lembaga negara
dalam rangka membentuk pusat data
BPK dengan memanfaatkan kemajuan
information communication technology
(ICT). Sistem ini bersifat link match
dalam kerangka membangun tata kelola
keuangan negara yang bersih, transparan,
dan akuntabel. (Nano Tresna A./mh)
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Deklarasi Zona Anti Korupsi dan Laporan
Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian

S

ebelum melafalkan butir-butir
deklarasi, Janedjri menjelaskan,
berdasarkan surat BPK No. 93A/
HP/XVI/05/2011 tertanggal 20
Mei 2011 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI atas Laporan Keuangan MK
Tahun 2010, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK,
menurut Janedjri, juga menyatakan tidak
ada kelemahan yang signifikan pada
sistem pengendalian internal MK. ”Meski
demikian MK akan terus mengoptimalkan
penerapan sistem pengendalian internal
MK,” ujar Janedjri.
Janedjri juga berterima kasih kepada
BPK karena telah melakukan pemeriksaan
laporan keuangan MK secara profesional

dengan tetap menjaga independensi
masing-masing lembaga. MK sendiri
sudah lima kali berturut-turut menerima
opini WTP dari BPK, sejak 2006 hingga
2010. Atas prestasi tersebut, ia dan
segenap jajaran pegawai MK bertekad
untuk senantiasa mempertahankan opini
WTP atas laporan keuangan MK pada
tahun-tahun mendatang.
Terakhir, Janedjri melafalkan poinpoin deklarasi komitmen zona anti korupsi
dan komitmen mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan
keuangan MK yang kemudian diikuti oleh
para pegawai MK.
Adapun
butir-butir
deklarasi
tersebut adalah sebagai berikut: Pertama,

melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola
lembaga peradilan yang baik dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan
fungsi peradalian yang bersih dan bebas
dari korupsi di lingkungan Mahkamah
Konstitusi; Kedua, menyelenggarakan
tugas-tugas
administrasi
lembaga
peradilan Mahkamah Konstitusi secara
efisien, efektif, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
ketiga, menyusun Laporan keuangan
yang dapat memberikan keyakinan dan
keandalan secara berkala kepada instansi
yang berwenang dan publik sebagai salah
satu wujud transparansi dan akuntabilitas
Mahkamah Konstitusi. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

Humas MK/Fitri Yuliana

Seluruh pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) mengikuti deklarasi komitmen zona anti korupsi dan
komitmen mempertahankan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian” atas laporan keuangan MK, Rabu (24/8). Para
pegawai MK mengikuti lafal deklarasi yang dibacakan Sekretaris Jendral MK Janedjri M. Gaffar.
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Ketua MK Ceramah Agama dan Buka Puasa
Bersama di KY
Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD
menyampaikan ceramah
agama (tausiyah) sekaligus
buka puasa bersama di Komisi
Yudisial (KY), Selasa (2/8).

Humas MK/GANIE

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
menyampaikan
ceramah
agama (tausiyah) sekaligus
buka puasa bersama di Komisi Yudisial
(KY), Selasa (2/8). Selain Ketua KY
Erman Suparman dan para komisioner KY,
juga hadir sejumlah tokoh, seperti Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Taufik Kiemas, Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Marzuki Ali, Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro
Muqaddas, Pengacara Senior Adnan
Buyung Nasution, Hakim Konstitusi Moh.
Alim dan Anwar Usman, perwakilan dari
Mahkamah Agung, serta para pejabat dari
berbagai lembaga negara.
Dalam ceramahnya, Mahfud MD
mengatakan, ada hal yang berbeda antara
bulan Ramadhan dengan bulan lainnya.
“Pada bulan ini, ada sebuah semangat
untuk menjadi manusia baru. Apabila
orang yang puasanya dilakukan dengan
hati-hati, maka setelah bulan Ramadhan
akan habis segala dosanya, sehingga
disebut manusia yang fitri, manusia yang
menang,” terang Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan
bahwa buniyal Islam (bangunan Islam) itu
terdiri dari lima komponen utama, yakni
syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.
Menurutnya, lima rukun Islam itu kalau
dilakukan dengan benar, maka orang
yang melakukannya dijamin masuk surga.
“Tetapi itu adalah sebuah bagunan yang
kumulatif, tidak boleh dipilih salah satu.
Artinya, tidak mungkin orang yang ahli
sholat itu lalu berhenti puasa, itu tidak
mungkin,” ucapnya.
Apakah lima rukun itu berat untuk
dilakukan? Mahfud menjawab tidak. Ia
menjelaskan, sebenarnya itu mudah karena
pekerjaan sehari-hari. “Tinggal kita mau
atau tidak,” katanya.
Di samping menyampaikan lima
komponen atau lima rukun Islam, yang
di dalamnya ada ibadah puasa yang tidak
bisa dipisahkan dengan komponen lainnya,
Mahfud juga menyampaikan hubungan
ibadah puasa dengan implikasi dengan
kehidupan di tengah-tengah masyarakat.
Menurut dia, tidak ada gunanya suatu
ibadah manakala dalam bermasyarakat
tidak punya kepekaan untuk bersama-

sama membangun, sama-sama maju, dan
sama-sama sejahtera.
Kepekaan sosial, menurut Mahfud,
sangat penting karena Nabi Muhammad
sendiri pertama kali menerima wahyuwahyu di Makkah, yang kemudian dikenal
dengan surat Al-Maqiyah, berisikan
ajaran ketauhidan dan kepekaan sosial.
Dalam surat Al-Maqiyah dijelaskan
hubungan baik dengan sesama manusia.
Sehingga tidak benar Islam turun sebagai
agama yang tidak mengajarkan kepekaan
sosial. “Justru yang diajarkan oleh Islam
pertama kali adalah mengajar kebenaran,
kejujuran, dan keadilan di tengah-tengah
masyarakat,” ujarnya.
Mahfud berpesan bahwa syahadat,
sholat, puasa, zakat, dan haji yang
dilakukan tidak akan ada gunanya kalau
kegiatan tersebut tidak dimbangi dengan
peduli dengan sesama masyarakat. “Oleh
Karena itu, tidak boleh kita membedakan
kehidupan di masjid dengan kehidupan
di kantor, karena Allah SWT selalu
mengawasi kita di mana saja kita berada,”
jelasnya. (Shohibul Umam/mh)
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AKSI

Mahfud MD Buka Puasa Bersama di Istana Negara

Humas MK/GANIE

Nazaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama memberikan ceramah keagamaan saat Buka Puasa Bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana
Negara, Jakarta, Rabu (3/8). Turut hadir Ketua MK, Moh. Mahfud MD bersama Ibu Zaizatun Nihayati Mahfud MD, didampingi Wakil Ketua MK Achmad Sodiki bersama Ibu
Daris Salamah Sodiki.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
bersama
Ibu
Zaizatun
Nihayati
Mahfud
MD,
didampingi Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki bersama Ibu Daris Salamah Sodiki,
menghadiri Buka Puasa Bersama Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di Istana
Negara, Jakarta, Rabu (3/8). Hadir dalam
kesempatan tersebut, Wakil Presiden
Boediono, serta para Menteri Kabinet
Indonesia Bersatu II.
Selain itu, hadir juga pimpinan
lembaga negara dan pimpinan lembaga
pemerintah non-kementerian, Panglima
TNI, Kapolri, serta sejumlah pejabat dari
BUMN, dan duta besar negara sahabat.
Dalam sambutannya, Presiden
mengatakan bahwa tujuan diadakannya
acara tersebut, selain untuk berbuka
puasa dan sholat maghrib berjamaah, juga
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untuk meningkatkan tali silaturrahmi.
“Semoga acara ini bisa meningkatkan tali
persaudaraan diantara kita semua. Dan,
semoga ibadah kita diterima oleh Allah
SWT,” ujar Presiden.
Sementara ceramah agama dalam
kesempatan tersebut disampaikan oleh
Nazaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam
Kementerian Agama. Dalam ceramahnya,
ia mengupas rahasia dibalik penamaan
surat-surat dalam al-quran. Menurutnya,
banyak nama-nama surat dalam al-quran
yang berarti nama binatang. “Seperti
An-Nahl yaitu lebah, Al-Fiil yang berarti
gajah. Tidak pernah seorang ahli tafsir
mengkaji mengapa nama-nama surat AlQuran berasal dari nama binatang, padahal
Al-Quran itu untuk manusia,” ucap dia.
Lebih lanjut Nazaruddin Umar
mangatakan bahwa para ilmuwan mencoba
mencari apa hikmah dari binatang lebah.

Menurutnya, ada sebuah disertasi tentang
lebah madu yang mana ternyata madu itu
memiliki suatu keistimewaan, yaitu ada
pembagian tugas. Ada lebah kelas pekerja
yang setiap hari sekitar 12 km mereka
menghisap madu, kemudian dimasukan
ke dalam sarang. Ada juga lebah kelas
penjaga sarang, itu usainya sampai 3
bulan, kemana-mana hanya mengawal
dan mengawasi ratu lebah yang ada di
dalamnya.
Oleh sebab itu, menurut Nazaruddin
Umar, tidak bisa diragukan lagi kasiat
dari lebah madu. Menurutnya, Nabi
Muhammad SAW pernah berkata bahwa
lebah madu bisa mengobati seluruh
macam penyakit. “Mulai dari sengatnya,
sarangnya, dan sampai pada madunya bisa
dibuat untuk obat,”jelasnya. (Shohibul
Umam/mh)

Maria Farida: Putusan MK Sulit Dipalsukan

Humas MK/Annisa Lestari

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Indonesia pada Kamis (4/8) pagi di ruang Koferensi Pers, Lantai 4, Gedung MK.

S

ebanyak 70 anggota rombongan
mahasiswa Universitas Indonesia
berkunjung
ke
Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Kamis
(4/8) pagi. Mereka diterima langsung oleh
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati di
Ruang Koferensi Pers, Lantai 4, Gedung
MK.
Pada kesempatan itu, Maria
menyampaikan kuliah singkat. Dalam
paparannya, dia menjelaskan beberapa
hal terkait MK. Mulai dari sejarah
dan latar belakang pembentukan MK,
sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan
kewenangan MK, hingga perkembangan
pelaksanaannya.
Bertindak
selaku
moderator saat itu, Monica, Koordinator
Student Development Program Universitas
Indonesia.
Maria menjelaskan, perdebatan
tentang dibentuknya MK bukanlah hal baru
dalam perumusan Konstitusi Indonesia.
Pada awal perumusan Undang-Undang
Dasar 1945, usulan pembentukan lembaga

sejenis MK pernah dilontarkan oleh
Mohammad Yamin. “Yamin mengusulkan
dibentuknya Balai Agung,” ujarnya.
Saat itu, Yamin beralasan perlunya
dibentuk sebuah lembaga yang dapat
melihat dan menguji apakah keputusan
lembaga lain telah sesuai atau bertentangan
dengan Konstitusi. Namun, usul Yamin ini
ketika itu ditolak oleh Soepomo. Salah satu
alasannya adalah Indonesia masih belum
terlalu banyak memiliki sarjana hukum.
“Selain itu, waktu itu Indonesia menganut
trias politica,” jelasnya.
Berkaitan dengan perkembangan
kewenangan MK, ujar Maria, di antaranya
adalah kewenangan MK untuk mengadili
perselisihan hasil pemilihan umum kepala
daerah. Sebelumnya, kewenangan ini
dimiliki oleh Mahkamah Agung. Peralihan
kewenangan diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah. Selain itu, ia juga
menegaskan bahwa putusan MK bersifat
terakhir dan berlaku mengikat kepada

setiap orang. “Sekali diadili, diputuskan,
selesai. Tidak ada upaya hukum lain,” tegas
Maria yang juga Guru Besar PerundangUndangan UI tersebut.
Salah satu yang ia banggakan
selama di MK, tutur Maria, adalah
independensi hakim yang benar-benar
terjaga. Menurutnya, kebebasan hakim
untuk melakukan dissenting opinion,
menjadikan hakim bebas mengemukakan
pendapatnya. “Itulah yang saya senangi,”
ungkapnya. “Karena teori dan pendapat
yang saya yakini benar, dapat tetap saya
ambil.” Apalagi menurutnya, putusan MK
sulit dipalsukan. “Karena sepuluh menit
setelah pembacaan, (putusan) langsung
diserahkan kepada para pihak.”
Hal menarik lainnya, tutur Maria,
ialah seringkali dirinya dikirimi berbagai
literatur oleh para pihak. Tentu saja
tujuannya untuk menambah referensi
dirinya dalam memutuskan berbagai
macam perkara. “Rak buku saya hampir
penuh,” imbuhnya. (Dodi/mh)
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Tausiyah Ketua MK Soal Sejarah Menentukan Awal
Puasa
Ketua MK, Moh. Mahfud MD dalam acara buka
bersama dengan Keluarga Besar Adnan Gunto
dan para Pengurus Taman Iskandar Muda di
Jakarta, Kamis (4/8).

A

da dua cara untuk menentukan
awal bulan puasa, yaitu dengan
rukyatul hilal (melihat bulan)
dan hisab (hitungan), yang
keduanya sama-sama benar. Demikian
disampaikan oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD saat
memberi ceramah agama (tausiyah) dalam
acara buka bersama dengan Keluarga
Besar Adnan Gunto dan para Pengurus
Taman Iskandar Muda di Jakarta, Kamis
(4/8).
Di hadapan Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden (Watimpres)
Widodo AS, serta Menteri Negara BUMN
Mustafa Abubakar, serta para pejabat
tinggi lainnya, Mahfud menjelaskan
sejarah diperlukannya hisab. Ilmu hisab,
menurut Mahfud, tidak ada pada zaman
Nabi Muhammad. “Nabi Mujhammad
kalau ingin berpuasa harus melihat
bulan dulu. Timbulnya ilmu astronomi
di dunia sekarang justru dimulai karena
Islam telah menyebar dari Arab Saudi ke
berbagai belahan bumi lain, seperti Eropa,
Afrika, maupun Asia, sehingga terbentuk
kebutuhan untuk tahu bagaimana orang
Islam itu kalau ada di kutub, dan itu beda
dengan Arab Saudi,” jelasnya.
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Humas MK/GANIE

Oleh karenanya, menurut Mahfud,
ada kebutuhan untuk mengetahui ilmu
hisab apabila matahari tidak terlihat,
sementara harus mengetahui waktu sholat.
Ilmu itu akhirnya sangat diperlukan oleh
umat Islam yang berada di Eropa, Afrika.
“Sehingga untuk mengetahuinya harus
memakai ilmu,” terangnya.
Di samping berbicara tentang
ketetapan waktu dalam mengawali awal
puasa, Mahfud juga menyinggung soal
bagaimana kegigihan umat Islam sehingga
bisa menguasai pengetahuan dunia Barat.
Ketika dunia Barat bisa menguasai dunia
pengetahuan, menurut dia, Islam pada
abad pertengahan sudah menguasai dunia
Barat. “Angka yang digunakan sekarang
itu bukan angka Latin tetapi angka Arab.
Yang membawa ke barat adalah AlKhawarizmi, ahli matematika dari Islam,
karena ilmu Yunani pada abad ke-5 SM
sudah mau tenggelam,” jelas Mahfud.
Oleh karena itu, menurut dia, ada
dua manfaat yang bisa diambil terkait
soal ini. Pertama, keinginan beribadah
bisa mendorong kemajuan, bukan justru
sebaliknya. “Ada sebagian orang yang
untuk melakukan beribadah, tapi urusan
lain tidak dipikirkan. Padahal Islam pernah

merajai dunia berangkat dari keinginan
beribadah,” terangnya.
Kedua, menurut Mahfud, sesudah
Islam berhasil mengusai dunia barat, ada
kemunduran Kerajaan Spanyol, Kerajaan
Bani Umayyah, Kerajaan Turki karena
munculnya kesewenang-wenangan di
kalangan
pemerintahan.
“Termasuk
hancurnya Kerajaan Demak, Mataram,
karena kerajaan-kerajaan itu tidak
memikirkan rakyat, hanya memikirkan
siapa yang berkuasa setelah ini. Oleh sebab
itu, Negara Indonesia juga akan mengalami
hal yang sama kalau pemimpinya tidak
memikirkan penegakkan keadilan di
kalangan masyarakat,” tutur Mahfud.
Selain
itu,
ia
menjelaskan,
sekarang basis nasionalisme bukan untuk
memperkuat tentara, memperkuat polisi,
memperkuat pesawat tempur, tetapi
yang lebih penting dari itu semua adalah
memperkuat nasionalisme. “Dengan cinta
kepada bangsa dan negara, maka akan
tegak keadilan. Jika tidak ada keadilan,
maka tidak ada gunanya tentara itu, akan
menjadi seperti gunung pasir, akan runtuh
dengan sendirinya,” ujarnya. (Shohibul
Umam/mh)

AKSI

Ketua MK Buka Puasa Bersama di Kediaman Ketua
MPR
Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Hakim Konstitusi
Harjono, berbuka puasa bersama di kediaman
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Taufik Kiemas, Senin, (8/8).

