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LAPORAN UTAMA

10 Putusan Ultra Petita

Konstitusional!

P

embatasan kewenangan Mahkamah
Konstitusi
untuk
melakukan
ultra petita (memutus lebih dari
apa yang dimohonkan) telah
mengundang perdebatan. Karena, ada
yang berpendapat hal itu telah menutup
ruang MK untuk menemukan keadilan
substantif, sebagaimana dilakukan MK
selama ini. Sedangkan di sisi lain, ada yang
berpendapat hal itu malah memberikan
kepastian hukum. Sebab, nantinya MK tidak
lagi “liar” melalui putusan-putusannya.
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M

ajalah KONSTITUSI Edisi Oktober 2011 terbit dengan
beragam berita informatif dan menarik untuk pembaca.
‘Laporan Utama’ pada kesempatan ini menampilkan
berita terkait dikabulkannya permohonan uji UU Revisi
UU MK. Berita ini memaparkan, Mahkamah Konstitusi
memutuskan mengabulkan sebagian permohonan
pengujian terhadap UU No. 8/2011 tentang Perubahan
atas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan perkara dengan No.48/
PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011 dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD
dengan didampingi oleh tujuh hakim konstitusi lainnya.
Permohonan No.48 untuk menguji UU MK dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dimohonkan oleh Fauzan, sedangkan No.49 dimohonkan oleh para Dosen
Ilmu Hukum Tata Negara seperti Saldi Isra, Yuliandri, Zainul Daulay, Zainal Arifin
Mochtar, Muchammad Ali Safa’at, Fatmawati, dan Feri Amsari.
Terkait berita pada ‘Laporan Utama’ disebutkan larangan MK memutus
ultra petita (melebihi permohonan), yang menurut pertimbangan Mahkamah bahwa
karakter hukum acara di MK terutama dalam perkara pengujian UU adalah untuk
mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi,
sebagai akibat berlakunya suatu UU yang berlaku umum (erga omnes). Oleh karena
itu, apabila kepentingan umum menghendaki, hakim konstitusi tidak boleh terpaku
hanya pada permohonan atau petitum yang diajukan.
“Kalaupun yang dikabulkan dari permohonan Pemohon misalnya hanya
menyangkut satu pasal saja, akan tetapi apabila dengan dinyatakannya pasal tertentu
tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pasal tersebut
adalah pasal inti dari Undang-Undang maka pasal lain dalam Undang-Undang
yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin untuk diberlakukan lagi,” terang
Mahkamah.
Selain itu ada berita terkait dikabulkan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan
Hewan dan berita terkait putusan dan perkara yang masih dalam proses sidang baik
perkara pengujian UU maupun Perselisihan Hasil Pemilukada yang manarik untuk
dibaca yang terangkum dalam rubrik ‘Ruang Sidang’.
Kemudian ada berita-berita non-sidang dalam rubrik ‘Aksi’, antara lain berita
“Kesaktian Pancasila: Menuju Bangsa Berkarakter”, “Ketua MK: Pancasila Menjadi
Tempat Kembali”, “Harjono: Gotong Royong Embrio Pancasila”, serta banyak lagi
berita penting lainnya.
Itulah sekilas pengantar dari redaksi. Lainnya, disajikan sejumlah informasi
melalui rubrik-rubrik tetap seperti ‘Editorial’, ‘Cakrawala’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Jejak
Konstitusi’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Catatan MK’ dan lainnya. Akhir kata, kami
mengucapkan Selamat Membaca!

EDITORIAL

Pelajaran dari Pengujian Kewenangan Mahkamah

T

ak sampai tiga bulan
sejak disahkan 21 Juni
lalu, sejumlah pasal
dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK)
dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Kontroversi mengenai beberapa
kejanggalan materi UU yang
dikenal sebagai revisi UU MK
itu memang sudah mengemuka
sejak
Rancangan
Undangundangnya masih dibahas. Meskipun demikian, semenjak awal
MK tidak pernah melibatkan diri dalam pendebatan tersebut.
Delapan dosen Hukum Tata Negara yang digawangi
Prof. Sadli Isra dari Universitas Andalas, Padang, kemudian
mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut. Para
pemohon berpendapat, sebagian dari hasil revisi UU MK tersebut
berpotensi melemahkan dan merusak MK sebagai pemegang
kekuasaan kehakiman yang independen. Selain itu, menurut
Pemohon, semangat revisi UUMK ternyata tidak sejalan dengan
kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Hal
itu, lanjut pemohon, antara lain terjadi akibat ketidakpahaman
pembentuk Undang-Undang atas kehadiran MK dalam sistem
ketatanegaraan kita.
Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat
(4f), ayat (4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf
d dan huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat
negara”; 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), dan Pasal
87 UU 8/2011 terhadap UUD 1945. Permohonan perkara Nomor
49/PUU-IX/2011 itu kemudian diputus pada 18 Oktober lalu.
Norma Pasal 4 UU 8/2011 mengatur tentang jumlah
hakim konstitusi, susunan MK, dan masa jabatan pimpinan MK.
Khusus Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan (4h) mengatur tata cara
pemilihan pimpinan MK, di mana ketua dan wakil ketua dipilih
dalam “satu kali rapat dan satu paket”. Mahkamah menilai,
prinsip “satu kali rapat dan satu paket” telah mengenyampingkan
prinsip-prinsip ideal dalam demokrasi, yaitu tidak terpenuhinya
asas mayoritas sederhana (simple majority) dalam pemilihan. Hal
tersebut berpengaruh pada tingkat akuntabilitas, legitimasi, dan
akseptabilitas pimpinan MK yang terpilih yang kelak berpengaruh
pula terhadap kinerja Mahkamah.
Norma lain yang dibatalkan adalah Pasal 10 UU
8/2011 yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah karena
mengandung kekeliruan atau kesalahan legislasi. Pembentuk
Undang-Undang bermaksud mengubah Penjelasan Pasal 10,
tetapi penjelasan tersebut justru menjadi Pasal 10 dalam batang
tubuh UU 8/2011. Akibatnya dalam UU MK terdapat dua Pasal
10, yaitu Pasal 10 dalam UU 24/2003 dan Pasal 10 UU 8/2011.
Hal itu terjadi karena Pasal 10 UU 24/2003 tidak dinyatakan
dicabut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sedangkan Pasal 15 ayat (2) UU 8/2011 yang mengatur
syarat hakim konstitusi dinyatakan Mahkamah bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “dan/
atau pernah menjadi pejabat negara”. Mahkamah menilai, frasa
tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas sehingga tidak
memberi kepastian hukum.
Kemudian, Mahkamah menilai, Pasal 26 ayat (5) UU MK
berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi seorang yang terpilih
sebagai hakim konstitusi mengantikan hakim konstitusi yang
berhenti di tengah jalan. Lagipula dalam Pasal 22 UU MK diatur,
masa jabatan seorang Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat
dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 27A ayat (2c, d, e) UU MK yang mengatur komposisi
majelis kehormatan hakim MK juga dibatalkan. Adanya unsur
Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, Mahkamah Agung,
Komisi Yudisial dinilai Mahkamah berpotensi menimbulkan
konflik kepentingan, karena mereka dapat menjadi pihak yang
berperkara di MK.
Selanjutnya, Pasal 59 ayat (2) UU MK yang mengatur
sifat putusan Mahkamah, dinilai Mahkamah tidak jelas dan
menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasannya, DPR dan
presiden hanya akan menindaklanjuti putusan MK jika diperlukan
saja. Sedangkan putusan MK bersifat final dan mengikat yang
harus ditindaklajuti DPR dan presiden.
Mahkamah juga berpendapat, Pasal 87 UU MK yang
memuat aturan peralihan, selain menimbulkan ketidakpastian
hukum juga menimbulkan ketidaksamaan perlakuan. Sebab, ada
pasal yang langsung berlaku dan dilaksanakan. Sebaliknya, ada
pasal yang tidak langsung berlaku.
Sekalipun demikian, Mahkamah menyatakan pengujian
Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU MK yang mengatur larangan
MK memutus melebihi apa yang dimohonkan (ultra petita),
dinyatakan nebis in idem. Alasannya, norma tersebut sudah
diputus Mahkamah dalam perkara Nomor 49/PUU-IX/2011. Atas
pengujian yang dimohonkan oleh terdakwa kasus penyalahgunaan
narkoba, Fauzan itu, Mahkamah menyatakan kedua pasal itu
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat.
Pasal 45A UU 8/2011 dinilai Mahkamah bertentangan
dengan UUD 1945 karena demi pembenahan hukum, hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna
pembentukan hukum baru, agar tidak terjadi kekosongan hukum.
Sedangkan ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011, emnurut
Mahkamah, bertentangan dengan tujuan pembentukan MK
untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka
menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai
dengan Undang-Undang Dasar.
Putusan Mahkamah tersebut, jika dibaca dengan seksama,
sepatutnya menjadi pelajaran berharga bagi para pembentuk
undang-undang. Dengan demikian, diharapkan kekeliruankekeliruan dalam pembentukan undang-undang sebagaimana
yang terjadi dalam UU a quo tidak akan terjadi lagi di kemudian
hari.
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SUARA PEMBACA

Mk Memberikan Teladan Terbaik
Akhir Oktober, saya mengikuti pelatihan pancasila dan konstitusi
dari MK. Kebetulan waktu itu bekerjasama dengan PB HMI.
Sungguh selama menjadi mahasiswa, saya dibuat terkesan.
Pertama panitia MK sangat profesional. Acara berjalan sangat
disiplin dan dimulai tepat waktu. MK mencontohkan budaya,
disiplin sebagai karakter perofesionalisme penegak hukum.
Mengapa disiplin? Sebab dalam kehidupan sekarang
masyarakat mulai meninggalkan budaya disiplin. Di jalanan
misalnya, kita mudah menemukan pejalan kaki menyeberang
tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Motor dengan
seenaknya menerobos lampu merah. Disiplin mudah dilanggar,
hukum diabaikan.
Kedua, saya senang sekali kepada pembicara dari MK
yang umumnya hakim konstitusi. Mereka membuat belajar
hukum menjadi lebih mudah. Pembawaan materi jelas, padat
dan bahasanya mudah mengerti. Meski membahas hukum acara,
sengketa pemilu dan ketatanegaraan, bahasa yang disampaikan
membuat saya tidak sukar memahaminya.

Kemudahan belajar hukum ketatanegaraan dari MK semoga
terus berjalan. Masyarakat harus tahu hak konstitusionalnya agar
tidak mudah melanggar hak orang lain. Dalam konteks ini, MK
sudah melakukan kerja nyata memberikan pencerdasan konstitusi.
Wajar jika MK dianggap mampu memenuhi rasa keadilan
masyarakat.
Melihat fakta di atas, jujur pandangan saya tentang MK
perlahan mulai berubah. Kesan hukum Indonesia yang rusak dan
sulit diperbaiki perlahan mulai memudar. Ada secercah harapan,
keadilan bisa ditegakkan dengan adanya MK. Apalagi masyarakat
sudah dipertontonkan keteladanan profesionalisme, karakter
disiplin dan sikap MK yang “bersih” dari praktik korupsi. Ke
depan, saya berharap MK mampu menjadi garda terdepan
penegakan hukum di Indonesia.
Inggar
Mahasiswa

Ralat
Dalam Majalah Konstitusi Edisi No.56-September 2011 dalam Rubrik Ruang Sidang, halaman 25, terdapat foto Sri Edi Swasono,
Ahli yang diajukan Pemohon. Seharusnya foto untuk berita tersebut Erman Rajagukguk sebagai Ahli yang diajukan Pemerintah.
Selanjutnya di Rubrik Pustaka, halaman 72, tertulis “Oleh: Shohibul Umam (Penulis Majalah Konstitusi)”. Nama ini peresensi,
yang benar adalah Tim Penyusun Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan
1999-2002, Buku VIIII, Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama. Demikian, mohon maaf dan harap
maklum. Redaksi Majalah Konstitusi.

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

Lembaga Orang Hilang & Korban Kekerasan

www.setneg.go.id

Lembaga Negara Pendukung Administrasi
Presiden-Wakil Presiden
Sekretariat Negara (setneg) merupakan lembaga kenegaraan yang
dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas setneg adalah
memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden
dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.
Selain itu, fungsi lainnya adalah pemberian dukungan
teknis dan administrasi, serta analisis dalam rangka penyiapan izin
prakarsa dan penyelesaian rancangan Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah,
serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam
penyusunan rancangan Peraturan Presiden; Pelaksanaan fungsifungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden; dan
Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.
Visi setneg adalah terwujudnya Sekretariat Negara yang
profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan
pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sementara
itu misinya adalah memberikan dukungan pelayanan teknis dan
administrasi yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden
dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan negara;
Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan
yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden; Memberikan
dukungan teknis dan administrasi secara efektif kepada Presiden
dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; Menyelenggarakan
pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan,
administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan;
dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan
prasarana Sekretariat Negara.
Strategi untuk mendukung visi-misi di atas dilakukan
dengan cara meningkatkan dukungan teknis dan administrasi secara
efektif, meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan
Wakil Presiden, meningkatkan pelayanan keprotokolan Presiden
dan Wakil Presiden, meningkatkan penyelenggaraan pengawasan,
dan meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum dan
dukungan informasi. Jika ingin mengetahui dapur negara, tentu
anda harus mengakses situs ini terlebih dahulu. (Yazid)

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan), yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus
tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan
tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM
yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang
bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat
pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban
maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya
tentang problem HAM yang terjadi di daerah.
Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa
pengaduan melalui surat dan kontak telefon dari masyarakat.
Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi
berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat
KIP-HAM.
Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban,
tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus
menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik
kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada
saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan
dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah
pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang
dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.
Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani
masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi
juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai
bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh,
Papua dan Timot-Timur maupun secara horizontal seperti di
Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang
menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi
dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.
Situs KontraS yang anda tengok sekarang ini banyak berisi
informasi mengenai data-data pelanggaran HAM di Indonesia.
Aneka tragedi, seperti Tragedi Talangsari, gerakan mahasiswa
1998 dan pasca 1998, peristiwa Tanjung Priok, hingga penculikan,
bisa anda dapatkan dan unduh di dalamnya. Harapannya, KontraS
akan terus konsisten menyuarakan ketidakadilan publik. (Yazid)
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OPINI

“Demi Konstitusi” Bukan
“Atas Nama Konstitusi”
Oleh Muji Kartika Rahayu
Wakil Ketua KRHN dan Mahasiswa Pasca Sarjana di STF Driyarkara

H

anya satu minggu berselang dari
disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang MK (selanjutnya disebut
UU MK), dua permohonan judicial review diajukan
ke MK. Permohonan pertama diajukan oleh Fauzan,
swasta, pada 25 Juli 2011 dan diregistrasi dengan
nomor 48. Sedangkan permohonan kedua diajukan
oleh Prof. Dr. Saldi Isra, SH, dkk pada 29 Juli
2011 dan diregistrasi dengan nomor 49. Selain soal
cepatnya JR diajukan, substansi yang diajukan juga
cukup fantastis. Dari dua pemohon, ada 10 pasal
yang dimohonkan dan menyangkut materi-materi
mulai teknis legal drafting sampai materi yang tepat
di “jantung” persoalan.
Dari argumentasi yang diajukan kedua pemohon,
bisa diringkas menjadi empat dalil utama. Pertama,
pemohon mendalilkan termohon (pemerintah dan
DPR) telah mengklaim secara sepihak bahwa UU MK
sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Misalnya, pasal yang melarang adanya ultra petita
(melebihi yang diminta pemohon). Kedua, pemohon
mendalilkan bahwa termohon melakukan revisi UU
MK dengan semangat untuk membatasi independensi
MK dan menjadikan MK sebagai “komunitas politik”.
Hal ini bisa dilihat dari pasal yang mengatur majelis
kehormatan hakim dan penggantian antar waktu.
Menurut pemohon, selain bertentangan dengan putusan
MK sebelumnya tentang UU KY, juga berpotensi
menimbulkan conflict of interest dan interest based
control, mengingat pemerintah dan DPR adalah
lembaga legislatif yang produknya menjadi obyek JR.
Selain itu, mereka adalah lembaga politik. Selanjutnya
pasal 15 ayat (2) intinya mengatur tentang syarat
hakim khususnya pengalaman 15 tahun di bidang
hukum bisa disubtitusi dengan pernah menjadi pejabat
negara. Ini dinilai mereduksi aspek kenegarawanan
hakim konstitusi. Begitu pula pasal 26 ayat (5) tentang
penggantian antar waktu, yaitu jika ada hakim yang
berhalangan tetap atau diberhentikan, maka hakim
pengganti hanya menggantikan sampai masa jabatan
hakim yang diganti. Ini sama saja dengan menjadikan
MK sebagai rezim yang cirinya penggantian hanya
sampai habis masa kerja pejabat yang digantikan
dan suatu saat hakim MK adalah satu paket yang
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datang dan pergi secara bersamaan. Persis ini
bertentangan dengan prinsip independensi yang salah
satu indikatornya adalah ketersinambungan. Ketiga,
pemohon mendalilkan pelaksanaan putusan MK
yang relatif, jika DPR dan pemerintah merasa perlu.
Ini hanya menunjukkan bahwa DPR menempatkan
MK sebagai rival dimana menjalankan putusan MK
sama dengan kalah. Keempat, pemohon mendalilkan
penggunaan UU lain sebagai pertimbangan hakim. Ini
menunjukkan bahwa termohon hanya menempatkan
sengketa di MK sebagai sengketa para pihak an sich,
bukan upaya melakukan pembaruan hukum yang
menyeluruh.
Terhadap dalil-dalil tersebut, termohon
mengajukan tanggapan yang “normatif” kecuali
terkait pemilihan ketua dan wakil ketua MK yang
mengandaikan bahwa semua hakim memiliki
kemampuan yang sama sebagai negarawan, selain soal
efisiensi. Setelah mendengar keterangan dari termohon
dan ahli yang dihadirkan, majelis hakim berpendapat
bahwa semua dalil pemohon bisa diterima secara
hukum oleh karenanya dikabulkan kecuali Pasal 10
dan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan h. Dengan demikian,
kedelapan pasal yang dikabulkan permohonannya
tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat.
Sekedar tidak ingin kehilangan konteks,
saya ingin membaca dua putusan MK ini dengan
mengkaitkan dengan riwayat revisi UU MK itu
sendiri. Revisi UU MK yang sudah dimulai sejak
tahun 2008 ini, berawal dari inisiatif MK sendiri untuk
menutup “lobang-lobang” yang baru kelihatan ketika
UU MK diterapkan. Setelah MK berjalan selama lima
tahun, dalam menjalankan sebagian kewenangannya,
ada beberapa persoalan yang dirasa justru bersumber
dari UU itu sendiri. Sejalan dengan inisiatif revisi
UU MK tersebut, KRHN, salah satu NGO yang
concern terhadap isu konstitusi, telah mengajukan
36 rekomendasi substansi dalam UU MK yang perlu
direvisi, terkait dengan kelembagaan, pengangkatan
dan pemberhentian hakim dan hukum acara. Terkait
dengan kelembagaan contohnya adalah menyangkut
struktur organisasi MK. Di dalam UU MK tidak
dipisahkan antara struktur MK secara keseluruhan
dan struktur yang khusus terkait tugas yudisial. Wakil
ketua juga hanya menjadi “sopir tembak” ketika ketua

berhalangan. Begitu pula menyangkut masa jabatan
sebagai ketua dan wakil ketua, yang tidak sejalan
dengan masa jabatan hakim konstitusi. Di UU MK
disebutkan bahwa masa jabatan hakim konstitusi
adalah lima tahun. Ketua dan wakil ketua dipilih dari
dan oleh hakim konstitusi itu sendiri. Tetapi anehnya,
masa jabatan ketua dan wakil ketua adalah tiga tahun
(bukan 2,5 tahun).
Masalah lain yang bersumber dari UU adalah
kewenangan MK yang redaksinya hanya mengulang
bunyi undang-undang dasar (UUD), faktanya justru
membatasi keluasan persoalan. Misalnya, MK tidak
boleh menguji UU yang lahir sebelum amandemen
UUD 1945, sementara UU tersebut masih berlaku
sampai saat ini dan tidak bisa dipastikan substansinya
tidak melanggar konstitusi. Juga MK hanya menguji
UU terhadap UUD, sementara peraturan di bawah
UU yang bertentangan dengan UU diuji oleh
MA. Pertanyaanya, kalau UU nya saja berpotensi
melanggar konstitusi, bagaimana dia bisa menjadi
batu uji bagi peraturan dibawahnya? Bagaimana pula
jika peraturan dibawah UU melanggar konstitusi,
siapa yang menguji?
Begitu pula menyangkut hukum acara. Ada
beberapa teknis hukum acara yang cukup maju telah
diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
(PMK) yang sebaiknya diatur di dalam UU seperti
pengakuan terhadap alat bukti elektronik, pemeriksaan
saksi melalui teleconference, penghentian pemeriksaan
jika ada dugaan pidana dalam penyusunan UU dan
pemberian akses kepada pihak terkait. Di sisi lain, ada
kendala yang cukup serius terkait dengan tindak lanjut
putusan MK. Di satu sisi putusan MK bersifat final
and binding, namun tidak ada kepastian bagaimana
menindaklanjutinya. Hal ini tentu berdampak jauh
pada level pelaksanaan UU itu sendiri.
Namun di luar kebutuhan penguatan MK
tersebut, ada wacana berbeda tentang performa MK
yang dinilai semakin jauh dari “khitahnya”, terutama
dilihat dari putusan-putusan yang kontroversial,
seperti putusan yang melebihi permohonan (ultra
petita), putusan yang berisi norma baru, putusan
yang mengatur dirinya sendiri dan putusan yang
memerintahkan pembuat UU apalagi dengan batasan
waktu tertentu. Asumsinya, hal-hal tersebut muncul

karena tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas
dan tidak ada pagar-pagar yang tegas bagaimana MK
menjalankan kewenangannya. Untuk itu revisi UU MK
harus menjawab persoalan tersebut.
Proses revisi UU MK persis berada di antara
dua tegangan tersebut, yaitu antara kebutuhan untuk
penguatan MK di satu sisi dan pembatasan MK di
sisi lain. Namun rupanya output dari proses revisi
tersebut tidak menjadi jalan tengah yang mendamaikan
dua tegangan, melainkan condong ke salah satu sisi.
Akibatnya “pertarungan” masih dilanjutkan melalui
pengujian di MK. Dua permohonan judicial review yang
diajukan hanya berselang satu minggu menunjukkan
hal tersebut.
Seandainya UU yang diuji ini bukan UU MK,
mungkin akan beda cerita. Menjadi tidak mudah ketika
MK (kembali) harus menguji UU yang mengatur
tentang dirinya sendiri, karena tuduhan dan potensi
conflict of interest pasti tidak mudah dihindari. Apalagi
faktanya putusan MK mengabulkan delapan dari
sepuluh pasal yang dimohonkan oleh dua pemohon,
yang notabene sebagian besar adalah orang-orang yang
menaruh perhatian dan dekat dengan MK. Sampai saat
ini putusan MK belum ditindaklanjuti oleh pembuat
UU.
Kembali kepada putusan MK, yang menjadi
kerisauan sekarang adalah proses ini tidak bisa
menggantung sampai di sini, tetapi juga tidak boleh
berketerusan bolak-balik, dari pembuat UU ke MK,
kemudian ke pembuat UU lagi dan ke MK lagi dst.
Untuk itu, proposal saya adalah meletakkan dinamika
tersebut sebagai fakta yang harus dihadapkan pada
cermin yang sama yaitu konstitusi. Mengatur profil MK
harus dikembalikan kepada tafsir yang paling mendekati
cita-cita yang dituangkan dalam konstitusi. Bagaimana
menghindari conlict of interest adalah dengan menguji
argumentasi. Tidak penting argumentasi itu datang dari
siapa dan dari mana. Tetapi yang terpenting adalah
substansi argumentasi itu sendiri. Hanya argumentasi
yang sungguh-sungguh dialamatkan kepada nilai-nilai
konstitusi yang bisa melampaui kepentingan apapun.
Karena sekarang bola ada di tangan pembuat UU
(lagi), maka tindak lanjut putusan MK akan menjadi
momentum yang tepat untuk mendudukkan dan
menguji semua argumentasi tersebut.
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Putusan Ultra Petita
Konstitusional!

Kuasa Hukum
Pemohon dalam
Perkara No. 49/
PUU-IX/2011,
Muhamad Zainal Arifin
dan Grahat Nagara,
hadir dalam Sidang
Pendahuluan, Jum’at
(5/8), di ruang sidang
Pleno MK.
Humas MK/GANIE

P

embatasan
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi untuk melakukan ultra petita
(memutus lebih dari apa yang dimohonkan)
telah mengundang perdebatan. Karena, ada
yang berpendapat hal itu telah menutup ruang MK
untuk menemukan keadilan substantif, sebagiamana
dilakukan MK selama ini. Sedangkan di sisi lain, ada
yang berpendapat hal itu malah memberikan kepastian
hukum. Sebab, nantinya MK tidak lagi “liar” melalui
putusan-putusannya.
Namun kini, perdebatan itu telah usai.
Setidaknya dari sisi aturan dalam undang-undang.
Dalam putusan bernomor 48/PUU-IX/2011 MK
telah menyatakan bahwa Pasal 45A dan Pasal 57 ayat
(2a) UU 8/2011 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
tidak berlaku lagi. Perkara ini diajukan oleh Fauzan,
seorang terpidana narkoba, yang pada saat bersamaan
juga menguji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Namun, MK menolak permohonan
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Fauzan dalam uji UU Narkotika.
Adapun Pasal 45A UU 8/2011 itu berbunyi,
“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat
amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau
melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal
tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan."
Sedangkan Pasal 57 (2a) menyatakan,
“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: a.
amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2); b. perintah kepada pembuat undang-undang;
dan c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari
undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.”
Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 57 ayat
(2a) UU 8/2011 tersebut bertentangan dengan tujuan
pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum
dan keadilan, khususnya dalam rangka menegakkan
konstitusionalitas norma UU sesuai dengan Konstitusi.

Salah satu tujuan pembentukan MK, lanjut
Mahkamah, adalah membenahi hukum melalui
judicial review. Oleh karenanya, hakim konstitusi
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat guna pembentukan hukum baru melalui
putusan-putusan Mahkamah.
“Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011
tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk
(i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi
kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah
yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan
Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup
lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan
hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim
konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat,” ujar Mahkamah.
Mahkamah juga beralasan, karakter hukum
acara di MK terutama dalam perkara pengujian
undang-undang adalah untuk mempertahankan hak
dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh
konstitusi, sebagai akibat berlakunya suatu UU yang
berlaku umum (erga omnes). Oleh sebab itu, apabila
kepentingan umum menghendaki, Hakim Konstitusi

tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau
petitum yang diajukan.
“Kalaupun yang dikabulkan dari permohonan
Pemohon misalnya hanya menyangkut satu pasal
saja, akan tetapi apabila dengan dinyatakannya pasal
tertentu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, dan pasal tersebut adalah pasal inti
dari Undang-Undang maka pasal lain dalam UndangUndang yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin
untuk diperlakukan lagi. Undang-Undang demikian
tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
keseluruhan,” tegas Mahkamah.
Hal itu, lanjut Mahkamah, merupakan aturan
hukum acara dan praktik yang lazim diterapkan oleh
Mahkamah Konstitusi di berbagai negara. Salah satunya,
Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea
Selatan. Di mana pada intinya menyatakan, Mahkamah
Konstitusi memutus konstitusional tidaknya satu UU
atau suatu ketentuan dari UU tidak hanya terhadap
ketentuan yang dimohonkan pengujian. Misalnya,
seluruh ketentuan dalam UU yang dimohonkan
pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai
akibat putusan yang menyatakan inkonstitusionalnya
pasal yang dimohonkan, maka putusan inkonstitusional
dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang-undang
tersebut.
Pihak Dewan Perwakilan
Rakyat RI, tampak
hadir Ahmad Dimyati
Atmakusumah, Ruhut
Sitompul, Martin
Hutabarat, dan Ignatius
Mulyono, dalam
Sidang Mendengarkan
Keterangan Ahli, Jum’at
(16/9) di ruang sidang
Pleno MK.

Humas MK/GANIE
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“Dalam praktik, beberapa putusan Mahkamah
pernah menyatakan Undang-Undang bertentangan
dengan UUD 1945, meskipun pemohon dalam
permohonannya tidak meminta seluruh UndangUndang dibatalkan, namun berdasarkan prinsip ex
aequo et bono, hakim dapat menjatuhkan putusan yang
adil dan patut menurut hukum,” ungkap Mahkamah.
Oleh karenannya, pendapat yang menyatakan
bahwa Mahkamah melakukan penyalahgunaan
kewenangan dengan putusan yang dianggap ultra
petita, merupakan pandnagan yang keliru mengenai
fungsi pengujian UU (judicial review). “Tuduhan
selama ini bahwa MK melakukan abuse of power
dengan putusan yang dianggap ultra petita tersebut
sesungguhnya disebabkan ketidakpahaman banyak
pembuat Undang-Undang tentang fungsi judicial
review,” ujar Mantan Hakim Konstitusi Maruarar
Siahaan, yang bertindak sebagai ahli dari Pemohon
dalam Sidang Mendengarkan Ahli, Kamis (22/9) di
ruang sidang Pleno MK.
Hal tersebut tercermin pada saat peristiwa
pertama lahirnya lembaga constitutional review di
Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat tahun
1803 dalam perkara Marbury vs Madison. Dalam
putusannya, Mahkamah Agung Federal Amerika
Serikat justru jauh melebihi dari yang dimohonkan
oleh Penggugat.
Bahkan, secara keseluruhan putusan MA
Federal AS itu tidak menyangkut hal yang dimohon

oleh penggugat. Pertimbangan utamanya bahwa
dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, hakim
tidak boleh diikat sekadar pada kotak permohonan
Pemohon yang didasarkan pada motivasi kepentingan
pribadi yang bersifat individual. Kepentingan umum
mengharuskan hakim melaksanakan tugas dan
fungsinya mengawal konstitusi lebih luas dari sekedar
kepentingan pribadi yang bersifat individual.
Selain dua pasal tersebut, Mahkamah juga
telah membatalkan delapan, baik pasal ataupun bagian
pasal lainnya. Yakni: Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan
ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang
frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”; Pasal
26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan
huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal
50A; Pasal 59 ayat (2); dan Pasal 87 UU 8/2011.
Menurut Mahkamah, pokok permohonan para
Pemohon dalam menguji pasal-pasal tersebut terbukti
dan beralasan menurut hukum. Demikian dinyatakan
oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
pada sidang pembacaan putusan perkara No. 49/PUUIX/2011, Selasa (18/10) di ruang sidang Pleno MK.
(Lihat Beda Substansi, Beda Alasan)
Perkara Nomor 49 tersebut diajukan oleh para
pengajar studi hukum di beberapa perguruan tinggi
hukum. Mereka adalah Prof. Saldi Isra, Prof. Yuliandri,
Prof. Arief Hidayat, Dr. Zainul Daulay, Zainal Arifin
Mochtar, Dr. Muchamad Ali Safa’at, Dr. Fatmawati,
dan Feri Amsari.

Pemohon Prinsipal
Perkara No. 49/PUUIX/2011: Saldi Isra, Feri
Amsari, serta Yuliandri
dan Fatmawati (tidak
tampak) didampingi
kuasa hukumnya, pada
sidang Pendahuluan,
Jum’at (5/8), di ruang
sidang Pleno MK.

Humas MK/GANIE

12

KONSTITUSI Oktober 2011

Dissenting Opinion
Dalam putusan Perkara No. 49, terdapat
dissenting opinion oleh Hakim Konstitusi Harjono.
Dalam dissenting-nya, Harjono membagi pasal-pasal
yang diuji ke dalam tiga kriteria. Pertama, pasal-pasal
yang keberadaannya dapat menggangu kemandirian
Mahkamah sebagai lembaga peradilan yang merdeka
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 UUD
1945. Kedua, pasal-pasal yang keberadaannya tidak
mengganggu kemandirian Mahkamah namun tidak
dapat dilaksanakan karena dalam pasal tersebut
terdapat kekurangsempurnaan dalam penyusunannya.
Ketiga, pasal yang tidak termasuk dalam
dua kriteria sebelumnya tetapi berkaitan langsung
dengan kepentingan hakim dan bukan kepentingan
kelembagaan. “Terdapat kepentingan pribadi hakim
dalam pasal yang bersangkutan,” ungkap Harjono.
Menurut dia, dalam kategori ketiga inilah
Mahkamah harus berhati-hati untuk menentukan
sikap yang tentunya tercermin dalam alasan-alasan
pengambilan keputusannya.
"Kalau sementara ini Mahkamah dikatakan
memberikan keadilan kepada Pemohon persoalannya
adalah dengan dasar apa Mahkamah mengatasnamakan
keadilan dalam memutus yang menyangkut hakimnya
sendiri. Kalau Mahkamah sering melakukan judicial
activism selama ini maka demi citranya dalam
menghadapi kasus yang demikian Mahkamah haruslah
melakukan judicial self restriction hal demikian untuk

menghormati kewenangan yang dimiliki oleh pembuat
Undang-Undang,” ujarnya.
Begitu pula pandangan Harjono atas perubahan
rumusan dalam beberapa pasal terkait persyaratan
sebagai Hakim Konstitusi, khususnya dalam Pasal
15 ayat (2) huruf h UU 8/2011. Menurut Harjono,
rumusan dalam ketentuan itu sudah logis dan memang
sepatutnya diserahkan kepada pembuat undang-undang
untuk merumuskannya. “Semua materi perubahan
tersebut adalah materi yang menjadi kewenangan
pembuat undang-undang dan substansinya tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,” tegasnya.
“Dari pertimbangan rasional adalah sangat beralasan
mengapa usia pensiun hakim konstitusi diperpanjang
karena syarat calon hakim konstitusi diperberat oleh
perubahan tersebut.”
Menurut dia, kalaupun dianggap merugikan
maka ketentuan tersebut juga hanya merugikan
beberapa Pemohon saja. Karena, diantara Pemohon
ada yang belum berusia 47 tahun dan tidak bergelar
doctor atau magister. Oleh karena itu, yang semestinya
mempunyai legal standing pada permohonan tersebut,
lanjutnya, adalah Saldi Isra karena umurnya baru 42
tahun, Zainal Arifin Mochtar karena umur masih 33
tahun dan belum bergelar doktor, Muchamad Ali
Safa’at karena berumur 35 tahun, Fatmawati karena
umur baru 37 tahun, serta Feri Amsari karena belum
bergelar doktor dan umur 30 tahun. (Dodi)

Beda Substansi, Beda Alasan

S

etidaknya ada 16 rumusan, baik pasal ataupun bagian pasal/ayat, dalam Undang-Undang No. 8/2011
tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan tidak mengikat
oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan ini. Pasal-pasal tersebut ada yang berkaitan langsung
dengan kewenangan MK, ada pula yang tidak. MK pun kemudian memberikan alasan dan pertimbangan
hukum yang berbeda-beda pada setiap pasal yang dinyatakan tidak mengikat tersebut. Dengan tentu saja
menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar uji konstitusionalitas.
Misalnya terhadap pasal yang berkaitan dengan kewenangan MK, Pasal 50A. Pasal ini pada
intinya melarang MK untuk menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum
dalam putusannya. Dalam Putusan No. 49/PUU-IX/2011, MK berpandangan bahwa rumusan dalam
pasal tersebut adalah bertentangan dengan Konstitusi. Karena, telah mereduksi kewenangan MK sebagai
kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Lain lagi alasan MK atas uji Pasal 10 UU 8/2011. Menurut MK, norma pada pasal ini telah
mengandung kekeliruan atau kesalahan legislasi. “Seharusnya, perubahan penjelasan tersebut termuat
dalam bagian Penjelasan,” tegas Mahkamah dalam putusannya.
Dengan kata lain, MK menggunakan pertimbangan beragam tergantung pada substansi pasal yang
sedang diujinya. Untuk mengetahui tiap pertimbangan hukum pada tiap pasal, berikut disajikan secara
singkat ketentuan, rumusan, serta pendapat Mahkamah pada masing-masing rumusan.
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Tabulasi Ketentuan yang dibatalkan oleh MK dalam Putusan No. 49/PUU-IX/2011
No.

Ketentuan dalam
UU 8/2011 yang
dibatalkan

1.

Pasal 4 ayat (4f),
ayat (4g), dan
ayat (4h)

Rumusan

Pasal 4:
Ayat (4f)
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1
(satu) kali rapat pemilihan.
Ayat (4g)
Calon yang memperoleh suara terbanyak
dalam pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua
Mahkamah Konstitusi.
Ayat (4h)
Calon yang memperoleh suara terbanyak
kedua dalam pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

2.

Pasal 10

Penjelasan Pasal 10 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
Ayat (1)
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi
langsung memperoleh kekuatan hukum
tetap sejak diucapkan dan tidak ada
upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat
final dalam putusan Mahkamah Konstitusi
dalam Undang-Undang ini mencakup
pula kekuatan hukum mengikat (final and
binding).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pendapat DPR”
adalah pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden yang diambil dalam Keputusan
Paripurna sesuai dengan Undang-Undang
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pendapat Mahkamah






Jika dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kendala
dikemudian hari ketika terjadi kekosongan pimpinan MK
(ketua/wakil ketua) atau pimpinan MK berhalangan tetap
sebelum masa jabatan dari salah satunya berakhir.
Jika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum
(dead lock), yaitu kekosongan salah satu pimpinan Mahkamah
Konstitusi.
Berpotensi menghambat hak dari salah satu ketua/wakil ketua
MK yang terpilih, sehingga menghambat juga terhadap kinerja
MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan. Sehingga merugikan hak konstitusional
warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin
oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengandung kekeliruan atau kesalahan legislasi, seharusnya
perubahan penjelasan tersebut termuat dalam bagian Penjelasan
bukan dalam batang tubuh dari Undang-Undang. Selain itu, telah
menimbulkan ketidakpastian hukum.

