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LAPORAN UTAMA

10 MK Kabulkan Sebagian

Permohonan Uji UU
Kesehatan

P

rodusen dan importir rokok
wajib
mencantumkan
peringatan berupa tulisan
yang jelas dan gambar
pada kemasannya. Sebab, hal ini
merupakan perwujudan dari jaminan
dan perlindungan terhadap hak
setiap orang untuk memperoleh
informasi sebagaimana ketentuan
dalam konstitusi. Demikian hal ini
dinyatakan oleh MK dalam putusan
nomor 34/PUU-VIII/2010. Bagaimana
pertimbangan MK? Simak dalam laput
kali ini.
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T

ak terasa Majalah KONSTITUSI kian mendekati penghujung
2011. Pada Edisi November ini, seperti biasa ditampilkan sejumlah
berita menarik dan informatif. Pada ‘Laporan Utama’ membahas
berita “Permohonan Uji UU Kesehatan Dikabulkan Sebagian”
pada Selasa (1/11) mengenai produsen dan importir rokok wajib
mencantumkan peringatan berupa tulisan yang jelas dan gambar
pada kemasannya. Karena hal ini merupakan perwujudan dari
jaminan dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi
sebagaimana ketentuan Pasal 28F UUD 1945.
“Dengan diwajibkan mencantumkan peringatan kesehatan dengan tanda
gambar atau bentuk lainnya, semakin menjamin terpenuhi hak-hak konstitusional
warga negara Indonesia, terutama para konsumen dan/atau calon konsumen rokok
untuk memperoleh informasi tentang bahaya merokok, karena para konsumen dan/
atau calon konsumen, selain terdiri atas masyarakat yang memiliki kemampuan bacatulis, juga terdiri atas mereka yang tidak atau belum memiliki kemampuan baca-tulis,”
tulis Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya.
Selanjutnya dalam rubrik ‘Ruang Sidang’ disajikan beberapa berita putusan
MK lainnya. Di antaranya, berita “Calon Perseorangan Tidak Bertentangan dengan
UUD 1945 dan MoU Helsinki” mengenai PHPU Aceh yang diajukan Ir. H.T.A. Khalid,
M.M. selaku Bakal Calon Gubernur Aceh dan Fadhlullah sebagai Bakal Calon Bupati
Pidie. Dalam amar putusan pada Kamis (24/11), Mahkamah mengabulkan sebagian
permohonan.
Putusan itu menguatkan putusan sela MK No.108/PHPU.D-IX/2011 bertanggal
2 November 2011. Dalam amar putusan, MK memerintahkan Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Pemilihan Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan
tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam daerah Provinsi
Aceh.
Berita menarik lainnya, MK mengabulkan permohonan Andi M. Asrun dkk,
untuk mencabut permohonannya atas pengujian UU No. 2/2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Pembacaan ketetapan digelar Mahkamah pada, Kamis
(10/11), di ruang sidang Pleno MK. “Mengabulkan penarikan kembali permohonan para
Pemohon,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, saat membacakan
salah satu butir ketetapan.
Lainnya, berbagai berita non-sidang terangkum secara apik pada rubrik ‘Aksi’.
Misalnya, berita “MK-PB HMI Gelar Temu Wicara dengan Mahasiswa Kelompok
Cipayung”, “Lomba Peradilan Semu MK Tingkat Perguruan Tinggi Se-Indonesia”,
“Delegasi Kementerian PU Kunjungi MK”, serta berita “Sembilan Guru PKn Terpilih
Terima Anugerah Konstitusi” dan banyak berita lainnya.
Tak ketinggalan beragam informasi lain melalui rubrik-rubrik tetap Majalah
KONSTITUSI. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