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD dan
Hakim Konstitusi Harjono,
berbuka puasa bersama di
kediaman Ketua Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) Taufik Kiemas, Senin,
(8/8). Kegiatan yang diselenggarakan
oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa
Islam (KAHMI) bekerjasama dengan
Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (PA GMNI) ini dihadiri
oleh banyak tokoh nasional, di antaranya
Megawati Soekarnoputri, Tjahjo Kumolo,
Akbar Tandjung, Siswono Yudo Husodo,
Ketua Harian PKMN KAHMI Viva Yoga
Mauladi dan Ketua Umum Persatuan
Alumni GMNI, Soekarwo.
Dalam jumpa pers bersama para
tokoh, Mahfud mengatakan bahwa HMI
dan GMNI, ibarat sepasang sepatu.
"Indonesia tidak bisa berjalan dengan
satu sepatu, maka dua-duanya harus
dipakai. Sedangkan talinya, kaos kakinya,
merupakan organisasi yang kecil-kecil,"
ujar Mahfud.
Pertemuan
tersebut,
menurut
Mahfud, merupakan pertemuan yang sangat
bersejarah bagi bangsa Indonesia. “Ini harus
dilanjutkan dan dikelola dengan sungguhsungguh pada pertemuan-pertemuan yang
akan datang,” Mahfud berharap.

Humas MK/GANIE

Selaku tuan rumah, Taufik Kiemas
berterimakasih kepada alumni GMNI dan
HMI atas terselenggaranya acara tersebut.
Sebagaimana Mahfud, ia berharap
kegiatan itu terus berlanjut. “Paling tidak
sampai 2014 harus mempersiapkan kaderkadernya untuk membangun negara kita
ke depan,” ujarnya. Sementara Akbar
Tandjung menegaskan bahwa seorang
alumni mempunyai tanggung jawab untuk
melanjutkan cita-cita dari masing-masing
organisasi.
Viva
Yoga
Mauladi
dalam
kesempatan itu juga mengatakan bahwa di
samping melakukan silaturrahim, kegiatan
ini juga mengembangkan ide-ide besar
dalam rangka membangun bangsa dan
membangun negara.
Hal senada juga disampaikan oleh
Siswono Yudo Husodo. Menururutnya,
sungguh membanggakan dari alumni
GMNI dan HMI bisa membuat pikiranpikiran besar yang mengawal perubahanperubahan yang terjadi di bangsa ini.
Sebelum jumpa pers, sambil
menunggu waktunya berbuka, ada dua
penceramah yang menyampaikan tausiyah,
yaitu Muhyar dan Alwan Nasution.
Muhyar menekankan arti penting bulan
Ramadhan yaitu semakin memperkuat
ukhuwah Islamiah. “Pada bulan ini kita

menghilangkan perbedaan pendapat di
antara umat Islam, sehingga kita bisa
melakukan perbuatan-perbuatan yang
bermanfaat baik selama bulan Ramadhan
maupun setelah itu,” jelasnya.
Lebih lanjut Muhyar menyitir
sebuah hadits Nabi Muhammad SAW
yang mengatakan bahwa perbedaan di
kalangan umat Islam adalah rahmat. Ia
melihat tafsir seperti itu perlu diluruskan
karena akibatnya perbedaan pendapat
sudah terjadi dari masa-masa awal
perkembangan Islam dan sampai sekarang.
“Oleh karenanya, perlu kita kaji kembali,
karena jelas tidak sesuai dengan semangat
ukhuwah Islamiah yang kita bangun
bersama-sama,” terangnya.
Sementara
Alwan
Nasution
menyampaikan tentang makna dari
gambar di dada Garuda Pancasila.
Menurutnya, sesungguhnya para bapak
bangsa mempunyai visi yang jauh ke
depan. Pancasila harus dihayati sampai
ke lubuk hati yang paling dalam. “Bila
Garuda Pancasila hanya seekor burung,
hanya sampai di dadanya, tetapi manusiamanusia Indonesia harus bisa masuk dalam
lubuk hati yang terdalam,” tutur Alwan.
(Shohibul Umam/mh)
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Pusat Studi Pancasila dan Agama IAIN Sunan Ampel
berkunjung ke MK

Humas MK/GANIE

Ketua MK, Moh. Mahfud MD menerima delegasi Pusat Studi Pancasila dan Agama (PUSPA) IAIN Sunan Ampel, Selasa (9/8) siang.

S

tigma negatif terhadap Islam
akhir-akhir
ini
semakin
meresahkan. Salah satunya yakni
kekerasan berkedok agama.
Menjamurnya peristiwa terkait terorisme,
fundamentalisme
dan
radikalisme
semakin memperkuat stigma itu. Salah
satu sebabnya ialah masuknya pemikiran
radikal yang dibarengi dengan kurangnya
pemahaman tentang nilai dan hakikat
ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Ditambah
lagi dengan kurangnya penghayatan
terhadap Pancasila.
Untuk mencegahnya diperlukan
adanya upaya yang sistematis dan masif
di segala lini, khususnya dari kalangan
umat Islam sendiri. Salah satu upaya
tersebut adalah melakukan kajian, diskusi,
pengembangan dan internalisasi nilainilai Islam dan Pancasila di pusat-pusat
pendidikan. “Perlu ada perimbangan filter,”
ujar Nur Syam, Rektor Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel.
Gagasan tersebut dia kemukakan
saat mendampingi delegasi Pusat Studi
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Pancasila dan Agama (PUSPA) IAIN
Sunan Ampel berkunjung ke Mahkamah
Konstitusi, Selasa (9/8) siang. Mereka
bertemu
langsung
dengan
Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD. Saat itu, Mahfud didampingi oleh
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi serta
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar.
Hadir pula Direktur PUSPA IAIN Sunan
Ampel Suyikno.
Tidak hanya itu, Nur Syam pun
mengkhawatirkan fakta di lapangan yang
menunjukkan semakin berkurangnya
diskusi yang mengkaji dan mendalami
nilai serta prinsip Islam sebagai agama
dan Pancasila sebagai dasar negara secara
utuh dan berimbang. “Yang bicara dan
mengaitkan dengan agama sangat sedikit,”
ujarnya. “Pancasila seharusnya diterima
sebagai spirit.” Ia pun prihatin atas
penetrasi pemahaman radikal yang sudah
merambah ke daerah-daerah.
Oleh sebab itu, menurut Nur Syam,
dalam waktu dekat ini lembagainya akan

melakukan penelitian terkait fenomena
tersebut. Penelitian akan memfokuskan
pada isu relasi negara, Pancasila dan
agama. Basis penelitiannya adalah seluruh
pesantren di Jawa Timur. “Jawa Timur
dipilih karena sangat dinamis,” ujar
Suyikno. Alasan dipilihnya Jawa Timur
sebagai sampel penelitian juga karena
di sana terdapat ribuan pesantren dan
kehidupan beragamanya relatif harmonis.
Ia berharap penelitian dapat menggali
pemahaman para santri terkait kebangsaan,
Pancasila, dan agama.
Mahfud mengapresiasi gagasan
tersebut. Ia menegaskan, MK siap
menjalin komunikasi dan kerjasama
dalam menyukseskan rencana tersebut.
Salah satu bentuk dukungan tersebut
antara lain dibukanya akses perpustakaan
MK untuk mendukung para peneliti dalam
memperkaya literaturnya. Dalam bentuk
yang lebih konkret, yakni melalui nota
kesepahaman antara MK dengan PUSPA
atau IAIN Sunan Ampel. (Dodi/mh)

AKSI

Ketua MK: Indonesia Negara Islami
Ketua MK Moh.
Mahfud MD
menyampaikan
ceramah agama
menjelang sholat
tarawih di masjid
Istiqlal, Jakarta,
Selasa (9/8).

Humas MK/GANIE

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
kembali menegaskan bahwa
Indonesia bukan negara Islam,
tetapi negara Islami. Dikatakan begitu,
menurut Mahfud, karena budaya, spirit,
dan karakternya sama dengan negara
Islam. Penegasan tersebut disampaikan
dalam ceramah agama menjelang solat
tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa
(9/8).
Lebih lanjut Mahfud menuturkan,
substansi ajaran Islam adalah demokrasi
dalam arti permusyawaratan. “Dan,
demokrasi yang diterapkan di Indonesia
sekarang ini adalah demokrasi yang
menganut sistem permusyawaratan dan
berasaskan keislaman,” jelasnya.
Sistem
permusyawaratan
yang
sekarang dianut oleh bangsa Indonesia
saat ini, menurut Mahfud, sudah Islami
seperti yang dilakukan Nabi Muhammad

SAW pada saat membuat piagam Madinah.
“Melalui piagam tersebut, Nabi Muhammad
SAW melindungi orang Yahudi, Nasrani,
Ansor, Muhajirin, dan semua golongan.
Tapi jika melanggar hukum, akan ditindak
dengan tegas,” ujarnya.
Sekurang-kurangnya, tutur Mahfud,
ada dua bentuk demokrasi yang diajarkan
oleh agama Islam, yaitu demokrasi sebagai
prinsip dan demokrasi sebagai prosedur.
Demokrasi sebagai prinsip, jelas Mahfud,
adalah suatu negara yang prosesnya
berdasarkan prinsip musyawarah. “Itu
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
SAW pada zaman dahulu,” katanya.
Sedangkan dalam sistem demokrasi
sebagai sistem prosedur, menurut Mahfud,
sudah menyangkut bentuk negara, bentuk
pemerintahan. “Islam tidak mengajarkan
sistem pemerintahan itu,” katanya. Oleh
karena itu, menurut dia, pada zaman Nabi
Muhammad SAW sampai Khulafa’ur

Rasyidin berbeda-beda, karena tidak ada
ajaran Islam tentang sistem pemerintahan.
“Tetapi musyawarah harus dilakukan,”
jelasnya.
Lebih penting lagi, Mahfud
melanjutkan, ada tiga hal yang perlu
dilaksanakan dalam sistem demokrasi,
yaitu adanya kebebasan, toleransi, dan
penegakkan hukum. “Dengan adanya tiga
hal itu, demokrasi akan jalan. Dan, itu
ada pada ajaran-ajaran agama kita yaitu
Islam,” katanya.
Di samping menyinggung sistem
demokrasi yang dianut oleh bangsa
Indonesia, Mahfud juga menyampaikan
betapa pentingnya keberadaan sebuah
negara. Menurutnya, akan sangat
berbahaya hidup tanpa negara. “Dengan
adanya sebuah negara pasti akan ada
sebuah kewajiban. Bukan hanya bagi
orang Islam, tetapi kewajiban bagi semua
umat manusia,” jelasnya.
Mahfud menggambarkan bagaimana
jika tidak ada negara dan pemerintahan,
maka akan terjadi chaos yang luar biasa.
“Oleh karena itu, negara itu menjadi wajib
adanya dalam ajaran Islam. Bahkan lebih
baik dipimpin oleh raja dan pemerintah
yang dzalim daripada tidak ada pemerintah
yang mengurus negara,” tuturnya.
Mengutip
pendapat
Imam
Al-Ghozali,
Mahfud
mengatakan,
melaksanakan perintah agama dan
mempunyai kekuasaan negara itu
merupakan dua saudara kembar. “Dalam
sebuah hadis dijelaskan, tidak akan
terlaksana dengan baik salah satunya kalau
tidak ada salah satunya lagi. Kita mau
melaksanakan ajaran agama tidak akan
terlaksana, jika tidak ada kekuasaan negara
yang mengatur. Dan, kekuasaan negara
tidak akan baik kalau tidak didasarkan
dengan ajaran agama,” jelasnya.
Dalam akhir ceramahnya, Mahfud
mengingatkan, negara Indonesia lahir atau
merdeka pada bulan Ramadhan. Konon,
menurut dia, tanggal 17 Agustus yang
bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan
itu hanya terjadi 400 tahun sekali. “Dan
sekarang, 17 Ramadhan dan 17 Agustus itu
sama. Untuk itu marilah kita mengambil
hikmah agar umat Islam maju di negara ini,
dan tidak menderita pada negeri yang kaya
raya ini, sehingga menjadi tuan rumah di
negerinya sendiri,” ujarnya. (Shohibul
Umam/mh)
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AKSI

Ketua MK Buka Puasa Bersama di Mabes Polri

Ketua MK, Moh.
Mahfud MD
Humas MK

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
menghadiri
Buka
Puasa
Bersama dengan Keluarga
Besar Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta
Selatan, Kamis (11/8). Acara tersebut
bertema “Dengan Hikmah Ramadhan
Kita Bangun Karakter Insan Polri Sebagai
Tauladan, Pelayanan, Konsultan, Penjamin
Kualitas Pekerja, dan Anti KKN, dalam
Rangka Memberikan Pelayanan Prima”.
Kegiatan itu dihadiri oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil
Presiden Boediono, dan sejumlah Menteri
Kabinet Indonesia Bersatu II. Hadir pula
pimpinan lembaga negara, pimpinan
lembaga pemerintah non-kementerian,
sesepuh Polri, serta seluruh pejabat di
lingkungan Keluarga Besar Polri.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo,
selaku tuan rumah menyampaikan
sambutan selamat datang kepada para
undangan. “Sungguh suatu kehormatan dan
kebanggaan atas kehadiran para undangan
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dalam acara ini. Atas nama Kepolisian
RI, kami haturkan selamat datang dan
mengucapkan terima kasih kepada seluruh
undangan,” ujarnya.
Menurut Kapolri, bulan Ramadhan
adalah bulan yang penuh keutamaan dan
keistimewaan, serta mempunyai sarana
pendidikan dan pembinaan yang luhur,
baik pembinaan spiritual, jasmani, sosial,
maupun akhlak. “Tentunya dalam bulan
yang mulai ini harus dijadikan wahana
yang tepat bagi jajaran kepolisian dalam
membangun dan mengembangkan sumber
daya manusia Polri yang luhur serta
memiliki kepribadian dilandasi akhlakul
karimah,” tutur Kapolri.
Kegiatan tersebut, menurut dia,
juga sebagai momentum tepat bagi
jajaran Polri untuk melakukan introspeksi
terhadap penampilan yang dalam melayani
masyarakat, khususnya dalam menyikapi
dinamika dan gangguan keamanan di
masyarakat serta tuntutan masyarakat
dalam memenuhi panggilan dan kinerja
Polri. “Di samping itu, rasa persatuan

dan kesatuan di antara umat yang
menjadi pondasi utama dalam melakukan
komunikasi,” katanya.
Kegiatan tersebut juga diisi cerama
agama yang disampaikan oleh Anwar
Sanusi. Dalam kesempatan itu ia menyitir
sebuah hadits yang mengatakan bahwa
barangsiapa pada siang harinya berpuasa,
dan pada malam harinya memadatkan
dengan ibadah-ibadah qiyamul lail, maka
segala dosanya akan diampuni oleh Allah
SWT.
Sedangkan dalam hadist lain,
menurut Anwar Sanusi, Nabi Muhammad
SAW menyebutkan, mereka yang lulus
madrasah Ramadhan akan semulia dan
sesuci bayi. “Kenapa harus bayi? Karena
bayi tidak sombong, bayi juga tanpa dosa.
Dan, akhlak yang paling dibenci Allah
SWT adalah kesombongan. Karena sebab
itu iblis diusir dari surga. Karena sombong
itu pula Fir’aun ditenggelamkan di laut
merah,” jelas Sanusi.
Selain itu, menurut Anwar Sanusi,
buah Ramadhan akan membuat tidak
serakah. Serakah, menurut dia, adalah
penyakit yang tidak cukup dengan apa
yang dia miliki. “Sebenarnya ini hal yang
wajar karena bisa mendorong dinamika,
tetapi bisa menjadi berbahaya kalu tidak
dilakukan dengan bimbingan iman,”
tegasnya.
Ramadhan,
Anwar
Sanusi
melanjutkan, juga bisa menghilangkan
sifat hasad. Ia mengutip pendapat Imam
Ghozali dalam kitab Ihya Ulumuddin
bahwa pendengki tidak punyi jarak dengan
setan. Bahkan dalam Al-Quran, menurut
dia, Allah SWT sangat menghendaki
persaudaraan, maka semua sifat yang
merusak persaudaraan dilarang dalam
Islam.
Ramadhan juga bisa membuat orang
memiliki sifat ikhlas. Menurut Sanusi,
cahaya Ilahi tidak akan memancarkan
sinar dari hati yang penuh dengan dendam.
“Nur Rabbani tidak dapat mematuhi dari
jiwa yang penuh dengan dendam kesumat.
Cahaya illahi, Nur Rabbani, hanya
bisa memancar pada hati yang bekerja
berlandaskan
keikhlasan,”
jelasnya.
(Shohibul Umam/mh)

AKSI

Ketua MK Jadi Khatib dan Imam Salat Idul Fitri di
Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Humas MK/GANIE

Ketua MK, Moh. Mahfud MD menjadi khatib dan imam shalat Idul Fitri di Masjid
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Rabu (31/8).