3.

4.

Pasal 15 ayat (2)
huruf h sepanjang
frasa
“dan/atau
pernah menjadi
pejabat negara”.

Pasal 15 Ayat (2):
Untuk dapat diangkat menjadi hakim
konstitusi, selain harus memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
seorang calon hakim konstitusi harus
memenuhi syarat:
…
h. mempunyai pengalaman kerja di bidang
hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun
dan/atau pernah menjadi pejabat negara.



26 ayat (5)

Hakim konstitusi yang menggantikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi
yang digantikannya.










5.

Pasal 27A ayat (2)
huruf c, huruf d,
dan huruf
e; ayat (3); ayat
(4); ayat (5); dan
ayat (6).

Pasal 27A



Ayat (2)
Untuk menegakkan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi yang keanggotannya terdiri
atas:
…
c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang hukum; dan
e. 1 (satu) orang hakim agung.



Ayat (3)
Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis
Kehormatan
Mahkamah
Konstitusi
berpedoman pada:
a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim Konstitusi;
b. tata beracara persidangan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
dan
c. norma dan peraturan perundangundangan.

Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil
dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang
warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi,
karena frasa a quo dapat ditafsirkan secara kumulatif atau
alternatif.
Tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua
orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi
syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan
tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum
yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945.
Menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih
sebagai hakim konstitusi karena hanya melanjutkan sisa
masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.
Penggantian hakim konstitusi tidak sama dengan penggantian
antarwaktu anggota DPR dan DPD.
Masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam Pasal
22 UU MK tidak dapat ditafsirkan lain kecuali lima tahun,
baik yang diangkat secara bersamaan maupun bagi hakim
konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi yang berhenti
sebelum masa jabatannya berakhir. Mempersempit makna
Pasal 22 UU MK dengan tidak memberlakukannya bagi
hakim konstitusi pengganti untuk menjabat selama lima tahun
adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang
dijamin konstitusi.
Tidak akan menjamin kesinambungan kinerja Mahkamah
dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta menimbulkan
ketidakadilan bagi hakim konstitusi yang mengganti.
Masuknya unsur DPR, unsur Pemerintah dan satu orang
hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(MKMK) yang bersifat permanen justru mengancam dan
mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung
kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya. Adanya ketiga unsur itu juga berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan karena dapat menjadi pihak
yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.
Keanggotaan MKMK dari unsur Komisi Yudisial, DPR,
Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan
kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi
keanggotaan MKMK sarat dengan kepentingan sektoral,
oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan
imparsialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun
kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan para
anggota MKMK yang anggotanya selain dari MK, juga dari
unsur lain yang independen dan tidak partisan.
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Ayat (4)
Tata beracara persidangan Majelis
Kehormatan
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b memuat mekanisme penegakan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Konstitusi dan jenis sanksi.
Ayat (5)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. pemberhentian sementara; atau
c. pemberhentian.
Ayat (6)
Keanggotaan
Majelis
Kehormatan
Mahkamah Konstitusi yang berasal dari
hakim konstitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh
Mahkamah Konstitusi.
6.

Pasal 50A

Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tidak menggunakan undang-undang
lain sebagai dasar pertimbangan hukum.







7.

Pasal 59 ayat (2)

Jika diperlukan perubahan terhadap
undang-undang yang telah diuji, DPR atau
Presiden segera menindaklanjuti putusan
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.





8.

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku:
a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat
sebagai Ketua atau Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi tetap menjabat
sebagai Ketua atau Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi sampai dengan
masa jabatannya berakhir berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi; dan
b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat
tetap menjabat sampai dengan
diberhentikan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Diolah dari Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011
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Pelarangan terhadap
Mahkamah untuk menggunakan
Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum
adalah mereduksi kewenangan Mahkamah sebagai kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan.
Penggunaan
Undang-Undang
lain
sebagai
dasar
pertimbangan hukum justru untuk menciptakan kepastian
hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.
Jika pasal a quo diterapkan maka akan membatasi tugas dan
fungsi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan yang
diberikan oleh UUD 1945.
Norma a quo tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian
hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti
putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan
Mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan
mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden
sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan
berdasarkan UUD 1945 sekaligus sebagai konsekuensi
faham negara hukum demokratis yang konstitusional.
Mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau Presiden”,
karena berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap
rancangan Undang-Undang dibahas bersama oleh DPR dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Kenyataannya pasal a quo justru mengandung norma yang
bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh
ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II
Huruf C.4, angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Ketentuan a quo memberlakuan dua Undang-Undang
sekaligus dalam satu Undang-Undang, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat
adalah untuk menjamin kepastian hukum.
Melanggar asas pembentukan peraturan perundangundangan
khususnya asas ‘dapat dilaksanakan’. Selain itu juga
menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, karena ada pasal
yang langsung berlaku dan dilaksanakan, namun ada juga
yang tidak langsung berlaku.

UU MK Kembali Diuji

Ramai-Ramai Perbaiki Permohonan

A

ndi M. Asrun, kuasa hukum Pemohon
dalam Perkara No. 63/PUU-IX/2011
menyatakan pihaknya telah memperbaiki
permohonan sesuai saran Panel Hakim
pada persidangan sebelumnya. Demikian dinyatakan
dalam Sidang pemeriksaan perbaikan permohonan,
Rabu (26/10) di Ruang Sidang Panel MK. Pemohon
Prinsipal dalam perkara ini adalah Tonny Tesar dan
Frans Sanadi.
Asrun mengungkapkan, pihaknya telah
melakukan perbaikan pada beberapa bagian
permohonan, terutama pada bagian perihal dan
petitum.
“Ada perbaikan terkait penjelasan Pasal 10 ayat
(1) UU MK,” ujarnya. Selain itu, menurutnya, pada
bagian lainnya juga telah diperbaiki. “Perubahan
dalam amar putusan,” katanya. “Kami tidak masuk ke
kasus konkret.”
Kemudian dia memberikan beberapa pejelasan
lainnya terkait perbaikan-perbaikan yang telah
dilakukannya kepada Panel Hakim yang terdiri dari
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua),
Hakim Konstitusi Muhammad Alim, dan Hakim

Humas MK/Ganie

Kuasa hukum
Pemohon, Andi
M. Asrun dalam
sidang perbaikan
permohonan uji
materi UU MK,
Rabu (26/10).

Konstitusi Anwar Usman. Karena ada beberapa salah
ketik pada permohonannya. Sidang selanjutnya,
Pemohon diminta menunggu perkembangan selanjutnya
yang akan diberitahu kembali oleh pihak MK.
“Kami akan menyampaikan ke Rapat
Pemusyawaratan Hakim dulu,” ucap Fadlil kepada
Pemohon.
Dalam permohonannya, Pemohon menguji Pasal
10 ayat (1) UU No. 24/2003 beserta penjelasannya
sebagaimana diubah dalam UU No. 8/2011 tentang
Mahkamah Konstitusi. Pada intinya, pasal tersebut
menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final.
Putusan Final Mengandung Diskriminasi
Terkait pengujian pasal yang sama, kembali
digelar sidang MK yang diajukan oleh Salim Alkatiri,
seorang dokter di Pulau Buru dan staf ahli di Pemda
Kabupaten Hulu Selatan, Provinsi Maluku.
Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011 UU MK berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
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final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD
1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d.
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
Pasal tersebut, menurut Salim, bertentangan
dengan Pasal 28I Ayat (2), dan Pasal 27 Ayat (1)
UUD 1945. Salim mendalilkan, putusan MK yang
bersifat final menutup peluangnya untuk menempuh
jalur hukum lain. Salim menganggap putusan final
mengandung diskriminasi. Dia membandingkan
dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang
bertingkat mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi dan Kasasi di MA. Selain itu ada upaya hukum
Peninjauan Kembali (PK).
“Ini kan diskriminatif. Dua instansi ini adalah
instansi yang sama. Mengapa ada satu, ada peninjauan
kembali, satu tidak ada peninjauan kembali?” dalil
Salim.
Putusan final MK merugikannya karena
menutup peluangnya untuk mengikuti Pemilukada
Kabupaten Buru Selatan. Pasangan Salim Alkatiri-La
Ode Badwi tidak lolos verifikasi antara lain karena
Salim pernah dijatuhi pidana selama dua tahun penjara
karena melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman
hukumannya di atas lima tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Menanggapi permohonan Salim, Hakim Achmad
Sodiki menyatakan, wewenang MK untuk mengadili

tingkat pertama dan terakhir, putusannya final untuk
menguji UU, adalah bunyi Pasal 24C Ayat (1) UUD
1945. “Mahkamah itu tidak berwenang mengubah
Undang-Undang Dasar, yang mengubah itu adalah
MPR. Maka, yang sebaiknya usulan itu disampaikan
pada MPR,” saran Sodiki.
Melemahkan MK
Sementara itu UU No. 8/2011 tentang Perubahan
Atas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Kamis (13/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara
yang teregistrasi dengan No. 68/PUU-IX/2011 ini
dimohonkan oleh Bambang Supriyanto, Max Boli
Sabon, Eddie I. Doloksaribu, Ari Lazuardi Pratama,
Andriko Sugianto Otang serta Muhammad Anshori.
Bambang Supriyanto selaku juru bicara Para
Pemohon memohon pengujian Pasal 45A, Pasal 57
ayat (2a), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) huruf
b dan huruf h UUMK.
Menurut Bambang, pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 28C
Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal
28H Ayat 1. “Perubahan UU MK yang baru dari UU
No.24/2003 menjadi UU No.8/2011 justru melemahkan
UU MK sebelumnya. Padahal MK merupakan anak
kandung reformasi,” kata Bambang.
Tak hanya itu, lanjut Bambang, MK merupakan
palang pertama berkaitan dengan permohonan

Salim Alkatiri
Pemohon dalam uji
UU MK, beranggapan
putusan final MK
diskriminatif.
Humas MK/Ganie
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Pong Hardjatmo
selaku Pemohon
dalam uji materi
UU MK, dalam
sidang perbaikan
permohonan, Rabu
(5/10).

Humas MK/Ganie

pemakzulan Presiden jika terbukti bersalah. Demikian
diungkapkan Bambang kepada Majelis Hakim
Panel yang diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar.
Menurut Bambang, Pasal 45a, pasal 57 ayat
(2a) dan pasal 59 ayat (2) UU MK melemahkan
eksistensi MK karena menghalanginya untuk dapat
berperan secara optimal sebagai   the constitution
guardian. Pembatasan kewenangan MK sebagaimana
diatur dalam Pasal 57 ayat (2a) dan Pasal 59 ayat (2)
UU MK telah membuat peran MK dengan sembilan
orang hakim konstitusi menjadi tidak diberdayakan
secara optimal.  
Pasal 59 ayat (2) UU MK, lanjut Bambang, bukan
solusi yang tepat untuk mengisi kekosongan hukum
sebagai akibat suatu pasal atau ayat dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan
putusan MK.
Penambahan Pasal Pengujian
Sidang lanjutan terhadap pengujian UU No.
8/2011 tentang Perubahan UU No. 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali digelar MK
pada Rabu (5/10) di Ruang Sidang Panel MK. Sidang
perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan No.
53/PUU-IX/2011 ini diajukan oleh Pong Hardjatmo.
Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut,
Gatot Goei selaku kuasa hukum Pemohon memaparkan
beberapa perbaikan yang dilakukan, di antaranya

penambahan pasal yang akan diuji yaitu Pasal 48 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU Partai Politik.
“Kami juga melakukan perubahan, terkait dengan
sistematika yang disarankan oleh Majelis Hakim.
Dimana terkait dengan kedudukan hukum, sudah kami
pisahkan. Terus, kemudian juga terkait dengan alasanalasan permohonan juga sudah kami pisahkan, dan juga
sudah kami bagi ke dalam sub bab,” katanya.
Goei menjelaskan terkait dengan sub bab alasanalasan permohonan, keterkaitan dengan korupsi di
parpol dan parpol yang tidak pro-rakyat bertentangan
dengan tujuan negara. Yang kedua, lanjut Goei,
kekuasaan partai politik dalam UUD 1945 sangat besar
dan menentukan masa depan kehidupan berbangsa.
Kemudian, Goei juga menjelaskan pembubaran
parpol oleh rakyat melalui MK merupakan due process
of law.
“Yang keempat, partai politik tidak dapat
dibubarkan oleh rakyat, bertentangan dengan prinsip
kedaulatan rakyat. Yang kelima, ketentuan Pasal 48
ayat (1), (2), (3), dan (6) UU Partai Politik bertentangan
dengan Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 24c maksud kami.
24C ayat (1) dan 28D ayat (1), dan pasal 68 ayat (1)
UU MK bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 27
Ayat (1), Pasal 28H Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1), Ayat
(2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,” urainya.
Sebelumnya, para Pemohon dalam sidang
perbaikan permohonan mendalilkan bahwa Pasal 68
ayat (1) tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya,
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pada frasa pemerintah tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Kecuali sepanjang dimaknai tidak
hanya pemerintah yang dapat mengajukan pembubaran
partai politik di MK, tetapi juga, dapat pula perorangan
warga negara Indonesia, dan badan hukum.
Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan
tersebut dalam perbaikan tadi, pertama kami meminta
Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan para
Pemohon. Bahwa Pemohon meminta Mahkamah
menyatakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang 24 tahun
2003 tentang MK, dan seterusnya, frasa pemerintah

Pemohon memaparkan beberapa perbaikan
yang dilakukan, di antaranya penambahan
pasal yang akan diuji yaitu Pasal 48 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU Partai
Politik.
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
secara bersyarat, kecuali sepanjang dimaknai tidak
hanya pemerintah yang dapat mengajukan pembubaran
partai politik ke Mahakmah Konstitusi. Tapi dapat
pula perorangan warga negara Indonesia dan badan
hukum yang mengajukan pembubaran partai politik
ke Mahkamah Konstitusi.
Selain itu Pemohon meminta Mahkamah
menyatakan Pasal 68 ayat (1) tentang Mahkamah dan

seterusnya, pada frasa pemerintah tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Kecuali sepanjang
dimaknai tidak hanya pemerintah yang dapat
mengajukan pembubaran partai politik di MK, tetapi
juga, dapat pula perorangan warga negara Indonesia,
warga negara Indonesia dan badan hukum.
Di samping itu, Pemohon meminta agar
Mahkamah menyatakan Pasal 48 ayat (1), (2), (3),
dan (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dan seterusnya bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 pada
frasa dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan
kepengurusan oleh Pengadilan Negeri. Sementara
Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 berbunyi,
“Dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan
sementara partai politik yang bersangkutan sesuai
dengan tingkatannya oleh Pengadilan Negeri”, paling
lama satu tahun.
Sedangkan Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 2
Tahun 2008 pada frasa telah dibekukan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan frasa lagi.
Kemudian Pasal 48 ayat (6) UU Nomor 2 Tahun
2008 pada frasa dikenai sanksi administrasi berupa
pembekuan sementara kepengurusan partai politik
yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh
Pengadilan Negeri serta aset dan sahamnya disita
untuk negara. (Nur Rosihin Ana/Lulu Anjarsari/Dodi
Haryadi/mh)

Para Pemohon
dalam uji materi UU
MK, pada Kamis
(13/10) di Ruang
Sidang MK.

Humas MK/Ganie
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Ruang Sidang

Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan

MK: Hewan Tidak Halal Tidak
Disyaratkan Sertifikat Halal

Humas MK/ilham

Majelis Hakim Konstitusi membacakan Putusan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, di depan
para Pemohon, Pemerintah/DPR, dan Pihak Terkait, Kamis (6/10).

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pembacaan putusan Perkara
No. 2/PUU-IX/2011, Kamis
(6/10). Pengujian UU No. 18/2009
tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan terhadap UUD 1945 dimohonkan
oleh empat Pemohon. Dari keempat
permohonan yang diajukan masingmasing Pemohon, permohonan Pemohon I
ditolak untuk seluruhnya dan mengabulkan
permohonan Pemohon II, Pemohon
III, dan Pemohon IV untuk sebagian.
Keempat Pemohon yang mengajukan uji
materi UU tersebut, yaitu Deni Juhaeni,
pedagang telur ayam, I Ketut Griawan
Wijaya, pedagang daging babi, Netty Retta
Herawaty Hutabarat, pedagang daging
anjing, dan Bagus Putu Mantra, peternak
babi.

Para Pemohon selaku pelaku
usaha produk hewan sesuai ketentuan
UU Peternakan dan Kesehatan Hewan
harus mengantongi Sertifikat Veteriner
dan Sertifikat Halal jika ingin menjual
atau mengedarkan produknya di wilayah
hukum NKRI. Pemohon menilai ketentuan
mengenai Sertifikat Veteriner dan
Sertifikat Halal ini dinilai memberatkan
kegiatan usaha untuk mempertahankan
kelangsungan hidup dan kehidupan yang
dijamin oleh UUD 1945.
Mengenai dalil Pemohon I yang
mempersoalkan
sertifikat
veteriner,
Mahkamah berpendapat memang tidak
mungkin untuk membuat sertifikat atas
beribu-ribu, beratus ribu, bahkan berjuta
butir telur setiap hari, baik yang dijual
oleh Pemohon I maupun yang dijual oleh
penjual lainnya apabila satu sertifikat

veteriner untuk setiap butir telur. Kesulitan
tidak hanya bagi Pemohon I yang tak
sanggup mengurus sertifikat sebanyak
itu, juga Pemerintah tidak akan sanggup
membuat beribu-ribu, beratus ribu, bahkan
berjuta sertifikat veteriner setiap harinya.
Kesulitan yang menjadi keberatan
Pemohon I tersebut telah dijawab oleh
Pemerintah dalam keterangannya bahwa
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
22/1983 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Peraturan Menteri Pertanian
No. 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang
Persyaratan Rumah Potong Hewan
Ruminansia dan Unit Penanganan Daging
dapat disimpulkan bahwa sertifikasi
veteriner terhadap telur dilakukan
terhadap sistem produksi, penyimpanan
dan pengangkutan, tidak terhadap butir
per butir telur.
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Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, ke
khawatiran Pemohon I tidak akan terjadi
karena pemberian sertifikat veteriner
tersebut tidak dipersyaratkan untuk setiap
butir telur melainkan hanya dipersyaratkan
terhadap sistem produksi, penyimpanan,
dan pengangkutan. Dengan demikian
Mahkamah menilai dalil permohonan
Pemohon I tidak beralasan hukum.
Tidak disyaratkan sertifikasi halal
Kemudian dalil Pemohon II,
Pemohon III, dan Pemohon IV yang
mengemukakan bahwa mustahil bagi
mereka akan mendapatkan sertifikat
halal, menurut Mahkamah, dalil tersebut
adalah benar. Alasannya, Pemohon II
adalah pedagang daging babi, yang
barang dagangannya memang tidak halal
untuk umat muslim. Pemohon III adalah
penjual daging anjing yang dagangannya
pada umumnya memang tidak untuk
dikonsumsi. Sedangkan Pemohon IV
sebagai peternak dan penjual babi yang
barang dagangannya tidak memerlukan
sertifikat halal, sehingga secara fakta
bidang usaha Pemohon II, Pemohon
III, dan Pemohon IV merupakan atau
berhubungan dengan hewan atau produk
hewan yang tidak halal.

Mahkamah berpendapat, Pasal
58 ayat (4) UU No. 18/2009
bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai bagi
produk hewan yang memang
tidak halal, tidak disyaratkan
adanya sertifikat halal.
Oleh karena itu, kalau kewajiban
adanya selain sertifikat veteriner, juga
sertifikat halal sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 58 ayat (4) UU No. 18/2009,
usaha Pemohon II, Pemohon III, dan
Pemohon IV akan berhenti, berarti hilangnya
mata pencaharian untuk kehidupan mereka,
Mahkamah berpendapat bahwa tidak
mungkin produk hewan tersebut mendapat
sertifikat halal, sama dengan sikap
Pemerintah terhadap permohonan a quo,
sebagaimana yang ditulis dalam kesimpulan
halaman 12 huruf b.
Sikap Pemerintah yang tidak
mensyaratkan sertifikat halal bagi
produk hewan yang memang tidak
halal, sudah diatur antara lain dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/
Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman
Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha
Pangan Asal Hewan yang dalam Pasal

2 ayat (2) menyatakan, ”Peraturan ini
bertujuan untuk: a. mewujudkan jaminan
pangan asal hewan yang aman, sehat,
utuh, dan halal; b. mewujudkan jaminan
pangan asal hewan yang aman, sehat, dan
utuh untuk pangan asal babi.
Peraturan Menteri Pertanian a quo
memang tidak mewajibkan syarat halal
bagi pangan asal babi. Demikian pula
tidak mungkin Lembaga Pengkajian
dan Pengawasan Obat dan Makanan
dan Majelis Ulama Indonesia (LPOMMUI) sebagai institusi yang berwenang
memberikan sertifikat halal, memberikan
sertifikat halal dimaksud, yaitu mengenai
produk hewan yang berasal dari hewan
lain bagi golongan masyarakat tertentu,
yang mempercayai hewan tersebut sebagai
hewan yang suci atau hewan yang dilarang
untuk dikonsumsi, maka meskipun untuk
produk hewan yang berasal dari hewan
lain tersebut telah mendapat sertifikat
veteriner maupun sertifikat halal pastilah
tidak berlaku bagi mereka yang menganut
kepercayaan tersebut.
Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa Pasal 58 ayat (4) UU
No. 18/2009 bertentangan dengan UUD
1945 sepanjang tidak dimaknai bagi
produk hewan yang memang tidak halal,
tidak disyaratkan adanya sertifikat halal.
Dalam
konklusinya,
akhirnya
Mahkamah
menyatakan
dalil-dalil
Pemohon I tidak beralasan menurut hukum.
Sedangkan untuk dalil-dalil Pemohon II,
Pemohon III, dan Pemohon IV terbukti
untuk sebagian. Usai membacakan
konklusi, Ketua MK Moh. Mahfud MD
membacakan amar putusan Mahkamah.
”Amar
putusan
mengadili,
menyatakan,
menolak
permohonan
Pemohon I untuk seluruhnya. Mengabulkan
permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan
Pemohon IV untuk sebagian,” ujar Mahfud
membacakan amar putusan Mahkamah.
(Yusti Nurul Agustin/Nano Tresna A./mh)

Reaksi Pemohon saat MK mengabulkan
permohonannya pada uji materi UU Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Kamis (6/10).
Humas MK/ilham

22

KONSTITUSI Oktober 2011

Pengujian UU Dana Pensiun

Permohonan Tiga Pensiunan PT. Telkom
Tidak Diterima
Tiga Pensiunan PT Telkom sebagai Pemohon uji
materi UU Dana Pensiun, dalam sidang pembacaan
putusan, Kamis (13/10).

Humas MK/GANIE

P

ermohonan uji UU No.11/1992
tentang
Dana
Pensiun
dinyatakan tidak dapat diterima
oleh Mahkamah Konstitusi.
“Mahkamah tidak berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a
quo,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD didampingi para
hakim konstitusi lainnya, dalam sidang
pembacaan putusan, Kamis (13/10) di
ruang sidang Pleno MK.
Mahkamah berpendapat, Pasal 27
ayat (1) UU Dana Pensiun sama sekali
tidak mengatur tentang manfaat pensiun,
sebagaimana dipersoalkan oleh para
Pemohon. Dalam hal ini, para Pemohon
menginginkan agar manfaat pensiun
didasarkan pada lama masa kerja, besar
gaji pokok dan pangkat.
Setelah menilai dalil-dalil para
Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut, bahwa pokok masalahnya
ialah pengujian konstitusionalitas Pasal
27 ayat (1) UU 11/1992 yang menyatakan
“Peserta yang pensiun pada usia pensiun
normal atau setelahnya, berhak atas manfaat
pensiun yang dihitung berdasarkan rumus
pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya

sampai saat pensiun” terhadap Pasal 28I
Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar
apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif tersebut.”
Oleh sebab itu, menurut para
Pemohon, orang yang berhak pensiun
adalah peserta pensiun yang telah mencapai
usia nomal pensiun atau orang setelahnya.
Hal ini berarti, bahwa dimungkinkan
peserta pensiun pada usia setelah usia
pensiun normal, sehingga perhitungan
manfaatnya juga berlainan.
Selain itu, para Pemohon merasa
dirugikan dengan adanya surat Direktur
Utama P.T.Telkom Nomor 485/PS.560/
SDM-30/2004, tanggal 30 Juni 2004 yang
membuat rumusan manfaat pensiun dengan
membagi penerima pensiun menjadi tiga
kelompok yang satu sama lain berbeda.
Menurut para Pemohon, pembedaan
pembagian
tersebut
menimbulkan
kondisi diskriminatif dan ketidakadilan
di antara penerima pensiun khususnya
para Pemohon yang pensiun sebelum
Agustus 2000. Dengan demikian, pasal
ini tidak mengatur rumus manfaat pensiun

yang menetapkan harus sama di antara
semua peserta atau tidak merekayasa
perhitungan yang berbeda bagi sebagian
dari peserta dengan alasan masa pensiun
yang berbeda.
Menanggapi dalil-dalil para Pe
mohon tersebut, Mahkamah berpendapat
bahwa sudah tepat cara penghitungannya
yang didasarkan atas rumus pensiun yang
berlaku bagi kepesertaannya sampai
saat pensiun karena tidak mungkin
merumuskan rumusan pensiun sebelum
sampai saat pensiun. Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang tersebut sama sekali
tidak mengatur tentang manfaat pensiun.
Para Pemohon menginginkan agar
manfaat pensiun didasarkan kepada
lamanya masa kerja, besarnya gaji pokok
dan pangkat, tidak seperti yang tertuang
dalam Surat Direktur Utama P.T. Telkom
Nomor
485/PS.560/SDM-30/2004,
tanggal 30 Juni 2004, yang merupakan
implementasi Pasal 27 ayat (1) UndangUndang tersebut.
Oleh karena yang dipermasalahkan
para Pemohon adalah SK Direktur Utama
yang bukan merupakan Undang-Undang
maka Mahkamah tidak berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan tersebut.
Bertindak
sebagai
Pemohon
dalam Perkara No. 25/PUU-IX/2011 ini
adalah Hasanuddin Shahib, Kusnendar
Atmosukarto, dan Suharto yang semuanya
adalah pensiunan PT. Telkom. Selain itu,
menurut para Pemohon, Pasal 27 ayat (1)
UU Pensiun juga telah memberi peluang
dan berpotensi terjadi kesewenangan
dan ketamakan. Mereka berkesimpulan,
ketentuan tersebut setidaknya bertentangan
dengan Pasal Pasal 28I Ayat (1) UUD
1945. (Dodi Haryadi/Nano Tresna A./mh)
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Pengujian UU Perkawinan

Sinta Nuriyah Minta Perketat Syarat
Jatuhkan Talak
Ahli Pemohon Sinta Nuriyah Wahid dalam sidang
Pengujian UU Perkawinan pada Selasa (11/10).

Humas MK/Ganie

P

erlu adanya pembatasan ketat
dalam syarat menjatuhkan talak
bagi para suami agar tidak
terjadi kesewenangan terhadap
perempuan (istri). Hal ini disampaikan
oleh Ahli Pemohon Ketua Umum Yayasan
Puan Amal Hayati, Sinta Nuriyah Wahid
dalam sidang lanjutan pengujian UU No.
1 tentang Perkawinan pada Selasa (11/10),
di ruang sidang Pleno MK. Sidang perkara
yang diregistrasi oleh Kepaniteraan
MK dengan No. 38/PUU-IX/2011 ini
dimohonkan oleh Halimah Agustina binti
Abdullah Kamil.
“Mudahnya menjatuhkan talak dapat
menyebabkan timbulnya kemaksiatan.
Talak boleh dilakukan sepanjang memberi
kemaslahatan dan tidak menjadikan
perceraian sebagai kontrol agar hak
para suami tersebut tidak dipergunakan
sembarangan
dan
semena-mena,”
urai Sinta di hadapan Majelis Hakim
Konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD.
Selain itu, Sinta mengungkapkan
perlu adanya telaah mendalam mengenai
Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan.
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Menurut Sinta, dalam menjatuhkan
talak, seorang suami juga harus
mementingkan
martabat
istrinya.
“Pembatasan yang ketat perlu dilakukan
terhadap aturan menjatuhkan talak. Hal
itu agar lelaki tukang cicip dan suka
menjatuhkan talak tidak bisa melakukan
legitimasi dengan menggunakan pasal
a quo. Jika pasal ini tetap diabaikan, maka
akan mengabaikan usaha suami-istri dalam
memperbaiki perselisihan,” jelasnya.
Pembebasan Kelompok Marjinal
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
kembali menyidangkan perkara No. 38/
PUU-IX/2011, Selasa (25/10). Perkara
pengujian UU No.1/1974 tentang
Perkawinan yang diajukan oleh Halimah
Agustina beragendakan mendengarkan
keterangan ahli dari Pemohon. Hadir
sebagai ahli dari Pemohon, yaitu Siti
Musdah Mulia seorang pakar sejarah
dan politik Islam.
Siti Musdah Mulia memulai
penjelasannya
mengenai
perceraian
dalam Islam dengan mengatakan Islam
adalah agama yang membawa rahmat

bagi semesta alam. Salah satu bentuk
rahmat yang dibawa Islam, yaitu dengan
menjanjikan pembebasan bagi kelompok
marjinal, termasuk kaum perempuan. Guna
mewujudkan janji pembebasan terhadap
kaum marjinal, ajaran-ajaran Islam sarat
nilai-nilai persamaan, persaudaraan, dan
kebebasan.
”Sayangnya nilai-nilai luhur dan
ideal tersebut ketika berinteraksi dengan
budaya manusia mengalami banyak
distorsi seperti yang terlihat pada tafsir
mengenai perkawinan dan perceraian,”
papar Musdah yang juga merupakan Dosen
Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Dikatakan Musdah lagi, Islam
menggariskan sejumlah aturan terkait
relasi antarmanusia yang disebut dengan
muamalah. Di dalamnya ada aturanaturan khusus terkait relasi suami-istri
dalam perkawinan yang disebut dengan
munakahat.
Dalam konteks muamalah, Islam
menegaskan laki dan perempuan samasama ciptaan Tuhan, keduanya berpotensi
menjadi khalifatul ‘ardh, sebaliknya
keduanya pun berpotensi menjadi fasadun
fil ‘ardh.
“Keduanya dijanjikan pahala atas
kebaikan yang mereka lakukan, tetapi

“Mudahnya menjatuhkan talak menyebabkan timbulnya kemaksiatan.
Talak boleh dilakukan sepanjang
memberi kemaslahatan dan tidak
menjadikan perceraian sebagai
kontrol agar hak para suami tidak
dipergunakan sembarangan dan
semena-mena,”
SINTA NURIYAH WAHID

dari ibadah kepada Allah SWT,” tandas
Musdah.
Guna
memahami hakikat per
kawinan dalam Islam itu, ujar Musdah
harus mengurai dan mengkaji seluruh ayat
terkait perkawinan dengan menggunakan
metode tematik atau holistik sekaligus,
lalu mencari benang merah yang menjadi
inti sari dari seluruh penjelasan ayat-ayat
tersebut. Menurut Musdah terdapat 5
prinsip dalam perkawinan:
1)
2)
3)
4)

Humas MK/Ganie

Siti Musdah Mulia selaku Ahli Pemohon sedang memberi penjelasan dihadapan Majelis Hakim Konstitusi,
Selasa (25/10).

juga hukuman dan dosa atas kejahatan dan
kemungkaran yang mereka lakukan. Islam
sungguh-sungguh mengakui ada perbedaan
biologis antara laki dan perempuan. Tetapi
hak dan kewajiban mereka sebagai manusia
dan sebagai hamba itu adalah sama,
keduanya merupakan mitra sejajar yang
setara, baik dalam kehidupan keluarga
maupun dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara,” urai Musdah.
Dijelaskan Musdah, ajaran Islam
mempunyai dua aspek penting, aspek
vertikal dan horizontal. Aspek vertikal
menjelaskan
kewajiban
manusia
kepada Tuhan yang kita sebut dengan
habluminallah, sementara aspek horizontal
mengatur hubungan di antara sesama
manusia, itulah yang kita sebut dengan
habluminannas.
Begitu pentingnya aspek horizontal
ini, sehingga Al-Qur’an dan hadis Nabi
sarat dengan ajaran-ajarannya akomodatif
terhadap nilai-nilai kemanusiaan, misalnya
ajaran tentang pentingnya suami-istri
berlaku arif dan bijaksana dalam kehidupan
keluarga.
“Suami sebagai orang yang
dititipi amanah oleh Allah harus dapat
menjalankan amanah tersebut dengan
sebaik-baiknya. Suami tidak boleh

menceraikan istrinya secara semenamena, apalagi dengan sengaja membuat
ulah untuk dapat menimbulkan rasa
ketidaknyamanan istri, sehingga timbul
konflik dan percekcokan yang tak habishabisnya. Suami istri diharapkan dapat
hidup rukun, saling mencintai, dan saling
melengkapi selamanya, sebagai bagian

5)

Prinsip mitsaqon gholidza, sebuah
komitmen yang sangat kuat bagi
suami-istri.
Prinsip kedua adalah mawaddah
warahmah, ada cinta dan kasih
sayang di dalamnya.
Prinsip musawah, saling melengkapi
dan melindungi.
Prinsip muasyarah bil ma’ruf,
pergaulan yang sopan dan santun
baik dalam relasi seksual maupun
dalam relasi kemanusiaan.
Prinsip monogami.

Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan
Pasal 39 ayat (2) huruf f Perkawinan
dipandang merugikan hak konstitusional
Pemohon seperti yang dijamin di dalam
konstitusi terutama Pasal 28D ayat (1).
Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal
39 ayat (2) huruf f Undang-Undang
Perkawinan, tidak mengatur hal penyebab
perselisihan dan pertengkaran suami-istri
yang terus-menerus. (Lulu Anjarsari/ Yusti
Nurul Agustin/Nano Tresna A./mh)

Petitum Pemohon Perkara No. 38/PUU-IX/2011
No.

Petitum

1

Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

2

Menyatakan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “antara suami dan istri terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran...” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3

Menyatakan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “antara suami dan istri terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4

Memerintahkan pencabutan pengundangan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “antara
suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam tambahan
Lembaran Negara dan memerintahkan membuat putusan atas permohonan ini dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Pengujian UU Pemda

Ahli Pemerintah: Dana Perimbangan
Mengurangi Ketimpangan Vertikal
Sidang lanjutan UU Pemda terkait dana
perimbangan memasuki agenda mendengarkan
keterangan ahli dari Pemerintah.

Humas MK/Ganie

D

ana perimbangan yang di
lakukan Pemerintahan Pusat
kepada Pemerintahan Daerah
terdiri dari dana bagi hasil,
dana alokasi umum, dan dana alokasi
khusus yang secara keseluruan dana
tersebut dimaksudkan untuk mengurangi
ketimpangan vertikal antara pusat dan
daerah. Demikian disampaikan oleh Ahli
dari Pemerintah, Robert A. Simanjuntak,
dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi (MK) dalam Perkara No.
44/PUU-IX/2011 dengan agenda Men
dengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari
Pemerintah, Selasa (4/10).
Para Pemohon dalam perkara
tersebut, yaitu Zulkifli Muhadli, Hein
Nomotomo, Abdul Muis, Anwar Hafid,
dan Willy M. Yoseph mendalilkan bahwa
Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Pasal 11 Ayat (2) huruf c UU No. 33/2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah. Kemudian Pasal 31C Ayat
(1) UU No. 36/2008 tentang Perubahan
Keempat atas UU No. 7/1983 tentang
Pajak Penghasilan bertentangan dengan
UUD 1945 khususnya Pasal 18A Ayat (1)
dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945
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Lebih lanjut Robert mengatakan
bahwa munculnya berbagai konsekuensi
dikuasainya sumber-sumber penerimaan
negara yang potensial oleh Pemeritah
Pusat disebabkan untuk menyelesaikan
ketimpangan horizontal atau ketimpangan
antar-daerah. ”Oleh karena itu, ketiga
komponen dana perimbangan tersebut
boleh dikatakan merupakan satu kesatuan
yang saling melengkapi,” tandas Robert.
Selama hampir 11 tahun, kata Robert,
pelaksanaan disentralisasi yang ada di
Indonesia, Dana Alokasi Umum (DAU)
selalu menjadi komponen yang dominan
dalam dana perimbangan yaitu sekitar
2/3%, meskipun ada kecenderungan
porsinya menurun. Kemudian dana bagi
hasil sekitar 25%-28%. ”Dan, sisanya
adalah dana alokasi khusus walaupun
jumlahnya relatif kecil tetapi cenderung
meningkat,” ungkapnya.
Robert juga menyampaikan bahwa
berdasarkan amanat UUD 1945, NKRI
dibagi atas provinsi, kabupaten/kota,
dan masing-masing daerah mempunyai
pemerintahan sendiri. Dalam konteks
negara kesatuan, Pemerintahan Nasional
dibentuk terlebih dahulu sebelum
dibentuk Pemerintahan daerah. ”Dengan

demikian, urusan pemerintahan di
selenggarakan oleh Pemerintahan Pusat,
Provinsi, dan Kabupatan/Kota. Masingmasing
pemerintahan
mempunyai
pemerintahan sendiri namun tanggung
jawab akhir dalam urusan tersebut
tetap berada pada Pemerintahan Pusat,”
jelasnya.
Selain itu, Robert juga mengatakan
bahwa dalam Pasal 18A Ayat 2 UUD 1945
sudah mengamanatkan bahwa hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.
Berdasarkan pertimbangan hukum
di atas, menurut Robert, pengaturan
antara hubungan keuangan Pemerintahan
Pusat dan Pemeritahan Daerah menyakup
dalam pemberian kewenangan terhadap
pengenaan pajak dan retribusi daerah.
Sedangkan pembagian sumber keuangan
sudah sesuai dan sejalan dengan
pembagian urusan, dan tata cara pusat,
serta pengaturan prinsip pengelolahan
keuangan daerah. ”Pemberian kewenangan
ini, sesuai dengan tanggung jawab urusan
pemerintah,” ungkapnya.
Sedangkan Ahli dari Pemerintah yang
kedua, Mardiasmo mengatakan bahwa
pada Pasal 18A Ayat 2 UUD 1945, secara
eksplisit menyatakan secara jelas dan
gamblang apa yang dibagi, dan seberapa
banyak jumlah yang harus dibagi, serta
bagaimana membaginya. Menurutnya,
seorang pakar pernah mengatakan bahwa
keadilan akan terbayar apabila dalam
perumusan pembagian atau pemungutan
mencakup unsur pengertian secara jelas
terkait dengan pembagian tersebut, dan
proses kejadian yang merujuk kepada
suatu kriteria formula atau indikator.
(Shohibul Umam/mh)

Pemerintah: Izin Presiden untuk Penyidikan
Kepala Daerah Sesuai Konstitusi
Pihak Pemerintah dalam Pengujian UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemda, Selasa (11/10).