EDITORIAL

Mengakhiri Ambiguitas Peringatan Kesehatan

A

mbiguitas
soal
peringatan kesehatan
dalam kemasan rokok
yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
berakhir sudah. Awal November
lalu, Mahkamah Konstitusi
mengabulkan
sebagian
permohonan Nurtanto Wisnu
Barta beserta sebelas rekannya
yang tergabung dalam Asosiasi
Petani Tembakau Indonesia
(APTI) DPD Jawa Tengah.
Para
pemohon
mempermasalahkan
konstitusionalitas Pasal 113 Ayat
2, Pasal 114 beserta penjelasannya, dan Pasal 199 Ayat 1 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mereka
berdalil, pasal-pasal tersebut diskriminatif, tidak memberikan
jaminan penghidupan yang layak, dan tidak memberikan kepastian
hukum yang adil.
Para pemohon juga menilai, terdapat ketidaksinkronan
norma yang penafsirannya berpotensi merugikan hak-hak
warga negara, yaitu Pasal 114 dan penjelasannya. Pasal tersebut
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peringatan kesehatan
adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai
gambar atau bentuk lainnya. Namun, pada Pasal 199 ayat (1)
menyatakan ancaman pidana bagi produsen dan importir rokok
yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk
gambar.
Mahkamah berpendapat, terdapat ketidaksinkronan norma
yang penafsirannya berpotensi merugikan hak-hak warga negara
pada Pasal 114 UU Kesehatan dan Penjelasannya yang menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan ”peringatan kesehatan” adalah
”tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar
atau bentuk lainnya”.
Kata ‘dapat’ di dalam penjelasan Pasal 114, menurut
Mahkamah, bermakna alternatif. Artinya, pencantuman peringatan
kesehatan yang berbentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca
tersebut, dapat disertai atau tidak disertai gambar atau bentuk
lainnya. Sedangkan Pasal 199 ayat (1) dimaknai imperatif yakni
peringatan kesehatan harus mencantumkan selain tulisan juga
bentuk gambar. Padahal, lanjut Mahkamah, penjelasan dari suatu
pasal diperlukan untuk menjelaskan dengan rumusan yang tegas
supaya dapat memaknai kata ‘wajib mencantumkan peringatan
kesehatan’ dalam ketentuan menjadi lebih jelas dan tegas,
sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain.
Mahkamah menilai, ketentuan Pasal 114 UU Kesehatan
khususnya pada kata “wajib” masih dapat menimbulkan tafsir yang
berbeda ketika merujuk pada Penjelasan Pasal 114 UU Kesehatan
khususnya pada frasa “dan dapat”. Oleh karena itu, dalam amar
putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa kata “dapat” dalam
Penjelasan Pasal 114 serta frasa “berbentuk gambar” dalam
Pasal 199 ayat (1) UU Kesehatan adalah bertentangan dengan
konstitusi. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 114 UU Kesehatan
selengkapnya menjadi, “Yang dimaksud dengan ‘peringatan
kesehatan’ dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan
mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya”.
Pemohon lain, Drs. H. M. Bambang Sukarno, juga
mengajukan uji materi atas Pasal 113 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut dianggap
diskriminatif dan melanggar hak konstitusional Pemohon. Selain

itu, bagi Pemohon, pasal itu melanggar asas kepastian hukum,
asas keadilan, dan asas kemanfaatan, sehingga bertentangan
dengan konstitusi.
Namun, Mahkamah menegaskan bahwa tembakau bukan
subyek hukum. Sebab, tembakau bukan pemangku hak. Ia hanya
obyek hukum yang menurut Pemohon, dalam Pasal 113 dibedakan
dengan produk lainnya, karena disebutkan sebagai zat adiktif.
Padahal, demikian pemohon, barang dan produk lain yang juga
mengandung zat adiktif tidak disebutkan dalam pasal a quo.
Sekalipun Pasal 113 hanya mencantumkan tembakau
sebagai zat adiktif, menurut Mahkamah, tidak berarti bahwa jenis
tanaman lain yang nyata-nyata mengandung zat adiktif, yang
tidak disebutkan dalam Pasal a quo, serta-merta tidak termasuk zat
adiktif. Lagipula, Pasal 113 tidak menutup Undang-Undang lain
untuk menyebutkan ada zat adiktif selain tembakau. Mahkamah
kemudian merujuk pada UU Narkotika 1976 uang memiliki
dasar pengaturan yang sama dengan UU 36/2009 yaitu, ”dapat
menimbulkan ketergantungan yang merugikan” alias sebagai zat
adiktif.
Karena itu, Mahkamah menyimpulkan, penyebutan
tembakau sebagai zat adiktif pada Pasal 113 tidak menjadikan
hanya tembakau saja yang termasuk sebagai zat adiktif secara
eksklusif. Dengan demikian ketentuan Pasal 113 UU 36/2009
tersebut tidak melanggar larangan diskriminatif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Pasal 113 juga dinilai Mahkamah sama sekali tidak
bersangkut paut dengan soal diskriminasi terhadap subyek
hukum. Dengan demikian, apakah pengujian Pasal 113 UndangUndang a quo dikabulkan atau ditolak, tidak ada subjek hukum
yang diuntungkan ataupun dirugikan secara konstitusional.
Jaminan dan perlindungan yang dimaksud oleh Pasal 28D
UUD 1945, menurut Mahkamah, ialah jaminan terhadap pengakuan
serta perlindungan hukum kepada Pemohon. Sedangkan Pasal
113 UU 36/2009 a quo sama sekali tidak mengubah pengakuan
terhadap Pemohon. Pasal a quo juga tidak bersangkut paut
dengan larangan untuk menanam tembakau. Kalaupun kemudian
terbit anjuran untuk beralih dari tanaman tembakau sebagaimana
terjadi di wilayah Pemohon, menurut Mahkamah, hal demikian
merupakan kebijakan yang tidak berkaitan dengan ketentuan
Pasal 113 UU 36/2009.
Pada bagian lain Mahkamah menegaskan, jaminan dan
perlindungan hukum oleh Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D
ayat (2) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan bahwa negara harus
menjamin penghasilan setiap warga negara, yang dalam perkara
ini, melindungi penghasilan yang didapatkan dari harga jual
tanaman tembakau.
Dengan demikian, pengertian bahwa setiap orang berhak
atas pekerjaan tidaklah dimaksudkan bahwa negara harus
menyediakan lapangan kerja untuk seluruh warganya. Karena,
jika hal demikian dilakukan akan terjadi sentralisasi pemerintahan.
Selain itu, semua warga harus tunduk kepada pemerintah untuk
bekerja dalam bidang yang disediakan oleh Pemerintah. Padahal,
setiap warga negara mempunyai hak konstitusi untuk memilih
lapangan kerja yang disukainya.
Menyediakan lapangan kerja sesuai dengan keinginan
setiap warga, menurut Mahkamah, tidak mungkin dipenuhi oleh
pemerintahan manapun juga. Kewajiban Pemerintah terhadap hak
asasi ekonomi, sosial, dan budaya adalah untuk mengusahakan
kesempatan seluas mungkin dengan cara bersungguh-sungguh
agar setiap warga negara dapat menikmati hak tersebut.**
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SUARA PEMBACA