K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD menjadi
khatib dan imam salat Idul
Fitri di Masjid Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
Rabu (31/8). Dalam khotbahnya, Mahfud
menyatakan, pejabat yang tidak dapat
menyejahterakan rakyat telah mengkhianati
bangsa dan agama. Ia juga menyinggung,
Idul Fitri sebagai hari penting bagi umat
Islam juga bermakna sekali bagi manusia.
“Idul Fitri memiliki makna seorang
manusia kembali ke asalnya kembali
menjadi makhluk Allah yang bertauhid,”
ujar Mahfud.
Sebagai makhluk, meski seseorang
menyatakan diri ateis, tetap saja ingat ada
kekuatan yang lebih besar dari dirinya
meski orang itu sesat. Berbicara mengenai
takwa, Mahfud menjelaskan takwa adalah
kemampuan manusia untuk berhati-hati
dan memperhitungkan setiap langkahnya.
“Dalam diri manusia terdapat dua
kekuatan yang selalu bertempur,” lanjut
Mahfud. Kekuatan dalam diri manusia
adalah nafsul muthmainnah dan nafsu
amarah. Nafsul muthmainnah selalu

mengajak manusia berbuat baik, sedangkan
nafsu amarah menggoda manusia untuk
berbuat jelek. Namun manusia sengaja
diciptakan oleh Allah dengan keadaan
seperti itu agar dapat diuji.
Pada hari Idul Fitri, lanjut Mahfud,
manusia telah kembali ke asalnya, yang
selalu ingin berbuat baik, seperti yang
pernah diucapkan manusia kepada Allah
saat berada di alam marwah. Idul Fitri
atau mudik, menurut Mahfud, merupakan
kembali ke asal yang sifatnya sementara,
dan kematian merupakan kembali ke asal
mula manusia yang abadi.
Sebelum kembali ke asalnya atau
mudik, seseorang harus mempersiapkan
bekal yang cukup dan hendak
menggunakan apa, melalui jalan yang
mana, dan apa yang akan dibawa sebagai
oleh-oleh ke tempat asalnya. Begitu pula
dengan menghadapi kematian, apa yang
dipersiapkan manusia selama hidup untuk
di bawa ke asalnya.
Ibadah Sosial
Terkait dengan Idul Fitri, Mahfud
mengatakan tauhid tidak hanya sekedar

percaya, namun harus diikuti dengan
amal. Ibadah tidak hanya sekedar ritual
belaka seperti sholat, puasa dan lainnya,
namun harus diikuti dengan ibadah
sosial yang benar untuk melengkapi
ibadah ritual. Ibadah sosial memiliki
banyak perwujudan, dan bisa dilakukan
melalui profesi yang kita jalankan.
Seperti seorang pejabat, maka dia harus
mampu menggunakan jabatannya untuk
membuat sistem dan aturan yang dapat
menyejahterakan rakyat.
Zakat, menurut Mahfud, merupakan
jalan untuk pengentasan kemiskinan yang
sifatnya sementara, dan akan lebih baik
jika membuat aturan dan sistem yang
dapat mengentaskan kemiskinan dalam
jangka panjang.
Usai acara tersebut, Mahfud
langsung meluncur ke Jakarta untuk
bersilaturahmi dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Istana Negara,
serta bersilaturahmi dengan keluarga
mantan Presiden Abdurrahman Wahid di
Ciganjur, Jakarta Selatan. (Ilham/mh)
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AKSI

Ketua MK Silaturahmi ke Istana

FOTO ANTARA

Mahfud MD silaturahmi Idul Fitri.

D

alam rangka merayakan
Idul Fitri 1 Syawal 1432 H,
Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
bersilaturahmi dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Istana Negara,
Jakarta pada Rabu (31/8). Mahfud
ditemani istri, Zaizatun Nihayati, diterima
langsung oleh Presiden beserta keluarga.
Dalam kesempatan itu, hadir pula sejumlah
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pejabat negara seperti Ketua MPR Taufik
Kiemas, beserta para menteri Kabinet
Indonesia Bersatu II dan duta besar negara
sahabat.
Mahfud kemudian melanjutkan
kegiatan silaturahmi ke kediaman
Wakil Presiden Boediono di Jalan
Diponegoro, Jakarta. Sejumlah tamu,
baik pejabat pemerintahan maupun
tamu kenegaraan dari negara tetangga

tampak berdatangan di kediaman
wapres.
Mahfud
mengakhiri
agenda
silaturahmi Idul Fitri di Jakarta dengan
berkunjung ke kediaman mantan Presiden
RI Abdurahman Wahid (Alm.) di kawasan
Ciganjur, Jakarta Selatan. Sintha Nuriyah
Wahid beserta putri turut menenerima
kunjungan kekeluargaan tersebut. (Lulu
Anjarsari)

Hakim Konstitusi dan Pegawai MK Gelar Buka
Puasa Bersama

P

ara hakim konstitusi, hakim
konstitusi periode 2003-2008,
serta
pegawai
Mahkamah
Konstitusi buka puasa bersama,
Jum’at (12/8), di Aula Gedung MK. Hadir
pada acara tersebut Ketua MK Moh.
Mahfud MD, Hakim Konstitusi Harjono,
Hakim Konstitusi Muhammad Alim, dan
Hakim Konstitusi Anwar Usman. Tampak
pula Sekretaris Jenderal MK Janedjri
M. Gaffar dan Panitera MK Kasianur
Sidauruk.
Pada kesempatan itu, Hakim
Konstitusi Muhammad Alim didapuk
memberikan ceramah sebelum berbuka.
Dalam ceramahnya ia banyak menyinggung
tentang makna adil dan keadilan, baik
dalam perspektif ajaran Islam maupun
pemikiran barat. Dalam ajaran Islam,

menurul Alim, dikenal al ‘adl yang berarti
sama.
Jika dikontekskan ke dalam proses
peradilan, kata Alim, semua pihak yang
berperkara harus diperlakukan sama
dan setara. “Artinya tidak boleh ada
perbedaan,” katanya. Sedangkan beberapa
kata lainnya yang hampir sepadan dengan
al ‘adl adalah al qisth dan al mizan. Al
qisth arti asalnya adalah ‘bagian’ (yang
wajar dan patut). Sedangkan al mizan
berasal dari akar kata wazn yang berarti
timbangan.
Alim menjelaskan, hukum itu
cenderung menyamakan. Sedangkan
keadilan itu membedakan. Secara formil
hukum, seluruh aturan berlaku sama
pada setiap orang tanpa memandang
apapun. Namun, jika bicara tentang

keadilan,
maka
faktor-faktor
lain
haruslah dipertimbangkan. Contohnya,
seorang pencuri yang mencuri karena
terpaksa, akan berbeda hukuman dan
pertimbangannya dengan pencuri yang
mengambil dengan sengaja tanpa ada
kondisi yang memaksanya. “Setiap soal
dihitung sendiri-sendiri,” ia menagaskan.
Ia juga menyatakan, selama ini MK
berupaya untuk menegakkan keadilan
substantif. Hal itu, menurut Alim, sejalan
dengan ajaran Islam. Berlaku adil,
Alim melanjutkan, adalah dekat dengan
ketakwaan “Jika MK memutus dengan
seadil-adilnya maka ini merupakan
manifestasi dari ketakwaan,” ujarnya.
(Dodi/mh)

Humas MK/GANIE

Hakim konstitusi beserta hakim konstitusi periode 2003-2008, dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi
buka puasa bersama, Jum’at (12/8), di Aula Gedung MK.
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AKSI

Ketua MK Hadiri Buka Puasa Bersama di Kediaman
Wakil Ketua PBNU

Humas MK/GANIE

Ketua MK, Mahfud MD bersama tuan rumah Wakil Ketua Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf dan istri saat acara buka
puasa di kawasan Cibubur, Sabtu (13/8).

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD menghadiri
buka puasa bersama di
kediaman
Wakil
Ketua
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Slamet Effendy Yusuf,
di kawasan
Cibubur, Sabtu (13/8). Dalam kesempatan
itu, hadir sejumlah tokoh antara lain
mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni,
sejumlah pengurus PBNU serta pengurus
Muslimat NU dan Fatayat NU.
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Buka bersama di kediaman tokoh
masyarakat merupakan kegiatan yang
acap dihadiri Ketua MK Mahfud MD.
Mahfud juga menghadiri acra yang sama
bersama Presiden SBY di Istana Negara, di
kediaman Ketua MPR Taufiq Kiemas dan
Ketua DPR Marzuki Alie, Gedung Komisi
Yudisial, maupun di Kepolisian Republik
Indonesia.
Tak jarang Mahfud diminta
memberikan tausiah sebelum buka

puasa. Seperti ketika memberikan
ceramah “Makna Takwa” dalam acara
yang diselenggarakan Korps Alumni
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Ia
menurutkan, puasa ditujukan hanya untuk
orang yang beriman supaya bertakwa. Oleh
sebab itu, kata Mahfud, beriman belum
tentu bertakwa. Sedangkan ketakwaan,
menurut dia, adalah hidup berhati-hati.
(Nano Tresna A./mh)

Hamdan Zoelva Bedah Buku ‘Pemakzulan
Presiden di Indonesia’

I

stilah
impeachment
dengan
pemakzulan merupakan dua istilah
yang berbeda. Demikian Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva dalam
bedah buku Pemakzulan Presiden di
Indonesia pada Sabtu (13/8), di Universitas
As Safi’iyah (UIA), Jakarta.
“Istilah pemakzulan baru-baru
saja tersosialisasi dibandingkan dengan
istilah impeachment,” ujar Hamdan.
Padahal, impeachment merupakan proses
pemakzulan presiden. Impeacment adalah
suatu proses dakwaan yang diajukan oleh
cabang legistlatif suatu pemerintahan atau
secara hukum, impeachment diterapkan
hanya untuk dakwaan. Sementara
pemakzulan, lebih kepada meletakkan
jabatan atau mengundurkan diri dari
jabatannya sampai dengan penyingkiran,”
urai Hamdan selaku narasumber di
hadapan sejumlah anggota Forum Diskusi
Hukum (Fordiskum) UIA.
Sebagai penulis buku tersebut,
Hamdan juga memaparkan, pemakzulan
diadopsi Amerika Serikat dari Inggris yang
kemudian diadopsi oleh Indonesia. Dalam
model pemakzulan Inggris yang diadopsi
oleh AS, jelas Hamdan, mekanisme
dilakukan dalam dua tingkat, yakni DPR
(House of Representative) yang menuntut
dan mengajukan dakwaan pemakzulan
presiden dan senat yang bertindak
sebagai pengadilan yang mengadili dan
memutuskan.
”Di Indonesia, terbagi menjadi
tiga tingkat. Proses ini dimulai dari
penyelidikan dan penuntutan DPR,
pengujian hukum dan konstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi, serta pengambilan
keputusan hukum dan politik final oleh
MPR,” urainya.
Bagi negara yang menganut
sistem presidensiil, menurut Hamdan,
mekanisme pemakzulan justru semakin
sulit untuk melindungi posisi presiden.

Humas MK/Ilham

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam acara bedah buku “Pemakzulan Presiden di
Indonesia” pada Sabtu (13/8), di Universitas As Safi’iyah (UIA), Jakarta.

Mempersulit mekanisme pemakzulan
presiden dengan persyaratan kuorum
sebagai syarat sahnya rapat dan syarat
jumlah suara yang diperlukan dalam
mengambil keputusan pemakzulan di DPR
maupun MPR. Misalnya, kuorum minimal
2/3 serta disetujui paling tidak 2/3 serta
disetujui paling tidak 2/3 anggota untuk
memutuskan pendapat DPR agar bisa
diajukan untuk diperiksa dan diadili MK.
Kuorum ¾ dan persetujuan 2/3 anggota
MPR untuk memutuskan pemakzulan
presiden, ia memaparkan.
Dengan
adanya
pengalaman
proses
pemakzulan
yang
dialami

Indonesia pada Presiden Soekarno dan
Presiden Abdurahman Wahid, menurut
Hamdan, pemakzulan di Indonesia harus
menerapkan dua hal, yakni legalitas dan
konstitusionalitas. Ia berpendapat, perlu
pemahaman prinsip hukum dan juga
prinsip peradilan. “Dalam kesimpulan
pada buku ini, saya mengungkapkan
pemakzulan presiden harus memenuhi dua
prinsip sekaligus, yaitu prinsip legalitas/
konstitusionalitas dan prinsip legitimasi
yang dikenal dengan prinsip legalitas
legitimasi,” Hamdan menandaskan. (Lulu
Anjarsari/mh)
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AKSI
AKSI

Sekjen MK: Guru Berperan Membangun Budaya
Sadar Berkonstitusi
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar memberikan
pengarahan kepara para guru SD Berprestasi
seluruh pelosok Indonesia di Hotel Grand
Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (14/8) malam.

Humas MK/GANIE

D

alam rangka membangun
budaya sadar berkonstitusi, MK
melakukan berbagai kegiatan, di
antaranya temu wicara dengan
berbagai unsur masyarakat. Misalnya dengan
kalangan pendidik, partai politik, organisasi
kemasyarakatan, organisasi keagamaan,
lembaga negara dan lainnya.
“Selain itu, setiap tahun Mahkamah
Konstitusi
memberikan
Anugerah
Konstitusi kepada guru Pendidikan
Kewarganegaraan
yang
berprestasi,
bekerjasama
dengan
Kementerian
Pendidikan Nasional dan Kementerian
Agama,” ujar Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar kepara para guru SD seluruh
pelosok Indonesia di Hotel Grand Sahid
Jaya, Jakarta, Minggu (14/8) malam.
Janedjri mengatakan, guru berperan
penting sebagai agen perubahan untuk
menyebarkan budaya sadar berkonstitusi
kepada anak didiknya. Jumlahnya para
murid yang besar menjadi hal potensial
untuk
membangun
budaya
sadar
berkonstitusi. Lebih dari itu, anak didik
diharapkan menjadi pemimpin masa
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depan dan generasi penerus serta sadar
berkonstitusi.
“Konstitusi Indonesia adalah UUD
1945, mengikat seluruh warga negara
dan segenap penyelenggara negara.
Karena konstitusi bersifat mengikat,
maka diperlukan keterlibatan guru untuk
mengambil tanggung jawab agar anak
didiknya paham konstitusi,” urai Janedjri.
Dikatakan Janedjri, konstitusi
memiliki sifat superior karena merupakan
hukum dasar sekaligus hukum tertinggi
yang mengikat didasarkan atas kekuasaan
tertinggi atau prinsip kedaulatan yang
dianut dalam suatu negara. Dalam
kedudukan sebagai hukum dasar negara
dan hukum tertinggi tersebut, konstitusi
merupakan pedoman dan pegangan
bersama seluruh elemen negara dalam
menjaga kelangsungan kehidupan negara.
Lebih lanjut Janedjri menjelaskan,
UUD 1945 yang berlaku saat ini
merupakan hasil perubahan dari UUD
1945 yang berlaku sebelumnya. Perubahan
dilakukan sebanyak empat tahap pada
1999-2002, seiring reformasi politik yang

meniscayakan reformasi konstitusi pada
1998 pasca pemerintahan orde baru.
Salah satu latar belakang dilakukan
perubahan atau amandemen UUD 1945
adalah ‘Kekuasaan tertinggi di tangan
MPR’. Karena itu setelah perubahan UUD
1945, pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan
bahwa ‘Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD’.
Dengan demikian, tidak lagi dilaksanakan
sepenuhnya oleh MPR, seperti termuat
pada UUD 1945 sebelum perubahan.
Menurut UUD 1945, lembaga
negara dibedakan berdasarkan fungsi dan
perannya sebagaimana diatur dalam UUD
1945. Tidak ada lagi kualifikasi lembaga
tertinggi atau lembaga tinggi karena
kekuasaan dipisahkan secara fungsionalhorizontal yang kekuasaannya sejauh yang
ditentukan oleh UUD 1945.
Janedjri kemudian menuturkan
kisah seorang guru asal Banyuwangi yang
memperjuangkan anggaran pendidikan di
APBN. Pada 2006 ia datang ke MK untuk
mengajukan uji materi UU APBN terkait
anggaran pendidikan yang jumlahnya 9,1
persen. Padahal UUD 1945 menegaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
harus 20 pesen dari APBN dan atau APBD.
Ternyata perjuangan guru tersebut tidak
sia-sia, pada 2008 anggaran pendidikan
nasional diubah menjadi 20 persen. (Nano
Tresna A./mh)

MK Gelar Wawancara Peserta ToT Unit
Pengendalian Gratifikasi
Wawancara pegawai MK terkait
pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) hasil kerjasama MK dan KPK
di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK, Senin (15/8).