Humas MK/Annisa Lestari

P

ersetujuan tertulis dari Presiden
dalam memberikan izin terhadap
penyelidikan dan penyidikan
terhadap
Kepala
Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang diduga
melakukan tindak pidana, telah sesuai
dengan kedudukan Presiden dalam Pasal
4 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, ”Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar.”
Demikian
disampaikan
Pihak
Pemerintah yang diwakili Kepala Biro
Hukum Kementerian Dalam Negeri,
Zudan Arif Fahrullah, dalam menanggapi
dalil para Pemohon yakni Windu Wijaya
dan Anwar Sadat, dalam Perkara No. 50/
PUU-IX/2011, di ruang sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi, Selasa (11/10).
Menurut Zudan, dalil para Pemohon
bahwa Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU
No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1),

Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat
(2) UUD 1945 adalah tidak benar, karena
Presiden sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1)
UUD 1945, tidak bisa dilepaskan terhadap
bagaimana Presiden mendesentralisasikan
urusan pemerintahannya kepada Kepala
Daerah.
”Sehingga dalam konteks itu
akan ada pemeriksaan pejabat yang
melakukan disentralisasi, dan Presiden
harus mengetahui dan memberikan dalam
bentuk izin dari Presiden. Pasal 36 ayat
(1) UU Pemda dimaksud juga untuk
memberikan kepastian hukum bahwa
setiap ada tindakan penyelidikan dan
penyidikan harus diketahui oleh Presiden,
supaya bisa dipastikan oleh Presiden jalan
pemerintahan di daerah tidak terganggu,”
urai Zudan.
Sementara itu, terkait ketentuan
Pasal 36 Ayat (1) dan (2) UU Pemda, Kata
Zudan, juga sudah menjelaskan bahwa
pasal tersebut tidaklah diskriminatif

seperti anggapan para Pemohon. Karena
menurutnya, diskriminasi terlahir ketika
bertentangan dengan prinsip perbedaan
dan prinsip persamaan. ”Diskriminasi akan
lahir apabila peraturan UU memberlakukan
hal yang perbeda terhadap sesuatu yang
sama, dan memberlakukan hal yang
sama terhadap sesuatu yang berbeda,”
terangnya.
Lebih lanjut Zudan mengatakan
bahwa pasal tersebut telah sejalan dengan
amanat konstitusi, dan karenanya tidak
bertentangan dengan amanat UUD 1945.
”Dan, yang paling penting lagi,
ketentuan dalam pasal tersebut tidak
bertentangan dengan hak dan kewenangan
konsitusional Pemohon,” ucap Zudan
saat membacakan keterangan dari pihak
Pemerintah.
Selain menanggapi dalil para
Pemohon, Pemerintah juga menanyakan
legal standing dari para Pemohon.
Menurut Pemerintah, Pemohon tidak
memiliki kerugian konstitusional dengan
berlakunya UU tersebut.
”Pemerintah meminta agar kiranya
Pemohon bisa membuktikan terlebih
dahulu kerugian hak atau kewenangan
konstitusionalnya,” ucap Zudan.
Menanggapi permintaan Pemohon
untuk menghadirkan Ahli dalam sidang
berikutnya, Pimpinan Sidang Pleno Moh.
Mahfud MD mempersilahkan sembari
menyampaikan bahwa persidangan akan
dibuka lagi pada hari Selasa 25 Oktober
2011, Pukul jam 11.00 WIB.
”Jadi, kami memberi waktu pada
tanggal 20 untuk mengajukan Saksi/Ahli,
bilamana nama tersebut tidak masuk di
Kepaniteraan, berarti dianggap tidak
mengajukan Saksi/Ahli,” jelas Mahfud
MD. (Shohibul Umam/mh)

Oktober 2011 KONSTITUSI

27

RUANG SIDANG

Menyoal Sumpah Jabatan Kepala Daerah,
Terdakwa dan Saksi
Majelis Hakim yang diketuai Maria Farida Indrati
dalam pengujian UU Pemda dan UU KUHAP
digelar di MK, Jumat (7/10).

S

idang pemeriksaan pendahuluan
permohonan pengujian UU No.
32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pengujian UU
No. 8/1981 tentang KUHAP digelar di
Mahkamah Konstitusi, Jumat (7/10).
Persidangan dilaksanakan oleh Panel

Humas MK/Ganie

Hakim yang diketuai Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati didampingi Hakim
Konstitusi Harjono dan Anwar Usman.
Di hadapan Panel Hakim MK,
Frans Delu, dalam pokok permohonan
uji UU Pemda (Perkara No. 66/PUUIX/2011) meminta agar lafal sumpah

kepala daerah dan wakil kepala daerah
dilakukan perubahan. “Karena setelah
saya melihat dari beberapa alasan, ada
ketidaksesuaian antara lafal sumpah
dengan semangat dari UUD 1945 dan
juga ada ketidaksesuaian dengan situasi
konkret yang sedang dihadapi ketika
lafal sumpah itu diucapkan,” kata Frans
mendalilkan.
Selain itu, menurut Frans, lafal
sumpah tersebut tidak sesuai dengan
budaya bangsa. Menurutnya, lafal
sumpah yang ada dalam undang-undang
yang dimohonkan pengujian, tidak
sesuai dengan semangat pembentukan
Negara Republik Indonesia, tidak sesuai
dengan Pancasila, dan tidak sesuai
dengan pemahaman atau jiwa sumpah
dari budaya bangsa. (Nur Rosihin Ana/
mh)

Pengujian KUHAP

Pemohon: MK Juga Berwenang
Tafsirkan Norma UU

M
Humas MK/Nina

Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Pemohon Perkara No.56/PUU-IX/2011 dalam sidang Pengujian UU No. 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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ahkamah Konstitusi (MK)
memiliki wewenang tidak
hanya
menguji
kons
titusionalitas pasal dalam
sebuah undang-undang, namun juga
berwenang untuk menafsirkan suatu
norma undang-undang sehingga terdapat
kesesuaian atau konstitusionalitas jika
dikaitkan dengan norma konstitusi.
Hal ini disampaikan oleh Yusril Ihza
Mahendra selaku kuasa hukum Agusrin
M. Najamuddin dalam sidang lanjutan
pengujian terhadap UU No. 8/1981 tentang
Hukum Acara Pidana yang kembali
digelar MK pada Jumat (7/10).

“Paralel dengan hal ini, patut
dipertimbangkan
untuk
menyatakan
bahwa Mahkamah juga
berwenang
menafsirkan apakah suatu norma undangundang adalah sesuai atau konstitutional
jika dikaitkan dengan norma konstitusi,
jika sekiranya terdapat keragu-raguan
terhadap
konstitusionalitas
terhadap
norma undang-undang itu. Atau, apabila
ternyata norma yang semula disangka
jelas dan konstitusional, namun kemudian
telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga
membuatnya bertentangan dengan norma
konstitusi di dalam UUD 1945,” urai Yusril
di hadapan Majelis Hakim Panel yang
diketuai oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki.

Dalam sidang perbaikan permohonan
tersebut, Yusril mengemukakan beberapa
perbaikan di antaranya menguatkan
argumentasi dari dalil Pemohon bahwa
Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP telah
melanggar hak konstitusional Pemohon.
Menurut Yusril, seperti yang dijamin oleh
Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 mengenai
kebebasan mengemukakan pendapat, maka
setiap orang juga bebas untuk menafsirkan
apa saja sejalan dengan pikirannya dan
hati nuraninya masing-masing, termasuk
bebas untuk menafsirkan suatu norma
undang-undang yang berlaku. Kebebasan
seperti itu, lanjut Yusril, tentu pula
terdapat pula pada orang-orang yang
menduduki suatu jabatan pada suatu

lembaga tertentu, sehingga pendapatnya
dapat merepresentasikan lembaga itu.
Pada inti permohonan Pemohon
terungkap bahwa Pemohon menderita
kerugian untuk mendapatkan perlakuan
yang adil dan jaminan kepastian
hukum dalam “due process of law”
menggunakan hukum acara pidana yang
berlaku, sebagaimana layaknya seorang
warganegara yang hidup dalam sebuah
negara hukum. “Pemohon yang seharusnya
telah menikmati kebebasan, tiba-tiba
kehilangan jaminan itu karena tindakan
Jaksa Penuntut Umum yang melakukan
kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan
kepada Pemohon,” tandas Yusril. (Lulu
Anjarsari/mh)

Larangan Banding Putusan
Praperadilan Diuji
Para Pemohon dalam sidang perbaikan
permohonan uji UU KUHAP - Perkara Nomor 65/
PUU-IX/2011- yang berlangsung di ruang sidang
Mahkamah Konstitusi pada Selasa (25/10).

Humas MK/Annisa Lestari

S

idang lanjutan terhadap peng
ujian UU No. 8/1981 tentang
Hukum Acara Pidana atau
biasa dikenal KUHAP kembali
digelar Mahkamah Konstitusi pada Selasa
(25/10), di ruang sidang Pleno MK.
Sidang Perkara No. 65/PUU-IX/2011

ini dimohonkan oleh Mayor (Pol.) Tjetje
Iskandar.
Dalam sidang perbaikan per
mohonan yang dipimpin oleh Hakim
Konstitusi Muhammad Alim, Pemohon
telah melakukan beberapa perbaikan.
Kuasa hukum Pemohon, Albert Nadeak

mengungkapkan Pemohon sudah mem
pertajam argumentasi sesuai saran Majelis
Hakim Panel dalam sidang pendahuluan.
“Pemohon
sudah
menghilangkan
petitum provisi yang sebelumnya kami
cantumkan,” jelasnya.
Pemohon mendalilkan bahwa hak
konstitusionalnya
dirugikan
dengan
berlakunya Pasal 83 KUHAP yang
menyatakan, “(1) Terhadap putusan
praperadilan dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan
Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding;
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat
(1) adalah putusan praperadilan yang
menetapkan tidak sahnya penghentian
penyidikan atau penuntutan, yang untuk
itu dapat dimintakan putusan akhir ke
pengadilan tinggi dalam daerah hukum
yang bersangkutan”.
Menurut Pemohon, pasal tersebut
juga
telah
menyebabkan
adanya
diskriminasi. (Lulu Anjarsari/mh)
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Pengujian UU Keimigrasian

Ahli Pemerintah Nyatakan Hak Bebas Bergerak Bisa
Dibatasi Undang-Undang
Ahli dari Pemerintah, Denny Indrayana dalam
Pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU
Keimigrasian, Rabu (12/10).

Humas MK/Annisa lestari

D

ua ahli dari Pihak Pemerintah
memberikan penjelasan terkait
Pengujian Pasal 16 ayat (1)
huruf b UU No. 6/2011 tentang
Keimigrasian terhadap UUD 1945, Rabu
(12/10). Kedua ahli yang memberikan
penjelasannya, yaitu Ahmad M. Ramli dan
Denny Indrayana yang pada menyatakan
pengaturan menolak orang ke luar
Indonesia (cegah) dengan alasan yang
dibenarkan tidak bertentangan dengan
konstitusi.
Denny Indrayana yang juga
merupakan Sekretaris Satuan Petugas
(Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum
dalam
kesaksiannya
sebagai
ahli
menegaskan bahwa UU Keimigrasian
terutama Pasal 16 ayat (1) tidak
bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal
28D UUD 1945. Dalam paparannya Denny
mengatakan Hak Asasi Manusia (HAM)
bisa diklasifikasikan derogable rights
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(hak-hak yang bisa dikurangi) atau nonderogable rights (hak-hak yang tidak bisa
dikurangi dalam keadaan apapun).
Lebih lanjut Denny mengatakan
Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 sudah
memberikan limitasi atau pembatasan
non-derogable rights, yaitu antara lain
pada hak untuk hidup dan hak untuk tidak
disiksa. Sedangkan pembatasan hak untuk
bergerak atau cekal (cegah dan tangkal)
menjadi non-derogable rights, menurut
Denny tidak ditemukan dalam Pasal 28I
UUD 1945.
“Dan karenanya saya berpendapat
hak untuk bebas bergerak ini adalah
derogable rights (hak-hak yang bisa
dikurangi),” lanjut Denny.  
Ahli Pemerintah lainnya, Ahmad
M. Ramli yang juga menjadi Ketua Tim
Pemerintah saat UU Keimigrasian ini
dibuat menyampaikan keterangannya di
hadapan Panel Hakim Konstitusi yang

diketuai Achmad Sodiki. Ramli memulai
penjelasannya dengan mengatakan bahwa
sistem keimigrasian merupakan salah satu
perwujudan pelaksanaan kedaulatan negara
dan sekaligus perwujudan dari tanggung
jawab negara (state responsibility).
Dalam menjaga wilayah yurisdiksi
nya, negara sekaligus juga menjaga
ketertiban seluruh kehidupan masyarakat,
termasuk menjamin penegakan hukum.
Untuk menjaga wilayah yuridiksi, negara
perlu memiliki sistem keimigrasian
yang didukung oleh hukum yang kuat
karena imigrasi menjadi pintu gerbang
keluar-masuk penduduk dunia. ”Dengan
demikian, hukum keimigrasian sama
sekali tidak dimaksudkan untuk melanggar
hak asasi manusia karena seluruh negara
di dunia memperlakukan hal yang sama,
yaitu sangat selektif dan hati-hati dalam
menjaga pintu gerbang internasionalnya,”
jelas Ramli.
Ramli juga menegaskan cekal tidak
selalu diidentikkan dengan status seseorang
apakah sebagai tersangka atau bahkan
status seseorang yang sedang dalam proses
penyelidikan. Ramli juga menekankan
bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf b UU
Keimigrasian tidak bertentangan dengan
Pasal 28A dan D UUD 1945. ”Bahkan
(Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian,
red) merupakan implementasi dari Pasal
28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Karena dalam Pasal dimaksud secara tegas
dinyatakan, ‘Setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan,
serta penghormatan atas hak kebebasan
orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan

yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai agama, keamanan, ketertiban
umum dalam suatu masyarakat’’, tutup
Ramli.
Untuk diketahui, pengujian UU
Keimigrasian ini diajukan oleh tujuh
advokat, yaitu Rico Pandeirot, Afrian

Bondjol, Rachmawati, Yulius Irawansyah,
Slamet Yuwono, Dewi Ekuwi Vina, dan
Gusti Made Kartika. Beberapa orang
Pemohon merupakan advokat yang
bekerja di kantor hukum Otto Cornelius
(OC) Kaligis and Associates. OC
Kaligis sendiri merupakan kuasa hukum

tersangka kasus korupsi proyek Wisma
Atlet ASEAN, M Nazaruddin yang
pernah dicekal dan dicabut paspornya
tidak lama setelah ditetapkan sebagai
tersangka dan dipulangkan ke Indonesia
dari Kolombia. (Yusti Nurul Agustin/
mh).

Yusril Sampaikan Perbaikan
Uji Soal Cekal
Majelis Hakim dalam sidang Pengujian UU
Keimigrasian, Jumat (14/10).

Humas MK/Nina

Y

usril Ihza Mahendra, selaku
Pemohon dalam Perkara No.
64/PUU-IX/2011 tentang Peng
ujian UU No. 6/2011 tentang
Keimigrasian terhadap UUD 1945, me
nyampaikan perbaikan permohonannya
dalam Sidang Panel Mahkamah Konstitusi
(MK), Jumat (14/10).
Dalam kesempatan tersebut, Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan,
Majelis Hakim sudah membaca perbaikanperbaikan Pemohon, dan Majelis Hakim
melihat perbaikan-perbaikan tersebut
sudah cukup.
”Kalau masih ada yang ingin
disampaikan, silakan,” kata Hamdan.
”Tidak ada lagi yang mulia,” jawab
Yusril.

Hamdan
Zoelva
kemudian
mengesahkan bukti-bukti yang sudah
disampaikan Pemohon yaitu bukti P1,
dan P2, serta P3 terkait dengan UUD
1945. Sementara P4 keterangan Jaksa
Agung, P10 pernyataan Pejabat Jaksa
Agung, P12 pernyataan Jaksa Agung
pada 28 Januari, dan P13 pernyataan
Ketua MK pada 8 Agustus 2011. ”Jadi
ada 13 bukti, dari P1 sampai P13,” ucap
Hamdan.
Hak
konstitusional
Pemohon
tersebut nyata-nyata telah dirugikan
dengan berlakunya norma undang-undang
sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat
(1) UU No.6/2011 tentang Keimigrasian.
Pemohon menyadari bahwa negara
tentu berhak untuk mencegah seseorang

pergi ke luar negeri berdasarkan alasan
dan keperluan tertentu menurut hukum.
Namun, hak itu bukanlah nonderogable rights, bisa dibatasi dengan
undang-undang. Jadi, pemohon tidak
bermaksud
untuk
mempertikaikan
apakah negara berhak, berwenang untuk
mencegah orang pergi ke luar negeri
dalam jangka waktu tertentu untuk
keperluan tertentu atau tidak,
tapi
persoalan yang dipermasalahkan oleh
Pemohon adalah bahwa Pasal 97 ayat
(1) itu memberikan kewenangan kepada
penyelenggara negara
tertentu yang
setelah melakukan pencegahan enam
bulan, dapat memperpanjang setiap kali
perpanjangan itu selama-lamanya paling
lama enam bulan.
Pemohon berpendapat hal itu
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3),
Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28E Ayat
(1) UUD 1945.
Berdasarkan berbagai argumentasi
yuridis yang dikemukakan dalam ke
seluruhan permohonan ini, Pemohon
berkesimpulan bahwa norma undangundang sebagaimana diatur dalam
Pasal 97 ayat (1) UU No.6/2011 tentang
Keimigrasian, pada frasa yang berbunyi,
“Dan setiap kali dapat diperpanjang, paling
lama adalah 6 bulan” adalah bertentangan
dengan norma konstitusi sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.
(Shohibul Umam/mh)
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PUU SJSN

Pemerintah: Argumentasi Pemohon Uji UU SJSN
Tidak Tepat
Suasana persidangan Pengujian UU Sistem
Jaminan Sosial Nasional, Selasa (18/10).

Humas MK/Eva

S

istem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) merupakan program
pemerintah yang bertujuan
memberikan kepastian hukum,
perlindungan, dan kesejahteraan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh
karena itu, rumusan pasal-pasal dalam
UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional telah sesuai dengan
UUD 1945. Hal itu dinyatakan oleh
perwakilan Pemerintah, Kepala Biro
Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Sunarno, dalam sidang
mendengarkan keterangan Pemerintah,
DPR,
Saksi/Ahli
dari
Pemohon,
Pemerintah, Selasa (18/10) di ruang sidang
Pleno MK.
Menurut Sunarno, penyelenggaraan
SJSN dengan berbasis asuransi sosial
yang dikelola oleh Pemerintah telah
berlaku secara universal. “Namun dalam
penyelenggaraanya terdapat variasi yang
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luas,” ujarnya. Perbedaan ini, kata dia,
pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat
ekonomi, serta kondisi sosial dan budaya
masyarakatnya.
Pada intinya, kata Sunarno,
penyelenggaraan
SJSN
berdasarkan
kepada
beberapa
prinsip,
antara
lain: prinsip gotong royong, nirlaba,
keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,
dan kepesertaan yang bersifat wajib.
“Peserta yang berisiko rendah membantu
yang berisiko tinggi, yang mampu
membantu yang kurang mampu, peserta
yang sehat membantu yang sakit,”
tegasnya. “Dilaksanakan menurut prinsip
gotong royong.”
Sedangkan prinsip kepesertaan
yang bersifat wajib, menurut dia, juga
berdampak baik bagi rakyat. “Agar seluruh
rakyat Indonesia menjadi peserta sehingga
dapat dilindungi,” katanya. “Walaupun
dalam penerapannya tetap menyesuaikan
dan mempertimbangkan kemampuan

ekonomi rakyat, keuangan pemerintah dan
kelayakan pelaksanaan program.”
Menanggapi pokok permohonan
terkait jaminan kesehatan yang hanya
ditujukan kepada masyarakat tidak
mampu atau miskin, menurut Sunarno,
argumentasi Pemohon tidak tepat. Karena,
sudah selayaknya hal itu dilakukan. Tidak
tepat, menurut dia, jika Pemohon meminta
disamakan antara yang mampu dengan
tidak mampu. Apalagi, hal ini juga telah
sesuai dengan amanat konstitusi, terutama
Pasal 34 Ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Selain
menanggapi
persoalan
tersebut, Pemerintah juga telah menanggapi
seluruh dalil Pemohon. Pada intinya,
menurut Pemerintah, dalil Pemohon tidak
tepat. Dalam hal ini, Pemohon menguji
18 pasal dalam UU SJSN, yakni Pasal
17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal,
27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal
34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39,
Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 serta
Pasal 46 UU SJSN.
Menurut Pemohon, pengaturan
sistem jaminan sosial dalam UU SJSN
diatur dengan sistem asuransi nasional
sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal
tersebut. Pemohon menegaskan, terdapat
dua perbedaan besar antara sistem jaminan
sosial nasional dengan sistem asuransi
nasional.
Pada persidangan selanjutnya,
Pemohon dalam perkara No. 51/PUUIX/2011 ini, FX. Arief Poyuono dan
Darsono, rencananya akan menghadirkan
seorang ahli dan seorang saksi. Sebagai
ahli, adalah Kepala Urusan Hubungan
Kelembagaan PT. Jamsostek Abdul Latif,
sedangkan saksi Singkir Suprapto. Sidang
selanjutnya akan digelar Rabu (9/11) siang,
di Ruang Sidang MK. (Dodi/mh)

Pengujian UU Kepolisian

Pemohon Anggap Posisi Kapolri di Bawah Presiden
Tiada Pijakan
Pemohon, antara lain A. Muhammad Asrun
(berbatik hijau) dalam pengujian UU Polri.

P

enempatan Kapolri langsung
di bawah Presiden, dan
pengangkatan Kapolri oleh
Presiden atas persetujuan DPR
tidak berdasarkan dengan Konstitusi
atau tidak ada pijakan pada ketentuan
UUD 1945. Demikian yang disampaikan
oleh para Pemohon yaitu A. Muhammad
Asrun, Dorel Almir, dan Merlina, dalam
Sidang Panel Perbaikan Permohonan, di
Mahkamah konstitusi, Senin (17/10).
Sidang Panel dipimpin oleh Moh.
Mahfud MD, Maria Farida Indrati dan
Harjono masing-masing sebagai anggota.
Para Pemohon mendalilkan bahwa lima
Pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 8, Pasal 11,
Pasal 14 Ayat (1) huruf d, huruf g, huruf j,
huruf l, dan Pasal 15 Ayat (1) huruf c, huruf
d, huruf k, dan Ayat (2) huruf a, huruf c,
dan huruf k dalam UU No. 2/2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
bertentangan dengan UUD 1945.
Para Pemohon juga mengatakan
Pemohon merasa memiliki kedudukan
hukum terkait dengan penegakan hukum
di Indonesia. Hal ini terkait dengan terjadi
keluhan oleh aparat kepolisian dalam
penanganan laporan dan perkembangan

Humas MK/eva

laporan. “Oleh karena itu, rakyat merasa
dirugikan dan mengalami kerugian
konsitusional akibat penyelenggara negara
tidak berkonstitusi dalam kaitan dengan
pengajuan perkara a quo,” tutur Asrun
selaku salah satu Pemohon.
Lebih lanjut para Pemohon
mengatakan bahwa kerugian konkrit
terhadap Kepolisian di bawah Presiden
adalah terkait dengan pelayanan kepolisian.
Maka, mata rantai terlalu panjang, bila
juga harus menyampaikan keluhan kepada
Presiden sebagai atasan Kapolri. Sebagai
contoh, kasus Mantan Panitera MK Zaenal
Arifin Hoesin sebagai tersangka kasus
surat palsu MK.
“Keluhan sudah disampaikan secara
berjenjang sampai kepada Presiden, tetapi
tidak ada juga tanggapan dari Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono,” urai para Pemohon.
Pemohon menambahkan bahwa
beberapa pemeriksaan Zaenal Arifin
Hoesein di Dewan Perwakilan Rakyat
dan Bareskrim Mabes Polri terindikasi
keterlibatan Andi Nurpati selaku Mantan
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi
dan Arsyad Sanusi selaku Mantan Hakim
Konstitusi terkait surat palsu MK.

Namun, menurut Pemohon, karena
kedudukan Andi Nurpati sebagai salah
satu Ketua DPP Partai Demokrat yang
berkuasa dan di bawah binaan Presiden,
maka tampak kelambanan Polisi untuk
menetapkan Andi Nurpati sebagai salah
satu tersangka dalam kasus surat palsu
MK.
Kemudian para Pemohon juga
mencontohkan kasus rekayasa kriminalisasi
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Bibit Samad Rianto dan Chandra M.
Hamzah, proses pemeriksaan ditingkat
kepolisian menimbulkan kegaduhan akibat
penolakan publik terhadap proses hukum
yang dinilai keliru dan tidak mendasar.
“Tetapi, Presiden tidak meminta
Kapolri untuk menghentikan proses itu,
sekalipun Presiden memahami persoalan
kasus tersebut,” ucap Asrun.
Oleh karena itu, para Pemohon
meminta bahwa UU Nomor 2 tahun 2002
atau setidaknya menyatakan, “Pasal 2,
Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14 ayat (1) huruf
d, huruf g, huruf j, huruf l, dan Pasal 15
huruf ayat (1) huruf c, huruf d, huruf k,
dan ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf
k, tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat,” pinta para Pemohon.
Dalam akhir persidangan, Moh.
Mahfud MD menyerukan kepada
masyarakat, baik LSM, maupun persatuanpersatuan hukum atau organisasi, apabila
ingin menjadikan diri sebagai Pihak
Terkait, atau merasa berkepentingan
dengan persidangan ini.
“Karena UU ini sangat penting bagi
masa depan ketatanegaraan negara kita,
saya kira harus meluas dan komprehensif,”
ucap Ketua MK tersebut. (Shohibul
Umam/mh)
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Pengujian UU MD3

Menyoal Badan Kehormatan dan
Rangkap Jabatan
Pemohon yang melakukan uji materi UU MD3,
Selasa (18/10) di Ruang Sidang MK.

Humas MK/Ganie

U

ji materi UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD (UU MD3)
kembali digelar di Mahkamah
Konstitusi (MK), Selasa, (18/10). Kuasa
Hukum para Pemohon, Firman Wijaya,
menyampaikan
beberapa
perbaikan
permohonan. Perbaikan menyangkut
kewenangan Mahkamah Konstitusi,
kedudukan hukum Pemohon (legal
standing).
“Pemohon I dan Pemohon II adalah
warga negara Indonesia yang tergabung
dalam Kelompok Kerja Petisi 50 yang giat
mengkritisi jalannya roda pemerintahan
sejak masa orde baru dan berkuasa hingga
saat ini. Sedangkan Pemohon III adalah
warga negara Indonesia yang menjadi
mahasiswa tahun 1996, senantiasa
mengkritisi
kebijakan
pemerintah
hingga sampai saat ini,” kata Firman
menyampaikan perbaikan legal standing
para Pemohon.
Uji materi UU MD3 ini diajukan
Judiherry Justam, Chris Siner Key Timu,
dan Muhammad Chozin Amirullah. Materi
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yang diujikan yaitu Pasal 123, Pasal 124
ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat
(1) huruf (f), Pasal 245 ayat (1), Pasal 277
ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf (f), Pasal
327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf (f),
Pasal 378 ayat (2).
Para
Pemohon
mendalilkan,
pengaturan sifat dan keanggotaan BK DPR,
DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam
Pasal 12, Pasal 124 ayat (1), Pasal 234
ayat (1) huruf (f), Pasal 245 ayat (1), Pasal
302 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 353 ayat
(1) huruf (f) UU No.27/2009 berpotensi
tidak akan mendapatkan perlakuan hukum
yang adil karena keanggotaan internal
BK berpotensi membela kepentingan
anggotanya.
Sedangkan Pasal 208 ayat (2),
Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan
Pasal 378 ayat (2) UU MD3 memberikan
peluang bagi anggota DPR, DPD dan
DPRD sebagai wakil rakyat dan wakil
daerah untuk tidak akan bekerja untuk
kepentingan rakyat karena adanya
pekerjaan lain selain menjadi anggota
DPR, DPD dan DPRD.

Berdasarkan hal-hal sebagai berikut
telah diuraikan tersebut, Pemohon
meminta kepada Majelis Hakim agar
mengabulkan seluruh permohonan para
Pemohon. Di antaranya, menyatakan Pasal
123, dan 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1)
huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat
(1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf
f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) dan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, Pemohon memohon
Majelis Hakim agar menyatakan Pasal
123, dan 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1)
huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302
ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1)
huruf f UU No. 27/2009 tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.
Di samping itu, Pemohon meminta
Majelis Hakim agar menyatakan Pasal 208
ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat
(2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan
dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945,
yaitu Pasal 208 ayat (2) pada frasa sebagai
pejabat struktural, frasa pendidikan, frasa
yang ada hubungan dan frasa dengan
tugas dan wewenang DPR serta hak
sebagai anggota DPR. Pasal 277 ayat (2)
pada frasa sebagai pejabat struktural, frasa
pendidikan, frasa ada hubungan dan frasa
dengan tugas dan wewenang DPD, serta
hak sebagai anggota DPD.
Hal lain, Pemohon meminta Majelis
Hakim agar menyatakan Pasal 208 ayat (2),
Pasal 27 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan
Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal
28C Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,
yaitu Pasal 2, dan seterusnya. (Nur Rosihin
Ana/Nano Tresna A./mh)

Pengujian UU Tenaga Kerja

Pekerja PT. Mega Buana Citra Masindo
Perbaiki “Legal Standing”
Andriyani, Pemohon dalam Pengujian UU Tenaga
Kerja, dalam sidang perbaikan permohonan,
Senin (10/10).

Humas MK/Annisa lestari

P

emohon
Pengujian
UU
No. 13/2003 tentang Kete
nagakerjaan,
Andriyani,
menyatakan
bahwa
per
mohonannya telah diperbaiki. Hal ini
diungkapkan oleh Andriyani kepada
Panel Hakim yang diketuai oleh Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar, dalam
sidang perbaikan permohonan, Senin
(10/10) pagi, di Ruang Sidang Panel
MK. Pemohon hadir tanpa didampingi
kuasa hukum.
Perbaikan yang pertama, Pemohon
menguraikan kedudukan hukum Pemohon
sebagai pekerja di PT Mega Buana
Citra Masindo yang telah mengalami
pembayaran upah tidak tepat waktu,

yaitu pembayaran upah yang harusnya
dibayarkan pada tanggal 1 telah dibayarkan
sebanyak dua kali antara tanggal 10 sampai
dengan tanggal 30.
Selain
itu
Pemohon
telah
menyesuaikan permohonan sepanjang
pengertian dan batasan komulatif tentang
kerugian hak konstitusional Pemohon
yang disesuaikan dengan Putusan MK
Nomor 006/PUU-III/2005, yaitu hak
konstitusional Pemohon atas kepastian
hukum serta perlakuan yang layak dalam
hubungan kerja yang telah dirugikan
dengan berlakunya ketentuan Pasal 169
ayat (1c) Undang-Undang Ketenagakerjaan
yang mengatur hak Pemohon untuk dapat
mengajukan PHK karena adanya tindakan

pengusaha yang membayar upah tidak
tepat waktu.
“Namun ternyata tidak disertai
dengan penjelasan bagaimana hak pekerja
dalam mengajukan PHK karena alasan
upah dibayar tidak tepat waktu. Setelah
diajukan permohonan PHK, pengusaha
membayarkan kembali upah yang semula
dibayar tidak tepat waktu menjadi dibayar
tepat waktu. Oleh karena itu, kami telah
mempunyai kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan ini,” jelas
Pemohon.
Perbaikan yang kedua, Pemohon
memaparkan
pengertian
kepastian
hukum sebagai sebuah aturan yang
mengatur secara jelas, tidak menimbulkan
keragu-raguan, dan secara logis tidak
menimbulkan konflik norma. Kepastian
hukum terhadap hak-hak pekerja dalam
hubungan industrial termasuk hak untuk
mendapatkan upah layak yang tidak hanya
mengatur ketentuan besaran upah.
“Termasuk juga mengatur waktu
pembayaran upah yang pada umumnya
dibayarkan setiap akhir atau awal
bulan untuk menghindari tindakan
sewenangwenang
pembayaran
upah
yang dapat dilakukan pengusaha,” ucap
Pemohon.
Selain itu, lanjut Pemohon, UndangUndang Ketenagakerjaan tidak hanya
memberikan hak kepada pengusaha untuk
dapat melakukan PHK terhadap pekerja.
Sebaliknya, pekerja juga dapat
mengajukan permohonan PHK terhadap
pengusaha yang salah satu alasannya
Oktober 2011 KONSTITUSI
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Majelis Hakim terdiri atas, Hakim H.M. Akil Mochtar (Ketua) didampingi Hakim Ahmad Fadlil Sumadi dan
Hakim Anwar Usman (Anggota) dalam Pengujian UU Tenaga Kerja, dalam sidang perbaikan permohonan,
Senin (10/10).

adalah adanya tindakan pengusaha yang
tidak membayar upah tepat waktu, sebagai
perwujudan perlindungan dan kepastian
hukum bagi pekerja.
Ketidakpastian Hukum
Namun dalam praktiknya, kata
Pemohon, ketidakpastian hukum justru
timbul manakala pekerja menggunakan
haknya untuk mengajukan permohonan
PHK. Karena alasan upahnya yang dibayar
tidak tepat waktu menjadi kembali dibayar
tepat pada waktunya oleh pengusaha, setelah
pekerja tersebut mengajukan permohonan
PHK melalui mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.
“Ketentuan Pasal 169 ayat (1c)
Undang-Undang Ketenagakerjaan te
lah mengandung keragu-raguan karena
penerapannya.
Apakah
permohonan
PHK yang telah diajukan pekerja
dapat dibenarkan setelah pengusaha
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membayarkan kembali upah yang semula
tidak tepat waktu menjadi tepat waktu?
Seketika adanya permohonan PHK yang
diajukan oleh pekerja ataukah dengan
telah dibayarkannya upah yang semula
tidak tepat waktu menjadi tepat waktu
akan membatalkan hak pekerja untuk
mengajukan permohonan PHK,” papar
Pemohon.

“Pasal 169 ayat (1c) UU Ketenaga
kerjaan mengandung keragu-raguan
karena penerapannya. Apakah
permohonan PHK yang diajukan
pekerja dapat dibenarkan setelah
pengusaha membayar kembali
upah yang semula tidak tepat waktu
menjadi tepat waktu?”
Pemohon

Pemohon mencontohkan, misalnya
pada Januari, Februari, Maret, pengusaha
membayar upah tidak tepat waktu, lalu
pada April pekerja menggunakan haknya
mengajukan permohonan PHK. Setelah
diajukan permohonan PHK, pada bulan
Mei pengusaha membayar kembali upah
yang semulanya tidak tepat waktu menjadi
tepat waktu.
“Apakah hak pekerja mengajukan
PHK menjadi gugur? Kemudian apabila
pekerja menarik kembali permohonan
PHK-nya karena upahnya yang semula
dibayar tidak tepat waktu menjadi tepat
waktu, namun pada bulan selanjutnya
pengusaha kembali membayar upah tidak
tepat waktu 3 karena adanya maksud
tertentu terhadap pekerja. Apakah pekerja
masih mempunyai hak untuk mengajukan
PHK? ujar Pemohon mempertanyakan.
Oleh karenanya, agar ketentuan
Pasal 169 ayat (1c) UndangUndang
Ketenagakerjaan berkepastian hukum,
Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi sepanjang kalimat ‘Pekerja
dapat mengajukan permohonan pemutusan
hubungan
kerja
kepada
lembaga
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial dalam hal pengusaha melakukan
perbuatan tidak membayar upah tepat
pada waktu yang telah ditentukan selama
tiga bulan berturut-turut atau lebih’
bertentangan dengan UUD dan tidak
mempunyai kekuatan hukum.
Meskipun begitu, menurut Hakim
Akil Mochtar, masih ada beberapa
kekurangan dalam perbaikannya itu.
“Kerugian
konstitusionalnya
belum
diuraikan,” ungkapnya. Namun, kesempatan
memperbaiki sudah tak ada lagi, maka hal itu
akan menjadi pertimbangan hakim. Dalam
permohonannya, Pemohon menguji Pasal
169 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan.
Ketentuan tersebut berbunyi, “(1) Pekerja/
buruh dapat mengajukan permohonan
pemutusan hubungan kerja kepada lembaga
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial dalam hal pengusaha melakukan
perbuatan sebagai berikut: … c. tidak
membayar upah tepat pada waktu yang telah
ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturutturut atau lebih.” (Dodi/Nano/mh)

Pengujian UU Pajak Daerah

Pengusaha Golf Minta MK Nyatakan Golf
Sebagai Olah Raga, Bukan Hiburan

Humas MK/Yogi DJ

Para Pemohon dalam sidang Pengujian UU Pajak Daerah dan Ratribusi Daerah, Rabu (5/10).