Mengajar Menggunakan Majalah Konstitusi
Perkenalkan bapak dan ibu pengasuh Majalah Konstitusi, nama
saya Akhtiar Resky. Saya seorang guru muda yang sedang
dikirim ke daerah-daerah terpencil di Banten, Jawa Barat selama
enam bulan ini. Kebetulan di salah satu SMA di Banten ini saya
mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Sebelum ditugaskan di sini, saya membawa beberapa
edisi Majalah Konstitusi yang saya peroleh dengan cuma-cuma
ketika berkunjung ke MK. Tadinya saya hanya berpikir majalah
itu untuk saya baca ketika sedang tidak ada pekerjaan apa-apa.
Namun, ketika saya membacanya di ruang guru, salah seorang
siswa saya tertarik membaca isi Majalah Konstitusi yang saya
bawa.
Sejak saat itu, saya menemukan satu metode belajar baru
untuk siswa-siswa saya. Metode belajar yang saya berikan adalah

dengan membaca isi Majalah Konstitusi yang saya sediakan
dan para siswa kemudian merangkum setiap tulisan yang ada.
Alhamdulillah dengan metode belajar menggunakan Majalah
Konstitusi anak-anak paham beberapa isi undang-undang dan
kewenangan MK. Bahkan, mereka meminta saya membawakan
Majalah Konstitusi yang baru. Sayang, daerah kami masih terpencil
dan susah mendapatkan Majalah Konstitusi setiap bulannya. Saya
berjanji kepada siswa-siswa saya di sini, kalau saya sudah kembali
ke Jakarta akan saya kirimkan Majalah Konstitusi setiap bulannya
untuk mereka.
Terima kasih Majalah Konstitusi!
Akhtiar Resky, Pengajar