Humas MK/Yogi Dj

M

enindaklanjuti
Focus
Group
Discussion
(FGD) antara Mahkamah
Konstitusi dan Komisi
Pemberantasan
Korupsi
terkait
pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) di lingkungan Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan MK, Senin (15/8),
digelar wawancara yang diikuti sedikitnya
92 pegawai MK. Mereka yang terdaftar
sebagai peserta berasal dari bagian yang
mewakili seluruh Unit di MK.
“Satu Bagian (diwakili oleh) lima
sampai tujuh orang. Kecuali SPI (Satuan
Pengawas Internal) semua ikut. Dan
PP (Panitera Pengganti), tiga orang,”
ujar Antoni, anggota Tim Pengawas
Internal MK, yang juga menjadi peserta
wawancara.
Seluruh peserta yang mengikuti
wawancara, menurut Antoni, rencananya

akan dikerucutkan menjadi 46 orang.
Selanjutnya, seluruh pegawai yang lolos
wawancara akan mengikuti Training of
Trainer Unit Pengendalian Gratifikasi.
Nantinya, mereka akan mendapat predikat
sebagai Agent of Change di institusi ini.
“Tugasnya adalah menyebarluaskan atau
menyosialisasikan pemahaman tentang
gratifikasi di lingkungan Mahkamah
Konstitusi,” lanjutnya.
Dalam wawancara, para peserta
banyak diberikan pertanyaan seputar
pengetahuan mereka tentang gratifikasi,
integritas serta tupoksi (tugas pokok dan
fungsi) mereka sehari-hari. Pengalaman
mereka sehari-hari juga dipertanyakan
oleh pewawancara dari KPK. Misalnya,
apakah mereka pernah mendapat
pengalaman yang bersinggungan dengan
gratifikasi ataupun sejenisnya. Ada juga
pertanyaan terkait ‘keberanian’ mereka

menegakkan disiplin di lingkungan
kerjanya.
Soegiarto, perwakilan Direktorat
Gratifikasi Deputi Pencegahan KPK
menjelaskan, program pengendalian
gratifikasi
bertujuan
menciptakan
lingkungan yang terkendali, meningkatkan
pemahaman
mengenai
gratifikasi,
peningkatan pelaporan gratifikasi, dan
peningkatan unit pelaporan gratifikasi
untuk memudahkan dan meminimalisasi
kendala psikologis, serta sebagai alat
manajemen. “Program ini terbagi menjadi
beberapa tahapan yang nantinya bertujuan
menentukan kesiapan perangkat MK,
semisal kode etik atau majelis etik. Dan
menentukan level MK sebagai instansi
serta mempersiapkan SDM sebagai
assessment agent MK,” tandas Soegiarto.
(Dodi/mh)
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Ketua dan Wakil Ketua MK Hadiri
Penyampaian RAPBN 2012

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh Mahfud MD dan
Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki menghadiri pidato
penyampaian Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) 2012 oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada
Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/
DPR/DPD, Jakarta, Selasa (16/8). Dalam
rapat yang dihadiri anggota DPR dan DPD
itu, hadir pula Wakil Presiden Boediono,
para pimpinan lembaga negara, dan para
duta besar negara sahabat.
Dalam kesempatan itu, Presiden
berpesan agar APBN dan APBD bisa
dikelola dengan baik supaya tranparansi
dan akuntabilitas bisa terwujud. Prioritas
dalam APBN 2012, menurut presiden,
yaitu Kementerian Pendidikan Nasional
dan Kementerian Agama.
Selain
persoalan
pendidikan,
dalam APBN kali ini, pemerintah juga

Humas MK

Para peserta Rapat Paripurna DPR RI menyimak penyampaian pidato Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD dan Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, di Gedung
MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (16/8).

memprioritaskan anggaran pertahanan
lewat Kementerian Pertahanan.”Kita
prioritaskan untuk mendukung terlaksana

nya modernisasi dan peningkatan alat
utama sistem persenjataan,” jelas Presiden.
(Shohibul Umam/mh)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

Alfiani Kamilia Khairani

(Aira)

Pada Tanggal 5 Agustus 2011
Putri pertama dari M. Mahrus Ali (Peneliti pada Wakil Ketua MK) &
Daimah Fatmawati

Semoga menjadi anak yang solehah, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua.

66

KONSTITUSI Agustus 2011

AKSI

Ketua MK Hadiri Peringatan Hari Konstitusi

Humas MK/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD saat menghadiri Peringatan
Hari Konstitusi dan Ulang Tahun Ke-66 Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), Kamis (18/8) pagi.

K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh.
Mahfud
MD
menghadiri
Peringatan
Hari Konstitusi dan Ulang
Tahun Ke-66 Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), di Gedung Nusantara
IV Komplek MPR-DPR, Senayan,
Jakarta, Kamis (18/8). Acara tersebut
dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), Ketua MPR Taufik
Kiemas, Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Marzuki Alie, serta sejumlah
menteri Kabinet Bersatu II dan anggota
MPR.
Dalam pidatonya, Presiden SBY
mengemukakan pentingnya musyawarah
mufakat dalam mengambil keputusan.
“Itu adalah salah satu butir penting
dalam Pancasila kita,” ujarnya, seraya
menambahkan, “Kita ingin menentang
diktator mayoritas sekaligus tirani
minoritas.”

Presiden juga menyinggung
pentingnya peran aktif rakyat dalam
perubahan konstitusi. Namun Presiden
mengingatkan politik uang yang akan
selalu ‘menghantui’. Oleh karena itu,
menurut dia, pada saat menentukan
keputusan atau melakukan perubahan,
sebaiknya dilakukan dalam kondisi yang
tenang, jernih dan rasional. (Dodi/mh)
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Mahfud MD Raih Soegeng Sarjadi Award

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK), Moh Mahfud MD,
mendapatkan
penghargaan
Soegeng Sarjadi Award On
Good Governance secara individu dari
Soegeng Sarjadi School of Government
(SSSG), di Hotel Four Season, Kuningan,
Jakarta Selatan, Kamis (19/8). Dalam
acara tersebut, hadir sejumlah tokoh,
diantaranya Soegeng Sarjadi (Pendiri
SSSG), Fadjroel Rachman, Sukardi
Rinakit, Jimly Asshiddiqie, OC Kaligis,
Ahmad Mubarok, serta para anggota DPR
lainnya.
Dalam
sambutannya,
Mahfud
MD mengucapkan terima kasih atas
penghargaan tersebut. Ia berharap mudahmudahan penghargaan itu bisa mendorong
dan menginspirasi banyak orang untuk
dapat bekerja dengan baik, menjaga
integritas dan berprestasi.
Pendiri SSSG, Soegeng Sarjadi
menjelaskan, tujuan penganugerahan
penghargaan tersebut untuk memberikan
apresiasi kepada pemimpin berdasarkan
tiga arena yakni, negara, masyarakat, dan
pasar (market). Selain itu, memotivasi
para pemimpin menghadapi tantangan dan
mengembangkan demokrasi, ekonomi,
kesejahteraan, keadilan, dan pemerintahan
yang bersih serta pro lingkungan.
Soegeng Sarjadi melihat ada empat
pilar dalam demokrasi yang sangat penting,
yaitu LSM, sarjana hukum, pers, dan
partai politik. Tetapi, menurut dia, partai
politik sekarang biasanya menunggu, dan
hanya LSM, lawyer dan pers yang bisa
membawa pergerakan. “Hanya dengan itu
kita bisa menjadi besar,” ujarnya.
Selain kepada Ketua MK, Soegeng
Sarjadi Award juga diberikan untuk
kategori State. Sementara kategori Civil
Society diperoleh Indonesia Corruption
Watch (ICW) dan penggiat film Mira
Lesmana. Untuk kategori pasar diberikan
kepada PT Pertamina dan Maryati Sudibyo
dari Mustika Ratu.
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Ketua MK, Moh Mahfud MD, mendapatkan penghargaan Soegeng Sarjadi Award On Good Governance
secara individu oleh Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG), di Hotel Four Season, di Four
Season Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/8).

Soegeng Sarjadi juga memberikan
Life Time Achievement Award yang terbagi
dalam tiga kategori, yaitu on intelectual
integrity diberikan kepada Syafi’i Ma’arif,
on social movement inspirator diberikan
kepada Almarhum Munir, dan on mass
media and democratization diberikan
kepada Surya Paloh. Adapun kategori
public rights struggle diberikan kepada
Prita Mulyasari dan kategori public
rights initiative diberikan kepada Rektor
Universitas Paramadina Anies Baswedan.
Selain memberikan penghargaan
kepada tokoh dan lembaga, acara tersebut
juga diisi Studium General oleh Jimly
Asshiddiqie. Dalam kesempatan itu
Jimly berbicara tentang konstitusi dan
ketidakadilan. Membahas keadilan dan
keatidakadilan dalam perkembangan
negara Indonesia, menurut dia, sekarang
ini memerlukan wacana keadilan lebih
serius. “Ini agenda yang paling penting
untuk kita pikirkan bersama melalui segala
cara,” ujarnya.

Menanggapi acara yang diadakan
oleh SSSG, Jimly mengatakan, Soegeng
Sarjadi memberikan penghargaan, dan
penghargaan tersebut mencakup tiga
kategori yaitu, bidang negara, market,
dan civil society. Ketiga hal tersebut,
menurutnya, harus menjadi kenyataan baru
yang harus dipikirkan. “Maka kita dalam
memahami kekuasaan negara, mestinya
menjadikan cara berpikir dalam politik
baru ini menjadi paradigma, bagaimana
kita memperkuat bidang negara, market,
dan civil society,” ujarnya.
Jimly juga menjelaskan bahwa misi
kemerdekaan adalah untuk membebaskan
bangsa dari ketidakadilan penjajahan.
Namun, kalau kita memahami sekali lagi,
kemerdekaan yang kita maksud adalah
sebagai bangsa, belum tentu menjamin
kemerdekaan kita sebagai individuindividu warga,” jelasnya. (Shohibul
Umam/mh)

Hamdan Zoelva: Konstitusi Menggulirkan
Semangat Otonomi Seluas-luasnya

K

onstitusi
menggulirkan
semangat otonomi seluasluasnya bagi daerah. Esensi
otonomi dalam UUD 1945
adalah kemandirian, kebebasan mengatur
dan mengurus sendiri kepentingan
masyarakat
yang
menjadi
fungsi
pemerintahan sebagai urusan rumah
tangga sendiri dalam satu ikatan negara
kesatuan.
“Namun, seluas apa otonomi itu
diberikan, sangat tergantung pada politik
hukum
pembentuk
undang-undang
dan kebijakan pemerintah pusat,” kata
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam
Seminar dan Pelatihan “Menuju Perda
yang Berbasis Kerakyatan dan Bebas
Korupsi” yang diselenggarakan Institute
for Strategic and Development Studies
(ISDS) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta,
Jumat (19/8) malam.
Hamdan melanjutkan, melalui UU
No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah,
semangat otonomi diterjemahkan sebagai
kemandirian dan kebebasan ataupun
keleluasaan, walaupun bukan suatu
bentuk kebebasan sebuah pemerintahan
yang merdeka yang terwujud melalui
perimbangan pusat dan daerah.
Dikatakan Hamdan, politik hukum
pembangunan daerah yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah dan anggota dewan
sebagai wakil rakyat, harus ditujukan
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,
kepentingan rakyat dan kemajuan daerah.
“Perda-perda yang menguntungkan
kepentingan pemerintah daerah dan DPRD
serta berpotensi menimbulkan korupsi,
merupakan contoh penerapan politik
hukum pembangunan daerah yang salah,”
tegas Hamdan.
Guna
mereduksi
perda-perda
yang demikian, lanjut Hamdan, dalam
pembuatan perda sebagai bagian dari
pelaksanaan otonomi daerah, harus selalu

dilaksanakan melalui tata cara yang
demokratis dan mengakomodir partisipasi
rakyat daerah dengan mempertimbangkan
secara cermat kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Lebih lanjut Hamdan menjelaskan,
dalam pelaksanaan otonomi daerah,
pemerintah daerah secara mandiri berhak
membuat keputusan hukum berupa
peraturan perundang-undangan antara
lain dalam bentuk peraturan daerah atau
perda.
“Perda sebagai sebuah produk
hukum di tingkat daerah merupakan
suatu bentuk peraturan perundangundangan untuk mengatur urusan
rumah tangga daerah. Perda merupakan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan ciri khas masing-masing
daerah dan tidak boleh bertentangan

Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva

dengan kepentingan umum maupun
peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi,” urai Hamdan.
Selain itu, kata Hamdan, perda
harus dibentuk berdasarkan asas-asas
pembentukan perundang-undangan yang
meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan
atau organ pembentuk yang tepat,
kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
dapat
dilaksanakan,
kedayagunaan
dan kehasilgunaan, kejelasan rumus,
keterbukaan.
Sedangkan materi muatan peraturan
perundang-undangan mengandung asas
pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan,
kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka
tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban
dan kepastian hukum, keseimbangan,
keserasian dan keselarasan. (Nano Tresna
A./mh)
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Ketua MK: Sampaikan Orasi Ilmiah di GP Ansor

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK), Moh. Mahfud MD,
menyampaikan orasi ilmiah
di Kantor Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor), Jl.
Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/8).
Acara tersebut diselenggarakan oleh PP
GP Ansor dalam rangka memperingati
hari kemerdekaan yang ke-66 RI dan
Nuzulul Quran. Hadir sejumlah tokoh, di
antaranya Wakil Ketua Umum Nahdatul
Ulama (NU) As’at Ali, Direktur Wahid
Institute Yenni Wahid, Ketua Umum
PKNU Choirul Anam, Ketua DPP PDI
Perjuangan Maruarar Sirait, Sekjen PPP
Rohmihurmuzy, serta ratusan warga yang
akrab dipanggil Sahabat GP Ansor, yang
memadati ruang pertemuan.
Dalam orasinya, Mahfud MD
menyampaikan bagaimana perdebatan awal
dalam membangun sebuah negara Indonesia
yang merdeka. Pada saat itu, menurut dia,
ada dua aliran yang saling berseberangan.
Pertama, aliran yang menghendaki Indonesia
merdeka berdasarkan kebangsaan. Dan,
kedua keinginan untuk membangun sebuah
negara Islam.
”Dua keinginan itu sangat kuat.
Dua-duanya punya alasan yang kuat.
Pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta
menginginkan negara kebangsaan karena
negara kita tidak hanya Islam saja, tetapi
terdiri dari berbagai aliran paham dan
kepercayaan yang semuanya harus bisa
dilindungi. Tetapi pada waktu itu kelompok
Islam mengatakan, tidak. Menurut dia,
seharusnya negara Indonesia menjadi negara
Islam karena 87% penduduknya beragama
Islam. “Masak sebanyak itu tidak menjadi
negara Islam?” ujar Mahfud MD.
Setelah terjadi perdebatan panjang
dan menemui jalan buntu, Mahfud MD
berkisah, kemudian diserahkan kepada
panitia kecil dan muncul-lah Piagam Jakarta.
”Pembentukan Panitia Kecil itu sebenarnya
ilegal. Tetapi Bung Karno beralasan apalah
arti formalitas apabila negara dalam keadaan
bahaya,” ungkap Mahfud MD.
Prinsip seperti itu pula, menurut
Mahfud MD, yang mengilhami dirinya
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Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD, saaaat menyampaikan
orasi ilmiah di Kantor Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP
Ansor), Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/8).

memimpin MK. Menurutnya, formalitas
bunyi Undang-Undang (UU) kalau
itu tidak sesuai dengan rasa keadilan
masyarakat, maka akan ia tinggalkan.
”Maka seharusnya bikin UU yang
adil. Kalau UU-nya yang salah ya kita
batalkan,” terangnya.
Mahfud MD menambahkan, demi
kemaslahatan juga akhirnya tujuh kata
dalam Piagam Jakarta, dicoret. Alasan
pencoretan ini karena Bung Hatta
mengatakan bahwa ia didatangi oleh
orang Bagian Timur Indonesia yang
menolak dengan Piagam Jakarta tersebut.
”Apa penyebabnya? Karena dalam
Piagam Jakarta itu ada kata, ’Ketuhanan
berdasarkan dengan syariat Islam bagi
pemeluk-pemelukya.’ Karena ada kata
Islam dalam piagam itulah maka mereka
tidak mau. Berdasar prinsip kemaslahatan
dan demi tegakknya negara maka tujuh
kata itu akhirnya dicoret,” terangnya.
Pembuatan
Piagam
Jakarta,
kata Mahfud, sama prosesnya dengan
pembuatan Piagam Madinah pada zaman
Nabi Muhammad SAW, untuk semua
golongan yaitu Ansor, Muhajirin, Nasrani,
dan Yahudi, yang kesemuanya diikat
dalam satu perjanjian mitsaqon gholidho