R

Rendy A. Kailimang, kuasa
hukum dalam Perkara No. 52/
PUU-IX/2011
menyatakan
telah
memperbaiki
permohonannya. “Kami sudah mencoba
memperbaiki permohonan,” ujarnya
kepada Panel Hakim yang diketuai oleh
Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan
didampingi oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim dan Ahmad Fadlil
Sumadi, Rabu (5/10) di ruang sidang
Panel MK.
Rendy yang dalam hal ini mewakili
para pelaku usaha golf, mengemukakan,
telah terjadi diskriminasi dalam hal
pembebanan pajak kepada para subjek
yang berkecimpung dalam olah raga golf.
Karena, UU No. 28/2009 tentang Pajak
Daerah dan Ratribusi Daerah terutama
Pasal 42 ayat (2) huruf g mengkategorikan
golf sebagai hiburan, bukan olah raga.
“Mengkategorikan suatu olah raga
kedalam kategori hiburan mengakibatkan

perlakuan yang berbeda terhadap sesama
pelaku industri olah raga,” ujar Rendy.
Dengan kata lain, lanjutnya, ketentuan
tersebut menyamakan golf dengan jenis
hiburan seperti panti pijat, refleksi, mandi
uap dan pusat kebugaran (fitness center).
Adapun Pasal 42 ayat (2) huruf
g sebagaimana diuji oleh Pemohon
menyebutkan, “Hiburan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah: … g.
permainan biliar, golf, dan boling.” Aturan
tersebut, kata dia tidak hanya merugikan
para pengusaha lapangan golf saja,
namun juga merugikan para pemain golf,
khususnya saat berlatih menggunakan
lapangan yang dibebani pajak daerah.
Padahal, menurut Rendy, golf telah
diakui sebagai salah satu cabang olah raga,
baik secara nasional maupun internasional.
“Keberadaan golf juga diakui oleh
badan-badan olahraga dunia, termasuk
oleh Komite Olah Raga Nasional
Indonesia (KONI) yang dibentuk melalui

Keputusan Presiden Republik Indonesia.
Pasal 9 angka 1 Anggaran Rumah Tangga
KONI menyebutkan anggota KONI terdiri
atas induk organisasi cabang olahraga,
organisasi olahraga fungsional, dan komite
olahraga provinsi.
Selanjutnya Pasal 9 angka 2
Anggaran Rumah Tangga KONI mengatur
bahwa definisi dari induk organisasi
cabang olahraga adalah organisasi
olahraga yang membina, mengembangkan,
dan mengoordinasikan satu cabang, atau
jenis olahraga, atau gabungan organisasi
cabang olahraga dari satu jenis olahraga
yang merupakan anggota federasi
cabang olahraga internasional yang
bersangkutan.,” tegasnya.
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 9
angka 1 Anggaran Rumah Tangga KONI
yang mengatur bahwa salah satu anggota
KONI adalah induk organisasi cabang
olahraga, bidang organisasi KONI telah
menerbitkan edisi kedua buku daftar
pengurus KONI dan seluruh anggotanya,
dimana dalam buku tersebut disebutkan
bahwa
Persatuan
Golf
Indonesia
dikategorikan sebagai anggota KONI.
Dalam perbaikan permohonannya,
Pemohon meminta kepada Mahkamah
untuk menyatakan bahwa Pasal 42 ayat
(2) huruf g UU Pajak Daerah dan Ratribusi
Daerah, khususnya pada frasa ‘…golf…”,
bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
“(Karena) telah keliru menempatkan golf
sebagai kategori hiburan.”’
Pemohon dalam perkara ini
terdiri dari sembilan pelaku usaha golf,
yaitu Asosiasi Pemilik Lapangan Golf
Indonesia, PT Pondok Indah Padang
Golf, PT Padang Golf Bukti Sentul, PT
Sanggaraha Daksamitra, PT Sentul Golf
Utama, PT New Kuta Golf and Ocean
View, PT Merapi Golf, PT Karawang
Sport Center Indonesia, dan PT Damai
Indah Golf. (Dodi/mh)
Oktober 2011 KONSTITUSI
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Pengujian UU Kehutanan

Ahli Pemohon Nilai Menteri Kehutanan
Lakukan Penyimpangan
Ahli Pemohon, Panca Astawa, dalam persidangan
Pengujian UU Kehutanan, Selasa (4/10).

Humas MK/Annisa lestari

M

enteri Kehutanan Republik
Indonesia melalui Surat
Keputusan No. 70/KptsII/2001 telah melakukan
penyimpangan yang menyebabkan
ketidakpastian
hukum.
Hal
ini
disampaikan Panca Astawa ketika
menjadi Ahli Pemohon dalam sidang
pengujian UU No. 41/1999 tentang
Kehutanan pada Selasa (4/10), di ruang
Pleno MK. Perkara dengan No. 45/
PUU-IX/2011 ini dimohonkan oleh
Muhammad Mawardi, Hambit Bintih,
Duwel Rawing, Zain Alkim, Ahmad
Dirman dan Akhmad Taufik.
“Seharusnya pengukuhan kawasan
hutan dilakukan oleh Pemerintah,
bukan Menteri Kehutanan. Pemerintah
di dalam UU a quo, yakni Pemerintah
Pusat. Pemerintah Pusat, dalam hal ini,
adalah Presiden RI yang memegang
kekuasaan. Penyimpangan oleh Menteri
Kehutanan ini melalui surat keputusan
yang saya sebutkan di atas menyebabkan
ketidakpastian hukum,” urai Panca di
hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang
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diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD.
Panca juga menyatakan Pasal 1
Angka (3) bertentangan dengan UUD
1945. Menurut Panca, Pasal 14 dan
Pasal 15 UU Kehutanan, pengukuhan
kawasan hutan harus dilakukan dalam
empat tahap.
“Ada
empat
tahapan
yang
dicantumkan dalam Pasal 14 dan Pasal
15 UU Kehutanan sebagai kegiatan
pengukuhan kawasan hutan, yakni
penunjukan kawasan hutan, penataan
batas kawasan hutan, pemetaan kawasan
hutan, dan penetapan kawasan hutan.
Namun Pasal 1 angka (3) UU
Kehutanan menyebutkan, ‘Kawasan
hutan adalah wilayah tertentu yang
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah
untuk
dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap’.
Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan
melanggar hak konstitusional masyarakat
adat,” jelasnya.
Dalam persidangan mendengarkan
Ahli dan Saksi Pemohon tersebut,

Pemohon menghadirkan dua orang saksi
yang memberikan keterangan Pasal 1
angka (3) UU kehutanan telah merugikan
hak konstitusional masyarakat adat di
Kalimantan Tengah. Menurut salah satu
saksi, keputusan Pemerintah melalui
Surat Menteri Kehutanan Nomor 70/
Kpts-II/2001 menimbulkan konflik antara
masyarakat adat dengan Pemerintah
Daerah Kalimantan Tengah.
“Pemerintah hanya melakukan
penunjukan tanpa melakukan pembatasan
wilayah. Hal ini menimbulkan konflik
penggunaan lahan yang menyebabkan
kekalahan
masyarakat
adat
dan
kerugian secara konstitusional. Akibat
ketidakjelasan dari Pasal 1 angka 3
UU Kehutanan tersebut kami susah
memberikan izin kepada masyarakat baik
untuk pertanian, perkebunan, hingga
perikanan karena bisa mendapatkan
sanksi pidana,” papar saksi Pemohon.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal
1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan
bertentangan dengan beberapa ketentuan
yang terdapat dalam Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal
18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18
ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H
ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UndangUndang Dasar 1945.
Menurut Pemohon, aset-aset daerah
Pemohon maupun fasilitas lainnya yang
dibangun sejak tahun 1950, kemudian
dinyatakan sebagai kawasan hutan akibat
adanya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Kehutanan menyebabkan Pemohon tidak
bisa mengembangkan potensi daerah.
(Lulu Anjarsari/mh)

Ruang Sidang

PHPU Kota. Pekan Baru

MK Perpanjang Pelaksanaan Putusan Sela

Humas MK/GANIE

MK kabulkan sebagian permohonan KPU Kota Pekanbaru untuk perpanjang pelaksanaan Putusan Sela MK
dalam PHPU Pekanbaru, Jum'at (7/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan
sebagian
permohonan Komisi Pe
milihan Umum (KPU)
Kota Pekanbaru untuk memperpanjang
pelaksanaan Putusan Sela MK dalam
Perkara No. 63/PHPU.D-IX/2011 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota
Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2011,
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
hari setelah ketetapan ini diucapkan.
Demikian disampaikan Pimpinan
Sidang Moh. Mahfud MD saat membacakan
pengucapan Ketetapan Nomor 63/
PHPU.D-IX/2011, di Ruang Sidang Pleno
MK, Jumat (7/10). Penetapan tersebut
dibuat sehubungan dengan Putusan MK
No. 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24

Juni 2011, di mana KPU Kota Pekanbaru
berdasarkan Keputusan No. 45 Tahun
2011 telah menetapkan hari pemungutan
suara ulang pada tanggal 14 September
2011. Akan tetapi, KPU Kota Pekanbaru
belum dapat melaksanakannya dengan
alasan tidak tersedianya anggaran untuk
melaksanakan pemungutan suara ulang
Pemilukada Kota Pekanbaru.
Terhadap
laporan
berkenaan
tidak terlaksananya pemungutan suara
ulang tersebut, MK memandang perlu
untuk membuka sidang lanjutan perkara
tersebut dengan mendengar keterangan
dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait. Dengan berbagai pertimbangan,
Majelis Hakim Konstitusi dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim (RPH) pada

hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011
berkesimpulan bahwa Putusan MK
Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal
24 Juni 2011, merupakan Putusan Sela
yang harus dilaksanakan sebelum MK
menjatuhkan Putusan Akhir. Sementara
melihat persoalan-persoalan dalam Perkara
Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, Mahkamah
menilai terdapat rangkaian fakta dan bukti
yang terungkap dalam persidangan yang
menyakinkan Mahkamah bahwa ada upaya
untuk menunda pelaksanaan pemungutan
suara ulang Kota Pekanbaru yang dilakukan
secara terstruktur, sistematis,dan masif
yang juga dilakukan secara konspiratif
oleh Pemohon, Termohon, dan Pejabat
Walikota Pekanbaru. (Shohibul Umam/
mh)
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PHPU Kab. Musi Banyuasin

Tak Terbukti Menurut Hukum, MK Tolak Permohonan
Pembacaan putusan
MK, Selasa (18/10),
Pemohon perkara PHPU
Musi Banyuasin terlihat
mendengarkan secara
seksama.

M

ahkamah Konstitusi me
mutuskan menolak seluruh
permohonan
Pemohon
PHPU Kabupaten Musi
Banyuasin - Perkara No. 98-99/PHPU.DIX/2011 – dalam sidang pembacaan
putusan yang berlangsung Selasa (18/10)
siang. Majelis Hakim yang diketuai Moh.
Mahfud MD memaparkan dalil-dalil
Pemohon tak terbukti menurut hukum
sehingga harus dikesampingkan.
Mahkamah menilai, Pemohon I
(Perkara No. 98) dalam permohonannya
tidak menerangkan secara jelas dan
terperinci di mana wilayah yang tidak
dibagikan undangan kepada pemilih,
sehingga dalil Pemohon tersebut kabur.
Walaupun kemudian setelah Mahkamah
memeriksa bukti-bukti Pemohon, terdapat
bukti P I-36 berupa undangan yang tidak
diberikan sejumlah 146 pemilih, tetapi
jumlahnya pun tidak signifikan untuk
mengubah kedudukan masing-masing
pasangan calon.
Pemohon I juga mendalilkan
adanya penempatan TPS IV Desa
Sakosuban, Kecamatan Batanghari Leko,
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Humas MK/GANIE

Kabupaten Musi Banyuasin di Kabupaten
Musi Rawas dan keterangan saksi. Guna
membantah dalil Pemohon tersebut
Termohon mengajukan sejumlah saksi
serta bukti Surat Kepala Desa Sako Suban
Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 027/BTS/SKS/
X-2011, bertanggal 7 Oktober 2011.
Mahkamah menilai, bantahan Termohon
beralasan hukum.
Terlebih,
Termohon
mampu
membuktikan adanya daftar pemilih di TPS
IV tersebut yang semuanya beralamat di
wilayah Musi Banyuasin lengkap dengan
daftar kartu keluarga masing-masing.
Sedangkan saat dikonfrontasi di depan
sidang, Pemohon mengajukan dua nama
orang yang diketahui mengaku merupakan
penduduk Kabupaten Musi Rawas, yaitu
Sahmat dan Rusli, namun Pemohon tidak
mampu membuktikan secara meyakinkan.
Mengenai dalil Pemohon I
yang
mengungkapkan
bukti-bukti
dan keterangan saksi-saksi lain yang
menjelaskan kemungkinan terjadinya
pelanggaran yang bersifat administratif
dan pidana, Mahkamah menilai, hanyalah

merupakan dugaan-dugaan pelanggaran
yang sifatnya sporadis semata dan tidak
menunjukkan terjadinya pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,
sehingga harus dikesampingkan.
Selanjutnya, terkait permohonan
Pemohon II (Perkara No. 99), Mahkamah
menilai memang benar ada keterlibatan
aparat pemerintah untuk memenangkan
pasangan calon tertentu, baik untuk
memenangkan Pemohon maupun Terkait.
Hal ini berarti, dalam fakta
persidangan yang berusaha melibatkan
aparat adalah Pemohon maupun Terkait.
Tetapi, Mahkamah meyakini, tidak ada
pengaruhnya pada perolehan suara masingmasing pasangan calon yang secara
signifikan dapat mengubah kedudukan
masing-masing pasangan calon, apalagi
ternyata Termohon (KPU Kabupaten
Musi Banyuasin) tidak terlibat langsung
maupun tidak langsung dalam pengerahan
aparat itu.
Selanjutnya terkait juga tidak
bisa dibuktikan ada pengaruhnya yang
signifikan. (Nano Tresna A./mh)

PHPU Kab. Maybrat

Dalil Permohonan Tidak Terbukti,
MK Tolak Seluruh Permohonan Pemohon

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya
memutuskan
untuk menolak seluruh
permohonan
Pemohon
dalam perkara PHPU Kabupaten Maybrat
- No. 95, 96, 97/PHPU.D-IX/2011 - pada
Senin (17/10) sore di Ruang Sidang
Pleno MK. “Amar putusan mengadili,
menyatakan, dalam eksepsi menolak
eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.
Dalam pokok permohonan, menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
kata Ketua Pleno Moh. Mahfud MD
didampingi para hakim konstitusi lainnya.
Terkait persoalan DPT dalam Perkara
No. 95 sebagaimana putusan-putusan
Pemilukada sebelumnya, Mahkamah telah
menyatakan dalam pelaksanaan tahapan
Pemilu, bahwa penyusunan daftar pemilih
sebenarnya bukan kewajiban Termohon
semata, melainkan juga menjadi kewajiban
pemerintah daerah untuk menyediakan data
kependudukan, serta peran Panwaslukada
dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan
penyusunan daftar pemilih agar sesuai
dengan koridor yang telah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.
Terhadap dalil Pemohon, menurut
Mahkamah, untuk dapat dikatakan
merugikan salah satu pasangan calon,
khususnya Pemohon, maka Pemohon
harus membuktikan terlebih dahulu apakah
nama ganda memang belum dikoreksi
oleh KPU Maybrat. Seandainya benar
masih tercantum nama ganda dalam DPT,
Pemohon juga harus membuktikan orangorang yang namanya tercantum ganda
tersebut mencoblos lebih dari sekali, serta
harus dibuktikan kepada siapa suara yang
bersangkutan diberikan. Karena Pemohon
tidak membuktikan beberapa hal tersebut,
dengan demikian, menurut Mahkamah,
dalil Pemohon harus dinyatakan tidak
terbukti menurut hukum.
Mahkamah mempertimbangkan
terhadap dalil Pemohon perkara No.
96, Termohon telah melakukan validasi

Humas MK/ Eva

Pihak Termohon dalam perkara PHPU Maybrat. MK akhirnya memutuskan menolak seluruh
permohonan Pemohon, Senin (17/10)

dan pemutakhiran data pemilih sampai
menghasilkan suatu DPT dengan cara
menempelkan di tempat-tempat umum
dalam suatu kampung dan disiarkan
melalui radio lokal, bahkan diberitahukan
dengan menggunakan pengeras suara.
Selain itu Termohon menyampaikan
kepada PPS melalui PPD agar dilakukan
perbaikan terhadap Daftar Pemilih
Sementara; bahwa data yang disampaikan
oleh Pemohon dalam dalilnya adalah tidak
benar dan merupakan asumsi Pemohon.
Sebab berdasarkan bukti yang dimiliki
oleh Termohon: data pemilih Presiden
tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU
Kabupaten Sorong Selatan bukan 17.178
pemilih melainkan 18.198 pemilih. Dengan
demikian menurut Mahkamah, dalil Pihak
Pemohon tidak terbukti menurut hukum.
Selanjutnya
Terkait
dalam
tanggapannya membantah dalil Pemohon
Perkara No. 97,  menyatakan dalil Pemohon
tidak jelas dan kabur, tidak menguraikan

secara jelas alasan keberatan Pemohon
terdapat hasil perolehan suaranya dan
mengenai kehadiran saksi pasangan calon
dan mengenai kehadiran saksi pasangan
calon maupun ketidakhadirannya bukan
merupakan syarat sahnya keputusan
Termohon. Dengan demikian menurut
Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti.
Terhadap dalil Pemohon Perkara
No. 97, Termohon dalam jawabannya pada
pokoknya menyatakan pembukaan kotak
suara di Distik Aifat dan Aifat Selatan
dibuka paksa adalah atas persetujuan
Panwas,
Kepolisian Sorong Selatan,
dan saksi pasangan calon nomor urut 2,
karena kunci kotak suara dibawa oleh PPD
Distrik Aifat dan Aifat Selatan.
Setelah menilai dalil Pemohon, alat
bukti Termohon, Mahkamah berpendapat,
dalil Pemohon tidak dibuktikan, sehingga
dalil Pemohon tidak terbukti menurut
hukum. (Nano Tresna A./mh)
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PHPU Kab. Tulang Bawang Barat

MK Tolak Permohonan Tiga Pasangan Cabup-Wabup

Pihak Terkait dalam perkara PHPU Tulang Bawang Barat.

P

ermohonan tiga pasangan calon
bupati/wakil bupati Kabupaten
Tulang Bawang Barat (Tuba
Barat), yaitu Syaifullah SesunanEdi Winarso, Frans Agung Mula PutraSyamsul Hadi, Putra Jaya Umar-Subroto,
ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dalam
sidang pengucapan putusan, Jumat (28/10)
bertempat di ruang sidang Pleno MK.
“Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno
Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, saat
membacakan amar putusan Perkara No.
102/PHPU.D-IX/2011 mengenai PHPU
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kab. Tuba Barat 2011.
Sebagai
Pemohon,
ketiga
pasangan calon tersebut di atas, antara
lain mendalilkan pada saat Pemilukada
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011
terjadi politik uang yang dilakukan
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oleh Pihak Terkait. Guna membuktikan
dalilnya, Pemohon mengajukan bukti
surat/tulisan, yaitu bukti P-5 berupa fotofoto Pihak Terkait membagi-bagi uang,
dan bukti P-6 berupa surat pernyataaan
yang menyatakan adanya pemberian uang
dari Pihak Terkait serta saksisaksi yaitu
Karyanto, Wakimin, dan Usman Ali.
Pemohon
juga
mendalilkan
telah terjadi tindakan penganiayaan
terhadap Turhadi oleh Umar Ahmad dan
Tim Sukses Pihak Terkait. Pemohon
mengajukan bukti surat/tulisan yaitu bukti
P-7 serta saksi Turhadi dan Tri Wahyudi
yang pada pokoknya menerangkan terjadi
penganiayaan terhadap Turhadi oleh Umar
Ahmad dan Tim Suksesnya sebelum hari
pemilihan pada 28 September 2011.
Selain itu, Pemohon mendalilkan
adanya intimidasi dan ancaman dari
pasangan calon nomor urut 1 dan tim

suksesnya kepada warga untuk memilih
pasangan calon nomor urut 1.
Terhadap dalil tersebut, Pemohon
mengajukan bukti P-7 berupa surat
pernyataan serta saksi-saksi yaitu Nursalim,
Winoto, Nuryanto, Jamaludin, dan Slamet
yang pada pokoknya menerangkan adanya
intimidasi dan ancaman dari Tim Sukses
Pihak Terkait.
Berdasarkan fakta hukum di per
sidangan, Mahkamah berpendapat, tidak
cukup meyakinkan bahwa pelanggaran
selama Pemilukada Kabupaten Tulang
Bawang Barat bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif sehingga secara
signifikan mempengaruhi perolehan suara
pasangan calon.
Oleh
karena
itu,
menurut
Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak
terbukti dan tidak beralasan hukum. (Nur
Rosihin Ana/mh)

PHPU Kab. Pringsewu

Permohonan Dua Calon Bupati
Ditolak Oleh MK

D

ua
permohonan
atas
perselisihan hasil pemilihan
umum
kepada
daerah
Kabupaten Pringsewu ditolak
seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi,
Jumat (28/10), di ruang sidang Pleno MK.
“Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” tegas Ketua Pleno Hakim
Achmad Sodiki dalam sidang pembacaan
putusan. Dua permohonan tersebut
diajukan oleh dua pasangan calon bupati
dan wakil bupati Kabupaten Pringsewu.
Mereka adalah pasangan calon nomor urut
tiga, Abdullah Fadri Auli - Tri Prawoto
(Perkara No. 100/PHPU.D-IX/2011) dan
pasangan calon nomor urut dua, Ririn
Kuswantari - Subhan Efendi (Perkara No.
101/PHPU.D-IX/2011). Adapun sebagai
Pihak Terkait adalah pasangan calon
terpilih, Sujadi dan Handitya Narapati.
Putusan No. 100 itu, menurut
Mahkamah, pokok permohonannya tidak
tepat dan tidak beralasan menurut hukum.
Sebelumnya, Pemohon mendalilkan
bahwa hasil penghitungan suara yang
ditetapkan oleh Termohon dihasilkan dari
suatu proses Pemilu yang bertentangan
dengan asas Pemilu yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil karena
suara yang diperoleh oleh pemenang
didasarkan pada tekanan dari rasa takut
yang luar biasa dan berkuasanya politik
uang. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon
tersebut bersifat umum karena Pemohon
tidak menjelaskan secara rinci mengenai
pelanggaran terhadap asas Pemilu yang
bersifat ‘luber’ dan ‘jurdil’ sebagaimana
yang didalilkan.
“Selain itu, Pemohon juga tidak
mengajukan bukti, baik surat/tulisan
ataupun keterangan saksi yang berkaitan
adanya pelanggaran terhadap asas
Pemilu yang ‘luber’ dan ‘jurdil’,” ujar
Mahkamah.
Sedangkan
terhadap
dalil
bahwa adanya upaya-upaya untuk

memenangkan Pihak Terkait
dengan menggunakan aparat
pemerintahan,
menurut
Mahkamah, diduga kuat
benar adanya. “Sekalipun
Pihak Terkait membantah
dalil Pemohon a quo, namun
bukti P-6 merupakan bukti
yang
tidak
terbantahkan
mengenai adanya perencanaan
yang menggunakan aparat
pemerintahan
untuk
pemenangan Pihak Terkait,”
tegas Mahkamah.
Namun,
lanjut
Mahkamah, MK harus pula
menilai lebih lanjut mengenai
unsur pelanggaran yang lain
yang bersifat terstruktur dan
masif, serta kebenaran alat
bukti. “Bahwa Pemohon,
selain mengajukan bukti P-6
berupa CD yang telah ditranskrip, juga
mengajukan bukti P-7 berupa nama-nama
Tim Sukses Pihak Terkait yang antara
lain terdiri dari Kepala Pekon. Setelah
mencermati bukti a quo, Mahkamah tidak
dapat meyakini bukti tersebut karena
bukti a quo tidak ada tanda tangan dan
stempel dari pihak yang membuatnya,
sehingga bukti P-7 tidak dapat diketahui
dan tidak dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya,” tulis Mahkamah.
Sementara itu, dalam Putusan
No. 101, Mahkamah menilai bahwa
Termohon telah melakukan sosialisasi
dan pendistribusian C-6 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dan bahwa suratsurat yang diterbitkan oleh Termohon
secara substansi tidak bertentangan dan
tidak mengindikasikan menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan
calon. “Selain itu Pemohon tidak dapat
membuktikan bahwa sejumlah pemilih
atau warga masyarakat Pringsewu yang
kehilangan hak pilihnya karena tidak

Suasana sidang pembacaan putusan PHPU
Pringsewu, Jumat (28/10), MK menolak seluruh
permohonan Pemohon.

mendapatkan Model C-6 dipastikan akan
memilih Pemohon,” imbuh Mahkamah.
Selain
itu,
Mahkamah
berpandangan, Pemohon juga tidak
dapat membuktikan keterkaitan antara
pertemuan-pertemuan dan agenda wisata
dengan agenda pemenangan Pihak Terkait
dalam bentuk kampanye terselubung,
praktik money politic dan pengarahan
kepada aparat-aparat pemerintah daerah
untuk memenangkan Pihak Terkait.
Selanjutnya, terkait dalil Pemohon
lainnya, yaitu adanya surat pernyataan
tidak mencoblos bagi PNS Kabupaten
Pringsewu, terkait pengumuman oleh Desk
Pemilukada di media massa dan pemberian
ucapan selamat dari pemerintah daerah
kepada Pihak Terkait, menurut Mahkamah,
merupakan dalil-dalil yang tidak relevan
dengan dalil-dalil pelanggaran Pemilukada
yang dapat mempengaruhi perolehan suara
Pemohon. (Dodi/mh)
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PHPU Kab. Sangihe

Permohonan PHPU Kepulauan Sangihe
Ditarik Kembali
Permohonan PHPU
Kepulauan Sangihe
ditarik kembali setelah
MK memutuskan pada
Kamis (13/10)

Humas MK/GANIE

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya
mengabulkan
penarikan
kembali
permohonan
Pemohon
perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe 2011 - Perkara No. 94/PHPU.
D-IX/2011 - di ruang sidang Pleno MK,
Kamis (13/10) sore.
Terhadap permohonan dengan
registrasi Perkara No. 94/PHPU.DIX/2011 tersebut, Mahkamah Konstitusi
telah menerbitkan Ketetapan Ketua
Mahkamah Konstitusi Nomor 510/TAP.
MK/2011 tentang Pembentukan Panel
Hakim Untuk Memeriksa Permohonan
Registrasi Nomor 94/PHPU.D-IX/2011,
bertanggal 3 Oktober 2011.
Selain itu Mahkamah Konstitusi
juga menerbitkan Ketetapan Ketua Panel
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Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
518/TAP.MK/2011 tentang penetapan
hari sidang pertama untuk pemeriksaan
pendahuluan, bertanggal 3 Oktober 2011.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi
telah menyelenggarakan Sidang Panel
Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7
Oktober 2011 yang dihadiri oleh Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Sangihe dan Pihak Terkait Drs.
Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan
Jabes Ezar Gaghana, S.E. yang diwakili
oleh kuasa hukumnya, yang tidak dihadiri
oleh Pemohon maupun kuasa hukumnya
tanpa keterangan yang jelas, meskipun
telah dipanggil secara sah dan patut.
Terhadap pencabutan permohonan
atau penarikan kembali permohonan
tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan
Hakim tanggal 11 Oktober 2011 telah
menetapkan bahwa pencabutan atau

penarikan kembali permohonan Perkara
Nomor 94/PHPU.D-IX/2011 beralasan
hukum dan tidak bertentangan dengan
Undang-Undang. Oleh karena itu,
pencabutan atau penarikan kembali
permohonan tersebut dapat dikabulkan.
Akhirnya
Majelis
Hakim
menyatakan Pemohon tidak dapat
mengajukan
kembali
permohonan
Perselisihan tentang Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe 2011.
“Memerintahkan kepada Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
penarikan kembali Perkara No. 94/
PHPU.D-IX/2011 dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi,” demikian dibacakan
oleh Ketua Pleno Moh. Mahfud MD yang
didampingi para hakim konstitusi lainnya.
(Nano Tresna A./mh)

PHPU Kab. Kepulauan Mentawai

Pemohon: Termohon Dinilai Bersalah
Merekapitulasi Suara
Salah seorang saksi memberikan keterangan
pada sidang PHPU Mentawai

T

ermohon dinilai telah melakukan
kesalahan melakukan reka
pitulasi perhitungan suara pada
rapat pleno KPU Kab. Kepulauan
Mentawai Tanggal 17 Oktober 2011.
Dalam hal ini, Daftar Pemilih Tetap (DPT)
yang dikeluarkan oleh KPU, tidak sesuai
dengan jumlah penduduk atau pemilih
sebenarnya. Hal tersebut menyebabkan
suara Pemohon berkurang. Demikian

disampaikan oleh Pemohon Perkara No.
112/PHPU.D-IX/2011, Antonius dan
Melki melalui kuasa hukumnya, Sahrul
A.B dalam Sidang Persilisihan Hasil
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Mentawai di Mahkamah Konstitusi, Senin
(31/10).
Dalam Sidang Panel yang
yang dipimpin oleh Achmad Sodiki,
didampingi Ahmad Fadlil Sumadi dan

Harjono, masing-masing sebagai anggota,
Sahrul menegaskan bahwa terjadi banyak
penyimpangan yang dilakukan oleh
penyelenggara, baik sebelum dan saat
Pemilukada berlangsung. “Misalnya,
adanya penggelembungan DPT yang
dilakukan oleh KPU pada basis pasangan
nomor urut 5,” ucap Sahrul.
Selain itu, menurut Pemohon,
pada 2011 terjadi penggelembungan DPT.
Jumlah tersebut dinilai sangat signifikan,
karena jumlah tersebut sangat berbeda
dengan DPT 2009 dan 2010, dan hal
tersebut sangat merugikan Pemohon.
Sementara itu, Sahrul juga mengatakan
bahwa KPU tidak memberikan kartu
pemilih atau surat undangan terhadap basis
Pemohon yakni pasanagan calon nomor
urut 2. “Sehingga, Pemohon menilai hal
tersebut bisa merugikan perolehan suara
pemohon,” jelas Sahrul. (Shohibul Umam/
mh)

Oktober 2011 KONSTITUSI

45

RUANG SIDANG

PHPU Aceh

KIP Aceh Nilai Permohonan Khalid dan
Fadhlullah Tidak Tepat

Sidang mendengarkan keterangan Termohon dan Terkait PHPU
Aceh, Senin 31 Oktober.

K

omisi
Independen
Pemilihan (KIP) Aceh
menilai keberatan mengenai
tahapan Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh
2011 yang dimohonkan oleh H.T.A.
Khalid dan Fadhlullah ke Mahkamah
Konstitusi (MK) adalah tidak tepat.
Alasannya, karena tahapan Pemilukada
Aceh masih dalam proses pencalonan,
belum mencapai pada tahapan hasil
pemilukada.
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Demikian dikatakan Wakil Ketua
KIP Aceh, Ilham Saputra, di hadapan
Panel Hakim MK yang terdiri dari
Harjono (Ketua Panel), didampingi
Muhammad Alim dan Anwar Usman,
Senin (31/10) di Gedung MK. Persidangan
Perkara No. 108/PHPU.D-IX/2011 ini
mengenai sengketa Pemilukada Aceh,
mengagendakan mendengarkan jawaban
Termohon, DPR Aceh, dan Pemprov
Aceh.

Humas MK/ Eva

Mengenai
kedudukan
hukum
Pemohon (legal standing), lanjut Ilham,
sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran
pada 7 Oktober 2011, nama Pemohon tidak
tercantum dalam buku registrasi pendaftaran
bakal calon gubernur dan bupati. “KIP tidak
pernah menerima pendaftaran pencalonan
dari pihak Pemohon, sehingga apa yang
disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan
yang sebenarnya,” lanjut Ilham. (Nur
Rosihin Ana/mh)

CATATAN PERKARA

Uji Konstitusionalitas Aturan Penegakan Etika BK
Oleh: Lulu Anjarsari

U

ndang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)
kembali diuji oleh Mahkamah Konstitusi
(MK). Perkara yang teregistrasi oleh
Kepaniteraan MK dengan Nomor 57/
PUU-IX/2011 dimohonkan oleh Judilherry
Justam, Chris Siner Key Timu, dan
Muhammad Chozin Amirullah.
Dalam pokok permohonannya,
pemohon merasa dirugikan dengan
berlakunya pasal-pasal dalam UU MD3,
di antara Pasal 12, Pasal 124 ayat (1),
Pasal 234 ayat (1) huruf (f), Pasal 245 ayat
(1), Pasal 302 ayat (1) huruf (f) dan Pasal
353 ayat (1) huruf (f), Pasal 208 ayat (2),
Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan
Pasal 378 ayat (2). Pemohon mendalilkan
pasal-pasal tersebut bertentangan dengan
UUD 1945 terutama Pasal 28C ayat (2)
dan Pasal 28D ayat (1).
Menurut pemohon yang diwakili
kuasa hukumnya A. Wakil Kamal, dengan
pengaturan sifat dan keanggotaan Badan
Kehormatan (BK) DPR, DPD dan DPRD
sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal
124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf (f),
Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf
(f) dan Pasal 353 ayat (1) huruf (f) UU No.27
Tahun 2009, maka Para Pemohon tidak akan
mendapatkan perlakuan hukum yang adil
karena keanggotaan internal BK berpotensi
membela
kepentingan
anggotanya.
Penegakan etika oleh Badan Kehormatan
yang tidak melibatkan unsur dari masyarakat
berpotensi terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan anggota DPR maupun DPD dan
DPRD terhadap masyarakat dengan cara
mendiamkan perkara-perkara pelanggaran
etika ataupun membuat proses pemeriksaan
berlarut-larut.
Sementara itu, Pasal 208 ayat (2),
Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan
Pasal 378 ayat (2) UU No.27 Tahun 2009
memberikan peluang bagi anggota DPR,
DPD dan DPRD sebagai wakil rakyat dan
wakil daerah untuk tidak akan bekerja
untuk kepentingan rakyat, terutama untuk
memajukan kehidupan berbangsa dan
bernegara oleh karena adanya pekerjaan
lain selain menjadi anggota DPR, DPD
dan DPRD. Adanya pelanggaran etika
yang tidak ditangani secara independen
dan obyektif serta adanya rangkap
pekerjaan akan sangat berpengaruh pada
produk-produk pengawasan, legislasi
dan pengawasan anggaran yang akan
dihasilkan. Kewenangan DPR yang

begitu besar ternyata tidak disertai dengan
pengawasan terhadap kekuasaannya
yang mengacu pada prinsip check and
balances dalam UUD 1945 dan ini
mendudukan posisi DPR yang uncontrol
dari kekuasaannya khususnya kontrol dari
Para Pemohon sebagai warga negara.
Pasal 124 ayat (1) UU No.27 Tahun
2009 yang membatasi kontrol hanya dari
internal DPR maupun DPD dan DPRD
tidak sesuai dengan Ketetapan MPR
RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika
Kehidupan Berbangsa yang menginginkan
keterlibatan masyarakat dalam kontrol
terhadap penyelenggaraan negara. Selain
itu, pemohon menilai Pasal 234 ayat
(1) huruf f,Pasal 245 ayat (1), Pasal 302
ayat (1) huruf f dan Pasal 353 ayat (1)
huruf f hanya menyebutkan BK bersifat
tetap dan menjadi kelengkapan dari DPD
maupun DPRD tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota, selain itu tidak diatur
secara tegas siapa yang akan menjadi
anggota dalam BK. BK di DPR maaupun
DPR dan DPRD yang diatur dalam UU
No.27 Tahun 2009 hanya melibatkan
keanggotaan internal saja sehingga tidak
akan mungkin dapat bekerja secara
independen dan tidak memihak kepada
kepentingan anggotanya.
Selain itu, Pemohon menilai Pasal
208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327
ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU No.27
Tahun 2009 hanya mengatur larangan
untuk menduduki jabatan struktural
dan tidak tegas mengatur larangan
terhadap pekerjaan anggota dewan diluar

keanggotaan sebagai DPR maupun DPD
dan DPRD. Pada kenyataannya banya
anggota DPR maupun DPD dan DPRD
yang menjadi pimpinan di badan usaha
maupun sebagai pekerja ataupun konsultan,
sehingga hal ini memungkinkan terjadinya
conflict of interest untuk mendapatkan
proyek-proyek yang didanai APBN
dengan cara menentukan anggaran dan
spesifikasi dari peserta tender proyek atau
kecenderungan dalam membuat berbagai
produk legislasi yang berkepentingan pada
usaha tertentu.
Dalam
petitumnya,
Pemohon
meminta agar Majelis Hakim Konstitusi
menyatakan Pasal 123, Pasal 124 ayat
(1), Pasal 234 ayat (1) huruf (f), Pasal 245
ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf (f) dan
Pasal 353 ayat (1) huruf (f) UU No.27
Tahun 2009 yang berhubungan dengan
keanggotaan harus ditafsirkan keanggotaan
yang melibatkan unsur masyarakat. Selain
itu, Pemohon juga memohon agar Pasal
208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327
ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU No.27
Tahun 2009 dinyatakan konstitusional
bersyarat
anggota
DPR
dilarang
melakukan pekerjaan sebagai pejabat
struktural pada lembaga pendidikan
swasta, akuntan publik, konsultan, advokat
atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain
yang ada hubungannya dengan tugas dan
wewenang DPR serta hak sebagai anggota
DPR dimaknai pula larangan didalamnya
rangkap pekerjaan di badan swasta atau
mengerjakan pekerjaan selain tugas dan
fungsi DPR, DPD maupun DPRD.

nasional.inilah.com

Oktober 2011 KONSTITUSI

47

CATATAN PERKARA

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

48

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

1

72/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 41
Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU
No. 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU
No. 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas UU No.
41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan [Pasal 38 ayat
(3) dan Pasal 50 ayat (3)
huruf g]

Andi Harahap

2

2/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 18
Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan
Hewan [Pasal 58 ayat (4)]

1.
2.
3.
4.