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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Situs Hukum Kolaborasi Mahasiswa Hukum
Universitas Oregon
Situs yang berekstensi komersial ini dikelola melalui kolaborasi
mahasiswa hukum di University of Oregon. Semua konten yang
diedit oleh para pengelola di dalamnya didasarkan dari ceritacerita seputar aktivitas kampus dan perkuliahan mereka semasa
kuliah. Para mahasiswa ini juga menerima sejumlah input dari
profesor dan praktisi hukum.
Sejumlah artikel dan jurnal di dalamnya ternyata
membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dihasilkan. Bisa jadi
karena si empunya situs sengaja ingin menjadikan website ini
kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Karena itulah,
dalam slogannya, situs ini mendedikasikan sebagai an online law
journal (jurnal hukum online).
Jika melihat arsip yang dipunyai, situs ini memiliki
pengarsipan yang rapi dan cukup lengkap. Sebab, informasinya
selalu di-update setiap bulan. Bertindak sebagai Editor In Chief
adalah Kira O’Connor, Technical Editor oleh Dave Smith,
Communications Editor digawangi Laura Horton, World of the
Week Editor oleh Matthew Thompson, dan Managing Editors
sebanyak tiga orang, yakni Jamie Dickinson, Sam Leineweber,
dan Mary Van Noy. Masih ada lagi Articles Editors oleh beberapa
orang yang khusus bertanggung jawab terhadap pengelolaan
artikel yang termuat.
Para penulis yang sering dihadapkan pada kebutuhan
jurnal berskala internasional disarankan mengakses situs besutan
anak-anak muda ini, tentu saja dengan Bahasa Inggris sebagai
bahasa utama. Isinya memang banyak memuat perspektif hukum
internasional, dengan kecenderungan kepada perspektif hukum
Amerika.
Para pengelola di dalamnya, seperti pengakuan mereka
dalam situs ini, telah berkomitmen untuk bekerja keras
untuk membuat para pembacanya up-to-date dengan informasiinformasi dalam perspektif hukum dengan topik-topik populer.
Pengelola situs ini memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada pembaca untuk berinteraksi dan diskusi intensif atas
topik-topik yang telah disediakan (Yazid).

Penelitian Hukum Indonesia (PHI) adalah sebuah organisasi
penyedia layanan lengkap berbahasa Indonesia dan Inggris
yang didirikan pada tahun 1995. Tujuannya untuk menyediakan
berbagai database hukum untuk klien Indonesia dan luar negeri.
Semua database yang dikembangkan oleh PHI didesain dengan
software terbaru dari Nextpage dan Folio®. Software tersebut
memungkinkan anda dapat mengakses materi yang tersimpan di
compact disc.
PHI juga dapat membantu perusahaan anda
mengembangkan database sendiri, baik dalam CD-ROM atau
media magnetik. Database ini kemudian dapat diakses dengan
perangkat lunak ® Folio Views. Perusahaan mengklaim software
yang digunakannya dapat menurunkan biaya pelatihan dan
meningkatkan efisiensi Anda.
Jika menilik alamatnya, sepertinya situs ini memfokuskan
pada penelitian hukum di Indonesia. Namun, ternyata pengelolanya
menyediakan lebih dari itu. Situs ini seperti dipaparkan di laman
muka, dikatakan menjadi penyedia terkemuka informasi hukum
Indonesia. Institusi ini memiliki semangat menyediakan
informasi yang paling komprehensif dan up-to-date database
yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pajak, lingkungan,
minyak, asuransi, gas, pertambangan, pasar modal, otonomi
daerah, lembaran negara, tanah, investasi asing dan tenaga
kerja, kode kriminal, dan info-info komersial.
Melihat tampilan dan materi di dalamnya, sekilas memang
belum banyak yang bisa dijadikan acuan dalam aspek hukum. Ke
depannya memang masih membutuhkan banyak pembenahan
di sana-sini. Muatan di dalamnya masih sedikit dan terus
membutuhkan info-info terkini yang sering dibutuhkan banyak
orang dalam bidang penelitian hukum.
Jika dalam bidang hukum dalam segala aspek, sudah banyak
situs penyedianya, barangkali situs ini ke depan cukup potensial untuk
memfokuskan pada aspek penelitiannya, sehingga masyarakat dapat
mengetahui banyak hal seputar inovasi dan perkembangan penelitian
hukum saat ini. (Yazid)
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OPINI

DEMOKRASI PEMBUAT PILU
Oleh Fajar Laksono Soeroso
Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi

S

epanjang tahun 2011, catatan demokrasi tidak
menunjukkan banyak kemajuan signifikan.
Padahal sering dikatakan, tahun 2011
akan menghadirkan lompatan demokrasi.
Situasi yang dikatakan serba ‘demokrasi’, bukannya
menggembirakan tapi mengerikan. Sejumlah peristiwa
demokrasi, justru turut memicu rusaknya tatanan
bernegara. Di lembaga-lembaga formal negara, desain
institusionalisasi demokrasi menyuburkan korupsi.
Pemilu melahirkan pejabat dan institusi surplus
kekuasaan serta melahirkan edisi penggarongan
kekayaan dan uang negara berlangsung dalam restu
aturan formal.
Banyak kepala daerah mengobral izin usaha
pengelolaan sumber daya alam. Motifnya antara lain
untuk melunasi utang politik kepada pemodal yang
dulu memberinya modal berkompetisi. Imbasnya,
sumber daya alam yang sesungguhnya untuk
kemakmuran rakyat dikeruk atas dasar persekongkolan.
Di masyarakat, akumulasi kekecewaan mencetuskan
heroisme baru: memblokade jalan, menyerang aparat
dan kantor pemerintahan, menjahit mulut, bahkan
membakar diri.
Ironisnya, masih ada pejabat yang berusaha
‘menghibur’ bahwa negara dan demokrasi baikbaik saja. Padahal, di pelupuk mata, demokrasi terus
menjadi mesin pemilu: pembuat pilu.
Cantolan Demokrasi
Demokrasi merupakan fenomena ikutan atas
didirikannya negara Indonesia. Namun, bukan berarti
sebelumnya demokrasi tak dikenal. Dalam taraf
tertentu, demokrasi dipraktikan di tengah feodalisme
raja-raja otokrat di masa pra Indonesia. Hatta menulis
adanya lima anasir demokrasi asli, yaitu rapat, mufakat,
gotong royong, hak mengadakan protes bersama
(tapa pepe), dan hak menyingkir dari kekuasaan raja.
Kemudian, anasir-anasir itu bernegosiasi dengan
stimulus dari ajaran Islam dan paham sosialis Barat
membentuk dialektika demokrasi.
Menjelang negara ini merdeka, pikiran-pikiran
tokoh bangsa soal demokrasi yang muncul jauh
sebelumnya, kental mewarnai sidang-sidang BPUPK
saat perumusan konstitusi. H.O.S. Tjokroaminoto
mengidealisasikan prinsip-prinsip demokrasi sosial
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sebagai dasar perjuangan Islam dan bernegara. Tan
Malaka mengusung demokrasi bercorak sosialistik
yang menekankan kerjasama. Soekarno dengan konsep
demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus.
Sjahrir dengan sosialisme kerakyatan. Meski beragam,
pemikiran-pemikiran itu menyimpul pada satu gagasan
yakni demokrasi yang memperjuangkan keseimbangan
pencapaian kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan
persaudaraan, dalam semangat permusyawaratan
(Yudi Latif, 2011:420).
Ketika berbicara soal demokrasi apa yang
hendak dibangun, Hatta menyatakan bahwa demokrasi
Indonesia kelak adalah demokrasi yang sesuai dengan
kultur dan nilai luhur bangsa, bukan demokrasi asal
menjiplak mentah-mentah konsepsi Barat. Terkait
dengan desain demokrasi Indonesia, Hatta mengatakan,
“…kita tiada membuang apa yang baik pada asas-asas
lama, tidak mengganti demokrasi asli dengan barang
impor. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, akan
tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada
tingkat yang lebih tinggi, menurut pergaulan hidup
sekarang” (Hatta, 1998:347). Lalu. disepakatilah
konsepsi “demokrasi permusyawaratan”. Inilah buah
negosiasi antar pikiran dan sumber-sumber, yang
mencerminkan model demokrasi bercita rasa Indonesia.
Pilihan itu lantas dituangkan dalam Pembukaan UUD
1945 bahwa kedaulatan berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan. Inilah sebenarnya cantolan bagi
pembangunan demokrasi.
Membuat Pilu
Demokrasi mulai membuat pilu ketika
demokrasi liberal seperti yang dipraktikan di Barat,
diterima tanpa pernah menjalani uji sahih apakah
dengan sistem ini rakyat mampu menjadi sejahtera.
Parahnya lagi, dalam praktik, lokalitas dan nilai-nilai
partikular dienyahkan. Sistem politik yang ”ultraliberal” dikeplokan begitu saja, misalnya dalam aturanaturan pemilu.
Dulu misalnya, oleh founding fathers,
keterwakilan politik diformulasi lewat partai, utusan
daerah, dan utusan golongan. Formula ini memberi
garansi bahwa demokrasi melindungi kelompok
minoritas. Suku-suku terpencil bisa merasakan
keterwakilannya dalam politik. Demikian juga,