Humas MK/GANIE

(kesepakatan luhur). “Dan, isi dari Piagam
Madinah tersebut yaitu setiap orang
berhak mendapatkan perlindungan atas
hak hidup dan hak asasi, tetapi setiap orang
diwajibkan untuk menjaga ketertiban, serta
menjaga hukum dan keadilan,” terangnya.
Dalam konteks Indonesia yang
dibangun berdasarkan Pancasila, menurut
Mahfud MD, sudah sangat baik. Di
negara ini, kata Mahfud MD, orang
Islam tidak terkurangi apapun karena
adanya Pancasila. “Jadi keragaman kita
tidak terganggu sama sekali oleh negara
Pancasila itu,” jelas Mahfud.
Selaku tuan rumah, Ketua Umum GP
Ansor, Nusron Wahid dalam sambutannya
mengatakan
bahwa
peringatan
kemerdekaan kali ini bertepatan dengan
17 Ramadhan, yang itu artinya sama
dengan peringatan Nuzulul Quran atau
turunnya Al-Quran di muka bumi ini. ”Ini
menandahkan bahwa alam menghendaki
di Indonesia tidak boleh dipertentangkan
antara konsepsi kenegaraan dan konsepsi
kebangsaan, tidak boleh dipisahkan
dengan konsepsi keagamaan,” kata
Nusron. (Shohibul Umam/mh)

Ketua MK Tanam Pohon di Yayasan Putra Fatahillah
Ketua MK Moh. Mahfud MD,
Ketua Majelis Permusyarawatan
Rakyat (MPR) Taufik Kiemas,
Ketua Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) Irman Gusman, dan Wakil
Ketua DPR Priyo Budi Santoso,
didampingi pendiri Yayasan Putra
Fatahillah A.M. Fatwa secara
simbolik melakukan penanaman
pohon kurma di Gedung Yayasan
Putra Fatahillah, Jl. Kramat Pulo
Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat,
Minggu (21/8).
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K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
beserta
Ketua
Majelis
Permusyarawatan
Rakyat
(MPR) Taufik Kiemas, Ketua Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman,
dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso,
didampingi pendiri Yayasan Putra
Fatahillah A.M. Fatwa secara simbolik
melakukan penanaman pohon kurma di
Gedung Yayasan Putra Fatahillah, Jl.
Kramat Pulo Gundul, Johar Baru, Jakarta
Pusat, Minggu (21/8). Hadir sejumlah
tokoh, di antaranya mantan Ketua MPR
Hidayat Nurwahid, penyair Taufik Ismail,
Ketua Umum KAHMI Viva Yoga, serta
para pejabat pemerintah.
Gedung yang berdiri di atas
tanah seluas 2.160 meter persegi ini
merupakan wakaf dari keluarga Anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah
pemilihan DKI Jakarta, AM Fatwa. Gedung
Yayasan Putra Fatahillah diresmikan oleh
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dan
pada saat yang sama dilakukan gerakan
pencanangan sejuta pohon di Jakarta oleh
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, serta

peresmian Perpustakaan The Fatwa Center
oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional,
Fasli Jalal.
Pada kesempatan tersebut, Taufik
Kiemas dalam sambutannya, menceritakan
asal muasal siapa sebenarnya A.M. Fatwa
yang telah mendirikan The Fatwa Center
itu. Menurutnya, A.M. Fatwa adalah
seseorang yang selalu memihak terhadap
orang yang lemah, membantu seseorang
yang dimusuhi orang lain, bahkan ia
sampai lupa dengan dirinya sendiri.
“Ini sangat luar biasa. Memang
hidup Pak Fatwa selalu dengan tantangan,
selalu membela orang yang lemah, dan saya
kagum itu, Pak!”ucap Taufik Kiemas.
Menurut Taufik, apa yang dilakukan
oleh AM Fatwa mendirikan The Fatwa
Center ini adalah bentuk pengabdian yang
luar biasa. “Saya rasa tidak ada orang yang
bisa berkreasi seperti Pak Fatwa. Biasanya
orang hanya membuat buku, abis itu
sudah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Taufik
Kiemas juga menganjurkan agar Ketua
MK Moh. Mahfud MD melakukan seperti
yang telah dilakukan oleh AM Fatwa.

“Pak Mahfud sebagai ketua MK dengan
sejumlah pekerjaan yang luar biasa
banyaknya, termasuk sebagai praktisi dan
akademisi, tidak ada salahnya seperti Pak
Fatwa membuat The Mahfud Center,” ujar
Taufik.
Dalam akhir sambutannya, Taufik
mengatakan bahwa antara Fatwa dengan
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tidak
ada bedanya, karena dua-duanya berjuang
untuk kemaslahatan umat manusia.
“Selamat berjuang Pak Fatwa, ini ini
adalah luar biasa,” katanya.
A.M. Fatwa, selaku Pendiri Gedung
Putra Fatahillah dan The Fatwa Center
menyampaikan, yayasan ini didirikan di
wilayah “padkumis” (padat, kumuh, dan
miskin). Pusat pendidikan ini diharapkan
bisa menjadi poros dalam meningkatkan
kualitas SDM dan mencetak pemimpin
bangsa yang baik. “Pada awal peletakan
batu pertama, saya hanya mempunyai
dana Rp 500 juta. Alhamdulillah, banyak
donatur yang siap membantu hingga
gedung ini berdiri,” katanya. (Shohibul
Umam/mh)
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CAKRAWALA

Mahkamah Konstitusi
Federasi Rusia

Gedung Mahkamah Konstitusi Rusia

Dikawal 19 Hakim,
Dibagi Dua Kamar,
Ditentukan Melalui
Pengundian
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P

enduduknya menduduki peringkat
ketujuh terbanyak di dunia
setelah Tiongkok, India, Amerika
Serikat, Indonesia, Brasil, dan Pakistan.
Negara ini dahulu pernah menjadi
negara bagian terbesar Uni Soviet. Rusia
adalah ahli waris utama Uni Soviet; negara
ini mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3
luas wilayah, dan kurang lebih 50% asetaset ekonomi dan persenjataannya.
Kota- kota besar di Rusia antara
lain Moskow, Saint Petersburg, Nizhny
Novgorod, Yekaterinburg, Samara, Omsk,
Kazan, Chelyabinsk, Rostov na Donu, Ufa,
Volgograd, Perm, Vrasnoyarsk, Saratov,
Voronezh, Tolyatti, Krasnodar, Ulyanovsk,
dan Izhevsk.
Saat ini Rusia berusaha keras untuk
meraih status sebagai negara adidaya lagi.
Meskipun Rusia adalah negara penting,
tetapi statusnya masih jauh dibandingkan
dengan status Uni Soviet dulu.

ZORKIN Valery
CC Ketua Federasi Rusia

Khokhryakova
Olga Wakil Presiden
COP Federasi Rusia

MAVRIN
Sergei Petrovich
Wakil Presiden COP
Federasi Rusia

Aronofsky
Konstantin

BOYTSOV
Alexander I.

Bondar
Nicholas S.

Hajiyev
Gadis Abdullaevich

Danilov,
Yuri Mikhailovich

Zhilin
Gennady A.

Kazantsev
Sergei Mikhailovich

Cleander
Mikhail Ivanovich

KNYAZEV
Sergey

Kokotov
Alexander

KRASAVCHIKOVA
Larissa Oktyabrievna

Melnikov,
Nikolai Vasilyevic

RUDKIN
Yuri D.

Seleznev
Nikolai

Zharkov
Ludmila

Yaroslavtsev
Vladimir G.

Para Hakim Mahkamah Konstitusi Rusia.

Sejarah MK Rusia
Secara historis sistem ketatanegaraan
Soviet cukup lama memperlihatkan
keengganan untuk membangun kekuasaan
peradilan yang memiliki kewenangan
untuk menguji konstitusionalitas dan
legalitas tindakan pejabat dan lembagalembaga negara. Ini sebenarnya dapat
dipahami, sebab terdapat kebutuhan akan
stabilisasi sistem pemerintahan.
Kontinuitas Partai Komunis yang
saat itu mengendalikan seluruh lini peri
kehidupan. Versi ekstrim sistem komunis
memandang uji produk hukum tidak sesuai
dengan ajaran supremasi Parlemen yang
dianut ketika itu. Prinsip ini meyakini
pengujian konstitusional tidak boleh
dilakukan oleh pengadilan, tetapi adalah
kekuasaan yang melekat pada Parlemen
sendiri.
Pengalaman negara adidaya komunis
Uni Soviet yang kemudian runtuh menjadi
Federasi Rusia yang demokratis dapat pula
dijadikan pelajaran bagi kita di Indonesia.
Pada masa komunis, Uni Soviet dikenal

sebagai negara yang sangat sentralistis
dan dipimpin oleh rezim komunis yang
sangat tertutup.
Pada masa berlakunya Konstitusi
Stalin (1936), dalam Bab Ketiga Konstitusi
itu, diatur ikhwal kekuasaan Lembaga
Tertinggi Negara (Supreme Organ of State
Power). Organ ini adalah satu-satunya
institusi yang melaksanakan kedaulatan
tertinggi menggantikan Kongres Uni
Soviet.
Komite Supervisi Konstitusional
Melalui sejarah dapat ditelusuri bahwa
Komite Pengawas Konstitusional dalam
waktu singkat mampu membangun reputasi
cemerlang bagi kemandirian kekuasaan
kehakiman dan proteksi terhadap hak-hak
asasi manusia. Ketika itu perjuangan untuk
mendapatkan kemerdekaan substansial
telah menimbulkan problem baru.
Bagi Uni Soviet, hal ini merupakan
sesuatu yang asing dan tidak memiliki
preseden dalam menjalankan prinsipprinsip yang kini berlaku secara universal

itu. menurut Geoffrey Hosking, kondisi
yang mulai berlangsung di sekitar tahun
1980-an adalah awal dari pertumbuhan
sistem hukum dan politik Soviet ke arah
prinsip negara hukum yang sejati. Sebab,
dalam praktek negara sebelumnya, hukum
digunakan sebagai instrumen penindasan
atas hak-hak perorangan. Dengan hadirnya
sistem peradilan yang mandiri, praktek
penindasan terhadap hak asasi manusia
dapat ditanggulangi.
Pasca terbentuknya Komite Pengawas
Konstitusional, lembaga ini pernah
memperlihatkan kemandiriannya dalam
menolak keputusan Presiden Gorbachev.
Putusan komite ini adalah sinyal atas
kehadiran tatanan baru hukum Soviet.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia
sebenarnya dapat dikatakan telah terbentuk
pada saat perubahan Konstitusi tahun 1978,
tepatnya saat jabatan Presiden Gorbachev
akan berakhir. Namun, seraya menunggu
kehadiran Mahkamah Konstitusi, seluruh
kewenangan Mahkamah dijalankan oleh
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kamar. Masing-masing kamar diisi oleh
sepuluh dan sembilan orang hakim. Dengan
demikian, jumlah keseluruhan anggota
Mahkamah Konstitusi Rusia terdiri dari 19
hakim. Keanggotaan masing-masing kamar
akan ditentukan melalui cara pengundian.
Sedangkan tata cara untuk melakukan
pengundian itu diatur melalui peraturan
yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi
Federasi Rusia sendiri.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat
pada Pasal 128 Konstitusi Federasi Rusia,
19 hakim Mahkamah Konstitusi diangkan
oleh Dewan Federasi (Federation Council)
atas usul dari Presiden Federasi Rusia.
Masa jabatan hakim adalah 12 tahun dan
tidak dapat dipilih kembali.
Kewenangan
Red copy of the Russian constitution

Soviet Committee on Constitutional
Supervision. Organ ini adalah institusi
transisional hingga terbentuknya
Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia
pada tahun 1991.
Berdasarkan Konstitusi tahun 1977
(Brezhnev Constitution), komposisi
Mahkamah Konstitusi terdiri dari 15
orang hakim konstitusi. Akan tetapi, saat
itu Mahkamah hanya dijalankan oleh
13 hakim, sedangkan dua lainnya untuk
sementara waktu dibiarkan tidak terisi.

Dalam konsideran Pasal 3 UU tentang
MK ditegaskan bahwa untuk melindungi
landasan sistem ketatanegaraan Federasi
Rusia, dan memotivasi pembelaan atas
hak-hak dasar dan memperlakukan hakhak individu atau masyarakat secara
terhormat, dipandang perlu ada lembaga
yang memegang supremasi dalam menilai
pelaksanaan Konstitusi di seluruh wilayah
Federasi Rusia. Karena itu, Mahkamah
Konstitusi oleh Federal Constitutional
Law on the Constitutional Court of the

Organisasi dan Prosedur
Dalam menjalankan pengujian
konstitusional, kekuasaan Mahkamah
saat ini jauh lebih besar jika dibandingkan
dengan konsep Soviet Committee of
Constitutional Supervision yang ada pada
masa sebelumnya. Putusan final Mahkamah
atas konstitusionalitas suatu undangundang dan keputusan pemerintah lainnya
tidak dapat ditolak oleh Parlemen.
Karena itu, Mahkamah dapat
menentukan sanksi terhadap pejabat
publik yang menolak mematuhi putusan
Mahkamah dan bahkan bila dianggap
perlu dapat memberhentikan Presiden
dari jabatannya ketika ia tidak mematuhi
putusan Mahkamah Konstitusi.
Struktur organisasi Mahkamah
Konstitusi Federasi Rusia terdiri dari dua
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Ruang sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Rusia

Russian Federation, diberi kekuasaan
untuk menyatakan undang-undang atau
peraturan perundang-undangan lainnya
tidak konstitusional apabila dinilai
bertentangan dengan konstitusi.
Melalui Pasal 3 undang-undang
tersebut, kewenangan Mahkamah
Konstitusi Rusia meliputi pengujian:
a. Undang-Undang Federal, rancangan
undang-undang yang diusulkan oleh
Presiden Federasi Rusia, Dewan
Federasi, Parlemen Duma, Pemerintah
Federasi Rusia
b. Konstitusi Republik Rusia, perjanjian,
peraturan perundang-undangan,
dan rancangan undang-undang
yang diusulkan oleh komponen
Federasi Rusia sehubungan dengan
kewenangan lembaga-lembaga negara
pemerintahan Federasi Rusia, dan
/ kewenangan yang dilaksanakan
secara bersama-sama oleh lembaga
negara pemerintahan Rusia dengan
lembaga pemerintahan negara dari
komponen Federasi Rusia
c. Perjanjian di antara lembaga-lembaga
pemerintahan negara Federasi
Rusia
d. Perjanjian internasional yang belum
diberlakukan oleh Pemerintahan
Federasi Rusia.

Ruang sidang Mahkamah Konstitusi Rusia.

MK Rusia juga dapat menyelesaikan
sejumlah sengketa kewenangan di
antara lembaga-lembaga negara federal
Pemerintahan Negara, juga antara
lembaga tinggi negara yang terdapat
dalam komponen Federasi Rusia. MK juga
dapat menerima keluhan atas pelanggaran
hak-hak konstitusional dan kebebasan
masyarakat atas permintaan pengadilan.
Selain itu, MK memberi penafsiran atas
kaidah-kaidah Konstitusi Federasi Rusia.
Koreksi Putusan
Melalui ketentuan yang terdapat
dalam Pasal 82 Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia,
setelah pembacaan amar putusan oleh
hakim dan apabila putusan Mahkamah

ternyata dipandang mengandung suatu
kekeliruan, maka Mahkamah dapat
memperbaiki putusannya.
Akan tetapi, Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi Rusia hanya
membenarkan suatu perbaikan bila putusan
itu telah keliru dalam mencantumkan
identitas para pihak, atau terdapat hal
penting lainnya yang terlewatkan dalam
putusan tersebut. Perbaikan juga berlaku
untuk kesalahan redaksional, dan kekeliruan
yang sifatnya teknis (technical error). Bila
itu terjadi, Mahkamah akan mengeluarkan
putusan sela (interlocutory decision) yang
tidak menyangkut pada materi gugatan.
Karena itu persidangan dapat dilanjutkan
kembali untuk mencapai putusan final dan
mengikat tanpa melanggar asas nebis in
idem. (Yazid)

Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Federasi_
Rusia
http://www.ksrf.ru
http://www.ksrf.ru/Info/Judges/Pages/
default.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
constitutional_courts
http://www.kommersant.ru/dark-gallery.
aspx?PicsID=398770&l=1&stpid=65
http://www.kommersant.ru/doc/1284828
Asshiddiqie, Jimly dan Syahrizal,
Ahmad. 2006. Peradilan Konstitusi di
Sepuluh Negara. Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI
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Ragam Tokoh

Irman Gusman
DPD Tetap Lanjutkan Amandemen Konstitusi

K

etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menyatakan DPD RI akan tetap melanjutkan usulan amandemen
konstitusi yang kelima. Pernyataan Irman disampaikan usai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan agar
konstitusi jangan terlalu sering diubah dalam pidatonya di MPR saat memeringati Hari Konstitusi, Kamis (18/9).
”Ya (tetap dilanjutkan). Ini sudah jalan yang dilakukan DPD, sudah konstitusionalis mengikuti
aturan yang dilakukan,” tutur Irman Gusman.
		
Menurut Irman selaku Ketua DPD, usulan amandemen Konstitusi yang
diajukan telah memenuhi semua unsur yang disyaratkan. Syarat yang sudah dipenuhi
seperti melibatkan sepertiga anggota MPR dalam pembahasan amandemen, mengkaji
setiap pasal, dan mengikuti aturan yang ada termasuk komunikasi politik.
Namun Irman mengaku pihaknya tidak asal mengajukan usulan amandemen,
melainkan melalui proses yang matang. ”Sekarang kita masih melakukan komunikasi
politik dengan berbagai partai untuk dilakukan kajian lebih dalam. Kemudian kita
sosialisasikan ke masyarakat. Jadi betul-betul matang,” tukas mantan Wakil Ketua
DPD periode 2004-2009 itu.
		