3

3/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Pasal 2, 3,
4, dan 5)

4

25/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 11
Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun [Pasal 2 huruf a
dan huruf b]

5

41/PUU-IX/2011

6

7

Tanggal
Putusan

Amar Putusan

6 Oktober 2011

Ditolak

Deni Juhaeni
I Griawan Wijaya
Netty Retta Herawaty H
Bagus Putu Mantra

6 Oktober 2011

Dikabulkan

R. Hamdani, C.H. dan Anisah
Ambaryani

6 Oktober 2011

Hasanuddin Shahib
Kusnendar Atmosukarto
Suharto

13 Oktober 2011

Tidak Dapat Diterima

Pengujian UU No. 21
Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua [Pasal 17
ayat (1)]

Habel Rumbiak

13 Oktober 2011

Ditolak

48/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 8 Tahun
2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah
Konstitusi [Pasal 45A dan
Pasal 57 ayat (2a) huruf a
dan c] dan Pengujian UU
No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika [Pasal 112 ayat
(1) dan Pasal 127 ayat (1)
huruf a]

Fauzan

18 Oktober 2011

Dikabulkan Sebagian

49/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 8 Tahun
2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah
Konstitusi [Pasal 4 ayat (4)
huruf f,g,h, Pasal 10, Pasal
15 ayat (2) huruf d,Pasal
26, Pasal 27A ayat (2)
huruf c, d, e, Pasal 50A,
Pasal 57 ayat (2) huruf a,
Pasal 59 ayat (2), Pasal 87]

Saldi Isra
Yuliandri
Arief Hidayat
Zainul Daulay
Zainal Arifin Mochtar
Muchamad Ali Safa’at
Feri Amsari

18 Oktober 2011

Dikabulkan Sebagian
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1.
2.
3.

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

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

Nomor Registrasi

1

63/PHPU.D-IX/2011

2

94/PHPU.D-IX/2011

3

95/PHPU.D-IX/2011

4

97/PHPU.D-IX/2011

5

96/PHPU.D-IX/2011

6

98/PHPU.D-IX/2011

7

99/PHPU.D-IX/2011

8

101/PHPU-IX/2011

9

100/PHPU-IX/2011

10

102/PHPU-IX/2011

Pokok Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota
Pekanbaru Provinsi Riau
Tahun 2011
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2011
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Maybrat Tahun
2011
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Maybrat Tahun
2011
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Maybrat Tahun
2011
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2011
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2011
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pringsewu,
Provinsi Lampung Tahun
2011
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pringsewu,
Provinsi Lampung Tahun
2011
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Provinsi
LampungTahun 2011

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar Putusan

Septina Primawati dan
Erizal Muluk

7 Oktober 2011

Ketetapan

1. Winsulangi
Salindeho
2. Siegfried
Takarangkian
Makagansa
1. Agustinus SAA
2. Andarias Antoh

13 Oktober 2011

Ketetapan

17 Oktober 2011

Ditolak

1. Mikael Kambuaya
2. Yoseph Bless.

17 Oktober 2011

Ditolak

1. Albert Nakoh
2. Jakobus Sedik

17 Oktober 2011

Ditolak

1. Dodi Reza Alex
2. Islan Hanura

18 Oktober 2011

Ditolak

1. Sulgani Paku Ali
2. Sujari

18 Oktober 2011

Ditolak

1. Ririn Kuswantari
2. Subhan Efendi

28 Oktober 2011

Ditolak

1. Abdullah Fadri
Auli, S.H. 2. Hi. Tri
Prawoto, M.M.

28 Oktober 2011

Ditolak

1. Syaifullah Sesunan
28 Oktober 2011
dan Edi Winarso
2. Frans Agung Mula
Putra dan Syamsul
Hadi
3. Putra Jaya Umar dan
Subroto

Ditolak
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JEJAK KONSTITUSI

Teuku Muhammad Hasan
Juru Lobi Sang Pemersatu Bangsa

B

angsa Indonesia sepakat,
Negara Kesatuan Republik
Indonesia merupakan harga
mati. Salah seorang tokoh
yang menjadi bagian penting dari
kesepakatan itu tak lain adalah Teuku
Muhammad Hasan. Dia adalah anggota
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
asal Aceh yang berhasil menjembatani
perbedaan pendapat antara golongan
nasionalis dan tokoh Islam menyangkut
substansi Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945.
Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia merupakan lembaga yang
dibentuk setelah Badan Penyelidikan
Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia
selesai bekerja. Sekalipun demikian, tidak
semua anggota Panitia Persiapan tergabung
dalam Badan Penyelidikan. Demikian pula
halnya dengan Teuku Muhammad Hasan.
Sekalipun demikian, Hasan mendapat
kepercayaan dari Soekarno, pimpinan
Panitia Persiapan kala itu, maupun
Mohammad Hatta.
Juru Lobi
Dalam buku “Memoar Senarai Kisah
Sejarah” (Pustaka Utama Grafiti, 1993),
Eko Endarmoko menulis, pada 18 Agustus
1945, sekitar pukul 09.00 pagi, bersama
anggota Panitia Persiapan lainnya, Teuku
Muhammad Hasan diundang rapat untuk
membahas rancangan Undang-undang
Dasar serta pemilihan presiden dan wakil
presiden. Naskah Rancangan Undangundang Dasar itu telah diterima Hasan dua
hari sebelumnya.
Setibanya di Pejambon, tempat rapat
berlangsung, Hasan telah ditunggu oleh
Bung Hatta di gerbang pintu ruang rapat.
Ia dikabari bahwa mereka menghadapi
batu sandungan dalam preambul dan
pasal perihal agama dalam Rancangan
Undang-undang Dasar. Bung Hatta lalu
mengajak Hasan itu membicarakan hal itu
dengan Bung Karno selama lima menit.
Berdasarkan pembicaraan itu, Hasan
ditunjuk untuk melakukan diplomasi
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Teuku Muhammad Hasan

demi melunakkan keteguhan Ki Bagus
Hadikusumo.
Ki Bagus Hadikusumo merupakan
anggota Panitia Persiapan sekaligus
anggota Badan Penyelidik yang bersikukuh
dengan pendiriannya untuk memasukkan
syariat Islam dalam konstitusi. Buku
“Risalah Sidang Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan
Kemerdekaan
Indonesia
(PPKI)”
(Sekretariat Negara Republik Indonesia,
1995) mencatat pernyataannya, yakni,
“Saya tidak mupakat dengan adanya
artikel 28 bab 10 tentang hal agama. Dan
saya tidak mupakat dengan preambule
yang berbunyi ‘berdasarkan Ketuhanan
dengan menjalankan syariat Islam bagi
pemeluknya.”
Oleh karena itu, Bung Hatta
kemudian mempertemukan Hasan dengan
Ki Bagus Hadikusumo. Di sana Hasan
kemudian berusaha meyakinkan Ki
Hadikusumo supaya dia tidak sekadar
melihat
kepentingan
kelompoknya,
melainkan harus melihat kepentingan
nasional. Hasan mengatakan bahwa
yang diperlukan saat itu adalah

kemerdekaan. Sedangkan apabila pemuka
agama Islam terus mempertahankan
kepentingan sepihak, bisa saja orang
Kristen dipersenjatai oleh Belanda.
Kepada Ki Bagus, ia mengatakan
bahwa frasa “dengan kewajiban syariat
Islam bagi pemeluknya” agar diganti
dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Rupanya, atas pendakatan yang dilakukan
Teuku Muhammad Hasan tersebut,
akhirnya Ki Bagus Hadikusumo luluh dan
menerima pendapatnya.
Teuku Muhammad Hasan sendiri
mengisahkan pengalamannya dalam
memoar berjudul “Dari Aceh Ke
Pemersatu Bangsa” (Papas Sinar Sinanti,
1999). Ia menulis, rapat yang berlangsung
di bekas gedung Raad van Indie itu tidak
dihadiri oleh pembesar-pembesar Jepang.
Sebelum rapat dimulai, menurut Hasan,
Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta
meminta kepadanya, yang berasal dan
daerah Aceh, Serambi Makkah, agar
membicarakan dan meyakinkan Ki Bagus
Hadikusumo bahwa kata-kata “dengan
kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya” dalam Preambul
dan Pasal 29 Ayat (1) Rancangan Undang
Undang Dasar RI lebih baik dihapuskan.
Adapun penggantinya adalah frasa
“Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga
semua golongan dapat menyetujuinya
dan tidak ada perselisihan paham yang
dapat dipergunakan oleh Belanda.
Selanjutnya, Hasan menulis: “… jika
pertukaran pikiran ini dapat meyakinkan
Ki Bagus Hadikusumo, maka soal yang
dimaksud tidak dibicarakan lagi dalam
rapat lengkap (pleno) Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia. Bila tidak, debat
itu akan memakan banyak waktu dan
kemungkinan besar, niat Bung Hatta untuk
memenuhi tuntutan kelompok Kristen tak
tercapai.”
Karena itu, sebelum rapat dimulai,
Bung Hatta membawa Hasan ke sebuah
kamar. Ki Bagus Hadikusumo sudah
ada di sana. Bung Hatta kemudian
memperkenalkan
kedua
tokoh

Sidang Badan Penyelidik
Usaha Persiapan
Kemerdekaan.

wikipedia.com

Muhammadiyah itu. Dalam pertemuan
tersebut, di hadapan Bung Hatta, Hasan
memberi penjelasan dan meyakinkan
Ki Bagus Hadikusumo supaya dapat
menyetujui frasa “Ketuhanan Yang
Maha Esa” dan menghapuskan frasa
“dengan kewajiban melaksanakan Syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, baik
dalam preambul maupun Pasal 29 ayat
(1) Rancangan Undang Undang Dasar
RI. “Dengan maksud supaya tercapai
persatuan seluruh bangsa Indonesia, baik
umat Islam, Kristen, dan lain-lain,” tulis
Hasan.
Kepada
Ki
Bagus,
Hasan
mengungkapkan, “Dalam perjuangan
menuntut kemerdekaan tanah air perlu
persatuan yang bulat dan semua golongan
untuk menghadapi musuh bersama,
jangan sampai Belanda memecahbelah
kita sama kita dan mempergunakan
golongan Kristen dan lain-lain melawan
golongan Islam dan sebagainya.”
“Kelak bila kita bangsa Indonesia
telah rnencapai kemerdekaan maka
golongan terbanyak, yaitu golongan Islam,
tentu akan dapat menetapkan UndangUndang Dasar yang sesuai dengan
konsepsi golongan Islam,”
Meski Ki Bagus Hadikusumo
mempertahankan perkataan yang dimaksud

dalam perundangan tersebut, menurut
Hasan, setelah mendengar penjelasannya
Ki Bagus menyetujui “Ketuhanan Yang
Maha Esa”, sekaligus menghapus frasa
“dengan kewajiban melaksanakan Syariat
Islam
bagi
pemeluk-pemeluknya”.
Sesudah perundingan itu selesai,
Bung Hatta membawa Hasan kembali
ke kantor Bung Karno. Di sana, ia
melaporkan bahwa Ki Bagus Hadikusumo
telah setuju dengan kata-kata “Ketuhanan
Yang Maha Esa”, sebagai ganti tujuh
kata-kata yang dihapuskan. Setelah itu,
barulah rapat lengkap Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia dibuka oleh
Ketua, Ir, Soekarno, untuk membahas
Rancangan
Undang-Undang
Dasar
yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Dengan adanya persertujuan dari
Ki Bagus Hadikusumo tersebut, akhirnya,
pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia menetapkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD 1945) serta memilih
Presiden dan Wakil Presiden. Ketika
itu, Panitia Kecil Panitia Persiapan juga
menetapkan Mr. Teuku Muhammad
Hasan sebagai Gubernur Sumatera.
Panitia
Persiapan
Kemerdekaan
Indonesia kemudian diganti menjadi
Komite Nasional Indonesia Pusat.

Tokoh Nasionalis dari Aceh
Siapakah Teuku Muhammad Hasan
sehingga mendapat kepercayaan besar
dari Soekarno dan Hatta sebagai juru lobi?
Teuku Muhammad Hasan merupakan
tokoh kelahiran Gampong Sot, Sigli, Pidie,
Aceh, pada 4 April 1906. Ia dibesarkan
kedua orang tuanya, Teuku Bintara
Peneung Ibrahim dan Tjut Manyak dengan
dasar-dasar keislaman yang kuat.
Situs
nusantaracentre.co.id
mencatat, pada usia delapan tahun,
Hasan memulai pendidikan formal
dengan menjadi siswa di Sekolah Rakyat
(Volksschool) di Lampoih Saka. Pada
1917, ia kemudian diterima di sekolah
milik Belanda, Uuroprrsche Lagere School
(RLS). Ia kemudian berlayar ke Batavia
untuk melanjutkan pendidikan sekolah
menengah di Koningen Wilhelmina School
(KWS).
Setelah lulus, Hasan memilih
memasuki Rechtschoogeschool (Sekolah
Tinggi Hukum) di Batavia. Namun,
meskipun tak disetujui pejabat pangreh
praja Belanda di Sigli, ia tak cukup
puas dengan pendidikannya sehingga
memutuskan berangkat ke Belanda pada
usia 25 tahun. Di sana, ia kuliah di Fakultas
Hukum Rijks Universiteit di Leiden.
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JEJAK KONSTITUSI
Di
negeri
Belanda,
Hasan
bertemu dengan aktivis Perhimpunan
Indonesia yang dimotori Mohammad
Hatta, Ali
Sastroamidjojo, Abdul
Madjid Djojodiningrat dan Nasir Datuk
Pamuntjak. Ia kemudian turut menjadi
aktivis bersama mereka. Pada 1933, Hasan
merampungkan kuliahnya dan kembali ke
Indonesia. Ia berlabuh di Pelabuhan Ulee
Lhue, Kutaraja. Ketika itu buku-bukunya
disita karena ia dicurigai membawa
buku tentang paham pergerakan yang
bisa menggoyahkan pemerintah kolonial
Belanda di Aceh.
Sekembalinya ke kampung halaman,
Hasal bergabung dengan organisasi
Islam Muhammadiyah. Ketika tu mereka
mendirikan Aisyiyah, Hizbul Wathan, dan
lembaga pendidikan HIS. Sejumlah cabang
juga didirikan di sejumlah kota di Aceh. Di
dunia pendidikan, Hasan turut memelopori
berdirinya Atjehsche Studiefonds (Dana
Pelajar Aceh), yakni lembaga beasiswa
untuk anak-anak Aceh yang cerdas tetapi
tidak mampu membiayai sekolah.
Ia
juga
menjadi
komisaris
Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan
Anak (PUSAKA). Lembaga ini dibentuk
dalam rangka mendirikan sekolah rendah
berbahasa Belanda sebagaimana Holland
Inlandsche School. Bukan itu saja, Hasan
juga mendirikan Perguruan Taman Siswa
pada 11 Juli 1937 di Kutaraja. Dalam
waktu yang relatif singkat, Hasan dan
pengurus Taman Siswa di Kutaraja berhasil
membuka 4 (empat) sekolah Taman Siswa
di Kutaraja, yaitu sebuah Taman Anak,
Taman Muda, Taman Antara dan Taman
Dewasa.
Bermodal pengalaman di bidang
pendidikan, Hasan kemudian berangkat ke
Batavia untuk bekerja sebagai pengawai
di Afdeling B, Departemen Van Van
Onderwijsen Eiredeienst (Departemen
Pendidikan). Ia juga pernah bekerja
di kantor Voor Bestuurshervorming
Buintengewesten
atau
Reformasi
Pemerintahan Kepulauan Luar.
Namun, pada 1938, Hasan kembali
ke Sumatera untuk bekerja di kantor
Gubernur Sumatera di Medan. Selama
penjajahan Jepang, sejak 1942, ia menjadi
Ketua Koperasi Ladang Pegawai Negeri
di Medan. Ia lalu menjadi Penasehat
dan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri
sekaligus pemimpin Kantor Tinzukyoku
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wikipedia.com

Rumah ketua PDRI Sjafroedin Prawiranegara di Bidar Alam yang dipergunakan juga untuk kantor pemerintahan,
dimana Teuku Muhammad Hasan merupakan wakilnya di PDRI. Teuku Muhammad Hasan juga menjabat Menteri
Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama.

atau
Kantor
permohonan
kepada
Gunsaibu.
Akhirnya, Jepang meninggalkan
Aceh pada 1945. Ketika itu, Hasan
memutuskan untuk bergabung dengan
para tokoh nasionalis di Batavia. Langkah
itu ditentang oleh sebagian besar ulama
aceh yang tergabung dalam Persatuan
Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Organisasi
yang salah satu tokohnya adalah Teuku
Daud Beureuh itu bercita-cita mendirikan
negara sendiri. Pertentangan kian tajam
ketika Hasan menerima keanggotaan
dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia. Sebagian besar ulama Aceh
itu menganggap keputusan Hasan sebagai
tindakan pribadi dan bukan mewakili
rakyat Aceh.
Pertentangan
dengan
tokoh
ulama Aceh meruncing pada masa
Agresi Militer Belanda II. Ketika itu,
19 Desember 1948, pasukan Belanda
sudah menggempur Yogyakarta, ibukota
Negara ketika itu. Untuk melanjutkan
perjuangan kemerdekaan, Soekarno dan
Hatta kemudian mengirimkan telegram

yang berisikan penyerahan mandat
kepada pemimpin di luar Jawa. Telegram
pertama ditujukan kepada Mr. Syafruddin
Prawiranegara, Menteri Kemakmuran
Republik Indonesia, di Bukittinggi.
Sedangkan yang kedua kepada tiga tokoh
Perwakilan Indonesia di India. Telegram
yang
kedua
merupakan
alternatif
seandainya Syafruddin Prawiranegara
gagal membentuk pemerintah darurat di
Sumatera. Ketika itu mereka diinstruksikan
untuk membentuk Exile Government
(pemerintahan
pelarian)
Republik
Indonesia.
Pada 22 Desember 1948, pukul
03.40 dini hari, Pemerintah Darurat
Republik Indonesia lahir. Mr. Syafruddin
Prawiranegara dtunjuk sebaga ketua
(presiden). Ia merangkap jabatan sebagai
Menteri Pertahanan, Penerangan dan luar
negeri ad interim. Sedangkan wakilnya
tak lain adalah Mr. Teuku Muhammad
Hasan, merangkap Menteri Dalam Negeri,
Pendidikan & Kebudayaan dan Agama.
(Rita Triana)

CATATAN
AKSI
PERKARA

Hari Kesaktian Pancasila

Menuju Bangsa Berkarakter

Humas MK/Andhini SF

Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan Pembina Upacara Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Janedjri M. Gaffar, Senin (3/10) di halaman depan Gedung MK.

S

egenap pegawai Mahkamah
Konstitusi (MK) menggelar
upacara bendera dalam rangka
memperingati Hari Kesaktian
Pancasila di halaman depan Gedung
MK, Senin (3/10). Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi (MK), Janedjri M.
Gaffar yang bertindak sebagai pembina
upacara membacakan ikrar pegawai
MK untuk tetap mempertahankan dan
mengamalkan
nilai-nilai
Pancasila
sebagai sumber kekuatan menggalang
kebersamaan, menegakkan kebenaran dan

keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Tanda Kehormatan
Pada kesempatan ini, MK juga
memberikan tanda kehormatan kepada tujuh
pegawai MK. Sekjen MK secara langsung
menyematkan lancana tanda kehormatan
dan piagam penghargaan kepada ketujuh
pegawai MK yang mendapat tanda
kehormatan, yaitu: Poniman, Triyono Edy
Budhiarto, Syahruddin, Mundiri, Hanindyo,
Suwarno, dan Yuni Nurhayati.

Tanda kehormatan diberikan MK
karena mereka telah memberikan darma
baktinya selaku Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang telah bekerja dengan penuh
kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945,
negara, dan pemerintah. Pengabdian
dengan kejujuran, kecakapan, dan disiplin
menjadi alasan MK untuk menganugerahi
tanda kehormatan kepada ketujuh
karyawan MK tersebut. (Yusti Nurul
Agustin/mh)
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Hari Kesaktian Pancasila

Ketua MK: Pancasila Menjadi Tempat Kembali

Ketua MK Moh. Mahfud MD saat menyampaikan tausiyah pada acara “Halal Bi Halal dan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila” di Ponpes Al-Ghozali, Bogor (Sabtu, 1/10)

P

ancasila terbukti masih sakti
karena selalu lolos dari berbagai
upaya untuk meniadakannya, dan
selalu menjadi tempat kembali
ketika bangsa Indonesia mengalami konflik
berkepanjangan. Demikian disampaikan
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh.
Mahfud MD pada saat menyampaikan
tausiyah dalam acara “Halal bi Halal dan
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila” di
Pondok Pesantren Al-Ghazali, Bogor,
Sabtu (1/10).
Meskipun tahun 1965 ada upaya
PKI untuk mengganti Pancasila dengan
Ideologi komunisme, lanjut Mahfud,
namun
Pancasila
tetap
menang.
Kemudian pada zaman Reformasi, ketika
terjadi perubahan sistem dan struktur
ketatanegaraan, banyak demonstrasi
yang mempertanyakan apakah Pancasila
harus diganti atau tidak? Tetapi Pancasila
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menang lagi. ”Oleh sebab itu, jangan
berfikir Pancasila digantikan dengan
yang lain, tidak bakalan menang. Dan,
itulah letak Pancasila dikatakan sakti,”
ucap Mahfud MD di hadapan sejumlah
tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk istri
Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid,
Sinta Nuriyah, Ketua Umum GP Ansor
Nusron Wahid, dan ratusan santri Ponpes
Al-Gazhali.
Mahfud MD dalam kesempatan
tersebut juga menyampaikan empat hal
yang menjadi pedoman dan landasan
dari ideologi Pancasila yang kemudian
melahirkan empat penuntun serta
pembimbing dalam hidup berbangsa dan
bernegara. Pertama, pemerintah-rakyat
dan semua integrasi bangsa, termasuk
integrasi teritorial dan integrasi ideologi.
”Oleh karena itu setiap tindakan untuk
memecah ideologi ataupun teritorial itu

harus dilawan,” jelasnya.
Kedua, kata Mahfud, membangun
negara harus berdasarkan demokrasi
(kedaulatan rakyat) dan nomokrasi
(kedaulatan hukum). Sementara hal yang
ketiga adalah menuntun untuk hidup, serta
menjunjung keadilan sosial. Dan keempat,
Mahfud MD mengutip bahasa Bung Karno,
yaitu toleransi beragama yang beradab,
yaitu harus menghargai perbedaan sebagai
sesuatu yang fitrah.
Di akhir penyampaiannya, Mahfud
MD menyitir pernyataan Imam Al-Ghazali
bahwa rakyat akan menghadapi masalah
besar kalau pemerintahannya tidak benar.
”Rusaknya pemerintah bisa karena para
ilmuwannya, para inteletualnya, dan
ulamanya sudah rusak. Oleh karena itu,
kalau Anda ingin menyelamatkan ini
semua adalah dengan spirit Pancasila,”
ucapnya. (Shohibul Umam/mh)

Forum Dialog Nasional

Harjono: Gotong-Royong Embrio Pancasila

Humas MK/GANIE

Hakim Konstitusi Harjono menjadi narasumber ”Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum,” Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI, Rabu (5/10) di Hotel Bidakara, Jakarta.

G

otong-royong
merupakan
cermin pengamalan nilai
Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Gotong royong telah tumbuh dan
berkembang dalam diri masyarakat
Indonesia. Oleh karenanya, kalau
berbicara mengenai embrio Pancasila
maka jawabannya adalah pada gotong
royong.
Demikian
disampaikan
oleh
Hakim Konstitusi Harjono, saat menjadi
narasumber dalam acara ”Forum Dialog
Nasional Bidang Hukum dan Non
Hukum,” yang diselenggarakan oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN), Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI, di Hotel Bidakara,
Jakarta, Rabu (5/10).
Lebih lanjut Harjono menyatakan
Pancasila bukan merupakan pandangan

hidup yang diimpor dari luar. ”Pancasila
atau gotong royong tumbuh dan
berkembang seiring dengan tumbuh
berkembangnya bangsa Indonesia,” tegas
Harjono.
Gambaran bahwa bangsa Indonesia
mengalami pembentukan pertumbuhan dari
suku-suku bangsa yang ada di Nusantara,
maka sejak itulah, menurut Harjono, secara
historis juga berkembangnya nilai-nilai
gotong royong dan Pancasila. Jumlah lima
sila dalam Pancasila, menurut Harjono,
merupakan digali dari unsur-unsur gotongroyong. ”Jadi unsur tersebut digali dari
jiwa masyarakat kita yaitu gotong royong,
dan hubungannya antara sila satu dengan
yang lain adalah saling terkait dan saling
mengkondisikan,” jelasnya.
Terkait
dengan
perumusan
Pancasila yang ditawarkan oleh Bung
Karno, menurut Harjono, memang

berbeda dengan Pembukaan UUD 1945.
Perbedaan tersebut, katanya, dikarenakan
perumusan yang dilakukan oleh Bung
Karno adalah sebuah perumusan sangat
umum dan abstrak, sedangkan perumusan
pada UUD 1945 sudah lebih aplikatif.
”Hal ini dikarenakan akan dilaksanakan
oleh negara, jadi harus lebih aplikatif.
Oleh karenanya Pembukaan pada sebuah
UUD harus mempunyai nilai normatif dan
intruktif,” tegasnya.
Selain Hakim Konstitusi Harjono,
narasumber lainnya adalah Guru Besar
Universitas
Padjadjaran
Sunaryati
Hartono, dan Kepala BPHN Wicipto
Setiadi, serta dihadiri sekitar ratusan
peserta yang terdiri dari kalangan LSM
dan akademisi dari berbagai universitas di
Indonesia. (Shohibul Umam/mh)
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TW MK-PP ‘Aisyiyah

Sekjen MK: Pancasila, Konstitusi dan
Hukum Acara MK Saling Terkait

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menyampaikan sambutan sebelum secara resmi membuka Temu Wicara Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK, kerjasama
MK-Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Jumat (7/10) di Hotel Arya Duta, Jakarta

S

ekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi (MK). Janedjri M.
Gaffar membuka secara resmi
Temu
Wicara
Pendidikan
Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara
Mahkamah
Konstitusi
bekerjasama
MK dengan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah,
Jumat (7/10) di Hotel Arya Duta, Jakarta.
Sekitar 120 peserta hadir pada kesempatan
tersebut.
Kegiatan
ini
dalam
rangka
membumikan nilai-nilai Pancasila dan
membangun budaya sadar konstitusi.
Mahkamah Konstitusi beberapa kali
menggelar kegiatan serupa dengan
menggandeng
beberapa
organisasi
kemasyarakatan, kemahasiswaan.
Dalam
sambutannya,
Janedjri
menyatakan bahwa antara Pancasila,
Konstitusi dan Hukum Acara MK saling
memiliki
keterkaitan.
Menurutnya,
Pancasila merupakan jalan hidup, way of
life. “Pancasila itu berakar dari nilai-nilai
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religius dan nilai-nilai kebudayaan yang
dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia,”
kata Janedjri.
Sedangkan Konstitusi, atau dalam
hal ini Undang-Undang Dasar 1945,
menurut dia, merupakan pengejewantahan
nilai-nilai dari Pancasila. Sedangkan MK
berperan menjaga prinsip-prinsip serta
nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila
dan UUD 1945.
Janedjri juga mengingatkan, dalam
menghayati Pancasila, harus menghargai
perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam
memahaminya. “Pancasila itu ideologi
terbuka,” ingatnya. Oleh karena itu,
menurutnya, Pancasila itu bukanlah milik
salah satu pihak saja.
Dalam temu wicara tersebut,
bertindak sebagai narasumber adalah
beberapa hakim konstitusi, yakni Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki, Harjono, Maria
Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Anwar
Usman, dan Muhammad Alim. Di samping

itu juga hadir sebagai narasumber, Janedjri
M. Gaffar dan Slamet Effendy Yusuf.
Beberapa materi yang disampaikan
mengangkat tema: Memahami Pancasila
sebagai Ideologi Negara dan Jiwa UUD
1945, Sistem Ketatanegaraan RI Pasca
Perubahan UUD 1945, Hukum Progresif
dan Keadilan Substantif, serta Mahkamah
Konstitusi: Menuju Court Excellence.
Sementara itu, materi terkait hukum
acara MK membahas: Hukum Acara
Pengujian Undang-Undang; Hukum Acara
Memutus Pendapat DPR tentang Dugaan
Pelanggaran Hukum oleh Presiden/Wakil
Presiden; Hukum Acara Pembubaran
Parpol dan sengketa Kewenangan
Lembaga Negara; serta Hukum Acara dan
Studi Kasus Perselisihan Hasil pemilihan
Umum Presiden/Wakil Presiden, Legislatif
dan Kepala Dearah. Temu Wicara tersebut
ditutup secara resmi oleh Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar pada
Minggu (9/10) siang. (Dodi/mh)

TW MK – PP Muhammadiyah

Ketua MK: Hukum Harus Cerminkan
Nilai-Nilai pancasila

P

ancasila merupakan kesepakatan
luhur bangsa Indonesia. “Dulu,
Pancasila
tidak
disepakati,
masih
diperdebatkan.
Ada
yang menghendaki negara Islam, negara
kebangsaan, lalu terjadi perdebatan, hingga
keluarlah kesepakatan adanya Pancasila
sebagai ideologi negara,” kata Ketua MK
Mahfud MD sebelum membuka resmi
acara “Pendidikan Pancasila, Konstitusi,
dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Pengurus dan Aktivis Pemuda
Muhmmadiyah se-Indonesia” pada Jumat
(14/10) di Hotel Mercure, Jakarta.
Pancasila
dikatakan
sebagai
dasar negara, ungkap Mahfud, karena
konotasinya sebagai sumber hukum.
Hukum dari tingkat pusat sampai ke
daerah harus mencerminkan nilai-nilai
Pancasila secara berjenjang menurut
aturan perundang-undangan. Sedangkan
Pancasila sebagai ideologi, berkaitan
dengan filsafat.
“Sebuah filsafat belum menjadi
ideologi, sebelum disepakati untuk
dijadikan pedoman dan komitmen bersama.
Filsafat Jawa misalnya, berlaku bagi orang
Jawa, tetapi bukan ideologi negara kita.
Demikian pula Islam, bukan ideologi
negara kita, namun Islam hidup di bawah
ideologi negara kita dan ikut mewarnai
negara Indonesia,” urai Mahfud.
Tahun 1945 memang pernah
ada gagasan bahwa agama Islam akan
dijadikan ideologi negara Indonesia,
namun ditolak banyak pihak. Setelah
diperjuangkan dengan berbagai cara, tetapi
Islam tidak berhasil dijadikan ideologi
negara Indonesia, lalu muncul gagasan
Pancasila sebagai ideologi negara yang
tidak melukai Islam maupun pihak lain.
Konstitusi,
sambung
Mahfud,
adalah turunan dari ideologi. Konstitusi
Indonesia saat ini merupakan konstitusi
yang sudah diamandemen, sampai ada
yang mengatakan konstitusi Indonesia
pasca amandemen tidak sesuai dengan
Pancasila. Padahal, setidak sepenuhnya
anggapan itu benar.

Ketua MK Mahfud MD menyampaikan paparan sebelum membuka resmi “Pendidikan Pancasila, Konstitusi,
dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Pengurus dan Aktivis Pemuda Muhmmadiyah se-Indonesia”
Jumat (14/10) di Hotel Mercure, Jakarta.

“Berapa kali pun Konstitusi
diamandemen, nilai-nilai dasar Pancasila
tetap melekat pada Konstitusi,” tegas
Mahfud dalam acara yang juga dihadiri
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah,
Saleh P. Daulay.
Acara
“Pendidikan
Pancasila,
Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi bagi Pengurus dan Aktivis
Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia”
itu diisi dengan kehadiran sejumlah
narasumber dengan berbagai sesi. Di
antaranya, Hakim Konstitusi Harjono
dengan materi “Memahami Pancasila
sebagai Ideologi Negara dan Jiwa UUD
1945”. Juga ada Hakim Konstitusi
Akil Mochtar dengan materi “Hukum
Acara dan Studi Kasus Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden/Wakil
Presiden, Legislatif, Kepala Daerah.”

Selain itu ada narasumber, Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dengan
materi “Hukum Acara Pengujian UndangUndang”. Hakim Konstitusi Muhammad
Alim dan Anwar Usman dengan materi
“Hukum Acara Pembubaran Partai Politik
dan Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara”. Terakhir, Wakil Ketua MK
dengan materi “Hukum Progresif dan
Keadilan Substantif”.
Acara
“Pendidikan
Pancasila,
Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi bagi Pengurus dan Aktivis
Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia”
yang berlangsung selama tiga hari (1416 Oktober 2011) ini secara resmi ditutup
oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar. (Nano
Tresna A./mh)
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TW MK – bem UI

Sekjen MK: Posisikan Pancasila sebagai
Konsensus Nasional

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menyampaikan pengantar sebelum membuka Temu Wicara bertema “Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi bagi Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia,” di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (21/10).

A

da penilaian yang menyatakan
keberadaan Pancasila semakin
meredup. Padahal selama
ini, Pancasila dianggap bisa
mengawal Konstitusi, dan mengawal
kewenangan dan kewajiban Mahkamah
Konstitusi (MK). Oleh sebab itu, kita
perlu memposisikan Pancasila sebagai
konsensus nasional.
Demikian
disampaikan
oleh
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
saat membuka acara Temu Wicara dengan
tema “Pendidikan Pancasila, Konstitusi,
dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
bagi Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa
se-Indonesia,” di Hotel Aryaduta, Jakarta,
Jumat (21/10). Acara ini diselenggarakan

58

KONSTITUSI Oktober 2011

atas kerjasama antara MK dan Badan
Eksekutif
Mahasiswa
Universitas
Indonesia (BEM UI), Jakarta.
Di depan ratusan mahasiswa dari
sejumlah Universitas di Indonesia, Janedjri
mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila
dikembangkan dan disintensifkan dengan
perkembangan-perkembangan pemikiran
global. “Kemudian pada akhirnya oleh
para pendiri bangsa negara kita, disepakati
dan dimasukan dalam Pembukaan UUD,”
ucap Janedjri.
Dengan demikian, lanjut Janedjri,
ketika MK melaksanakan kewenangan
dan kewajibannya, MK tidak hanya
memposisikan UUD 1945 sebagai batu
uji MK, tetapi menjadikan Pancasila

sebagai batu uji dalam melaksanakan
tugas-tugas MK. “Dengan latar belakang
pemikiran seperti itu, MK secara sadar
menyeleggarakan kegiatan Pendidikan
Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara
MK ini,” tutur Janedjri.
Selain itu, Janedjri juga menyoroti
keberadaan MK sebagai produk reformasi.
Menurutnya, yang menjadi motor
penggerak terjadinya reformasi adalah
mahasiswa. Dengan adanya reformasi
tersebut maka, “menimbulkan berbagai
reformasi di berbagai bidang, khususnya
reformasi konstitusi yang pada akhirnya
menghasilkan perubahan UUD 1945,”
jelas Kandidat Doktor dari FH Universitas
Diponegoro, Semarang, ini.

Plh. Kepala Biro Humas dan Protokol,
Noor Sidarta, usai menutup Acara
Temu Wicara bertema “Pendidikan
Pancasila, Konstitusi, dan Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi bagi
Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa
Se-Indonesia” Minggu (23/10) di Hotel
Aryaduta, Jakarta.

Humas MK/GANIE

Janedjri juga menambahkan bahwa
perubahan UUD tersebut membawa
dampak yang sangat besar. Kalau kita
melihat dari aspek kuantitas, kita bisa
dibandingkan perubahan terhadap UUD
1945 sebelum dan sesudah diubah,
perubahannya mencapai 300%. Sementara
dalam pendekatan kualitatif, kata Janedjri,
adanya perubahan sangat mendasar dalam
sistem ketatanegaraan dan kehidupan
bernegara.
“Antara
lain,
dengan
terbentuknya MK,” ucapnya.
Lebih lanjut Janedjri mengatakan
bahwa sebagai lembaga peradilan
ketatanegaraan,
MK
mempunyai
wewenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir, dan sifatnya bersifat
final. “Dengan ketentuan kewenangan MK
tersebut, maka tidak ada upaya hukum lain
yang bisa dilakukan terhadap keputusan
MK, tutur Janedjri.
Berbeda halnya dengan saudara
tua MK, yaitu Mahkamah Agung (MA).
Ketika ada sebuah perkara diputus di
pengadilan negeri kemudian ada yang
tidak puas, lalu bisa mengajukan Kasasi ke
MA. Begitu juga ketika tidak puas dengan
keputusan kasasi, ada upaya hukum yang
lain yaitu Peninjauan Kembali (PK). “Dan
seperti yang kita ketahui, PK ternyata
bisa di PK lagi. Jadi, tiada hentinya upaya
hukum yang diberikan kepada para pencari
keadilan di MA,” urai Janedjri.
Dan pada akhir sambutanya, Janedjri
mengatakan bahwa acara MK bekerjasama
dengan BEM UI ini, bukan tanpa maksud

dan tujuan. Menurutnya, pengetahuan
terkait dengan Pendidikan Pancasila,
Konstitusi, dan Hukum Acara MK yang
didapatkan dalam kegiatan ini, supaya
disampaikan kepada rekan sejawat yaitu
mahasiswa dimana mahasiswa tersebut
bertempat tinggal, termasuk pada dosen
dan lingkungan masyarakat setempat.
Temu Wicara MK dengan BEM SeIndonesia Resmi Ditutup
Acara Temu Wicara ini secara resmi
ditutup oleh Plh. Kepala Biro Humas dan
Protokol, Noor Sidarta, Minggu (23/10) di
Hotel Aryaduta, Jakarta.
Noor Sidarta dalam sambutannya
mengatakan bahwa MK secara langsung
atau tidak langsung lahir karena adanya
reformasi, dan reformasi tersebut dimotori
oleh mahasiswa. “Oleh karena itu, kalau
tidak ada mahasiswa, MK tidak akan ada
di Indonesia,” ucapnya di depan ratusan
mahasiswa selaku peserta dari sejumlah
Universitas di Indonesia.
Selain
itu,
Noor
Sidarta
menyampaikan keprihatinannya terhadap
kondisi bangsa akhir-akhir ini. Menurutnya,
pada zaman dahulu, anak-anak bangsa
dikenal memiliki karakter santun, dan
gotong royong. Tetapi sekarang berubah,
sekarang banyak terjadi perkelahian
antarmahasiswa. “Oleh sebab itu, saya
pikir, hal tersebut tidak perlu diulangi
lagi, dan kita harus mengedepankan
kepentingan bersama sebagai warga
bangsa, bernegara,” jelas Noor Sidarta.