Sampai saat ini, DPD telah menyelesaikan draf amandemen kelima
UUD 1945. Draf amandemen tersebut salah satunya memuat usulan calon
presiden dari kalangan independen. Dalam rancangan amandemen itu
juga dimuat penguatan peran DPD dalam pengambilan keputusan,
terutama terkait dengan masalah-masalah daerah
d a n
otonomi daerah. (Yusti Nurul Agustin/Berbagai
Sumber)

Saldi Isra
Mahfud Figur Ideal Pimpin MK
Periode 2011-2014

G

uru Besar Hukum Tatanegara Universitas Andalas, Saldi Isra mengomentari
terpilihnya kembali Moh. Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) periode 2011-2014. Saldi yang kerap dimintai tanggapannya terkait
hukum konstitusi dan politik itu mengatakan terpilihnya Mahfud sudah
diperkirakan jauh hari.
Saldi menganggap Mahfud merupakan figur ideal yang mampu menjaga
citra MK sebagai lembaga peradilan yang bersih dan kredibel di mata masyarakat.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Saldi Isra mengatakan periode kedua ini
harus dijadikan momentum bagi Mahfud untuk menjaga kredibilitas MK sebagai
peradilan moderen dan bersih.
“Saya sudah memperkirakan beliau akan terpilih kembali. Sulit untuk menafikan
figur Mahfud,” ujar Saldi tidak lama setelah Mahfud diumumkan terpilih kembali, Kamis
(18/8).
Meski Saldi menganggap sosok Mahfud ideal untuk kembali memimpin
MK, Saldi mengingatkan agar Mahfud segera melakukan satu tugas penting. Tugas
penting yang dimaksud Saldi yaitu pembenahan internal di tubuh MK. Munculnya
kasus dugaan surat palsu MK yang melibatkan mantan hakim konstitusi Arsyad
Sanusi menurut Saldi menandakan masih ada ruang kosong yang menjadi celah
untuk seseorang menjadikan MK “kotor”.
“Itu (kasus surat palsu MK, red) membuktikan masih ada yang bolongbolong. Untuk dua tahun kedepan, saya harap semua hakim menjadi bagus kelak,”
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pungkas
yang akrab disapa Prof. Saldi itu. (Yusti Nurul Agustin)

konstitusiana

Di Balik Pelemparan
Sepatu kepada Bush

P
Cerita Lucu Jelang
Buka Puasa

A

cara buka puasa bersama di rumah Ketua DPR
Marzuki Alie, Jumat (5/8) menyisakan kisah yang
cukup lucu. Ketika itu hadir antara lain Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta Ibu
Negara Ani Yudhoyono. Selain itu hadir Ketua MK Mahfud
MD dan Ketua MPR Taufiq Kiemas. Dalam ceramah yang
diberikan oleh Syekh Taufik Al-Jaber, Presiden SBY maupun
para hadirin lainnya disuguhi dua buah cerita lucu.
	Dalam cerita pertama dikisahkan seseorang berdoa
meminta agar mendapat jodoh orang yang kaya dan
cantik. “Setiap kali berdoa orang itu hanya meminta agar
mendapatkan jodoh yang cantik dan kaya karena ingin
memperbaiki hidupnya yang miskin,” kata Syekh Taufik.
Namun apa yang didapatkan orang tersebut, ternyata malah
digigit anjing. “Setelah digigit anjing, orang itu bertemu
jodohnya di rumah sakit dengan seorang suster yang
cantik,” sambung Syekh Taufik disambut tawa Presiden dan
Ibu Negara.
Penceramah agama berwajah khas timur tengah
yang sering tampil di sebuah televisi swasta ini mengatakan
cerita itu mengandung hikmah perjuangan keras seseorang
untuk sampai pada tujuannya, meski harus dilalui dengan
cara seperti itu.
Cerita lucu lainnya, melalui sikap bersyukur dan
sabar. “Dikisahkan, ada seorang perempuan cantik namun
memiliki suami yang sangat jelek,” tutur Syekh Taufik
disambut tawa oleh Presiden SBY. Sang istri, kata Syekh,
berkata pada suaminya bahwa mereka akan masuk surga.
“Kita akan masuk surga karena kamu selalu bersyukur
mandapat istri yang cantik seperti aku, dan aku bersabar
mendapat suami jelek seperti kamu,” kata sang istri. (Nano
Tresna A./dilansir dari www.blogspot.com)

eristiwa pelemparan sepatu oleh wartawan
kepada Presiden Bush beberapa tahun lalu
menuai kontroversi. Di Irak sendiri, warga senang
karena Bush dituding sebagai biang kerok
kekacauan di Irak. Masyarakat Iran merasa bangga, Bush
bisa dipermalukan oleh wartawan yang sangat berani itu.
Namun demikian, Presiden Irak dalam konferensi
pers mengaku marah dengan tindakan tersebut. Kepada
wartawan dia mengatakan, “Saya sangat kecewa dengan
ulah wartawan kita yang sembrono tadi. Saya meminta
kepada aparat supaya ditindak tegas.” Wartawan itu
bertanya kepada Presiden Irak,”Bukankah rekan saya tadi
mewakili kekecewaan rakyat Irak atas perbuatan Bush
selama ini...?”
Presiden Irak menjawab, “Menurut saya, itu tindakan
bodoh dan hanya memalukan bangsa kita....” Wartawan
kembali menyela, “Bukankah itu suatu keberanian
melempar sepatu kepada Presiden Amerika?” Presiden Irak
menjelaskan, “Soal keberaniannya memang saya suka, tapi
sudah melempar dua kali masih meleset itu yang membuat
saya marah....” Wartawan : ......????
(Nano Tresna A./dilansir dari www.ketawa.com)
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PUSTAKA Klasik

Hukum yang Hidup di Jawa Barat
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

B

uku berjudul “Hukum Perdata
Adat Djawa Barat” ini merupakan
karya R. Soepomo, seorang ahli
hukum Indonesia kenamaan yang
karyanya bertebaran luas. Semula karya ini
berjudul asli Het adatprivaatrecht van WestJava yang diterbitkan pada 1933. Soepomo
sendiri sepanjang karirnya aktif menulis
hukum adat, antara lain karyanya bisa dilihat
berjudul Hubungan Individu dan Masyarakat
dalam Hukum Adat, Sejarah Politik Hukum
Adat (bersama Djokosoetono), Bab-Bab
tentang Hukum Adat.
Buku ini merupakan hasil penelitian
di lapangan, tepatnya di Jawa Barat yang
dilakukan Soepomo sejak Maret 1931
sampai dengan Mei 1932. Hasil penelitian
ini berbeda dengan penelitian umumnya
yang melihat sebatas bunyi peraturan
tertulis.
Dalam Bab-Bab tentang Hukum
Adat, buku yang diterbitkan kemudian,
berlakunya peraturan hukum adat menurut
Soepomo adalah tampak dari putusan
(penetapan) petugas hukum, misalkan
putusan kumpulan desa, kepala adat,
putusan hakim perdamaian, pegawai agama
dan lain sebagainya. Perbuatan itu bisa
berbentuk perbuatan atau penolakan untuk
memelihara dan menegakkan hukum.
Oleh karenanya, penyelidikan setempat
atas hukum adat ditujukan untuknya dan
sikap penduduk terhadap persoalan yang
diinginkan. Kenyataan sosial (social
reality) menjadi hal menentukan dalam
penyelidikan hukum adat.
Hukum adat sendiri lebih banyak
hukum non-statutair yang sebagian besar
adalah hukum kebiasaan dan sebagian
kecil hukum Islam. Menurutnya hukum
adat melingkupi hukum berdasarkan
keputusan-keputusan hakim yang berisi
asas-asas hukum dimana ia memutuskan
perkara. “Hukum adat berurat berakar
pada kebudayaan tradisionil. Hukum adat
adalah suatu hukum yang hidup, karena ia
menjelmakan perasaan hukum yang nyata
dari rakyat,” terang Soepomo dalam pidato
berbahasa Inggris dalam Konferensi Asia
Tenggara di Washington, 14 Agustus 1952.
Sebenarnya ulasan yang sistematis
dalam buku ini merupakan kebutuhan saat
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itu untuk mengetahui hukum senyatanya
berlaku di Jawa Barat. Sebagaimana
politik hukum adat sejak 1927, hukum
adat dipertahankan dan dilaksanakan yang
dianggap sangat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Penyelidikan lalu lintas hukum
yang diatur dalam hukum adat mendesak
untuk dilakukan sebagai jaminan hukum
dan membantu hakim dalam menjatuhkan
putusan.
Beberapa
temuan
Soepomo
di bukunya menyakup soal hukum
kekeluargaan,
hukum
perkawinan,
hukum waris, hukum tanah, hukum
utang piutang dan hukum kekeluargaan.
Ini masalah-masalah keseharian yang
banyak kita alami, baik di lingkungan
keluarga, hubungan kerja, dan kehidupan
bermasyarakat. Soepomo memberi judul
”hukum perdata” dimungkinkan karena
Indishe Staatsregeling (IS), Pasal 131
ayat 6, menentukan hukum perdata dan
hukum dagang bagi golongan bangsa
Indonesia tetap berlaku, selama dan
sekedar tidak diganti dengan undangundang. Penyebutan hukum perdata dalam
hukum adat sendiri tidak dikenal, karena
hukum adat tidak ada pembedaan hukum
perdata dengan hukum pidana atau hukum
privat dan hukum publik dan pembedaan
hukum perorangan dan kebendaan dan
lain sebagainya, sehingga semata-mata
pembedaan IS saat itu.
***
Beberapa hal yang bisa dicatat dari
buku ini bahwa di kalangan penduduk
Jawa Barat sistem kekeluargaan yang
berlaku adalah sistem parental, yaitu
dengan kedudukan suami istri sederajat,
kedudukan orang tua sama terhadap anakanaknya dan kedudukan sama mengenai
hak asuh anak jika terjadi perceraian.
Menurut kebiasaan beberapa daerah,
seorang perempuan yang hamil tanpa suami
akan dicarikan suami untuknya, supaya
anaknya memiliki bapak. Hal ini istilah
Sunda-nya disebut dengan “ngangkat
bapak” atau di daerah Jakarta dengan
“buat menerangkan” dan “buat nambalin
orang bunting”.
Beberapa kejadian
dikemukan, berdasarkan dokumen berita
acara sidang Landraad Sumedang, 12

Judul
Penulis
Penerjemah
Penerbit
Tahun

: Hukum Perdata Adat
Djawa Barat
: Prof. R. Soepomo
: Nani Soewondo, SH.
: Djambatan, Jakarta.
: 1967

Juni 1930, menyatakan pejabat agama
memaksa laki-laki yang mengakui
menghamili untuk mengawini si gadis
dan menurut Adatrechtbundel 19, hal 27,
di Kandanghaur dan Indramayu, si gadis
diminta membayar retribusi dan si lakilaki dipaksa mengawininya. Jurisprudensi
sendiri menurut Landraad Jakarta (1898)
mengatakan anak laki-laki yang dilahirkan
3 bulan sesudah perkawinan darurat (nikah
tambalan) sesuai hukum adat setempat
diakui sebagai anak sah dan sebagai ahli
waris.
Mengenai hubungan anak yang lahir
di luar perkawinan, berdasar penyelidikan
setempat, hubungan hukumnya dengan
ibunya, laksana anak yang sah. Mengenai
nafkah anak bagaimana dengan bapak
kandungnya? Sesuai garis-garis umum
Van Vollenhoven dan Ter Haar, menurut
hakim, bahwa prinsipnya bisa dilihat dari
peraturan adat yang diketahui umum. Titik
tolaknya, jika laki-laki yang menghamili

dicari untuk mengawininya, maka
termasuk juga dipaksa mengenai soal
nafkah. Soepomo mengemukakan tugas
hakim membentuk hukum berdasarkan
keyakinannya jika tidak dapat ditemukan
dari keyakinan hukum masyarakat
mengenai hal tersebut.
Selain hal diatas, di Jawa Barat
ditemukan hal-hal berikut: anak dengan
orang tua terdapat kewajiban saling
menafkahi, kepentingan terbaik bagi anak
menjadi pertimbangan hak pengasuhan
anak oleh kedua orang tuanya, tiada
kepastian kapan nafkah anak dan tiada
pergantian kedua orang tuanya dalam
pengasuhan anak, dan kuasa orang tua
terhadap anak ditangan ibunya ketika
bapaknya meninggal dunia dan sebaliknya
jika ibunya yang meninggal dunia.
Pertanyaan kapan seseorang dewasa,
hukum adat Jawa Barat tidak mengenal
kepastian umur, namun kedewasaan
dilihat dari ciri-cirinya, antara lain: sudah
dapat bekerja atau tidak, sudah atau
belum berdiri sendiri dan ikut serta dalam
kehidupan hukum dan sosial di desa,
daerah atau lingkungannya. Yurisprudensi,
Raad van Justitie Jakarta, 16 Oktober 1908,
menetapkan syarat menjadi dewasa, yaitu:
mencapai umur 15 tahun, telah akil balik
dan mampu bertindak sendiri (rasjid).
Mengenai
hukum
perkawinan,
pembaca bisa mengetahui bagaimana
kedudukan pertunangan atau istilah-istilah
lain: papacangan, tondangan, babakalan.
Pertunangan dalam hukum adat Jawa
Barat dianggap perjanjian kedua orang
tua pasangan untuk mengawinkan anak
mereka yang sering dikuatkan dengan
tanda, sehingga ada kata ”putus” atau ”jadi”.
Namun pertunangan tidak menimbulkan
paksaan untuk kawin. Selain itu, mengenai
seluk beluk perkawinan dari soal pemberian
sebelum perkawinan dari pihak lelaki dan
dari perempuan sebagai tanda persetujuan
bisa diketahui di buku ini, dan bagaimana
kenyataan di Jawa Barat mengenai
perkawinan anak-anak, perkawinan orang
dewasa dengan nyalindung kagelung,
manggih kaya, naik atau turun ke ranjang,
kawin tambalan, dan bawa lari.
Apa yang selama ini terjadi seputar
sengketa harta perkawinan, Soepomo
menemukan berbagai hukum harta asal
atau bawaan bukan termasuk milik
bersama. Tukar menukar atau barang yang
dibeli dari harta asal atau jalan lain juga
bukan harta bersama, kecuali terjadi atas

perkawinan nyalindung kagelung dan
manggih kaya, termasuk harta karena
pewarisan, anak ternak merupakan harta
asal. Harta bawaan juga tidak dapat
menjadi jaminan utang suami atau istrinya,
tidak ada pembedaan utang pribadi dengan
utang bersama, tetapi ada perbedaan utang
suami atau istri, suami atau istri berwenang
menguasai harta bersama jika saling
mendapat persetujuan, pemberian antara
suami istri, dimungkinkannya pemisahan
harta benda selama perkawinan, dan
istri berhak mendapatkan sebagian harta
bersama. Mengenai hak ini, Soepomo
memberi pembahasan panjang hak suami
atau istri dalam perkawinan nyalindung
kagelung dan manggih kaja yang tidak
bisa diperhitungkan berdasarkan ilmu
pasti, misalkan pembagian 1:1 atau 1:2
atau prosentase lain, akan tetapi pemberian
ditetapkan berdasarkan keadilan.
Selanjutnya
mengenai
hukum
waris dikemukakan olehnya harta
peninggalan harus diutamakan guna biaya
pemakaman dan pemeliharaan jenazah,
utang-utang pewaris dibebankan kepada
harta peninggalan, dan hukum adat tidak
menetapkan syarat bentuk ketetapan
pewaris semasa hidupnya mengenai harta
kekayaannya, jika tidak memiliki anak
pewaris bebas mengadakan ketetapan
mengenai harta kekayaan pada masa
hidup, asalkan saja istri dan anak angkat
tidak dikecualikan, dan pewaris semasa
hidup berwenang menghibahkan suatu
harta kekayaan kepada orang lain selain
istri dan anaknya.
Di buku ini juga ada temuan
bagaimana hukum adat menentukan harta
peninggalan yang belum dibagikan, dari
kebutuhan kepentingan janda dan anak
belum dewasa dengan harta peninggalan
tetap tidak dibagikan, dan sampai temuan
hukum adat di Jawa Barat tidak mengenal
”bezit” dalam artian hukum perdata barat.
Selanjutnya hak milik komunal
(sawah desa, kanommeran, kacacahan,
kasikepan) yang dimiliki desa dan
penduduk desa mempunyai ”kenommeran”
dan seterusnya itu memiliki hak pakai atas
tanah. Untuk dapat menjadi sikep (berhak
atas kasikepan) harus dikuatkan rapat desa
dan hanya berlaku untuk penduduk desa
dan pembahasan hal-hal lain mengenai ini.
Buku ini juga ditemukan hasil penyelidikan
setempat perihal pewarisan hak milik
yang terikat ini, bagaimana hak usaha
(hak erpacht), hak memungut hasil karena