Dalam Acara Temu Wicara yang
berlangsung dari tanggal 21-23 Oktober
2011, para mahasiswa menerima materi
dari sejumlah narasumber yang dihadirkan
oleh MK. Narasumber pertama, yaitu
Hakim Konstitusi Harjono menyampaikan
materi terkait dengan memahami Pancasila
sebagai ideologi negara dan jiwa UUD
1945. Narasumber, Slamet Effendi Yusuf
menyampaikan materi tentang Sistem
Ketatanegaraan RI Pasca Perubahan UUD
1945. Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
menyampaikan Prosedur Beracara dalam
Memutus Pendapat DPR RI Mengenai
Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD
1945. Hakim Konstitusi Anwar Usman
menyampaikan terkait dengan Hukum
Acara Pembubaran Partai Politik dan
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.
Mantan Hakim Konstitusi Maruarar
Siahaan, menyampaikan terkait dengan
Hukum Acara dan Studi Kasus Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/
Wakil Presiden, Legislatif, Kepala
Daerah.
Sementara, materi Hukum Progresif
dan Keadilan Substantif disampaikan
langsung oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki. Pemateri terakhir berkenaan
dengan MK: Menuju Court Excellence,
disampaikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Perkara MK, Wiryanto.
(Shohibul Umam/mh)
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AKSI

semiloka MK – aphamk

Sekjen MK: Hidupkan Kembali
Nilai-Nilai Pancasila
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menyampaikan
sambutan dalam kegiatan “Semiloka Pancasila
dan Konstitusi Asosiasi Pengajar Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi” Wilayah Jawa Timur, di
Ballroom Hotel Equator, Surabaya (26/10).

L

ahirnya Mahkamah Konstitusi
dalam sistem ketatanegaraan
RI, memperkokoh Indonesia
sebagai negara hukum modern.
Dalam prinsip supremasi hukum, konstitusi
merupakan pegangan dan pedoman
sekaligus orientasi dari seluruh kegiatan
berbangsa dan bernegara. Sedangkan
dalam praktek penyelenggaraan, negara
harus tunduk dan patuh kepada konstitusi.
Demikian dikatakan Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar saat
memberi sambutan dalam acara “Semiloka
Pancasila dan Konstitusi Asosiasi Pengajar
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”
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Wilayah Jawa Timur, di Ballroom Hotel
Equator, Surabaya (26/10). Seminar
dibuka oleh Sekretaris Daerah Prov Jatim
Drs. H. Rasiyo, M.Si mewakili Gubernur
Jawa Timur. Semiloka yang berlangsung
selama 3 hari (26-28/10) ini dihadiri oleh
guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan
dan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.
Menurut Janedjri, MK hadir sebagai
implementasi prosedur dan mekanisme
yang jelas dan tegas sekaligus secara
limitatif untuk menjaga UUD 1945. MK
di Indonesia berfungsi sebagai penjaga
ideologi konstitusi. “Reformasi konstitusi

menjadi kebutuhan seiring reformasi
politik. Tidak ada reformasi politik tanpa
adanya reformasi konstitusi,” tegasnya.
Pancasila sendiri, kata Janedjri, saat
ini sudah dirusak dalam penerapan nilainilai moralnya. Karena itu, pendidikan
sadar berkonstitusi sangatlah penting
untuk diselenggarakan. Tidak hanya dari
pengetahuan dan pengalaman, tapi juga
harus diterapkan dengan metode yang
modern dan penuh improvisasi. “Kita
harus menghidupkan kembali nilai-nilai
Pancasila, karena kita ketahui Pancasila
adalah pondasi dasar terciptanya negeri
ini.” katanya.
Ditambahkan, supremasi konstitusi
memposisikan konstitusi sebagai hukum
dasar tertinggi (the supreme law of the
land), puncak dari hierarki hukum, dan
sumber dari segala sumber hukum negara.
Pilihan ini adalah suatu mekanisme untuk
dapat menjamin dan memastikan bahwa
UUD 1945 sebagai hukum tertinggi
negara, benar-benar ditaati, dilaksanakan,
dan ditegakkan.
Kepada para Guru PKN dan hadirin
lainnya, Sekjen MK menjelaskan bahwa
MK mengambil tanggung jawab untuk
menyelenggarakan Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi, dengan harapan bisa
menjadi menjadi landasan dan orientasi
dalam setiap langkah dan tindakan untuk
membangun dan memajukan bangsa dan
negara ini. (ddy/mh)

AKSI

semiloka MK – pemkot SOLO

MK Bertanggung Jawab Mengawal Pancasila
Dasar Negara

Humas MK/Fitri Yuliana

Sekjen MK Janedjri M Gaffar dan Wali kota Solo Joko Widodo menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Penyebarluasan informasi tentang Pancasila dan Konstitusi,
ballroom Hotel Sahid Solo, Jawa Tengah, Sabtu (29/10).

P

ancasila dan UUD 1945
merupakan asas dasar yang
menjadi batu uji bagi Mahkamah
Konstitusi
(MK)
dalam
menjalankan kewenangannya. Oleh karena
itu, selain menjadi pengawal konstitusi dan
demokrasi, MK juga bertanggung jawab
mengawal Pancasila sebagai dasar negara.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M Gaffar, saat memberikan
sambutan dalam acara pembukaan
Semiloka Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi di ballroom Hotel Sahid Solo,
Jawa Tengah, Sabtu (29/10/11).
Lebih lanjut Janedjri mengatakan,
Pancasila menjadi konsensus nasional
yang di dalamnya terkandung nilai-

nilai kebudayaan dan religiositas yang
dijunjung tinggi rakyat Indonesia. Saat
ini MK gencar melakukan berbagai cara
untuk memperkuat aspek pendidikan
Pancasila dan Konstitusi kepada generasi
muda, mulai dari Taman Kanak-kanak
hingga SLTA. Upaya tersebut dijalankan
MK bekerja sama dengan pemerintah
daerah. Solo menjadi kota pertama yang
menyambut baik kerja sama tersebut.
Selain menyelenggarakan semiloka,
MK menandatangani Nota Kesepahaman
(MoU) Penyebarluasan informasi tentang
Pancasila dan Konstitusi dengan Pemkot
Solo. Kerjasama ditandatangani bersama
oleh Sekjen MK dan Wali kota Solo Joko
Widodo, yang disaksikan langsung 140

guru PKN peserta Semiloka.
Sekjen MK berharap, kerja sama
yang dijalin dalam rentang waktu empat
tahun itu benar-benar mampu mewujudkan
komitmen
dalam
hal
melakukan
revitalisasi, internalisasi dan implementasi
nilai-nilai Pancasila.
“Pendidikan di sekolah saat ini
belumlah cukup, harus ada upaya lain
untuk melengkapinya melalui berbagai
bentuk kegiatan, terutama kegiatankegiatan seperti Semiloka Pancasila dan
Konstitusi ini menambah wawasan para
guru. Karena semenjak era reformasi,
ada kecenderungan Pancasila menjadi
terpinggirkan,” papar Janedjri. (ddy/mh).
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AKSI

peringatan sumpah pemuda

Sekjen MK: Daya Saing Indonesia Bergantung
Karakter Pemuda

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menjadi Pembina Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-83, Jumat (28/10) di halaman depan Gedung MK.

P

eringatan Sumpah Pemuda ke-83
yang mengusung tema “Bangun
Pemuda Indonesia yang Berjiwa
Wirausaha, Berdaya Saing dan
Peduli Sesama”, mengandung pesan
bahwa langkah menuju Indonesia yang
berdaya saing dan bermartabat sangat
bergantung pada karakter pemuda yang
kokoh serta mengedepankan akhlak
mulia di atas semangat persatuan dan
kesatuan Indonesia. Hal ini dikatakan
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
(MK) Janedjri M. Gaffar selaku Pembina
Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke83 pada Jumat (28/10) di halaman depan
Gedung MK.
“Karakter yang kokoh ini bercirikan
semangat patriotik, jiwa nasionalis, jati
diri yang mengakar, berwawasan luas,
kecerdasan yang mencerahkan, kepedulian
yang merekatkan, serta keteguhan untuk
bersatu yang semuanya dinaungi oleh
nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara
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Kesatuan Republik Indonesia,” lanjut
Janedjri kepada para pejabat dan pegawai
MKRI yang hadir.
Janedjri menjelaskan pula, pada
2015 bangsa Indonesia akan memasuki era
baru Komunitas ASEAN yang meliputi
komunitas keamanan, ekonomi, dan sosial
budaya. Dalam bentuk Komunitas ASEAN
semacam ini, arus barang, jasa, dan orang,
akan semakin leluasa sehingga hal itu
adalah bagian dari tantangan sekaligus
kesempatan ke depan bagi bangsa dan
pemuda Indonesia.
“Dengan demikian, persaingan
tidak lagi meliputi 240 juta masyarakat
Indonesia, tetapi dengan 500 juta
masyarakat ASEAN. Kita harus bisa
berjaya dalam era baru tersebut, sekaligus
tidak boleh kehilangan identitas diri keIndonesiaan,” tambah Janedjri.
Lebih lanjut Janedjri menyampaikan
bahwa bangsa Indonesia patut bersyukur
dengan kehadiran UU No.40/2009

tentang Kepemudaan. Dengan adanya
UU ini, maka pembangunan kepemudaan
yang dilaksanakan melalui pelayanan
kepemudaan akan lebih jelas, terarah,
dan mengalami kemajuan yang terukur,
khususnya pada aspek penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan potensi
pemuda.
Menurut UU No.40/ 2009 tentang
Kepemudaan, Pemuda adalah warga
Negara berusia 16 sampai dengan 30
tahun. “Bagi para pemuda yang sedang
hadir saat ini sangatlah perlu untuk
diingatkan kembali dan terus menerus
ditanamkan mengenai arti pentingnya
peristiwa Sumpah Pemuda, sebab dengan
memahami peristiwa Sumpah Pemuda
lah para pemuda kita dapat bersenyawa
dengan jiwa persatuan para pemuda
saat itu untuk nantinya dapat menyerap
semangat mereka di dalam perjuangan
saat ini di ranah aktivitas masing-masing,”
tandas Janedjri. (Nano Tresna A./mh)

AKSI

Indonesia student leadership camp

Wakil Ketua MK: Zaman Revolusi,
Pemimpin Dari kalangan Muda

Humas MK/GANIE

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki menjadi pembicara acara “Indonesia Student Leadership Camp” Universitas Indonesia (UI), 7-12 Oktober 2011.

K

epemimpinan pada masa
revolusi
membutuhkan
pemikiran
yang
sangat
dalam, karena pada saat itu
bangsa Indonesia sangat kekurangan
dalam berbagai hal, misalnya dari sisi
persenjataan, sumber daya manusia,
namun memiliki semangat yang sangat
bergelora. Pada zaman revolusi, para
pemimpin berasal dari kalangan muda.
Hal ini disampaikan kata Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad
Sodiki sebagai salah seorang pembicara
acara “Indonesia Student Leadership
Camp” yang diselenggarakan Universitas
Indonesia (UI), 7-12 Oktober 2011.
“Sekarang, semuanya lebih lengkap
ketimbang masa dulu, namun para pejuang
masa lalu berani melawan penjajah. Kita
harus tetap optimis. Karena apa yang kita

lakukan pada masa lalu, jauh lebih kurang,
dalam arti kelengkapan material,” urai
Sodiki yang didampingi para pembicara
lainnya, Anis Baswedan selaku Rektor
Universitas Paramadina, Sugiharto sebagai
Direktur Pertamina, Dedi dari KPK, serta
moderator Neno Warisman.
Lebih lanjut Sodiki menjelaskan
bahwa pada era reformasi ini kepercayaan
masyarakat Indonesia terhadap hukum
sangat merosot. “Bukan hanya hukumnya,
tapi juga yang menjalankan hukumnya itu
sendiri, yang kemudian dianggap tidak
bisa menjalankan sesuai dengan apa yang
dicita-citakan hukum itu,” ujar Sodiki.
Saat ini, sambung Sodiki, lembagalembaga penegak hukum di Indonesia
banyak disorot masyarakat, mulai
dari jaksa, polisi, maupun hakim. Ia
mencontohkan biaya pengurusan SIM,

yang sebenarnya tidak mahal kalau
mengikuti prosedur resmi. Tetapi dalam
praktiknya, biaya yang tertera sesuai
prosedur hanyalah pajangan saja, yang
terjadi biayanya lebih dari itu.
“Menghadapi hal-hal semacam
itu, kita memang berada pada keadaan
bahwa segala sesuatu kelihatannya harus
mengeluarkan uang. Tidak ada yang gratis,
semuanya diuangkan,” ucap Sodiki.
Oleh sebab itu, kata Sodiki, seseorang
yang mendapat amanah atau pemimpin,
yang terjadi pada masa sekarang justru
bagaimana ia bisa meng-uang-kan amanah
itu. Maka terjadilah pengkultusan terhadap
uang, materi. Misalnya, kini cukup banyak
kepala daerah yang bermasalah, bersidang
di MK karena hal-hal seperti. (Nano Tresna
A./mh)
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AKSI

Ketua MK Hadiri Peringatan HUT ke-66 TNI

Humas MK/GANIE

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono selaku Inspektur Upacara memeriksa barisan upacara peringatan HUT ke-66 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mabes TNI,
Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/10).

K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD menghadiri
peringatan HUT ke-66 Tentara
Nasional Indonesia (TNI) di
Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu
(5/10). Hadir dalam acara tersebut, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden
Boediono, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua
DPR Marzuki Alie, Kepala Polri Jenderal
(Pol) Timur Pradopo, dan sejumlah menteri
Kabinet Indonesia Bersatu II, serta para duta
besar negara sahabat.
Dalam sambutannya, Presiden
mengatakan bahwa selama 66 tahun TNI
mengemban tugas menjaga kedaulatan
negara. TNI dengan struktur organisasi
sederhana telah menjadi modern dengan
alutsista yang semakin canggih. Menurut
Presiden, jika dulu TNI terlibat terlalu
dalam di ranah sosial politik, tetapi sekarang
TNI berada di ranah yang profesional, TNI
telah kembali pada fungsinya.
TNI, kata Presiden, juga telah
menunjukkan kepatuhan pada politik
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negara, dengan menjunjung tinggi
demokrasi dan penghormatan HAM, serta
patuh pada hukum nasional. TNI pun
dinilai telah memberi komitmen terbaik
mengingat akhir-akhir ini menghadapi
sejumlah gangguan keamanan di dalam
negeri.
”Misalnya,
benturan
fisik
masyarakat, konflik horisontal dan aksi
kelompok kecil separatis di Papua, yang
tentunya harus kita cegah dan hentikan.
Meski masalah keamanan dan ketertiban
masyarakat jadi tanggung jawab polisi,
tapi TNI harus ikut serta,” ungkap SBY.
Selain
itu,
Presiden
juga
menyampaikan penghargaan atas sejumlah
keberhasilan TNI selama ini. Termasuk
keberhasilan TNI dalam membebaskan
sandera dari perompak Somalia. ”Secara
khusus saya menyampaikan penghargaan
atas keberhasilan TNI dalam membebaskan
sandera dari perampok di Somalia,” ucap
SBY.
SBY juga memberikan apresiasi
kepada para prajurit maupun PNS TNI

yang tengah mengemban tugas di mana
saja. Tak lupa, SBY juga meminta untuk
tidak melupakan jasa para pahlawan yang
telah gugur demi membela bangsa dan
negara. ”Saya menyampaikan penghargaan
yang tinggi kepada pejabat TNI yang
mengemban tugas di mana saja, baik itu di
perbatasan atau yang tengah mengemban
tugas misi perdamaian di belahan dunia,”
kata Presiden SBY.
Presiden,
dalam
kesempatan
tersebut, juga meminta kepada aparat
untuk melindungi masyarakat, tidak
boleh ada sekelompok orang atau masa
yang mengancam keamanan masyarakat.
Selain itu, kata Presiden, tidak boleh juga
masyarakat yang tidak berdosa menjadi
sasaran ketidakamanan. SBY meminta
untuk melakukan deteksi dini sehingga
terorisme dapat dicegah dan digagalkan.
”Jangan kalah lawan terorisme,” pinta
SBY. (Shohibul Umam/mh)

AKSI

Ketua MK: Pendidikan Harus Membentuk
Watak yang Baik

N

egara akan hancur jika ulama
dan intelektualnya rusak.
Negara juga akan rusak jika
kaum perempuannya rusak.
Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD di hadapan
para santri Pondok Pesantren Raudlotul
Ulum di Desa Guyangan, Trangkil, Pati,
Jawa Tengah, dalam acara Harlah ke-62
Ponpes Roudlotul ulum dan Haul ke-33
Almarhum Kyai Suyuti Abdul Qodir,
Minggu (2/10).
Dunia pendidikan, di mata Mahfud,
bukanlah
semata
memprioritaskan
kemampuan otak, namun juga harus dapat
membentuk watak. “Karena orang yang
tidak memiliki watak yang baik, jika dia
mendapatkan suatu jabatan, maka dia akan
memanfaatkan jabatan tersebut agar dia
dapat melakukan korupsi,” lanjut Mahfud.
Mahfud mengakui ada yang
salah dengan dunia pendidikan saat
ini. Padahal, konstitusi menyatakan
negara harus mencerdaskan kehidupan
bangsa. Mencerdaskan kehidupan berarti
mencerdaskan otak dan mencerdaskan
watak. Dan negara akan hancur jika
pemimpinnya hanya memiliki kecerdasan
otak, tanpa disertai dengan kecerdasan
watak di dalamnya.
Ketua MK
Moh. Mahfud MD

“Karena orang yang tidak
memiliki watak yang baik, jika dia
mendapatkan suatu jabatan, maka
dia akan memanfaatkan jabatan
tersebut agar dia dapat melakukan
korupsi”
Mahfud MD.

Kepada para hadirin, Mahfud
mengungkapkan dirinya selalu merasa
senang jika berkunjung ke pesantrenpesantren, karena mengingatkan dirinya
akan masa kecilnya. Berbicara mengenai
pesantren, papar Mahfud, lulusan
pesantren dulu sulit menjadi pejabat
karena dicurigai dan didiskriminasi. Akan

tetapi saat ini banyak lulusan pesantren
yang bisa menjadi pejabat. Dan pada
jaman reformasi ini, pesantren masa
depannya sudah tidak gelap lagi, sehingga
kalangan pesantren bisa ikut berperan
menyelamatkan pemerintahan. (hamdi/
mh)
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AKSI

Bedah buku

Ketua MK: Berjuang Bisa dalam Sistem

Humas MK/Ilham

Ketua MK Moh. Mahfud MD saat menjadi Keynote Speaker peluncuran dan bedah buku “Cerita Di Balik Berita: Jihad Melawan Mafia” dan “Indonesia Optimis” karya Denny
Indrayana, Jum’at (7/10) di Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta.

B

erjuang bisa dilakukan di
ranah mana saja, termasuk
masuk ke dalam sistem,
seperti yang dilakukan oleh
Denny sekarang. “Tidak harus di luar,
berjuang juga bisa dari dalam,” Katanya
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD dalam sambutannya sebagai
keynote speaker dalam peluncuran dan
bedah buku “Cerita Di Balik Berita:
Jihad Melawan Mafia” dan “Indonesia
Optimis” karya Denny Indrayana, Jum’at
(7/10) di Auditorium Nurcholish Madjid,
Universitas Paramadina.
Untuk diketahui, Denny dulu pernah
menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian
Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada. Sekarang
Denny menjabat sebagai Staf Khusus
Presiden Bidang Hukum, HAM, dan
Pemberantasan Korupsi.
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Namun,
lanjut
Mahfud
mengingatkan, perlu ada beberapa syarat
yang harus dipegang teguh, terutama saat
berjuang dari dalam. Salah satunya adalah
“jangan tukar posisi dengan idealisme,”
ujarnya. Hal ini pula yang dipesankan oleh
Mahfud kepada Denny saat mau menerima
pinangan Presiden sebagai staf khusus.
Hadir sebagai pembedah, Wimar
Witoelar, Teten Masduki, Bambang
Widjojanto, dan Febri Diansyah, dan
bertindak sebagai moderator, Rosiana
Silalahi. Tampak hadir pula pada
kesempatan itu, Rektor Universitas
Paramadina Anis Baswedan, Ketua PPATK
Yunus Husein, Maria SW Soemardjono,
serta Angota Dewan Perwakilan Rakyat
Ganjar Pranowo.
Menurut Mahfud, dalam bukunya
kali ini, Denny menegaskan bahwa dirinya
tak berubah. Bahwa Denny, kata Mahfud,

“masih seperti yang dulu”. Denny yang
aktivis pergerakan prodemokrasi, pejuang
antikorupsi dan penegakan hukum.
“Denny Indrayana tetaplah aktivis yang
idealis, kritis dan pemberang,” tulisnya.
“Hanya cara dan iramanya saja yang agak
berbeda.”
Selain
itu,
Mahfud
juga
mengingatkan, selama masih punya kuasa,
maka jangan takut untuk melakukan apa
yang diyakini benar. Seperti dirinya, sebagai
Ketua MK, akan selalu berupaya untuk
berani dan berpihak kepada kebenaran demi
mewujudkan keadilan. Ia mengibaratkan,
selama dia masih memegang palu, maka
dia akan menggunakan palu tersebut
untuk menggebuk ketidakadilan. “Kalau
perlu saya pukulkan juga palunya (kepada
orangnya),” candanya, yang disambut
tepuk tangan dan tawa peserta. (Dodi/mh)

AKSI

Dialog kebangsaan

Ketua MK: Berpolitik Tak Bisa Dihindari

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD pembicara tunggal Dialog Kebangsaan ”Mengawal Implementasi Konstitusi Secara Konsisten dalam Sistem Trias Politika (Perimbangan
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial),” Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Tahun 2011, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (10/10).

P

olitik
adalah
kegiatan
berorganisasi dalam sebuah
negara dan dalam kehidupan
bernegara, manusia tidak bisa
hidup tanpa berpolitik. Berpolitik tidak
harus ikut dengan partai politik. Demikian
dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD menjadi pembicara
tunggal dalam Dialog Kebangsaan
dengan tema ”Mengawal Implementasi
Konstitusi Secara Konsisten dalam Sistem
Trias Politika (Perimbangan Kekuasaan
Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial),”
dalam Acara Rapat Pimpinan Muslimat
Nahdlatul Ulama Tahun 2011, di Hotel
Grand Cempaka, Jakarta, Senin (10/10).
Di depan ratusan tokoh dan Pimpinan
Muslimat NU dari berbagai daerah di
Indonesia, Mahfud juga mangatakan
bahwa setiap orang tidak bisa menghindar
dari kehidupan berpolitk.”Itu sebabnya,
dahulu mantan Presiden Abdurrahman
Wahid mengatakan bahwa kegiatan politik

itu bisa dilakukan dengan partai politik,
bisa juga dilakukan dengan gerakan
politik, seperti NU bukan partai politik,
tetapi sudah pasti melakukan gerakan
politik,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini menyinggung
isi konstitusi dan menyoroti kondisi
konstitusi pada zaman Orde Baru
(Orba). Menurutnya, pada zaman Orba,
konstitusi Indonesia meletakkan Presiden
sebagai pusat kekuasaan. Walaupun
kekuasaan tertinggi ada pada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetapi
kekuasaan terbesar tetap berada pada
Presiden. ”Dan sekarang, sejak adanya
perubahan UUD, yang dilakukan sejak
1999-2002, tidak ada lembaga tertinggi
negara, ”semua tersusun hubungan
horizontal, dan tidak struktural atau tidak
vertikal herarkis, tetapi sejajar,” tegas
Mahfud.
Selain itu, pada zaman Orba tidak
ada satu pun produk undang-undang

(UU) yang dihasilkan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), kecuali mengesahkan apa
yang dibuat oleh Pemerintah. “Selama
Pak Harto menjadi Presiden, tidak pernah
DPR membuat rancangan UU, semua
dibuat oleh Pemerintah, lalu DPR disuruh
mengesahkan. Bahkan saat mengesahkan
itu saja harus berkonsultasi dahulu dengan
Presiden, apakah Presiden setuju atau
tidak? Sehingga UU tersebut menjadi
UU yang elitis, hukum yang konservatif,
seperti yang ada pada di Desertasi saya,”
urai Mantan Menteri Pertahanan Ri ini.
Sementara pada era Reformasi, yang
yang terjadi adalah perselingkuan dan
main mata. Menurut UUD 1945, APBN
dibuat oleh Pemerintah bersama dengan
DPR. Tetapi sekarang berselingkuh, ada
tawar menawar, dan sekarang ada calo
anggaran. ”Fakta tersebut telah ditemukan
di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),”
ucapnya. (Shohibul Umam/mh)
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AKSI

FGD

Ketua MK: Konstitusi Harus Dianggap Benar

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi narasumber Focus Group Discussion ”Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia” Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan, Rabu (12/10), di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta.

M

K
dibentuk
untuk
menegakkan
konstitusi
dengan tujuan konstitusi
bisa ditegakkan dengan
baik sesuai dengan maksud dan tujuan
konstitusi, terutama mengawal konsistensi
terhadap peraturan perundang-undangan,
baik peraturan tingkat pusat maupun
peraturan tingkat daerah. Berbagai macam
metode digunakan Mahkamah Konstitusi
dalam setiap mengambil putusan.
”Itu sebabnya MK dikatakan sebagai
pengawal konsitusi,” jelas Mahfud.
Demikian disampaikan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD saat menjadi narasumber
dalam Focus Group Discussion dengan
tema ”Reformasi Penegakan Hukum di
Indonesia” yang diselenggarakan oleh
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Kementerian Koordinator Bidang Politik
Hukum dan Keamanan, Rabu (12/10), di
Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta.
Di samping itu, Mahfud MD juga
mengatakan bahwa ada banyak pandangan
terhadap konstitusi hasil perubahan. Ada
yang mengatakan bagus, ada juga yang
mengatakan buruk. ”Tetapi bagi MK,
apapun isi konstitusi harus dianggap
sebagai konstitusi yang benar. Dan, MK
tidak pernah mempersoalkan konstiusi itu
benar atau salah, pokoknya yang berlaku
sekarang itu adalah benar,” tegasnya.
Jika ada yang berpendapat bahwa
konstitusi tersebut jelek sehingga harus
diubah, kata Mahfud MD, maka harus
diubah oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) atau lembaga yang

berwenang untuk itu, kemudian MK
kembali mengikuti hasil perubahan itu.
”Mengapa begitu, karena MK tidak mau
terlibat dalam persoalan UUD 1945 yang
benar ataupun yang salah. Pokoknya
yang berlaku itu akan dikawal oleh MK,”
urainya.
Selain Mahfud MD, narasumber
lainnya dalam acara tersebut adalah
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar
dan Gubernur Lemhannas Muladi. Diskusi
tersebut di hadiri puluhan tokoh nasional
dan pejabat negara, baik dari Dewan
Perwakilan Rakyat, Kepolisian, Advokat,
LSM, maupun Akademisi. (Shohibul
Umam/mh)

AKSI

Kuliah Umum

Wakil Ketua MK: Hukum Adat Menjamin Keadilan
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki saat
menanggapi Kuliah Umum Soetandyo
Wignjosoebroto ”Permasalahan Hukum
dalam Kehidupan Bernegara Bangsa yang
Berbudaya Majemuk,” Rabu (19/10) di
Gedung SMESCO UKM, Jakarta.

A

pakah
hukum
nasional
berdasarkan pada Hukum Adat
atau Hukum barat? Ada yang
berpendapat hukum barat tidak
menjamin kepastian hukum. Seorang yang
belajar Hukum Adat mengatakan bahwa
Hukum Barat tidak menjamin kepastian
hukum, akan tetapi dia menyakini Hukum
Adat menjamin keadilan.
Demikian disampaikan oleh Wakil
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Achmad Sodiki saat menanggapi Kuliah
Umum yang disampaikan Soetandyo
Wignjosoebroto selaku Guru Besar
Emeritus Universitas Airlangga bertema
”Permasalahan Hukum dalam Kehidupan
Bernegara Bangsa yang Berbudaya
Majemuk,” Rabu (19/10) di Gedung
SMESCO UKM, Jakarta.
Acara yang diselenggarakan oleh
HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan
Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis)
dihadiri oleh ratusan peserta Kuliah Umum
dari berbagai perwakilan perguruan tinggi,
institusi negara, lembaga peneliti, dan juga
sejumlah organisasi kemasyarakatan di
Indonesia.

Lebih lanjut Sodiki mengatakan
bahwa pakar hukum mempertanyakan,
apakah hukum nasional bisa menjamin
kepastian hukum, tapi tidak bisa menjamin
keadilan, atau sebaliknya bisa memberi
keadilan tetapi tidak bisa menjamin
kepastian hukum? Melihat pertanyaan
tersebut, Sodiki mengatakan bahwa
para Hakim ingin menerapkan hukum
nasional berdasarkan hukum adat. ”Tetapi
sayangnya, hukum adat memiliki berbagai
macam definisi,” jelasnya.
Walapun hukum adat mempunyai
berbagai macam definisi, tetapi kata Sodiki,
hukum adat sudah melalui keputusankeputusan hakim dalam persidangan,
dan dalam keputusan-keputusan tersebut,
para Hakim bisa Mengkonkritkan hukum
adat. ”Pertanyanya sekarang adalah
apakah hakim-hakim sekarang itu sudah
mengkonkritkan hukum adat tersebut?”
tanya Guru Besar Universitas Brawijaya
itu.
Pada zaman dahulu para hakim bisa
mendeskripsikan setiap arti dari hukum
adat, tetapi untuk sekarang hakim-hakim
tersebut jarang sekali mendeskripsikan

hukum adat tersebut. ”Oleh karena itu,
hukum-hukum adat tidak bisa dilindungi
karena tidak ada putusan-putusan yang
menjamin hukum adat,” tuturnya.
Sodiki mencontohkan persoalan
hukum adat terjadi dalam putusanputusan di MK termasuk UndangUndang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Menurutnya, UU Pemilu yang MK
laksanakan pada masyarakat Kabupaten
Yahukimo tidak memakai UU Pemilu.
Dikarenakan, di Kabupaten Yahukimo
tidak mengenal Hukum Nasional (UU
Pemilu), karena masyarakat tersebut adalah
buta huruf, termasuk kepala sukunya.
Ketika Petugas Pemilu datang, kepala
suku mengumpulkan masyarakatnya.
Setelah itu, proses pemugutan suara
berdasarkan kesepakatan hukum adat,
tidak berdasarkan UU Pemilu. Kemudian,
Persoalan ini di bawah ke MK. Seketika
para Hakim Konstitusi bingung, karena
tidak sesuai dengan UU. ”Akan tetapi
setelah melakukan perdebatan dengan para
Hakim, kita mengakui bahwa cara yang
demikian itu adalah sudah sesuai dengan
tingkat kepandaian mereka,” urai Sodiki.
Sementara dalam paparan kuliah
umum-nya, Soetandyo Wignjosoebroto
mengatakan bahwa hukum negara alias
hukum nasional tidak sesuai dengan
hukum adat. Oleh sebab itu, terkadang
mendapat perlawanan dari masyarakat.
”Apabila hal ini terjadi, maka hukum
nasional akan kehilangan signifikansinya,”
tutur Soetandyo. (Shohibul Umam/mh)
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AKSI

KUliah Tamu

Sekjen MK: Praktik Korupsi Cederai Nilai Keadilan

Humas MK/HERU S

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menyampaikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang Jawa Timur, Rabu (26/10).

L

embaga peradilan merupakan
benteng terakhir keadilan.
Namun, praktik korupsi kerap
kali mencederai nilai keadilan
dan putusan lembaga peradilan. Lembaga
peradilan harus bebas dari korupsi agar
menjadi island of integrity yang dipercaya
oleh masyarakat. Bila praktik korupsi
terungkap di suatu lembaga peradilan,
kepercayaan masyarakat akan turun
bahkan hilang.
”Kita akan menghadapi problem
yang lebih besar dan kompleks
ketika masyarakat tidak lagi menaruh
kepercayaan kepada satu pun lembaga
negara.” Demikian paparan Sekretaris
Jendral Mahkamah Konstitusi (MK)
Janedjri M. Gaffar saat memberikan kuliah
umum di Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya (Unibraw) Malang Jawa Timur,
Rabu (26/10). Janedjri memberikan materi
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seputar pencegahan korupsi di lembaga
peradilan dan pengalaman Janedjri
mencegah hal itu di lingkungan MK.
Di hadapan mahasiswa S1, S2,
S3, dan para dosen Unibrauw, Janedjri
memberikan resep tata-kelola di lembaga
peradilan. Menurutnya, dalam mengelola
lembaga peradilan moderen, seperti
halnya MK, Janedjri menegaskan perlunya
pengimplementasian prinsip-prinsip tata
kelola kepemerintahan yang baik. Prinsipprinsip tersebut yaitu good governance,
transparansi,
fairness,
impartiality,
independensi, dan akuntabilitas.
Sedangkan
mengenai
upaya
pencegahan
tindakan
korupsi
di
lembaga peradilan, termasuk di MK,
Janedjri mengatakan, lembaga peradilan
harus disusun dengan memerhatikan
ketatalaksanaan
yang
menekankan
pada prinsip kerja sama serta saling

mengawasi dan mengimbangi antar unit
kerja. “Keberadaan aparat pengawas
internal dibutuhkan untuk memastikan
berjalannya rantai fungsional itu tanpa
ada penyalahgunaan kewenangan,” saran
Janedjri.
Mekanisme kerja yang jelas dalam
bentuk standard operating procedure
(SOP) disertai target standar pelayanan
minimal (SPM) juga dapat menghindarkan
penyalahgunaan kewenangan.
Terakhir, Janedjri mengatakan
pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan
sendiri. ”Upaya pencegahan korupsi di
lembaga peradilan tidak dapat dilakukan
oleh lembaga peradilan itu sendiri tetapi
harus didukung oleh seluruh masyarakat,
terutama pihak-pihak yang berhubungan
dengan lembaga peradilan,” tutup Janedjri.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

AKSI

kunjungan mahasiswa

Harjono: Orla dan Orba Sama-Sama Memiliki
Sosok Kuat

Humas MK/GANIE

Hakim konstitusi Harjono memberikan materi kepada mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro yang berkunjung ke MK, Selasa (11/10).

P

emerintahan Orde Lama dan
Orde Baru sebenarnya memiliki
kesamaan. Orde lama yang
dipimpin Presiden Sukarno dan
Orde Baru yang dikuasai Presiden Soeharto
sama-sama memiliki satu sosok kuat
yakni presiden yang berkuasaa saat itu.
Pernyataan disampaikan Hakim konstitusi
Harjono saat memberikan materi seputar
MK dan amandemen konstitusi Indonesia
kepada para mahasiswa Fakultas Hukum
Tata Negara Universitas Diponegoro, yang
berkunjung ke MK, Selasa (11/10).
Karena kekuasaan presiden sangat
kuat di dua orde pemerintahan Indonesia
itulah yang kemudian menyebabkan
otoritarianisme. Kedua Presiden tersebut
melegalkan kekuasaannya yang beberapa
periode itu berdasar pada UUD 1945.
Di dalam UUD 1945 yang belum
diamandemen itu menurut penjelasan
Harjono, hanya dinyatakan presiden dapat

dipilih lagi setelah jabatannya berakhir
tanpa dijelaskan sampai berapa kali.
Isi UUD 1945 yang logis itu kemudian
dibawa ke ruang politik yang merupakan
”pasar kekuasaan”.
Selain soal masa jabatan presiden,
di dalam UUD 1945 yang belum
diamandemen juga dinyatakan MPR yang
menjadi lembaga tertinggi negara mewakili
kedaulatan rakyat. Karena berada di ruang
politik, akhirnya yang dapat mengarahkan
MPR adalah yang berkuasa saat itu.
”Saat itu MPR yang begitu tinggi
itu, presidenlah yang membuat undangundang, MPR hanya tukang stempel. Nah,
yang mengisi MPR atas pasar politik yang
bicara. Akhirnya utak-atik undang-undang
yang ditujukan agar presiden mempunyai
kekuasaan yang besar. Isi UUD yang
mempunyai kelemahan-kelemahan itulah
yang akhirnya diamandemen,” jelas
Harjono.

Lebih lanjut Harjono menjelaskan
bahwa UUD 1945 itu merupakan ketentuan
tertinggi atau hukum tertinggi sehingga
undang-undang yang berada dalam sistem
hierarki di bawahnya harus ”mengakar” ke
UUD 1945. Sehingga menjadi sangat logis
jika UU tidak boleh bertentangan dengan
UUD 1945.
Untuk menegakkan UUD 1945
atau konstitusi itu maka dibentuklah
MK sebagai lembaga peradilan tata
negara. ”Kalau UUD 1945 itu tidak
ditegakkan nantinya hanya jadi angin
lalu saja. Penafsiran UUD 1945 itu juga
nantinya hanya mengikuti ke mana arah
angin berhembus saja. Kewenangan MK
untuk melakukan judicial review itulah
salah satu caranya untuk menegakkan
konstitusi,” ulas Harjono mengenai
penegakan konstitusi. (Yusti Nurul
Agustin/mh)
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AKSI

kunjungan mahasiswa

Fadlil: Praktik “Peradilan Konstitusi” Sesuai Selera

Kuliah Singkat Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Studi Syari’ah dan Konstitusi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkunjung ke MK, Rabu (5/10) pagi.

S

ebelum Mahkamah Konstitusi
RI dibentuk pada Agustus 2003,
‘peradilan konstitusi’ dalam
praktiknya tetap dijalankan di
Indonesia. “Namun dijalankan sesuai
dengan selera yang menjalankannya,”
kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi kepada segenap mahasiswa yang
tergabung dalam Pusat Studi Syari’ah dan
Konstitusi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta yang berkunjung ke MK,
Rabu (5/10) pagi. Fadlil memberikan
kuliah singkat seputar peran dan kinerja
Mahkamah Konstitusi.
Pada saat itu, kata Fadlil, penafsiran
UUD 1945 paling sering dilakukan
oleh Presiden. Selain menafsir UUD
1945, Presiden juga yang menjalankan
dan mengadili UUD 1945. “Kala itu,
ada orang berbeda pendapat dianggap
inkonstitusional,” imbuh Fadlil.
Lebih lanjut Fadlil menerangkan
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bahwa
negara
demokrasi
intinya
merupakan implementasi dari suatu hal
yang pada mulanya berkembang di Inggris,
dengan
istilah
‘konstitusionalisme’.
Pengertian konstitusionalisme, sebagai
suatu ajaran bahwa negara harus dibatasi
kekuasaannya.
“Sebenarnya negara merupakan
organisasi yang dibentuk oleh pemilik
kedaulatan. Sedangkan yang berdaulat
adalah rakyat. Dengan demikian, yang
memiliki negara adalah rakyat. Karena
rakyat lah yang membentuk negara, agar
kehidupan bersama dalam berbangsa dan
bernegara dapat berjalan damai, adil, dan
tenteram,” ujar Fadlil.
Berbeda dengan Teori Negara
Kekuasaan, bahwa negara berasal dari
Tuhan yang menyuruh ‘wakil’ nya
untuk menjadi pemimpin negara agar
mewujudkan kesejahteraan. Tapi yang
terjadi, kekuasaan itu hanya untuk
kepentingan pribadi, uang rakyat digunakan

untuk kesenangan pribadi, untuk pesta
pora, foya foya dan sebagainya.
“Terjadinya Revolusi Perancis akibat
penyalahgunaan kekuasaan Raja Louis
XVI, yang bahkan berani mengatakan
‘negara adalah aku’,” kata Fadlil.
Ditambahkan Fadlil, semakin mutlak
kekuasaan diberikan, cenderung memiliki
karakter korup, sewenang merajalela. Oleh
sebab itulah, kekuasaan harus dibatasi.
Lantas bagaimana cara membatasinya?
Cara membatasinya, melalui hukum.
“Oleh karena itu timbul ajaran Negara
Hukum Demokratis Konstitusional,” kata
Fadlil.
Dengan demikian, lanjut Fadlil, di
satu sisi konstitusi merupakan implementasi
ajaran konstitusionalisme, di sisi lain
konstitusi merupakan implementasi ajaran
negara hukum, sedangkan sisi berikutnya
konstitusi merupakan implementasi ajaran
negara demokrasi. (Nano Tresna A./mh)

AKSI

kunjungan guru

Fadlil Jelaskan Perbedaan MK dengan MA

Humas MK/EVA

Seorang Guru Pendidikan Kewarganegaraan Semarang bertanya kepada Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi selaku pemateri, saat para guru berkunjung ke MK, Selasa
(18/10).

P

ara guru yang tergabung dalam
Musyawarah
Guru
Mata
Pelajaran (MGMP) Pendidikan
Kewarganegaraan
Semarang
berkunjung ke Mahkamah Konstitusi
(MK), Selasa (18/10). Kedatangan mereka
diterima oleh Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi.
Pada kesempatan itu Fadlil
menyampaikan materi seputar sejarah
dan kewenangan MK. Fadlil menjelaskan
bahwa MK berbeda dengan Mahkamah
Agung (MA). MA memiliki cabang di
daerah-daerah, sedangkan MK hanya
satu-satunya di Jakarta. MA memiliki
dua tingkat peradilan yakni peradilan

tingkat pertama dan peradilan tingkat
banding, sedangkan MK merupakan
peradilan tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final dan
mengikat.
Perbedaan lainnya, MK memiliki
kewenangan yang mengatur antara negara
dengan warga negara, antara lembaga
negara, menegakkan prinsip demokrasi
negara
hukum,
dan
menegakkan
konstitusionalisme. Kewenangan itu
terwujud dalam kewenangan MK
untuk menguji Undang-Undang (UU)
terhadap UUD 1945, memutus sengketa
kewenangan antara lembaga negara,
memutus pembubaran partai politik,

dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.
Sebelum ada MK, lanjut Fadlil,
UU dan UUD 1945 hanya ditegakkan
melalui mekanisme politik. Mekanisme
politik hanya mementingkan kekuasaan
tanpa peduli penegakan keadilan dan
kebenaran. ”Seseorang kalau dengan
mekanisme politik bisa berkuasa tujuh
tahun atau seumur hidup. Itu mungkin
saja karena tidak ada yang menegakkan
konstitusi. Oleh karena itulah MK
memiliki kewenangan untuk menegakkan
konstitusi,” tutup Fadlil. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

Oktober 2011 KONSTITUSI

73

AKSI
AKSI

kunjungan peserta diklat

M. Akil Mochtar Paparkan Dasar Hukum
Pengujian UU

Humas MK/GANIE

Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar menyampaikan materi kepada peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum
dan HAM 2011 yang berkunjung ke Gedung MK, Kamis (20/10).

D

asar pengujian formil undangundang (UU) adalah Pasal 51A
ayat (3) UU No. 8/2011 tentang
Perubahan UU Mahkamah
Konstitusi (MK). Pasal itu menyebutkan,
“Dalam hal permohonan pengujian formil,
pemeriksaan dan putusan yang dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur tata cara pembentukan peraturan
perundang-undangan …”
“Sebenarnya pada putusan MK
UU No. 27/2009 tentang Mahkamah
Agung, ada pendapat Mahkamah
yang mengatakan, ‘Sepanjang UU,
tata tertib produk lembaga negara
dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mekanisme atau formil
prosedural itu mengalir dari delegasi
kewenangan menurut UUD, maka
peraturan perundang-undangan itu dapat
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dipergunakan atau dipertimbangkan
sebagai tolok ukur batu uji dalam
pengujian formil UU’,” kata Hakim
Konstitusi H.M. Akil Mochtar kepada
peserta Pelatihan Jabatan Fungsional
Perancang
Peraturan
PerundangUndangan Kementerian Hukum dan
HAM 2011 yang berkunjung ke Gedung
MK, Kamis (20/10) pagi.
Selain soal pengujian formil UU,
Akil menerangkan mengenai pengujian
UU secara materiil, yaitu bilamana
dalam permohonan yang diajukan para
pemohon mendalilkan materi muatan
dalam ayat, pasal, bagian, dan atau
penjelasan, bahkan lampiran dari UU
yang dianggap bertentangan dengan
UUD 1945, karena lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari UU.
Lampiran UU yang pernah dibatalkan
MK, misalnya saat pengujian UU tentang

Pembentukan Daerah Otonom, tentang
batas wilayah yang digambarkan dalam
bentuk peta pada lampiran UU tersebut.
Lebih lanjut, Akil menjelaskan
mengenai batu uji pengujian UU.
Diungkapkan Akil, Mahkamah Konstitusi
tidak pernah membatasi batu uji dalam
pengujian UU. Batu ujinya bukan hanya
pasal-pasal pada batang tubuh UUD,
namun bisa juga bagian dari pembukaan
UUD, yang mengandung tujuan berbangsa,
bernegara, serta cita-cita yang diwujudkan
dalam rumusan Pancasila.
“Jadi, dalam menguji suatu norma
UU terhadap UUD, kita juga menggunakan
Pembukaan UUD. Karena dalam Pembukaan
UUD 1945 termaktub Pancasila. Selain itu,
ide-ide dasar pembentukan negara, menyusun
kebangsaan, menentukan wilayah, semuanya
termaktub dalam pembukaan UUD 1945,”
urai Akil. (Nano Tresna A./mh)

AKSI

Kunjungan Dubes Iran

Iran Undang Resmi Ketua MK

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan Dubes Republik Islam Iran
untuk Indonesia, Mahmoud Farazandeh, di Lantai 15, Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/10).

D

uta Besar (Dubes) Republik
Islam Iran untuk Indonesia,
Mahmoud
Farazandeh
berkunjung ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Ketua MK Moh. Mahfud
MD didampingi Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan
di Lantai 15, Gedung MK, Jakarta, Kamis
(13/10).
Dalam
kesempatan
tersebut,
Mahmoud Farazandeh menyampaikan
tujuannya kedatangannya ke MK
yaitu menyampaikan perkembanganperkembangan terakhir yang terjadi
saat ini di negaranya. Selain itu, Dubes
Iran menyampaikan undangan resmi
Pemerintahan Republik Islam Iran untuk
Ketua MK.
Mahmoud Farazandeh kembali
menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Iran
akan merasa senang sekali jika Ketua MK
bisa berkunjung ke Republik Islam Iran

dan ada pembahasan khusus mengenai
institusi hukum maupun institusi yudisial.
”Kami juga senang sekali bisa menerima
masukan-masukan dari MK Indonesia
sehingga kami bisa menyampaikannnya
kepada pihak-pihak terkait,” tutur
Mahmoud Farazandeh.
Di samping berbicara undangan dan
keinginan dari pihak Iran, Mahfud MD
juga menanyakan isu International terkait
tudingan Amerika Serikat bahwa Iran
harus bertanggung jawab atas peledakan
terhadap Dubes Arab Saudi. ”Apakah isu
tersebut benar atau tidak?” tanyanya.
Menanggapi pertanyaan tersebut,
Mahmoud Farazandeh mengatakan bahwa
Republik Islam Iran telah berumur 32
tahun. Selama 32 tahun tersebut telah
menolak kekuatan adidaya Amerika
Serikat. ”Dan, kami juga telah melewati
perang tragedi yang terjadi pada Saddam
Husein. Berbagai rancangan kudeta

yang sudah dipersiapkan oleh Amerika
Serikat di negara kami, tetapi kami telah
melewatinya. Selama 32 tahun tersebut
kami juga bisa melewati berebagai tuduhan
fitnah yang disebarkan oleh media masa
mereka (Amerika Serikat; red), kami juga
telah melewatinya,” terangnya.
Oleh sebab itu, dari sekian banyak
yang ditudukan kepada Iran, menurut
Mahmoud Farazandeh, tidak pernah ada
yang terbukti. Husni Mubarok sudah
dihukum, kata Mahmoud, dan beberapa
antek-antek Amerika Serikat sudah akan
dihukum, oleh karenanya masyarakat di
negara-negara Islam akan bangkit dan akan
tersadar. ”Republik Islam Iran tidak butuh
meneror dubes tetangganya, karena bagi
kami seorang dubes dari negara tetangga
kami di negara lain tidak mempunyai nilai
apapun,” tutur dubes tersebut. (Shohibul
Umam/mh)
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AKSI

kunjungan pelajar

Maria Motivasi Mengutamakan Sekolah
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
berfoto bersama para pelajar peserta
“Indonesia Leadership Development
Program: Global Leadership, Indonesian
Colours, yang berkunjung ke MK, Senin
(10/10).

dua kali masa jabatan yang sekali masa
jabatannya selama 5 tahun.

Humas MK/Annisa Lestari

H

akim
Konstitusi
Maria
Farida Indrati memberikan
materi seputar Mahkamah
Konstitusi (MK) kepada para
pelajar yang menjadi peserta “Indonesia
Leadership Development Program: Global
Leadership, Indonesian Colours, Senin
(10/10). Bertempat di Ruang Konferensi
Pers Lantai 4 Gedung MK, para pelajar
dari berbagai penjuru Indonesia itu dengan
antusias mendengarkan paparan yang
disampaikan Maria. Ketika masuk sesi
tanya-jawab, para pelajar pun berlombalomba mengajukan pertanyaan.
Di sela-sela pemaparan tentang
MK, Maria kerap menyisipkan kata-kata
motifasi kepada para pelajar ”Saya bisa
menjadi hakim konstitusi karena belajar
dan mengutamakan sekolah. Itu pesan
orang tua saya. Orang tua saya mengatakan
kalau saya diberi harta warisan itu tidak
akan abadi, kalau kebakaran habis,
kalau banjir juga bisa hanyut. Tapi kalau
ilmu yang didapat dari belajar sampai
tinggi itu tidak akan habis-habis,” papar
Maria mengisahkan pengalaman pribadi
sekaligus memotifasi para pelajar agar
terus menuntut ilmu.

76

KONSTITUSI Oktober 2011

Terkait
Pemilukada,
Maria
mengatakan kepada para pelajar putihabu-abu itu bahwa perkara pemilukada
yang paling menyita waktu para hakim
konstitusi. Pasalnya, sampai hari ini saja
menurut Maria sudah terdapat 100 lebih
perkara yang masuk. Sedangkan tahun
lalu, perkara pemilukada yang diputus
MK lebih banyak lagi.
”Tandanya orang Indonesia itu
masih rakus kekuasaan kalau perkara
pemilukada itu banyak. Misalnya saja,
seringkali satu pemilukada kabupaten
diajukan permohonannya oleh tiga
pasangan calon yang kalah. Kalau
yang kalah sembilan, bisa sembilansembilannya mengajukan permohonan.
Dan MK juga memutus dengan sembilan
putusan berbeda. Itu yang bikin banyak
karena nomor perkaranya juga berbeda,”
jelas Maria mengenai perkara pemilukada
yang menguras perhatian MK.
Lebih lanjut Maria menjelaskan
bahwa hakim konstitusi terdiri dari sembilan
orang yang tiga orang diambil dari DPR,
tiga orang diambil dari mahkamah Agung,
dan tiga orang dari pemerintah/presiden.
Para hakim MK itu bisa menjabat selama

Independensi MK
Untuk meyakinkan para pelajar
bahwa hakim konstitusi bebas dari
kepentingan dan tetap independen meski
berasal dari unsur partai politik di DPR,
Maria mengatakan siapapun yang menjadi
hakim konstitusi sudah lepas dari partai
dan kepentingan partainya. ”Sampai saat
ini hakim konstitusi yang berasal dari DPR
seperti Pak Mahfud, Pak Akil Mochtar,
Pak Harjono itu tidak berpihak atau
independensinya tetap terjaga,” ungkap
Maria.
Terakhir,
Maria
mengatakan,
sebagai lembaga yang didanai dari uang
rakyat, MK selalu berusaha memberikan
yang terbaik kepada masyarakat. Hal itu
dibuktikan salah satunya dari keterbukaan
segala proses persidangan di MK sejak dari
permohonan, persidangan pembuktian,
sampai pengucapan putusan. ”Di website
MK itu semua risalah sidang, apa-apa
yang terjadi selama sidang berlangsung
bisa dilihat. Untuk putusan juga bisa didownload lima sampai sepuluh menit
setelah pengucapan putusan selesai
dibacakan. Berita-berita dari MKTV itu
juga salah satunya untuk menyosialisasikan
peran MK dan masyarakat akan sadar akan
hak konstitusionalnya,” tutup satu-satunya
hakim konstitusi perempuan itu. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

CAKRAWALA

Corte de
Constitucionalidad
Republica de
Guatemala

Peradilan Banding Independen
dengan Yurisdiksi Eksklusif

G

uatemala adalah sebuah
negara di Amerika
Tengah berbatasan
dengan Meksiko di utara dan
barat, Samudra Pasifik di barat daya,
Belize di timur laut, Karibia di sebelah
timur, dan Honduras serta
El Salvador di tenggara. Luas
wilayahnya 108.890 km² (42.043 mil ²)
dengan perkiraan populasi 13.276.517
jiwa.
Guatemala adalah negara
demokrasi perwakilan. Negara ini
beribukota di Guatemala de
la Asunción, juga dikenal
sebagai Guatemala City. Kekayaan
Guatemala terdapat pada
ekosistem biologis yang signifikan.
Asal usul nama “Guatemala” tidak
jelas, tetapi ada beberapa teori yang
memberikan penjelasan. “Guatemala”
berasal dari “Goathemala,” yang
berarti “tanah dari pohon” dalam bahasa
Maya-Toltec. Teori lain menjelaskan
bahwa kata ini berasal dari
ekspresi bahasa Nahuatl “Cuauhtitlan,”
yang berarti “antara pohonpohon.” “Cuauhtitlan” adalah nama para
prajurit Tlaxcaltecan yang
didampingi Pedro
de Alvarado selama penaklukan
Spanyol. Terakhir, ada teori bahwa
nama Guatemala berasal dari sebuah
kata Nahoa “coactmoct-lan,” yang
berarti “tanah ular makan burung.”

MK Guatemala
Koran-koran pertama yang muncul
pada saat pembentukan “Tribunal of
Constitutional Control” dan “Control
Bill of Constitutionality” disajikan
dalam diskusi pada Kongres Ketiga
dalam hukum Guatemala, yang diadakan
di Guatemala City pada September
1964. Pembentukan peradilan konstitusi
Guatemala ini dipengaruhi struktur
Mahkamah Konstitusi Republik Federal
Jerman, di bawah bimbingan sistem

Austria yang dimotori ahli hukum Hans
Kelsen.
Namun, pengalaman tersebut
sangatlah terbatas. Konstitusi Guatemala
sendiri menekankan pada harus adanya
pengadilan yang bersifat permanen dan
otonom, dengan kekuatan khusus untuk
meninjau kesesuaian legislatif dengan
ajaran dasar Konstitusi. Majelis
Konstituante Nasional diperkenalkan
dalam Konstitusi Republik Guatemala
1965.

Gedung Mahkamah Konstitusi Guatemala
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CAKRAWALA

Suasana sidang pleno

Mahkamah Konstitusi Guatemala
yang dibentuk di atas terdiri dari 12
hakim, termasuk Presiden Mahkamah
Agung , yang memimpin, 4 hakim yang
sama dan 7 sisanya dengan undian
global yang dipraktekkan di kalangan
hakim di Pengadilan Banding dan
Litigasi Administrasi.
Pada tahun 1982, sebagai akibat
dari kudeta, Tentara Guatemala
mengasumsikan keberadaan pemerintah
republik dan menangguhkan Konstitusi
1965, dengan Keputusan-Undang No
2-82 yang berisi Statuta Fundamental
Pemerintah.
Kemudian, untuk memulihkan
ketertiban konstitusional, saat itu
dibentuklah pemilihan Majelis
Konstituante Nasional yang bersifat
bebas dan demokratis. Dalam Majelis,
dibentuk tiga komite kerja, salah satu
yang menangani secara khusus
membahas bentuk hukum jaminan
konstitusional dan perlindungan
ketertiban konstitusional. Dalam
pemenuhan ini, sangat penting untuk
menyelidiki masa lalu hukum dan
politik, mengenai pertahanan Konstitusi.
Lalu dikembangkanlah Bab VII
Konstitusi.
Konstitusi Republik Guatemala
disahkan oleh Majelis Konstituante
Nasional pada tahun 1985 dan termasuk
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dalam bab VI Konstitusi yang bertujuan
mempertahankan tatanan konstitusional.
Topik-topik penting di dalamnya di
antaranya menyebutkan mengenai
Habeas Corpus, Perlindungan, Hukum
inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi,
Komisi dan Hak Asasi Manusia,
Ombudsman, Hukum Amparo, Habeas
Corpus dan konstitusionalitas.
Majelis Konstituante Nasional juga
memberlakukan UU Amparo, Habeas
Corpus dan konstitusionalitas, yang
bersama-sama dengan Konstitusi
Republik Guatemala, untuk dijadikan
sebagai undang-undang Mahkamah
Konstitusi Guatemala. Dengan cara ini,
meskipun pembentukan Pengadilan
harus dilakukan selama 90 hari setelah
Kongres, berdasarkan Pasal 269
Konstitusi, ini dilembagakan sampai 9
Juni 1986.
Kewenangan Mahkamah
MK Guatemala sesuai dengan
ketentuan Konstitusi Guatemala,
memiliki kewenangan
mempertahankan ketertiban
konstitusional Republik Guatemala.
Secara khusus, kewenangannya adalah
menjadi sebuah
pengadilan permanen dengan
yurisdiksi eksklusif. Bertindak

sebagai pengadilan banding independen
dari lembaga lainnya.
Fungsi MK Guatemala adalah
menemukan keberatan yang diajukan
terhadap hukum atau aturan
umum, objek sebagian atau
seluruhnya yang dinilai tidak
konstitusional, msebagai
Pengadilan Khusus Amparo dalam
tindakan Amparo yang diajukan
terhadap Kongres, Mahkamah Agung,
Presiden dan Wakil Presiden.
Fungsi lain adalah menjadi
lembaga banding dari semua tantangan
terhadap hukum inkonstitusional dalam
kasus tertentu, dalam setiap persidangan,
banding, atau dalam kasus yang dicakup
oleh hukum materi. MK juga
memberikan pendapat tentang masalah
konstitusionalitas perjanjian,
perjanjian dan tagihan atas
permintaan dari salah satu lembaga.
Selain itu, fungsi secara
kelembagaannya adalah mendengarkan
dan menyelesaikan setiap konflik
mengenai yurisdiksi dalam masalah
konstitusionalitas, mengompilasi doktrin
dan prinsip-prinsip konstitusional,
menjaga yurisprudensi jurnal
atau lembaran, dan mendengar
pertanyaan serta menentukan yurisdiksi
antara lembaga-lembaga dan
badan otonom negara.

Susunan Organisasi
Mahkamah Konstitusi Guatemala
memiliki susunan organisasi yang runut
dan memiliki tujuan yang jelas sesuai
kedudukan dan posisi masing-masing.
Seorang Ketua MK memiliki
kewenangan umum bersidang dan
mewakili Mahkamah Konstitusi,
mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk operasi yang tepat dan
menguji kekuasaan administratif.
Kemudian, kewenangan khususnya
adalah memberikan keselamatan,
keamanan dan kecepatan dalam prosedur
penerbitan keputusan, mengadili
kesalahan formal; memberikan bantuan
dalam mengeluarkan keputusan untuk
Hakim; memimpin rapat dalam pleno;
serta menjadi otoritas administratif
tertinggi.
Ketua MK yang merangkap
sekaligus hakim konstitusi juga bertugas
membuat catatan yang tersedia yang
merupakan subyek pengetahuan dalam
setiap sesi pengadilan penuh serta
membantu para hakim dalam
menemukan informasi yang dibutuhkan
Sementara itu, hakim konstitusi
memiliki kewenangan umum yang agak
berbeda dengan seorang ketua.
Kewenangan umumnya adalah
membangun Mahkamah Konstitusi
Republik Guatemala. Lalu kewenangan
khususnya adalah mengetahui dan
memproses kasus-kasus yang ditetapkan
oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi, menyiapkan draft resolusi
kasus untuk presentasi sebelum
diplenokan.
Hakim konstitusi Guatemala juga
harus melaksanakan fungsi yang
terkandung dalam Pasal 272 Konstitusi
Republik Guatemala, 163 dan 164 UU
Amparo dan Konstitusi Habeas Corpus.
Yakni, menetapkan bahwa sebuah
perkara yang diajukan harus memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh
hukum.
Di samping itu, hakim harus
mengetahui proyek yang dikembangkan
oleh Bagian Pidana, Perburuhan,
Keluarga dan Anak, mengidentifikasi
masalah dan membuat proposal untuk
menghindari keterlambatan dalam
pemrosesan kasus, mengembangkan
perangkat tambahan dan klarifikasi ke
rancangan resolusi kasus, menyiapkan
draft putusan perintah dalam satu
contoh, dan banyak lagi yang lain.

http://www.cc.gob.gt

Sekretariat Umum memiliki tujuan
umum menangani semua hal yang
menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi. Sementara fungsi khususnya
adalah melakukan prosedur sebelum
kasus Mahkamah Konstitusi
diumumkan, melakukan prosedur berikut
putusan Mahkamah Konstitusi,
melestarikan catatan dokumenter dari
semua kasus yang diketahui di
pengadilan.

Sekretariat juga bertugas
menyiapkan pemberitahuan, kantor dan
ruang sidang, dalam rangka
mengomunikasikan keputusan
Mahkamah Konstitusi, mengembangkan
resolusi file perkara dan catatan
pengadilan. (Yazid)
Referensi:
http://www.cc.gob.gt
http://en.wikipedia.org/wiki/Guatemala
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Ragam Tokoh

James Madison
Bapak Konstitusi AS

J

ames Madison (1751-1836), Presiden Amerika Serikat (AS) keempat ini namanya
memang tidak seterkenal presiden AS lainnya. Namun, Amerika tanpa James
Madison tidak mungkin menjadi negara seperti sekarang ini.
Jemes Madison merupakan Bapak Konstitusi AS. Ia mendapat gelar itu karena
konstribusinya dalam menyusun dan mengesahkan Konstitusi AS untuk pertama kalinya.
Kontribusinya dalam membangun Konstitusi AS dimulai sebelum ia menjabat sebagai
presiden AS keempat. Sebelum menjabat sebagai presiden AS, ia telah memiliki banyak
pengalaman yang mengesankan, diantaranya adalah menjadi anggota kongres kontinental
dan turut menyusun dan mengesahkan ke-10 amandemen pertama dari Konstitusi Amerika.
Selama konvensi penyusunan konstitusi berlangsung, setiap hari Madison membuat
catatan terpenting mengenai kegiatan-kegiatan konvensi tersebut.
Amandemen yang disusun dan turut disahkan oleh Madison itu kemudian
dikenal sebagai Piagam Hak-Hak Asasi yang isinya antara lain, menjamin kebebasan
pers dan kebebasan berbicara di Amerika Serikat.
Sebagai seorang presiden, Madison adalah seorang “penafsir yang
ketat”, yaitu orang yang menentang penafsiran bebas terhadap konstitusi.
Saat itu ia juga berhasil menetapkan cukai guna melindungi perindustrian
AS, pembangunan jalan-jalan, terusan-terusan di seluruh negara,
serta pembangunan organisasi militer yang kuat.
Setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada
tahun 1817, Madison tetap bergelut dengan hal-hal terkait
konstitusi. Ia menyusun catatan-catatannya yang termashyur
tentang konvensi konstitusional. (Yusti/Berbagai Sumber)

Siti Musdah Mulia : Pejuang Kesataraan
”Gender” dan Kelompok Minoritas

S

iti Musdah Mulia, seorang feminis Muslim yang juga penerima penghargaan Yap Thiam Hien 2008 belum
lama ini memberi keterangan di hadapan panel hakim MK. Musdah memberikan keterangan untuk perkara
Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan nomor regristasi perkara 38/PUU-IX/2011.
Musdah yang concern terhadap kesetaraan dan keadilan gender, membela hak-hak kelompok minoritas
itu menyampaikan bahwa Islam memiliki sejumlah aturan terkait relasi antar suami-istri yang
disebut munakahat. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pria dan
wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai hamba. Keduanya,
masih menurut Musdah, merupakan mitra sejajar yang setara, baik
dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa-bernegara.
 	
Terkait dengan perilaku suami yang mudah menceraikan
istri, Musdah mengungkapkan suami sebagai orang yang dititipi
amanah oleh Allah harus dapat menjalankan amanah tersebut
sebaik-baiknya dengan bersifat arif dan bijaksana. ”Suami tidak
boleh menceraikan istrinya secara semena-mena, apalagi dengan
sengaja membuat ulah untuk dapat menimbulkan rasa tidak nyaman
istri sehingga timbul konflik dan percekcokan,” urai Musdah yang
pernah mengambil Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan
Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat pada
tahun 2000 itu. (Yusti Nurul Agustin)
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konstitusiana

Rahasia Kemenangan
Pelari Suriah

B
Ketua MK Lakoni
Ketoprak Jenaka

A

pa jadinya bila seorang pejabat tinggi yang terbiasa
serius jalani profesi, tiba-tiba menjadi komedian
dadakan? Tentu hal ini menjadi sesuatu yang
berbeda dan di luar kebiasaan. Itulah yang dialami
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat melakoni
tokoh Mahapatih Arya Tadah dalam ketoprak jenaka yang
diselenggarakan pada ulang tahun Harian Sindo ke-6 di Taman
Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, beberapa bulan yang lalu.
Bagi Mahfud, penampilannya dalam kesenian rakyat,
bukanlah yang pertama. Sebelumnya, ia juga ikut menjadi pemain
dalam pagelaran musikal ludrukan dengan lakon Kartolo Mbalelo
“Memandang Indonesia secara Jenaka”. Pada acara itu, selain
Mahfud, tampil Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Cak Kartolo,
Inul Daratista, Djaduk Ferianto dan sejumlah seniman lainnya.
Namun yang terlihat pada pertunjukan ketoprak jenaka
yang bertajuk “Sumpah Palapa Gajah Mada” itu, Mahfud mampu
memerankan lakon dengan baik, bahkan mampu mengundang
tawa penonton. Misalnya, saat ia menyebutkan nama Dyah
Gayatri (diperankan oleh Meliani Leimina Wakil Ketua MPR)
selaku ibunda Tribuana Tungga Dewi. Seraya berkelakar Mahfud
menanyakan, “Raja apa Ratu ya, panggilannya?” Seloroh singkat
Ketua MK ini pun kontan membuat penonton tertawa. Juga saat
Mahfud tiba-tiba nyeletuk dan menyindir keberadaan Nazaruddin
yang di kini sedang dicari, hal ini juga menimbulkan kelucuan
bagi penonton.
Pertunjukan ketoprak jenaka semakin ‘hidup’ dan meriah
dengan tampilnya sejumlah komedian, mulai dari Mamiek,
Marwoto, Tarzan, Polo, Eko dengan celetukan, banyolan, ceritacerita yang membuat penonton terhibur. Selain Mahfud MD,
sejumlah tokoh nasional ikut serta jadi pelakon ketoprak jenaka
tersebut. Di antaranya adalah Menpora Andi Mallarangeng, Wakil
Ketua MPR Meliani Leimina, Ketua Umum IWAPI Nita Yudi, Dirut
Telkom Rinaldi Firmansyah, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede
Yusuf, serta anggota DPR Tantowi Yahya. (Nano Tresna A.)

icara dunia olahraga, termasuk pesta olahraga sekelas
olimpiade, tak terlepas dari sindiran dan guyonan
Gus Dur yang kaya dengan berbagai anekdot. Suatu
ketika Gus Dur pernah bercerita tentang peristiwa
yang pernah terjadi di Suriah, terkait rahasia kemenangan seorang
pelari Suriah yang terkenal.
Diungkapkan Gus Dur, ketika digelar event atletik pada
olimpiade beberapa tahun yang lalu, ternyata salah seorang
pemenangnya adalah pelari asal Suriah dan bahkan berhasil
merebut medali emas. Sang pelari mampu memecahkan rekor
tercepat dari pemenang sebelumnya, selisih waktunya pun terpaut
jauh.
Tak ayal, pelari Suriah itu langsung dikerubuti wartawan
karena punya nilai berita yang sangat tinggi. “Apa sih rahasia
kemenangan anda?” tanya wartawan. “Mudah saja,” jawab si
pelari Suriah, enteng. Pernyataan pelari Suriah itu makin membuat
para wartawan semakin ingin tahu rahasia kemenangannya.
Dengan mantap, akhirnya pelari Suriah itu mengatakan,
“Tiap kali bersiap-siap melakukan start, saya selalu membayangkan
ada serdadu Israel di belakang saya yang mau menembak saya.
Maka saya pun bisa lari secepatnya dan memecahkan rekor dunia.”
Demikian cerita Gus Dur, seperti dilansir dari www. scribd.com.
(Nano Tresna A.)
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Demokrasi dan Dua Wajah
Desentralisasi
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

T

resna diawal buku ini membuat
kilas balik sejarah negara disebut
sebagai
negara
kekuasaan
(machtsstaat) dengan negara
hukum (rechtsstaat).
Pembedanya,
machtsstaat
menitikberatkan memupuk kekuasaan
sebesar-sebesarnya. Kemudian apa yang
menjadi jalan, bisa menjadi tujuan.
“Segala perbuatan dihalalkan. Jang
mendjadi radja itu harus berani seperti
singa, dan harus tjerdik seperti kantjil.
Dimana perlu ia boleh menggunakan
tipu daja dan mendjalankan segala
muslihat. Ia boleh mentjidrai segala
djandji, memungkiri segala kata jang
pernah diutjapkan,” terang Tresna
mengenai negara kekuasaan. Kekuasaan
dipusatkan kepada yang memerintah,
sedangkan sumber hukum dan keadilan
adalah raja, oleh karenanya raja disebut
sebagai “fountain of justice”.
Berbanding terbalik dengan negara
kekuasaan, dalam sebuah negara hukum
rakyat memiliki hak dan kewajiban. Hukum
menjamin keadilan dan kemerdekaan hidup
bagi rakyat berdasar hak dan kewajiban
tersebut. Tiga segi wujud keadilan dan
kemerdekaan hidup yaitu hak turut serta
menetapkan peraturan, hak sebagai subyek
hukum dan hak mengatur kehidupan dan
mencapai kebahagiaan bagi setiap orang
dan bebas dari kesewenang-wenangan.
Mengenai tujuan negara, Tresna berpegang
pandangan Krenenburg dengan keadilan
sebagaimana dikemukakan Aristoteteles,
bahwa negara hukum terikat kepada
norma-norma keadilan.
Tresna juga memperbincangkan
perbedaan negara kerajaan dengan
republik dari sudut pandang berbedabeda, mulai dari pandangan Jellinek
sampai Duguit. Selain itu, dikenal juga
pembagian berdasarkan jumlah orang
yang bertugas melakukan kepentingan
bersama, yaitu monarki, oligarki dan
demokrasi. Ketiganya ini nilainya terletak
dari adanya hubungan bentuk dengan
jalannya pemerintahan. Teori Cyclus
Polibios diulas disini, bahwa sejarah akan
selalu berulang, dimana memungkinkan
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negara demokrasi menginjak-nginjak
hukum dan keadilan kemudian akan
menimbulkan pemerintahan tiran, yang
tidak berbeda dengan negara despotis.
Secara
baik
dikemukakan,
bagaimana salah satu unsur dari negara,
yakni syarat harus ada kemampuan
menjalankan kekuasaan (kedaulatan),
selain wilayah dan penduduk (rakyat).
Pertentangan faham antara kedaulatan
Tuhan, rakyat, negara, dan kemudian
kedaulatan hukum dengan penganjurnya
Prof. Krabbe digambarkan dengan baik.
Tresna menggarisbawahi hukum dan
kekuasaan merupakan dwitunggal, tidak
dapat dipisahkan dan dihadap-hadapkan.
Intinya, ”kekuasaan dapat dibenarkan jika
berdasarkan hukum”
Corak Negara
Tresna membedakan corak negara,
dengan negara kesatuan (Eenheidsstaat),
persekutuan negara (Statebond) dan negara
serikat (Bondsstaat). Akhirnya teoriteori kedaulatan dibahas detail dengan
kelemahannya, sampai kesimpulan bahwa
tidak ada kesamaan pendapat. Tresna
memberikan tempat luas letak pembeda
negara serikat dan persekutuan negara.
Kesimpulannya, ”faham kedaulatan itu
tidak dapat digunakan sebagai ukuran atau
kriterium jang pasti buat membedakan
diantara apa jang disebut Bondsstaat dan
apa jang disebut Statebond.”
Ukuran
yang
memuaskan
ditawarkannya, dengan melihat kekuatan
mengikat
peraturan
hukum
yang
dikeluarkan pemerintah pusat, jika dalam
persekutuan negara hanya mengikat
negara-negara bagian sebagai kesatuan
hukum, dan berlakunya peraturan tersebut
harus dinyatakan negara-negara bagian.
Sedangkan pusat tidak berkuasa secara
langsung terhadap rakyat negara bagian.
Sedangkan untuk negara serikat berlaku
sebaliknya, peraturan tersebut langsung
berlaku dan mengikat rakyat seluruhnya.
Sedangkan pembeda negara serikat
dengan negara kesatuan (Eenheidsstaat),
adalah: Pertama, dalam negara serikat,
maka negara-negara bagian berwenang

Judul

:

Penulis
Penerbit
Tahun
Jumlah

:
:
:
:

Bertamasya Ke-Alam
Ketatanegaraan
Mr. Tresna
Dibya Bandung
tanpa tahun
71 halaman

menetapkan konstitusi sendiri-sendiri
(pouvoir
constituant),
sedangkan
negara kesatuan tidak berkuasa dan
hanya memiliki satu konstitusi buat
keseluruhan. Kedua, dalam negara serikat,
kekuasaan pemerintah pusat diperinci satu
persatu (enumeratief stelsel), yang tidak
masuk menjadi kekuasaan daerah. Intinya
negara bagian tidak dapat mengatur
apa yang telah diatur undang-undang
oleh wetgevende macht. Secara jelas pula
di buku mengulas apa yang disebut dengan
”The Commonwealth of Nation” dan Unie
yang saat ini sudah tidak dianggap bentuk
negara.
Di bagian kedua buku ini (hlm.2229), Tresna mengulas sistem pemerintahan.
Ia menekankan sistem pemerintahan tidak
berhubungan dengan bentuk dan susunan
negara, artinya negara kerajaan bisa
bersistem demokrasi atau sebaliknya. Hal
yang menarik, ia menekankan demokrasi
tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi
sebagai tingkatan kebudayaan. Betapapun
sempurna secara formil, tetapi jika jiwa
rakyat rakyat sebaliknya, demokrasi tidak
akan tumbuh. Demokrasi membutuhkan

keleluasaan melakukan kewajiban dan
kesadaran mengorbankan kepentingan
individu untuk kepentingan umum.
Tresna mengemukakan perbedaan
tiga sistem pemerintahan demokrasi yakni
sistem parlementer, sistem pemisahan
kekuasaan dan sistem referendum. Di buku
ini hanya menekankan pada parlementer
berada pada badan perwakilan yang
mengontrol eksekutif, sedangkan sistem
pemisahan kekuasaan titik beratnya saling
mengontrol (checks and balance), dan sistem
referendum dititikberatkan kontrol langsung
rakyat terhadap badan perwakilan dalam
kekuasaan legislatif. Perbedaan sistem ini
karena dipengaruhi sejarah masing-masing
negara.
Mengenai desentralisasi sebagai
masalah utama buku ini dikatakan
perbedaan utamanya negara serikat
dengan kesatuan, terletak kekuasaan
dan kedudukan negara daerah dalam
hubungannya dengan pusat. Untuk negara
serikat, negara-negara bagian menyusun
bersama suatu pemerintah pusat untuk
kepentingan bersama, sedangkan negara
kesatuan, pusat-lah yang membentuk
daerah-daerah dan menyerahkan sebagian
dari kekuasaanya, yang disebut sebagai
desentralisasi.
Sistem Baru?
Dengan mendalam buku ini
menguraikan dua macam desentralisasi
yaitu
Ambtelijke
decentralisatie
(dekonsentrasi)
dan
Staatkundige
decentralisatie. Kemudian Staatkundige
decentralisatie memiliki dua bentuk
yaitu Territoriale decentralisatie dan
Functionele decentralisatie. Selanjutnya
dibahas dengan panjang lebar disentralisasi
dalam arti teritorial yang memiliki dua
wajah yaitu yang disebut otonomi dan
medebewind atau ”zelfbestuur”.
Mengenai otonomi, Tresna meng
artikan seluas-luasnya tidak dalam arti
”leterlijk”. Jika dalam arti formil, daerah
dalam daerahnya merupakan kekuasaan
tertinggi, sedangkan secara formil, seluaslusnya harus diartikan dibatasi kekuasaan
pemerintahan negara kesatuan. Terkait
UUDS 1950, dapat disesuaikan sistem
manapun. Jika dalam sistem rumah tangga
formil, luas otonomi sepanjang ditetapkan
sebagai obyek rumah tangga daerah.
Sedangkan dalam rumah tangga materiil,
menggunakan otonomi seluas-lusanya,
sepanjang belum diatur dengan undangundang atau peraturan daerah yang lebih
tinggi.