jabatan (tanah kejaroan, sawah carik,
sawah kalungguhan), hak memungut hasil
huma (hak memungut hasil tanah yang
tidak tetap), hak membuka tanah (bukan
huma), tindakan hukum mengenai tanah:
jual beli, gadai tanah, sewa tanah, bagi
hasil, dan pemakaian pekarangan.
Selanjutnya di Bab Hukum UtangPiutang, beberapa kesimpulan bisa diambil:
menurut hukum adat, tanaman merupakan
benda yang terpisah dari tanah, sehingga
bisa terjadi tanah dan tanaman milik orang
berbeda. Jual beli benda bergerak dalam
hukum adat dianggap terjadi dengan
penyerahan yang nyata dan selama-lamanya
dengan pembayaran atau janji membayar
sejumlah uang. Selain itu dijelaskan
mengenai penitipan ternak dari bagaimana
bagi hasil, upah penitipan, penitipan sapi jantan,
resikio penitipan, serta hukum mengenai
pinjam uang dan beberapa bentuk kerja sama,
misalkan papatungan atau sauntung, kerja
sama perikanan, gotong royong dan hal-hal
lainnya. Namun, menurut peresensi, sub-sub
tema yang dibahas disini pada dasarnya kurang
sesuai dengan judul yang ada.
***
Dari penyelidikan Soepomo ini
tidak mencakup keseluruhan hukum adat
di Indonesia. Sebagaimana hukum adat
memiliki perbedaan susunan persekutuanpersekutuan hukum di berbagai daerah
di Indonesia. Van Vollenhoven dalam
bukunya Adatrecht, I, membagi seluruh
daerah Indonesia menjadi 19 lingkaran
hukum atau “rechtskring”.
Usaha menuliskan hukum adat tidak
hanya dilakukan Soepomo, tetapi juga
misalkan untuk hukum adat Jawa Tengah
oleh Djoyodigoeno dan R. Tirtawinata
dalam Het adatprivaatrecht van MiddenJava, 1939.
Dari buku ini bisa dilihat kesamaan
dan perbedaan sistem hukum di Jawa Barat
dengan daerah lainnya, serta perbedaannya
dengan hukum perdata barat sendiri. Yang
tidak kalah menarik hukum Islam sendiri
terlihat sangat berpengaruh atas hukum
adat di Jawa Barat ini.
Selanjutnya, jika para pengambil
kebijakan ingin mengetahui hukum yang
hidup di masyarakat, maka hasil penelitian
ini bisa diperoleh gambaran hukum perdata
adat yang berlaku dan mengalami banyak
perubahan sesuai kebutuhan dan nilai-nilai
baru yang berkembang yang dipengaruhi
dari berbagai aspek.
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Demokrasi Ekonomi Kebulatan
Pendapat Generasi
Oleh Rumawi
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas
Jember; dan bekerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang,
Jawa Timur

M

ohammad Hatta, dalam
pidato yang diucapkan pada
dies natalis IX Universitas
Syiah Kuala Darussalam
Daerah Istimewa Aceh, 2 September 1970,
dikatakan bahwa “Pasal 33 UUD 1945
itu ialah kebulatan pendapat jang hidup
dalam perdjuangan kemerdekaan pada
zaman Hindia Belanda dahulu”. Kebulatan
pendapat generasi kemerdekaaan untuk
membangun
perekonomian
bangsa
Indonesia. Pembangunan perekonomian
dibangun dari bawah dan sekaligus dari
atas. Pembangunan dari bawah dilakukan
oleh koperasi (rakyat) mengerjakan halhal kecil yang berkaitan dengan keperluan
sehari-hari, dan berangsur-angsur menuju
ke atas. Pemerintah diamanatkan untuk
mengerjakan hal-hal yang besar, seperti
tenaga lsitrik, saluran irigasi, jalan-jalan,
dan berbagai produksi yang menguasai
hajat hidup orang banyak.
Para pendiri negara tidak ragu-ragu
bahwa tinggi rendahnya kesejahteraan
sosial ikut ditentukan oleh baik buruknya
perekonomian nasional. Pasal 33 ini
merupakan landasan demokrasi ekonomi
dan sistem Perekonomian Nasional yang
berdampak sangat luas dan menyangkut
penghidupan seluruh lapisan masyarakat
(hlm. 492). Pasal 33 UUD 1945
merupakan harmonisasi antara demokrasi
politik yang lebih menekankan pada
kemerdekaan dan demokrasi ekonomi
atau sosial yang lebih menekankan pada
persamaan (hlm. 686). Persamaan yang
dimaksud diuaraikan dalam UU No. 5
Tahun 2000 tentang Propenas Tahun
2000-2024 yang dinyatakan bahwa ciri
utama sistem ekonomi kerakyatan adalah
penegakan prinsip keadilan dan demokrasi
ekonomi disertai kepedulian terhadap
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Perubahan Undang-Undang
Dasar
                          	 Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Latar
Belakang, Proses, dan
Hasil Pembahasan, 19992002, Buku VII Keuangan,
Perekonomian Nasional,
dan Kesejahteraan Sosial
Penulis
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Komprehensif Proses dan
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: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah
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Tahun
: Jakarta, Edisi Revisi, Juli
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yang lemah. Sistem ekonomi tersebut
harus memungkinkan seluruh potensi
bangsa, baik sebagai konsumen, sebagai
pengusaha maupun sebagai tenaga kerja
tanpa membedakan suku, agama, dan
gender. Pasal 33 UUD 1945 dimaksudkan
untuk tidak tidak dilakukan diskriminasi
terhadap para pelaku ekonomi kecil
maupun besar, pemodal dalam negeri
maupun pemodal asing, dengan ketentuan
bahwa perekonomian nasional tidak
dirugikan oleh pemodal asing.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945 dimaksudkan sebagai dasar ekonomi
kerakyatan dalam perekonomian nasional,
yakni perekonomian nasional dibangun
atas usaha bersama seluruh rakyat dan
untuk kemakmuran seluruh rakyat (hlm.
705). Hal ini sejalan dengan Hatta seperti

dalam pidatonya di atas bahwa, “Terutama
kita mengutamakan pengerahan pekerdja
dan kapital nasional. Apabila tenaga
nasional dan kapital nasional tidak
mentjukupi, kita memindjam tenaga asing
dan capital asing. Apabila bangsa asing
tidak bersedia memindjamkan kapitalnja,
maka diberi kesempatan kepada mereka
untuk menanam modalnya di Tanah Air
kita dengan sjarat-sjarat jang ditentukan
oleh Pemerintah Indonesia.”
Amandemen terhadap Pasal 33 UUD
1945 membawa ‘korban’ ekonom ekonomi
kerakyatan, Prof. Mubyarto mengundurkan
diri dari dari posisinya sebagai Ketua Tim
Ahli Bidang Ekonomi. Mubyarto mundur
karena tidak sepakat dengan amandemen
Pasal 33 UUD 1945. ada dua kubu yang
saling bersikeras tentang perlu tidaknya

amandemen terhadap pasal 33 UUD
1945. Kubu Pertama, adalah Tim Ahli
Ekonomi yang menyepakati penuh Tap IX/
MPR/2000 dengan merombak total Pasal
33 Undang-Undang Dasar 1945. Mereka
adalah Prof. Dr. Bambang Sudibyo, Dr.
Sri Adiningsih, Dr. Sri Mulyani, Prof.
Dr. Didik J. Rachbini, dan Dr. Sjahrir.
Sedangkan Kubu Kedua, Tim Ahli
Ekonomi yang masih tetap menganggap
Pasal 33 harus dipertahankan. Mereka
adalah Prof. Dr. Mubyarto, Prof. Drs.
Dawan Rahardjo (hlm. 549). Pembaharuan
perekonomian cukup dimaklumatkan
dalam undang-undang di bawah undangundang dasar, maka pasal 33 UUD
1945 tidak perlu diamandemen karena
masih relevan dengan perkembangan
perekonomian bangsa, demikian dikatakan
oleh Mubyarto dan Dawam Rahardjo.
Sebaliknya, kubu Jakarta ingin sistem
demokrasi ekonomi diformulasikan secara
jelas dalam konstitusi, agar perekonomian
ada cantolan dan rujukan dalam konstitusi.

Untuk itu Pasal 33 UUD 1945 perlu
diamandemen, agar jelas dan tidak menjadi
multitafsir. Perseturuan sengit antara kubu
tua yang direpresentasikan oleh Mubyarto
dan Dawan Rahardjo dengan kubu muda
yang direpresentasikan oleh Syahrir dkk,
juga ditulis oleh Jimly Asshiddiqie dalam
bukunya Konstitusi Ekonomi.
Buku VII Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Latar
Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan,
1999-2002 merupakan salah satu buku
dari sepuluh buku yang di dalam dibahas
mengenai
keuangan,
perekonomian
nasional, dan kesejahteraan sosial. Buku
VII ini terdiri dari delapan bab pokok
bahasan. Buku VII ini diawali dengan Bab
I sebagai pendahuluan, dilanjutkan Bab II
tentang latar belakang sejarah Pengelolaan
Keuangan Negara, Bank Sentral, Badan
Pemeriksa Keuangan, dan Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Bab
III dibicarakan tentang pembahasan

perubahan tentang keuangan Negara
dan hasil perubahannya. Bab IV dibahas
soal hal pembahasan perubahan tentang
Bank Sentral dan hasil perubahannya.
Bab V tentang pembahasan perubahan
Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil
perubahannya. Bab VI dibahas mengenai
pembahasan perubahan Perekonomian
Nasional dan hasil perubahannya.
Bab VII ditulis mengenai pembahasan
perubahan Kesejahteraan Sosial dan hasil
perubahannya. Dan Buku VII ini ditutup
dengan Bab VIII sebagai penutup sekaligus
simpulan dari buku yang sangat tebal ini.
Membaca Buku VII ini ada asumsi bahwa
sistem demokrasi nasional perlahanlahan dengan pasti mengarah ke sistem
ekonomi liberalisme-kapitalisme. Hal ini
dapat dilihat pada pasal 33 UUD 1945
hasil amandemen yang dimasukkan
asas efisiensi. Efisiensi merupakan pilar
sistem demokrasi ekonomi liberalismekapitalisme. []

Hukum Progresif di Mata ‘’Orang-Orang’ Hukum
Oleh Endang Sulistiowati
Alumnus FH Univ. Islam Malang

P

rof. Dr. Satjipto Rahardjo, salah
satu pendekar hukum Indonesia,
telah dipanggil Tuhan YME
pada 8 Januari 2010 di Rumah
Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta
dalam usia 79 tahun. Banyak orang
merasa kehilangan. Rasa kehilangan yang
paling utama adalah atas pikiran-pikiran
progresifnya menyikapi kondisi hukum di
Indonesia.
Satjipto adalah pakar hukum
yang dikenal dengan pemikiran hukum
progresifnya. Hukum, menurut Satjipto,
tidak boleh terkekang oleh keterbatasan
undang-undang. Sementara, persoalan
yang melibatkan aspek hukum tidaklah
mungkin dapat diakomodir oleh sekadar
undang-undang saja.
Hukum progresif adalah puncak
gagasan Prof. Tjip (begitu biasa dipanggil).
Dalam buku ini dinyatakan, gagasan

Judul Buku

: Satjipto Rahardjo dan
Hukum Progresif, Urgensi
dan Kritik
Kata Pengantar : Soetandyo Wignjosoebroto
Tahun
: Maret 2011
Penerbit
: Epistema Institute dan
HUMA- Jakarta
Halaman
: 297 halaman

ini bukanlah sebuah ilham yang datang
tiba-tiba, melainkan melewati masa
perkembangan intelektual yang panjang.
Prof. Tjip memiliki patahan periodisasi
pemikiran yang membelah menjadi “Tjip
Tua” dan “Tjip Muda” (hal. 14). Pengertian
Tjip tua adalah masa beliau berusia 70-an
tahun dengan gagasan-gagasan hukum
yang lebih kontemplatif dan spiritualis.
Sementara Tjip muda adalah masa orientasi
berpikir Satjipto sebagai saintis murni.
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Menurut pengakuan Soetandyo
Wignjosoebroto,
setelah
banyak
menanggalkan realitas sosiologis dalam
tulisan-tulisannya, Satjipto mulai bergeser
ke pemikiran yang beraoma kerinduan
akan masa-masa jayanya aliran hukum
alam pra-positivisme (dan bukan yang
pasca-positivisme). Ini terbaca dalam
tulisan-tulisan mutakhir Satjipto, yang
kemudian tenar dengan istilah “aliran
hukum progresif”. Bagi Soetandyo,
sebenarnya ini merupakan paham klasik
yang telah lama dikubur oleh kaum legispositivis yang berupaya bangkit kembali.
Dalam salah satu tulisannya, Satjipto
menyatakan bahwa hukum progresif
berkaitan dengan berbagai paham hukum
yang telah ada. Memang tidak ada
penegasan apakah ia mau menempatkan
pemikirannya itu sebagai salah satu paham
baru yang bersanding dengan pahampaham besar yang menghiasi teks filsafat.
Hukum progresif bertumpu pada
sumber daya manusia. Karena itu,
agendanya adalah mengubah siasat dengan
lebih mengandalkan pada mobilisasi
hukum, dengan mengandalkan keberanian
melakukan interpretasi hukum secara
progresif. Advokasi tersebut pertama-tama
ditujukan kepada agensi sistem peradilan,
lalu kepada birokrasi, dan elit-elit politik.
Agenda ini bertujuan membuka jalan
bagi perubahan kultur yang masih sangat
mendominasi jalannya sistem peradilan.
Sehingga, kultur baru penegakan hukum
yang lebih kolektif, dapat tercapai
(Rahardjo, 2009).
Buku ini ingin menggambarkan
pikiran-pikiran Satjipto dalam berbagai
aspek. Karena itu, buku ini disusun
sebagai kumpulan tulisan para kontributor
yang banyak memberikan apresiasi dan
terinspirasi jalan hukum Satjipto. Para
kontributor di antaranya Mahfud MD,
Busyro Muqoddas, Artidjo Alkostar, Yudi
Kristiana, Ifdhan Kasim, Shidarta, Suteki,
Anthon F Susanto, Wisnubroto, Adriaan
Bedner, Myrna A Safitri, Yance Arizona,
Bernadinus Steni, Arif Agung Nugroho,
Awaludin Marwan, Siti Rahma Mary, dan
Ikhsan Alfarisi.
Masing-masing pakar tersebut
memberikan
pandangan
terhadap
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Satjipto dari berbagai sisi pemikiran
hukumnya. Artidjo Alkostar misalnya,
melihat relevansi hukum progresif dalam
reformasi hukum dan peradilan dewasa
ini. Bagi Artidjo, salah satu spirit dan nilai
utama berhukum adalah keadilan. Dalam
implementasinya, cara berhukum kita
selama ini terjebak formalisme. Teks-teks
peraturan perundang-undangan seperti
didewakan. Padahal kehidupan sosial
bergerak dan hukum yang bergantung
kepada teks-teks cenderung akan
tertinggal. Itu mengakibatkan timbulnya
permasalahan mendasar dari diterapkannya
formalisasi berhukum.
Cara-cara berhukum yang bersifat
“out of the box” dan cara-cara berhukum
yang inovatif dan sering harus ke luar dari
kelaziman tersebut merupakan bagian
dari kegelisahan dalam menghadapi
keberadaan hukum yang sulit dijadikan
sarana untuk mewujudkan keadilan bagi
kalangan masyarakat yang lemah.
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
di bawah pimpinan Mahfud MD,
beberapa kali menghasilkan putusan
yang mencerminkan adanya hukum
progresif yang diinspirasi Satjipto.
Putusan
dibolehkannya
penggunaan
KTP/Paspor bagi pemilih dalam Pemilu
Presiden 2009, misalnya, mencontohkan
progresivitas hukum MK. Barangkali ini
yang belum banyak ditemukan di badanbadan peradilan umum sebagai cerminan
keberpihakan kepada rakyat.
Buku ini sudah menarik, tapi akan
lebih menarik lagi jika antara satu tulisan
kontributor dengan tulisan lainnya terdapat
kesinambungan pembacaan pemikiran
Satjipto. Kesan saya, buku ini masih
hanya bersifat kompilatif; itupun masih
hanya dibagi dalam tiga bagian besar yang
terkesan simplistik. Padahal, memotret
pemikiran Satjipto tidak cukup hanya
membaca posisi orang-orang besar yang
juga menulis di buku ini. Satjipto adalah
inspirator yang tidak dapat disederhanakan
dengan persepsi sebagaimana tergambar
dalam buku ini.
Tapi, buku ini tetap saja masih
penting dibaca karena bagaimanapun
orang-orang yang menulis di dalamnya
adalah mereka yang sedang duduk di

tampuk kekuasaan, bahkan pengelola
lembaga yudikatif negara saat ini. Karena
itu, buku ini menjadi penting untuk
menengok relevansi penegakan hukum
saat ini dengan pemikiran progresif yang
didorong Satjipto.
Ini mengingat cara berhukum kita
saat ini sangat kontradiktif. Hukum itu
hanya memihak penguasa, orang kuat, dan
orang berharta. Sementara, hukum amat
lemah terhadap orang yang tidak berdaya.
Hal ini diprediksi Yudi Kristiana, salah
satu penulis dalam buku ini, akan terus
berulang. Sepanjang jaksa sebagai bagian
dari komunitas criminal justice system
yang sangat menentukan hukum masih
terkungkung dalam bangunan birokrasi
yang konvensional, selama itu pula hukum
kita kaku. Meskipun, Yudi mengakui
bahwa tampaknya tidak bijaksana juga
jika hanya menanti datangnya kejaksaan
yang progresif.
Satjipto sendiri bukan tanpa
kritik. Banyak yang kontra dengan cara
berpikirnya. Ada yang menuduh apa
yang dipikirkan Satjipto menunjukkan
kelemahannya dalam membangun struktur
dan sistem hukum yang baik, sehingga
harus menerobos apa yang sudah disepakati
sebelumnya dalam undang-undang.
Apapun, kita saat ini sedang
menghadapi dilema hukum yang luar
biasa. Indonesia sedang dalam posisi
amat kritis dalam konteks penegakan
hukumnya. Konteks penegakan hukum
di Indonesia sangat dipengaruhi aspek
politik dan uang. Politik bermuara pada
uang dan kekuasaan. Sementara hukum
hanya mengikuti kepentingan-kepentingan
yang bersembunyi di dalamnya. Padahal,
hukum diharapkan dapat menghentikan
manuver politik, uang, dan kekuasaan
yang sewenang-wenang itu.
Buku ini dapatlah dikatakan sebagai
cara para penerus pemikiran Satjipto
menghargai sang guru. Sarannya, buku
ini harus lebih komprehensif lagi di masa
mendatang. Meskipun buku ini tidak cukup
kuat sebagai alat daya dobrak kebekuan
hukum kita saat ini, inspirasi-inspirasi di
dalamnyalah yang memberikan arti penting
kehadiran buku yang sedang anda baca ini.

Kamus Hukum

Kracht Van Gewijsde

K

ita sering kali mendengar
istilah putusan inkracht
dalam perbincangan atau
pemberitaan
sehari-hari
di media. Misalkan saja, pejabat yang
dituntut korupsi dan masyarakat menuntut
diberikan hukuman setimpal, kejaksaan
yang berwenang melaksanakan putusan
sering kali menyatakan menunggu terlebih
dahulu putusan yang inkracht. Atau
sering kali seorang pejabat yang disangka
korupsi diminta mundur, maka yang
bersangkutan berdalih menunggu putusan
yang menyatakan bersalah terlebih dahulu
dan telah inkracht baru bersedia mundur
dari jabatannya.
Beberapa ahli banyak yang
memakai istilah kracht van gewijsde
misalkan J. C.T. Simorangkir dkk,
Tresna, Sudikno Mertokusumo, S.M.
Amin dan lain sebagainya. Wikipedia dan
kamus-kamus hukum juga menggunakan
terminologi kracht van gewijsde, akan
tetapi penggunaan secara umum di
Indonesia lebih banyak menggunakan in
kracht van gewijsde. Apakah arti kracht
van gewijsde itu?

Simorangkir dkk (1983; 97)
menyatakan kracht van gewijsde adalah
suatu putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan mutlaq (Pasal 1918 BW). Dengan
demikian, pada asasnya baru sebuah
putusan pengadilan baru dapat dijalankan
apabila putusan pengadilan tersebut sudah
memperoleh kekuatan hukum tetap atau
pasti atau kracht van gewijsde.
Sudikno Mertokusumo dalam
Hukum Acara Perdata Indonesia (1988;
173-174) juga mengartikan hampir sama
suatu putusan dikatakan memperoleh
kekuatan hukum yang pasti apabila tidak
ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia.
Termasuk upaya hukum biasa yaitu
perlawanan, banding dan kasasi. Dengan
putusan memperoleh kekuatan hukum
pasti maka putusan tidak dapat lagi diubah,
sekalipun oleh pengadilan yang lebih
tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang
khusus, yaitu request civil dan perlawanan
oleh pihak ketiga.
Jadi
sebuah
putusan
pengadilan yang mana para pihak
masih
keberatan
(banding/kasasi),

maka putusan pengadilan belum dapat
dilaksanakan. Namun, sebelum putusan
berkekuatan hukum bisa dilaksanakan
ketika pengadilan mengganggap perlu
menyatakaan putusannnya uit voerbaar
bij voorraad atau putusan dapat dijalankan
terlebih dahulu meskipun ada upaya
banding dan kasasi. Putusan jenis ini
dilakukan atas permohonan yang selama
ini diterapkan secara hati-hati dengan
berbagai pengaturan untuk menghindari
penyalahgunaan
karena
putusannya
sendiri belum berkekuatan hukum tetap,
tetapi sudah dapat dilaksanakan.
Atas putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, ketika sebuah
permohonan terkait objek dan pokok
perkara yang sama, pihak-pihak yang sama
dan oleh pengadilan yang sama, maka
permohonan atas perkara tersebut akan
dinyatakan nebis in idem (tidak diterima).
Misalkan saja dalam perkara pertanahan
yang digugat di Pengadilan Umum terkait
perbuatan melawan hukum, kemudian juga
digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara
terkait pembatalan Keputusan Tata Usaha
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Negara-nya, meskipun salah satu putusan
berkekuatan tetap, maka bukan termasuk
nebis in idem jika yang diperselisihkan
karena terkait objek perkara yang berbeda.
Sedangkan seseorang yang telah diputus
memiliki hutang di pengadilan A, maka
seseorang tersebut tidak dapat diadili
dalam perkara yang sama (utang piutang)
di pengadilan B.
Di dalam ketentuan Herziene
Indonesisch Reglement (HIR)/ Reglemen
Buiten Govesten (RBg) mengenai kracht
van gewijsde sendiri tidak dikenal.
Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah
satu sebab yang menjadikan gugur hak
penuntutan yaitu dengan adanya perkara
yang dituntut ternyata pernah diputus oleh
pengadilan dan telah berkekuatan hukum
pasti dan mutlak. Hal ini juga berlaku
terhadap proses penyidikan dan perkara
yang disidik ternyata pernah diputus oleh
pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, perkara yang telah dilimpahkan
ke pengadilan dan ternyata perkara yang
tuntut sudah pernah diputus pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap, maka
untuk tuntutan kedua kalinya harus
dianggap gugur.
Karena prinsipnya dalam hukum
pidana, seseorang tidak dapat dituntut
kedua kalinya dalam perkara yang sama atas
seseorang yang telah dijatuhkan putusan
yang berkekuatan hukum tetap (kracht
van gewijsde). Tuntutan kedua kalinya di
larang terbatas putusan pengadilan yang
termasuk kategori “vonnis” (beslissing),
yaitu penjatuhan pidana (hukuman),
pembebasan dari perkara dan tuntutan,
sedangkan yang memungkinkan diperiksa
dan diadilili kembali misalkan terkait
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putusan pengadilan yang menyatakan
tidak berwenang mengadili dan hal lain
terkait formalitas lainnya.
Dengan putusan berkekuatan
tetap, apapun yang diputus harus dianggap
benar dan harus dihormati (res judicata
pro veritate habetur). Selain memiliki
kekuatan mengikat, meskipun ada upaya
peninjaun kembali dan upaya luar biasa
lain, putusan inkracht juga memiliki
kekuatan eksekutorial (dapat dieksekusi
pelaksanaanya secara paksa oleh alat-alat
negara) jika amar putusannya bersifat
condemnatoir (bersifat menghukum).
Sebagaimana putusan memiliki
bagian-bagian di dalamnya, bagian mana
yang mengikat? Apakah hanya sekedar
amar putusan atau termasuk dasar
putusan (duduk perkara dan pertimbangan
hukum)? Pasal 1917 BW menyatakan
bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang
pasti hanya mengenai pokok perkara yang
bersangkutan. Untuk dapat menggunakan
kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama;
tuntutan harus didasarkan pada alasan
yang sama; dan harus diajukan oleh pihak
yang sama dan terhadap pihak-pihak yang
sama dalam hubungan yang sama pula.
Beberapa ahli menyatakan mengikatnya
putusan tidak hanya amar putusan saja,
akan tetapi dasar putusan, sedangkan
pendapat sebaliknya menyatakan yang
memiliki kekuatan mengikat hanya amar
putusan saja.
Putusan Mahkamah Konstitusi
sendiri digariskan oleh konstitusi
putusannya final (tingkat pertama dan
terakhir) dalam wewenang: menguji UU
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil Pemilihan Umum. Sedangkan
berdasarkan Pasal 24C, ayat (2), juncto
Pasal 7B, MK juga berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus
mengenai pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan tindak pidana
berat lainnya, atau penbuatan tercela; dan/
atau pendapat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Harun Alrasid dalam “Hak Menguji dalam
Teori dan Praktek” (Jurnal Konstitusi Vol
1 No 1Juli 2004) mencatat bahwa putusan
terkait kewajiban ini sifatnya tidak final
karena tunduk pada (subject to) putusan
MPR, lembaga politik yang berwenang
memberhentikan Presiden (Pasal7A). Jadi,
berbeda dengan di Amerika Serikat yang
mendahulukan proses politik daripada
proses hukum.
Oleh karenanya, putusan MK
tidak dapat menjadi objek pemeriksaan
pengadilan atau lembaga lain. Jika
undang-undang mengatur putusan MK
masih bisa diuji kembali, maka undangundang tersebut telah bertentangan dengan
konstitusi. Jika putusan MK dimaksudkan
dapat diuji kembali, maka UUD 1945
harus diubah terlebih dahulu. Dengan
putusan final MK, memiliki makna
penting bahwa perkara yang diadili oleh
MK adalah perkara-perkara konstitusional
dan kedudukan penting MK dalam sistem
ketatanegaraan. (Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK
Demokratisasi
Pembentukan UU
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

T

erdapat dua prinsip dasar

norma hukum berada di tengah-tengah antara

dan kepastian hukum, melainkan juga

negara

yang

tataran nilai ideal dengan realitas sosiologis.

kemanfaatan hukum.

ditegaskan dalam Pasal 1 UUD

Hukum di satu sisi merupakan

1945, yaitu demokrasi sebagai

manifestasi nilai ideal tertentu yang

konsekuensi pengakuan kedaulatan rakyat

hendak diwujudkan dalam masyarakat. Di

Produk hukum yang dapat dikatakan

dan prinsip negara hukum, yang keduanya

sisi lain, hukum yang dibentuk juga harus

sebagai produk hukum utama dalam sistem

menjadikan Indonesia sebagai negara

memperhatikan kondisi masyarakat di

hukum nasional adalah undang-undang

demokrasi konstitusional.

mana hukum itu akan berlaku. Antara nilai

(UU), karena materi muatannya mengatur

ideal dan realitas masyarakat tidak selalu

lebih lanjut ketentuan dalam konstitusi

diposisikan secara diametral.

sebagai hukum tertinggi.

Indonesia

Jika dilihat dari sisi hukum, hal itu
membawa konsekuensi bahwa negara
hukum Indonesia adalah negara hukum

Hukum yang Demokratis

Materi muatan UU antara lain

Suatu tatanan nilai hanya dapat

yang demokratis. Oleh karena itu, produk

dikatakan

hukum utama harus dibentuk melalui

sebagai sesuatu yang baik dan benar oleh

hak

mekanisme yang demokratis.

masyarakat. Hanya tatanan nilai yang

pelaksanaan dan penegakan kedaulatan

demikianlah

manfaat

negara serta pembagian kekuasaan negara,

hukum yang demokratis memiliki landasan

bagi masyarakat tersebut. Hukum yang

wilayah negara dan pembagian daerah,

secara teoretis, baik dilihat dari sisi

dibentuk dengan menggabungkan kedua

kewarganegaraan

“kedudukan” maupun “syarat keberlakuan”

tatanan tersebut akan mampu mencapai

keuangan negara, serta materi yang

norma hukum. Dari sisi kedudukannya,

tujuan hukum, bukan hanya keadilan

diperintahkan oleh UU lain.

Keharusan

pembentukan

norma

ideal

yang

apabila

memiliki

dipercaya

meliputi masalah hak asasi manusia,
dan

kewajiban

dan

warga

negara,

kependudukan,
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Dilihat dari kedudukannya, sebagai

sesungguhnya telah dimandatkan oleh UU

produk hukum yang mengatur lebih

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lanjut ketentuan dalam UUD 1945,UU

Informasi Publik, serta UU Nomor

merupakan dasar legalitas bagi produk

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

hukum yang berada di bawahnya, baik di

Peraturan Perundang-undangan.

tingkat pusat maupun daerah.

UU Nomor 10 Tahun 2004, yang

Sebagai produk hukum utama tidak

RUU

perubahannya

telah

disetujui

mengherankan satu-satunya produk hukum

Pasal 20 UUD 1945 menunjukkan bahwa
UU dibentuk secara demokratis, setidaknya
dari ketentuan bahwa pembentukan UU
melibatkan lembaga yang dipilih secara
demokratis, yaitu oleh DPR bersamasama Presiden bahkan untuk UU tertentu
melibatkan peran DPD.
Ketentuan Pasal 20 UUD 1945
tersebut

tentu

dimaksudkan

bahwa

pembentukan UU harus dilakukan secara
demokratis. Untuk melaksanakan hal
tersebut sudah barang tentu mekanisme
kelembagaan harus dipenuhi,yaitu dibentuk
oleh lembaga yang memiliki legitimasi
demokratis,

yaitu

DPR,Presiden,dan

DPD.
Namun,

sifat

hukum

yang

demokratis tidak cukup ditentukan oleh
lembaga pembentuknya, tetapi juga
harus dipastikan terdapat proses yang
demokratis pula. Proses demokratis
dalam hal ini tidak hanya secara internal
lembaga dalam pembahasan rancangan
undang-undang (RUU), tetapi yang lebih
penting adalah menjadikan RUU sebagai
diskursus publik yang ikut menentukan
pertimbangan

dalam

pengambilan

keputusan.

Namun, sifat hukum
yang demokratis tidak
cukup ditentukan
oleh lembaga
pembentuknya, tetapi
juga harus dipastikan
terdapat proses yang
demokratis pula. Proses
demokratis dalam hal
ini tidak hanya secara
internal lembaga dalam
pembahasan rancangan
undang-undang (RUU),
tetapi yang lebih penting
adalah menjadikan RUU
sebagai diskursus publik
yang ikut menentukan
pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.

pengusul. Namun demikian, saat ini
kadang publik masih mengalami kesulitan
dalam mengakses informasi pembahasan
suatu RUU dan pada saat disahkan

publik yang memadai guna menjadikan
suatu RUU menjadi milik publik untuk
mendiskusikannya. Forum publik tentu
tidak hanya melalui forum rapat dengar
pendapat di DPR yang cenderung hanya
melibatkan pihak-pihak yang memiliki
perhatian terhadap RUU tertentu saja.
Untuk menciptakan forum publik
yang luas dan terbuka, tentu peran
media sangat diperlukan. Melalui forum
inilah hak partisipasi masyarakat untuk
memberikan masukan secara lisan atau
tertulis dalam penyiapan atau pembahasan
RUU yang dijamin dalam UU Nomor 10
Tahun 2004 dapat dipenuhi.
Ketiga,

partisipasi

masyarakat

yang disampaikan melalui forum publik
maupun secara langsung kepada lembaga
pembentuk UU hanya akan bermakna
jika benar-benar ditempatkan sebagai
pertimbangan dalam merumuskan dan
memutuskan ketentuan dalam UU.
Melalui ketiga hal di atas, proses
pembentukan

UU

diharapkan

dapat

memenuhi kriteria pembentukan hukum
yang demokratis. Dengan demikian, UU
yang dihasilkan pun merupakan UU yang
demokratis sehingga mampu mencapai
tujuan hukum, baik keadilan, kepastian,
maupun kemanfaatan, serta memiliki
landasan keberlakuan secara sosiologis.

Demokratisasi pembentukan UU

beberapa waktu yang lalu, menegaskan

dapat dilakukan jika terpenuhi tiga hal.

bahwa salah satu asas Pembentukan

Pertama, terdapat keterbukaan tentang

Peraturan Perundang-undangan adalah

RUU dan proses pembahasannya. Hal ini

Keterbukaan.
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yang harus dilakukan oleh lembaga

Kedua, diperlukan adanya forum

Prasyarat
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mengatur tentang penyebarluasan RUU

menimbulkan gejolak.

yang diatur proses pembentukannya di
dalam UUD 1945 adalah UU. Ketentuan

UU Nomor 10 Tahun 2004 juga

Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia

Agustus 2011 KONSTITUSI

87

88

KONSTITUSI Agustus 2011