Namun UU No.1 Tahun 1957
menamakan diri sistem rumah tangga
reel (baru), yang pada dasarnya pernah
diterapkan pada zaman Hindia Belanda.
Artinya tidak ada yang membedakan
sistem ini dengan sistem lama. Untuk
lebih memuaskan, Tresna condong
yang formil, dimana kekuasaan daerah
mengatur dan mengurus rumah tangganya
tidak ditetapkan batas-batasnya dari
semula dan pasti sebagaimana teori
”De drie kringenleer”. Tetapi daerah
dapat mengembangkan inisiatifnya yang
dianggap kepentingan daerah, dalam arti
kebebasan terhenti apabila ditarik ke badan
yang lebih tinggi. Daerah tidak boleh
mengatur hal yang telah diatur pemerintah
atau daerah yang lebih tinggi tingkatnya.
		 Selanjutnya wujud desentralisasi
ketatanegaraan, ia mengutip Pasal 131
ayat 1 UUDS 1950: ” Pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang
berhak mengurus rumah tangganja sendiri
(autonoom), dengan bentuk susunan
pemerintahannja
ditetapkan
dengan
undang-undang, dengan memandang
dan mengingati dasar permusjawaratan
dan dasar perwakilan dalam sistim
pemerintahan negara”. Oleh UU No.1
Tahun 1957, subyek otonomi adalah
daerah bukan dalam arti luas, tetapi
secara khusus wilayah yang ditunjuk
undang-undang sebagai kesatuan hukum,
yang berhak mengurus rumah tangganya
sendiri. Sejarah membuktikan daerah
tidak hanya dibentuk UU, tetapi juga hasil
perkembangan hidup dan berwujud dalam
kesatuan-kesatuan berdasar hukum adat.
Mengenai hal diatas, intinya daerahdaerah (besar/ kecil) adalah bagian organis
dari negara, artinya mempunya kehidupan
sendiri, bebeda dengan daerah administratif
yang sifatnya vertikal melalui jawatanjawatannya. Daerah-daerah itu merupakan
kesatuan hukum (rechtsgemeenschappen),
kedudukannya
zelfstanding
dalam
batas
ditetapkan
undang-undang,
tidak gesubordineerd kepada pemerintah
pusat. Diantara pemerintah pusat dan
daerah tidak ada hubungan ”hierarchische
gebondenheid”, dan pejabat-pajabat daerah
tidak pula ”ambtelijk ondergecchikt”
kepada
pejabat
pusat.
Mengenai
perimbangan antardaerah, kualitasnya
sama, tidak bertingkat membawahkan
daerah lain. Misalkan daerah II dibawah
daerah tingkat I dan seterusnya. Yurisdiksi
daerah dibatasi luasnya wilayah dan
kekuasaan mengatur. Selanjutnya Tresna
juga menjelaskan daerah swatantra dan

daerah istimewa yang bedaanya terletak pada
sejarah, daerah istimewa semula merupakan
daerah swapraja yang ratusan jumlahnya
yang diatur dalam pejanjian politik.
Selanjutnya dibahas alat-alat perlengkapan
daerah, bagaimana hubungan Dewan
Pemerintah Daerah (DPD) dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 5).
Pertentangan Norma
Mengenai isi rumah tangga daerah,
Tresna mengemukakan bahwa daerah
berkuasa bertindak keluar maupun
kedalam. Mengenai keluar, dibahas hak
petisi dan kerja sama antara pemerintah
daerah. Mengenai kedalam dibahas
perundang-undang-undangan dan hak ke
uangan. Hal menarik terkait kekuasaan
membentuk aturan, kapan bisa dikatakan
terjadi pertentangan antara peraturan
daerah dengan peraturan lebih tinggi? Jika
mengatur hal yang sama, apakah dianggap
bertentangan? Apa yang dianggap sama?
Semua pertanyaan dijawab disini.
Mengenai peraturan lebih tinggi
yang lahir terlebih dahulu dari pada
peraturan daerah, maka jika peraturan
daerah ditetapkan belakangan (posterieur)
yang membutuhkan pengesahan, jika
isinya sama atau bertentangan, maka
peraturan daerah harus tidak disahkan.
Sedangkan jika tidak memerlukan
pengesahan maka hanya dapat dibatalkan
oleh penguasa administratif dan hakim
melalui mengujinya (toetsingrecht) dan
menyatakan tidak mengikat. Mengenai
peraturan daerah yang ”anterieur”, jika
pokok-pokoknya diatur dalam peraturan
yang lebih tinggi, maka seluruh peraturan
tersebut dengan sendirinya batal demi
hukum (van rechtswege), sedangkan jika
suatu peraturan perundang-undangan
lebih tinggi kemudian hanya diatur hal-hal
yang telah diatur dalam peraturan daerah
itu, peraturan daerah itu tidak seluruhnya
tidak berlaku, tetapi hanya mengenai hal
itu saja.
Selanjutnya dibagian akhir dibahas
kedudukan kepala daerah dan hal penting
mengenai pengawasan sebagai campur
tangan pusat untuk menjamin kepentingan
negara secara keseluruhan. Dijelaskan
bentuk campur tangan melalui pengawasan
dan pemeriksaan dan penyelidikan.
Mengenai pengawasan bisa dibedakan
prefentif, baik melalui pengawasan umum
yang sifatnya insidentil maupun tertentu
melalui pengesahan keputusan-keputusan
pemerintah daerah dan pembatalan sebagai
upaya represif.
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Pendidikan dan Kebudayaan dalam
Konstitusi
Oleh Lulu Anjarsari
Reporter Majalah Konstitusi

P

endidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses
pembelajaran
agar
peserta
didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya dan
masyarakat. Pentingnya peran pendidikan
tersebut menjadikan pendidikan sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari sejarah
peradaban manusia. Dengan kata lain,
pendidikan merupakan usaha pembudayaan
demi peradaban manusia. Apabila
demikian, maka pendidikan tidak hanya
merupakan prakarsa terjadinya pengalihan
pengetahuan dan keterampilan (transfer of
knowledge and skills), tetapi juga meliputi
pengalihan nilai-nilai budaya dan normanorma sosial (transmission of cultural
values and spcial norms). Oleh sebab itu,
tiap masyarakat sebagai pengemban budaya
(culture bearer) memiliki tugas untuk
memelihara terjalinnya berbagai upaya
pendidikan dengan usaha pengembangan
kebudayaannya.
Dari perjalanan sejarah kehidupan
bangsa Indonesia, sejak perjuangan
kemerdekaan sampai reformasi, para
pendiri negara kita menyadari betapa
pentingnya pendidikan bagi pembangunan
bangsa. Oleh sebab itu, perubahan
UUD 1945 merupakan langkah untuk
menyempurnakan konstitusi bagi bangsa
Indonesia. Dalam buku ini tercatat betapa
para pemimpin bangsa dan pendiri
Republik Indonesia sangat menekankan
dan mementingkan pendidikan. Terbukti
dari 13 kementerian yang dirancang, salah
satunya adalah Kementerian Pendidikan.
Bahkan di antara mereka mendudukkan
pendidikan sebagai sokoguru bagi
pembangunan bangsa. Melalui buku
ini, kita juga dapat membaca bahwa
para pendiri Republik telah menetapkan
upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa”
sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara; seperti yang tertulis
dalam Pembukaan UUD 1945.
Selanjutnya para pendiri Republik
dalam menyusun UUD, memiliki pandangan
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yang berbeda dengan banyak UUD di
negara lain. Para pemimpin bangsa kita
menetapkan Pendidikan sebagai satu bab
(Bab XIII) dari enam belas Bab dari UUD
1945 serta menetapkan “hak setiap warga
negara untuk memperoleh pengajaran”
dan “kewajiban Pemerintah untuk
mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pengajaran dalam UUD 1945”.
Sementara, mengenai kebudayaan,
wacana yang dibahas selama proses
perubahan terkait dengan: (1) perlu tidaknya
kebudayaan dalam Bab tersendiri atau tetap
dalam satu bab; (2) tentang pengertian
kebudayaan nasional dan kedudukan
kebudayaan-kebudayaan daerah. Dalam
buku ini dapat dibaca adanya perbedaan yang
cukup tajam antara fraksi yang memandang
kebudayaan nasional adalah kebudayaan
daerah dan yang memandang kita sedang
mengembangkan kebudayaan nasional.
Seperti perdebatan yang terkait dengan
pendidikan, perdebatan dan diskusi tentang
kebudayaan juga diliputi semangat yang
sama, yaitu berdasarkan semangat hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
Pada akhirnya, perdebatan dan diskusi
tentang kebudayaan menghasilkan rumusan
perihal kebudayaan yang semula satu ayat
dalam Pasal 32 menjadi dua ayat. Perlu
diketahui pula bahwa sebelum dilakukan
perubahan, Pasal 32 awalnya berada dalam
Bab Pendidikan. Setelah perubahan dan
disahkan pada tahun 2002, maka Pasal 31
dan Pasal 32 berada dalam Bab Pendidikan
dan Kebudayaan.
Buku ini secara khusus menguraikan
dua tema yang sangat berkaitan, yakni
pendidikan dan kebudayaan. Dimulai dari
latar belakang sejarah pengaturan dan praktik
terkait dua hal tersebut dalam perjalanan
negara Indonesia sejak perumusan
BPUPK, maupun dalam perjalanan bangsa
setelah Indonesia meredeka, yakni masa
berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS,
UUDS, serta kembali berlakunya UUD
1945 hingga masa dimulainya perubahan
Undang-Undang Dasar ini. Uraian dalam
buku ini memberikan gambaran yang jelas
betapa luasnya sudut pandang topik yang
berkembang dalam pembahasan perubahan.
Pandangan dari para ahli di bidang yang
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bersangkutan, pimpinan organisasi massa
maupun profesi, kalangan kampus dan
akademisi, pandangan masyarakat umum
dari seluruh daerah di Indonesia melalui
penyerapan aspirasi masyarakat serta hasilhasil studi banding dari berbagai negara,
telah turut mewarnai dan mempengaruhi
cara pandang dan pendapat para anggota
MPR mengenai suatu topik atau pasal yang
akan diubah.
Selain itu, buku Perubahan UUD
1945 mengenai Bab XIII Pendidikan dan
Kebudayan ini pada dasarnya merupakan
kompilasi dari risalah-risalah rapat
pembahasan mengenai pendidikan dan
kebudayaan yang terjadi dalam rapatrapat BP MPR, rapat-rapat PAH I, sidangsidang Komisi C pada Sidang Tahunan
MPR 1999 dan Komisi A pada ST MPR
tahun 2001 – 2002, dan rapat-rapat ST
MPR yang dilaksanakan sejak 1999
sampai dengan 2002. Dalam rapat-rapat
tersebut pembahasan tentang kebudayaan
lebih cepat dibanding dengan pembahasan
mengenai pendidikan.

Buyung dan Demokrasi Konstitusional
Oleh Achmad Dodi Haryadi
Redaktur Majalah Konstitusi

Tiap kalimat kostitusi hanya kata-kata. Tiap saat ia bisa diabaikan. Maka tiap saat ia harus diperjuangkan.
Konstitusi bukan buku yang diam.
(Goenawan Mohammad)

P

enuturan Goenawan Mohammad
(GM) itu mewujud dalam buku
ini. Melalui buku ini, Bang
Buyung, biasa Adnan Buyung
Nasution dipanggil, berjuang agar tiap
kalimat dalam konstitusi tetap hidup. Terus
‘terjaga’, jangan sampai ‘terlelap’. Buku
ini merupakan kumpulan tulisan-tulisanya
yang, sebagian besar, pernah dimuat di
Harian Kompas.
Perjuangan membangun demokrasi
konstitusional di Indonesia tentu tak
mudah. Apalagi Indonesia, di negeri
berpenduduk 230 juta-an lebih dan
multikultural ini, kepentingan politik
terlalu heterogen. Terlalu cair. Akibatnya,
ideologi politik pun tidak dicacah menjadi
bagian-bagian yang jelas dan pejal.
Menurut sebagian kalangan menyatakan,
demokrasi kita masih dalam transisi. Olah
karenannya, demokrasi di Indonesia mesti
terus dimatangkan.
Menurut Buyung, membangun
Indonesia yang berdasarkan demokrasi
konstitusional harus diperjuangkan secara
spartan namun hati-hati. Itu artinya,
semangat memperjuangkan konstitusi
tak boleh meredup apalagi padam. Dan,
harus selalu hadir pada setiap sendi
berbangsa dan bernegara. Namun, dengan
catatan, dilaksanakan secara proseduralkonstitusional, tidak gegabah. Apalagi
melakukan tindakan-tindakan represif,
bahkan sampai menciderai hak asasi
manusia (HAM), yang malah mengkhianati
prinsip demokrasi konstitusional itu
sendiri.
Menciderai HAM, atas nama
apapun, menurut Buyung, merupakan
pengkhianatan terbesar dalam perjuangan
mewujudkan demokrasi konstitusional.
Menurutnya, persepsi tentang hak asasi

manusia di mana pun adalah sama, yang
beda adalah kondisi tiap negara. “Indonesia
harus menghindari sikap dan pandangan
yang ‘partikularistik’ terhadap HAM
yang bersifat universal dan fundamental,”
tegasnya.
Oleh sebab itu, pendapat yang
menganggap bahwa Indonesia dan negaranegara Dunia Ketiga memiliki persepsi lain
atau yang berbeda tentang HAM adalah
keliru. Karena hal itu berarti mengingkari
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PUSTAKA
bahwa manusia di mana pun sama, utuh,
dan memiliki harkat kemanusiaan yang
sama pula sebagai makhluk ciptaan Tuhan
Yang Maha Kuasa. (hlm. 7)
Selain itu, tak hanya persepsi
tentang penegakan HAM saja yang dikritik
Buyung dalam buku ini. Pandangan yang
menyatakan bahwa demokrasi hanyalah
sebagai alat atau cara, bukan tujuan,
juga tak luput dari koreksinya. Menurut
Buyung, demokrasi tidak pernah boleh
dinomorduakan di bawah tujuan yang
luhur sekalipun. Sebab, hal itu berarti
tidak/kurang memahami makna demokrasi,
bahkan dapat menyesatkan dan membuka
peluang bagi kembalinya cara-cara otoriter
dan totaliter bahkan fasisme.
“Demokrasi bukan hanya cara,
alat atau proses, tetapi adalah nilai-nilai
atau norma-norma yang harus menjiwai
dan mencerminkan keseluruhan proses
kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Demokrasi bukan hanya
kriteria di dalam merumuskan cara atau
proses untuk tujuan, melainkan tujuan
itu sendiri pun haruslah mengandung
nilai-nilai atau norma-norma demokrasi,”
Buyung mengingatkan. (hlm. 4)
Melalui buku ini, kita bisa
membaca sikap dan prinsip demokrasi
konstitusional yang digagas oleh Buyung,
yakni demokrasi yang menjunjung tinggi
hak asasi manusia dengan dilandasi nilai
dan prinsip konstitusionalisme. Bahkan
tak hanya itu, Buyung secara tak langsung
menegaskan bahwa mewujudkan demokrasi
konstitusional perlu perjuangan bersama,
tidak sendiri-sendiri. Oleh karenanya, ia
perlu teladan. Perlu sosok panutan yang
patut ditiru. Oleh sebab itulah, mungkin,
Buyung ‘bercerita’ tentang pemikiran tiga
tokoh, yakni: Mohammad Hatta, Gus Dur,
dan Daniel S. Lev.
“Quo Vadis” Hukum Indonesia
Dalam karyanya ini, Buyung
juga tak melulu membahas hal-hal yang
bersifat teoritis atau konseptual. Dia
juga
menganalisis
masalah-masalah
aktual. Dari lima bab, satu bab khusus
berisi
pikiran-pikirannya
mengenai
persoalan yang masih cukup hangat untuk
diperbincangkan. Dengan gaya bahasanya
yang lugas dan bernas, dia mengupas
persoalan dari fundamentalisme agama
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vs konstitusionalisme, kontroversi terkait
putusan Mahkamah Konstitusi, Pansus
Century, kontroversi Bibit-Chandra,
hingga peran Kejaksaan dalam penegakan
hukum di Indonesia.
Hal tersebut, banyak dibahas dalam
Bab. 5 yang mengangkat tema “’Quo Vadis’
Hukum dan Peradilan di Indonesia?”.
Dalam salah satu artikel, Buyung mengurai
persoalan tentang kontroversi putusan MK
yang diabaikan oleh Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi dan putusan MK yang
bersifat ultra petita (melebihi apa yang
diminta).

“Demokrasi bukan hanya cara,
alat atau proses, tetapi adalah nilainilai atau norma-norma yang harus
menjiwai dan mencerminkan
keseluruhan proses kehidupan
kita bermasyarakat, berbangsa,
dan
bernegara.
Demokrasi
bukan hanya kriteria di dalam
merumuskan cara atau proses
untuk tujuan, melainkan tujuan itu
sendiri pun haruslah mengandung
nilai-nilai atau norma-norma
demokrasi,”

Tiga putusan yang dibahas tersebut
adalah putusan MK terkait perkara
pengujian UU Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR), putusan dalam
perkara pengujian UU Komisi Yudisial,
serta putusan perkara pengujian UU
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU KPK). Di mana, menurut
Buyung, dalam tiga putusannya ini MK
telah melakukan blunder, terutama dalam
memutus perkara pengujian UU KPK.
Karena, dalam putusan yang sama, di satu
sisi MK menyatakan bahwa pengadilan
Tipikor adalah inkonstitusional, namun di
sisi lain membolehkan adanya Pengadilan
Tipikor meski diberi batasan waktu. Ini
artinya, MK menyatakan subjek yang
sama, yakni Pengadilan Tipikor, adalah
inkonstitusional dan konstitusional secara
bersamaan.

“Bagaimana mungkin MK yang
diberi tugas menjaga dan menjadi
benteng tegaknya konstitusi justru
bertindak sebaliknya, yaitu dengan
sadar dan dengan penuh kesengajaan
membiarkan sekaligus memberikan
legitimasi
terhadap
Pengadilan
Tipikor yang secara substantif sudah
dinyatakannya sendiri melanggar UUD
1945,” ungkap Buyung.
Syukurnya, Buyung tak sekedar
mengkritik, dia juga memberikan
solusi. Ia menawarkan beberapa opsi
untuk menjadi pilihan para pemegang
kuasa dan pengambil kebijakan. “Saya
tidak berpretensi memiliki pengetahuan
hukum yang mampu meyelesaikan
semua masalah, tetapi paling tidak
saya ingin memberikan beberapa arah
penyelesaian yang dapat ditempuh dan
dipetimbangkan,” tulisnya dibagian
akhir salah satu artikel.
Ya, begitulah Buyung: dia pengkritik
yang pedas dan tajam, namun tak kejam.
Dia mengakhiri tulisannya dengan
alternatif pilihan solusi. Meski belum
tentu solusi tersebut dilaksanakan, namun
tetap saja dia merupakan ‘perenang’
yang menceburkan diri pada masalah
yang diulasnya. Bukan pengamat yang
mengomentari perenang tapi takut air. Dia
pengkritik yang bertanggungjawab. Bukan
pengkritik yang keras, kemudian tersedak
ketika ditanya jalan keluar.
Dari situ mungkin kita bisa belajar,
bahwa semangat membangun demokrasi
konstitusional, harus terus disuarakan agar
menular, meski kita bukan pemberi jalan
keluar yang mumpuni. Seluruh lapisan
mesti mengambil peran masing-masing
dalam mewujudkannya.
Dalam buku ini, terlihat jelas bahwa
Buyung ingin melakukan hal itu melalui
jejak-jejak pemikirannya. Meski upaya
itu belum tentu diapresiasi secara positif
oleh khalayak, apalagi penguasa. Karena
terkadang, perjuangan mesti melalui
jalan yang sepi tanpa apresiasi. Faktanya,
Buyung pernah dipenjara oleh rezim Orde
Baru karena terlalu kritis. Oleh karena itu,
seperti diawal, sekali lagi saya teringat
pernyataan GM: “Jika anda bertindak
karena harapkan tepuk tangan, Anda lebih
baik main sirkus untuk anak-anak”.

Kamus Hukum

Kamus Hukum
“Staatsfundamentalnorm”

I

stilah staatsfundamentalnorm di
Indonesia diperkenalkan pertama
kali oleh Prof. Notonagoro dalam
pidato Dies Natalis Pertama Unair di
Surabaya pada 10 Nopember 1955 dengan
judul “Pembukaan Oendang-Oendang
Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil
Negara
Indonesia)”
(Lihat
buku
Notonagoro, Pancasila Dasar Filsafat
Negara Republik Indonesia (Kumpulan
Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan
Tentang Pancasila), Pantjuran Tudjuk,
tanpa tahun).
A.HamidS.Attamimidalamdisertasinya
pada 1990, mengakui Notonagoro sebagai
yang pertama kali mengemukakan hal
tersebut yang dalam ilmu pengetahuan
hukum berpengaruh besar bagi penyusunan
peraturan perundang-undangan dan praktik
ketatanegaraan di Indonesia.
Pembukaan dikatakan Notonagoro
sebagai dasar-dasar pokok undang-undang
dasar (UUD) dan bahwa UUD sebagai
hukum dasar negara yang tertulis (konvensi
dan sebagainya), bukan sebagai peraturan
hukum yang tertinggi. Tiga syarat atau
unsur staatsfundamentalnorm, yaitu 1)
ditentukan oleh pembentuk negara, 2)
memuat ketentuan-ketentuan yang pertama
yang menjadi dasar negara (ijab-kabul
sebagai kehendak pembentuk negara),
dan 3) bukan yang hanya mengenai soal
organisasi negara. Lebih jauh Notonagoro
menguraikan isinya memuat dasar-dasar
negara yang dibentuk, atas dasar asas
kerohanian negara, asas politik negara
dan tujuan negara. Selain itu, isinya juga
memuat ketentuan diadakannya UUD, jadi

merupakan sebab, sumber hukum UUD
negara.
Dengan kedudukan dan hakikat
ini, Pembukaan lebih tinggi derajatnya
dan terpisah dan berbeda dengan Batang
Tubuh UUD 1945 atau hukum dasar
tidak tertulis. Notonagoro disini menolak
anggapan Pembukaan merupakan bagian
UUD. Dengan ditempatkannya sebagai
norma fundamental negara atau pokokpokok kaidah fundamental, Pembukaan
tidak dapat diubah siapapun secara hukum.
Jadi Pembukaan ini masih tetap ada,kuat
dan tetap tidak berubah bagi negara yang
dibentuk.
Ketetapan
MPRS
No.XX/
MPRS/1966, peraturan mengenai jenis
dan tata urutan perundang-undangan yang
saat ini tidak berlaku lagi, menempatkan
Pembukaan sebagai bagian dari UUD
1945. Oleh karena itu, Sri Soemantri
(1979;142-144) mengatakan dengan
menempatkan
setingkat
tersebut,
konsekuensinya Pembukaan termasuk
dalam wewenang MPR yang diatur dalam
Pasal 37, yakni obyek perubahan yang
menjadi wewenang lembaga tertinggi ini.
Pengaturan mengenai Pembukaan, oleh Sri
Soemantri dipermasalahkan diatur oleh Tap
MPR, bukan melalui yang sederajat yaitu
UUD. MPR dalam amandemen keempat
menegaskan, “Dengan ditetapkannya
perubahan Undang-Undang Dasar ini,
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia terdiri atas Pembukaan dan
pasal-pasal.”
Staatsfundamentalnorm
dalam
berbagai literatur diartikan norma

fundamental negara, atau pokok kaidah
negara yang fundamental atau dengan istilah
padanan lainnya. Staatsfundamentalnorm
atau norma fundamental negara adalah
norma tertinggi dalam negara. Istilah
ini berasal dari Hans Nawiasky, murid
Hans Kelsen, yang menurutnya isi
Staatsfundamentalnorm ialah norma yang
yang merupakan dasar bagi pembentukan
konstitusi atau UUD dari suatu negara,
termasuk norma pengubahnya. Hakikat
hukum suatu Staatsfundamentalnorm
merupakan syarat bagi berlakunya suatu
konstitusi atau UUD. Ia ada terlebih dahulu
mendahului konstitusi atau UUD.
Dengan sebagai norma fundamental
negara, Pancasila merupakan dasar dan
sumber bagi konstitusi. Pokok-pokok
pikiran yang terdapat dalam Pancasila
dijabarkan dan dirinci dalam UUD
1945, baik pasal-pasal maupun dalam
hukum dasar tidak tertulis. Norma-norma
yang terdapat dalam Batang Tubuh
UUD 1945 hakikatnya dibentuk oleh
norma fundamental tersebut. Penjelasan
UUD 1945 yang telah ditiadakan, juga
menegaskan bahwa “Undang-Undang
Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam Pembukaan dalam
pasal-pasalnya.”
Hans Nawiasky mengatakan norma
tertinggi dalam negara sebaiknya tidak
digunakan dengan istilah Staatsgrundnorm
seperti
Hans
Kelsen,
melainkan
Staatsfundamentalnorm. Pertimbangannya
adalah Grundnorm dari tatananan norma
hukum pada dasarnya tidak berubahubah, sedangkan norma tertinggi dalam
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negara mungkin berubah-ubah oleh
pemberontakan, coup d’etat, putsch,
anschluss, dan lain sebagainya.
Dibawah Staatsfundamentalnorm
terdapat aturan dasar negara atau aturan
pokok
negara
(staatsgrundgesetz).
Attamimi mengatakan, biasanya aturan
dasar ini dituangkan dalam batang tubuh
suatu undang-undang atau konstitusi
tertulis. Oleh karena pertimbangan
tersebut, UUD 1945 yang didalamnya
berisi Pancasila tidak dapat disamakan
dengan undang-undang (formal) dalam
kedudukannya.
Selain itu, keberadaan Ketetapan
MPR (Tap MPR) ditempatkan sama dengan
norma UUD (hakekatnya sama), meskipun
setingkat lebih rendah dari norma UUD
1945. Oleh karena itu pula, Attamimi
tidak setuju mengelompokkan UUD 1945
dan Tap MPR dalam jenis “peraturan
perundang-undangan”
sebagaimana
dahulu diatur di dalam Tap MPRS No.
XX/MPRS/1966. UU dan peraturan
perundang-undangan dibawahnya dapat
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digolongkan sebagai peraturan perundangundangan.
Namun, penempatan Pembukaan
sebagai staatsfundamentalnorm bukan
tanpa pendapat berbeda sebelumnya.
Sejak lama, misalkan saja Muh. Yamin
dalam Proklamasi dan Konstitusi Republik
Indonesia
memandang
Grundnorm
adalah Proklamasi 17 Agustus 1945.
Boedisoesetya dalam Ilmu Hukum Tata
Negara, Kuliah Tahun 1959/1960, juga
mengatakan Proklamasi-lah yang merubah
tatanan norma hukum Indonesia. Jika
sebelumnya berdasarkan norma hukum
kolonial, dengan Proklamasi sebagai
norma dasar, UUD 1945 pada 18 Agustus
dapat diberlakukan dan menetapkan
segala kelengkapan negara. Semua ini
berdasarkan norma dasar Proklamasi,
sehingga diakui keabsahannya dan tidak
berlakunya tananan hukum kolonial.
Teori Nawiasky sendiri pada dasarnya
berkiblat pada Hans Kelsen dengan doktrin
Grundnorm-nya. Bahwa suatu norma
dibentuk oleh norma yang lebih tinggi,

kemudian norma ini dibentuk oleh norma
yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai
norma yang tertinggi yang tidak dibentuk oleh
norma yang lebih tinggi, tetapi diperkirakan
(presupposed,
voorondersteld)
atau
ditetapkan terlebih dahulu (vorausgesetzt)
oleh masyarakat atau rakyat sendiri. Norma
tertinggi bagi Kelsen adalah Grundnorm,
Basicnorm (Norma Dasar).
Doktrin Grundnorm sendiri banyak
diserang pengkritiknya, terutama terkait
norma dasar sebagai fiksi (khayalan),
bahwa norma fiksi tidak dapat mensahkan
norma-norma positif, begitu pula
pernyatan-penyataan
ilmu
hukum
tidak dapat mensahkan norma-norma
positif (silogisme teoritis). “Normative
irrationalism” sebagai bentuk akhir
teori hierarki norma hukum dianggap
kontradiktif dengan teorinya sendiri.
Staatsfundamentalnorm
Nawiasky
mengisi celah yang diandaikan dalam
Kelsen, sedangkan grundnorm-nya Kelsen
sebagai konstitusi pertama disejajarkan
dengan staatsgrundgesetz-nya Nawiasky.
(Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK
Pencegahan Korupsi
di Lembaga Peradilan
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

L

embaga peradilan merupakan
benteng terakhir keadilan.
Namun ada satu persoalan yang
mencederai nilai keadilan yaitu
praktik korupsi yang hingga saat ini masih
belum sepenuhnya dapat dituntaskan.
Praktik korupsi dapat menjungkir
balikkan nilai keadilan dan putusanputusan yang dipengaruhi praktik korupsi
akan merusak sendi-sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Lembaga
peradilan, sebagaimana lembaga lain,
tentu saja harus bebas dari korupsi.
Dengan peradilan yang bebas dari korupsi
diharapkan lembaga peradilan mampu
menjadi lokomotif upaya pemberantasan
korupsi secara nasional.
Pencegahan korupsi perlu men
dapatkan prioritas untuk menjadikan
lembaga peradilan sebagai island of
integrity yang dipercaya oleh masyarakat.
Sebab, begitu terungkap adanya praktik

korupsi di lembaga peradilan, kepercayaan
masyarakat pun turun, bahkan hilang. Kita
akan menghadapi problem yang lebih
besar dan kompleks ketika masyarakat
tidak lagi menaruh kepercayaan kepada
satu pun lembaga negara.
Tulisan ini hendak menyajikan
pengalaman dan praktik upaya pencegahan
korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK),
khususnya di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK. Penulis
menyadari sepenuhnya bahwa potensi
korupsi tidak hanya pada hakim, tetapi
sesungguhnya potensi itu lebih besar ada
pada aparat dan organisasi sekretariat
jenderal dan kepaniteraan sebagai
supporting.
Court Values
Lembaga adalah organisasi yang
dijalankan oleh aparat sesuai tugas dan
fungsi yang melekat pada jabatannya.

Karena itu kunci pertama pencegahan
korupsi di lembaga peradilan adalah pada
sumber daya manusia (SDM). Faktor
yang menentukan perilaku manusia dan
selanjutnya akan membentuk budaya
adalah nilai yang diyakini kebenarannya.
Pada titik ini pengembangan nilai
bersama dan proses internalisasi menjadi
sangat penting untuk menuntut sekaligus
mengontrol perilaku dan budaya organisasi
lembaga peradilan (court values).
Setiap orang tentu memiliki nilai-nilai
bawaan individual. Namun ketika masuk
dalam lembaga peradilan, tentu nilai
organisasilah, yaitu keadilan, yang harus
mendominasi atau bahkan mengubah nilai
individual.
Selain itu dalam pengelolaan
lembaga peradilan modern juga dituntut
untuk mengimplementasikan prinsipprinsip tata kelola kepemerintahan yang
baik (good governance): transparency,
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fairness, impartiality, independency,
dan accountability. Transparency adalah
keterbukaan agar masyarakat dapat
mengetahui dengan baik bagaimana proses
peradilan harus dilakukan, perjalanan
perkara yang sedang disidangkan, proses
persidangan itu sendiri, serta putusan
peradilan itu sendiri.
Fairness diimplementasikan dengan
memperlakukan setiap orang sama di
hadapan hukum, baik dari sisi pemberian
informasi, respons, waktu, maupun biaya
dalam setiap proses yang harus dilalui.
Impartiality
adalah
ketidakberpihakan
terkait dengan proses
persidangan
maupun
pelayanan perkara tidak
berdasarkan kedekatan,
kekuasaan, kekayaan,
ataupun pertimbangan
mayoritas-minoritas,
tetapi harus sama sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundangundangan.
Untuk
dapat
menjalankan
tugas
berdasarkan
prinsip
fairness dan impartiality,
lembaga
peradilan
harus
menegaskan
posisi sebagai lembaga
yang merdeka atau
independency
dalam
menjalankan
fungsi
peradilan
tanpa
menghilangkan
keharusan
pertanggungjawaban
lembaga peradilan sesuai dengan prinsip
accountability.
Pada saat nilai-nilai itu sudah ter
internalisasi dan menyatu dalam tindakan
setiap pegawai, maka dengan sendirinya
telah menjadi sumber sekaligus bagian dari
budaya organisasi yang dikembangkan.
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Selain itu, nilai-nilai tersebut harus
tercermin dalam pengaturan kelembagaan,
serta mewujud dalam peraturan dan kode
etik serta pedoman perilaku (code of ethics
and code of conducts) sebagai sarana
kontrol untuk mencegah penyimpangan
perilaku yang ditegakkan secara konsisten
untuk menciptakan efek jera.
Berbagai Upaya
Untuk melakukan pencegahan
korupsi,
organisasi
kelembagaan
peradilan disusun dengan memperhatikan

ketatalaksanaan yang menekankan pada
prinsip kerja sama serta saling mengawasi
dan mengimbangi antarunit kerja. Karena
itu distribusi kewenangan dilakukan secara
berimbang. Keberadaan aparat pengawas
internal dibutuhkan untuk memastikan
berjalannya rantai fungsional itu tanpa ada
penyalahgunaan kewenangan.

Agar pengaturan kelembagaan dan
ketatalaksanaan tersebut dapat diterapkan
tanpa menimbulkan “birokratisasi” dibuat
pengaturan mekanisme kerja yang jelas dan
detail dalam bentuk standard operating
procedure (SOP) disertai dengan target
berupa standar pelayanan minimal (SPM).
Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi, baik secara internal
maupun eksternal juga merupakan
prasyarat penting untuk mendukung proses
administrasi peradilan secara murah,
cepat, tepat, dan transparan. Dengan
kecepatan,
ketepatan,
dan
transparansi
dengan
sendirinya
potensi korupsi dapat
diperkecil.
Kemudian
sistem
informasi online dapat
mencegah
adanya
interaksi
individual
langsung antara pihak
luar dengan pegawai
lembaga peradilan yang
sering kali menjadi awal
dari praktik korupsi.
Upaya
pencegahan
korupsi di lembaga
peradilan tentu tidak
dapat dilakukan oleh
lembaga peradilan itu
sendiri, tetapi harus
didukung oleh seluruh
masyarakat, terutama
pihak-pihak
yang
berhubungan dengan
lembaga peradilan.
Setidaknya masyarakat dan pihak
lain yang berhubungan dengan lembaga
peradilan harus mengawasi serta tidak
mencoba-coba mengajak aparat lembaga
peradilan melakukan tindakan korupsi
dengan berbagai macam bentuknya.
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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