kelompok penganut kepercayaan juga memiliki
keterwakilan di parlemen. Sayangnya, demokrasi
era reformasi menonjolkan keterwakilan politik.
Kontestasi individual seperti dalam demokrasi liberal
menjadi panglima. Meski kepentingan daerah terwakili
oleh keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, tetapi
utusan golongan dimemorabilia. Ini pukulan berat
bagi golongan dan kelompok minoritas karena tak lagi
terwakili, merasa terkucilkan dan terdiskriminasi.
Mulai 1999, para penguasa, di pusat dan daerah,
dipilih secara demokratis. Frasa “…dipilih secara
demokratis” dijabarkan seragam dalam Undang-Undang
sebagai pemilihan langsung. Padahal, penyeragaman
sesungguhnya kontraproduktif. Terbukti, perkosaan
atas lokalitas dan adat setempat karena penyeragaman
hanya memicu konflik, seperti halnya terjadi di Papua.
Mestinya, dalam bahasa Alexander de Tocqueville,
pengadopsian demokrasi memerlukan penyesuaian
dengan realitas sosio-historis, moral kebudayaan, dan
ideal-ideal kemasyarakatan.
Realitas lainnya, politik “mayorokrasi” dan
“minorokrasi” sebagaimana ungkapan Soekarno,
menggejala semakin tajam. Pada proses pengambilan
keputusan di berbagai level, ide terbaik kadang harus
kandas karena ditentang mayoritas. Sebaliknya,
gagasan kurang bagus dikompromikan lalu cepat
menjadi keputusan normatif. Penggalangan hak
interpelasi atas kebijakan pengetatan pemberian remisi
koruptor, adalah contohnya. Dari segi substansial,
kebijakan itu merupakan gagasan baik, sudah benar,
dan mendapat dukungan publik, tetapi diperdebatkan
secara politik.
Ringkasnya, demokrasi saat ini membuat pilu
karena lepas dari cantolan. Demokrasi kehilangan
demos, tanpa daulat rakyat. Setiap menjelang pemilu,
rakyat dimuliakan, sesudahnya dilupakan dan bahkan
diperalat. Demokrasi sekarang ini, persis seperti yang
digambarkan David Held dalam Models of Democracy,
cenderung mencerminkan pertempuran kepentingan
pribadi, politik selebritis, dan debat omong kosong
yang tidak membawa perbaikan mutu demokrasi dan
mutu kehidupan publik (Held, 2007: 273).
Jalan Baru
Banyak pihak percaya dan menyarankan
supaya pembangunan demokrasi berjejak dicantolkan

kembali pada konstitusi dan idealisasi para pendiri
negara. Demokrasi permusyawaratan harus diposisikan
lagi sebagai “metoda” untuk mengatasi paham
perseorangan dan golongan. Daya-daya consensus
(mufakat) harus didorong menjadi esensi dalam setiap
upaya pemaslahatan bangsa.
Untuk mencapainya, jalan baru pembangunan
demokrasi harus dibuka secara bersama-sama. Ke
depan, pembuatan keputusan-keputusan politik harus
memenuhi setidaknya 4 (empat) prasyarat. Pertama,
didasarkan pada rasionalitas dan keadilan, bukan
subyektifitas ideologis dan kepentingan. Kedua,
didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan
demi kepentingan perseorangan dan golongan. Ketiga,
berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan
jangka pendek melalui akomodasi transaksional
yang destruktif. Keempat, bersifat imparsial, dengan
melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua
pihak secara inklusif, yang dapat menangkal dikte
minoritas penguasa dan klaim-klaim mayoritas (Yudi
Latif, 2011:478).
Seiring dengan itu, langkah pembangunan
demokrasi akan ditentukan setidaknya oleh tiga hal.
Pertama, tersedianya aturan hukum berdemokrasi
yang lebih operasional, yang menjamin pelaksanaan
demokrasi dalam multi aspek, tidak semata pada
aturan soal pemilu, termasuk menjamin hak warga
negara dan HAM. Kedua, kemampuan dan integritas
pelaksana. Dalam hal ini, setiap penyelenggara negara
harus mampu melaksanakan tugas dan wewenang
sesuai dengan ketentuan secara berintegritas sehingga
penyalahgunaan kekuasaan yang mengganggu
tumbuhkembang demokrasi tidak terjadi. Ketiga,
budaya berdemokrasi masyarakat. Di sini, kearifan
menerima perbedaan, bertanggungjawab menjalankan
partisipasi politik, dan menjunjung etika politik serta
semangat kekeluargaan, merupakan hal yang niscaya.
Kejengkelan boleh memuncak atas buruknya
kondisi saat ini, bahkan kepada pemerintah sekalipun,
namun kecintaan pada negara tak boleh berhenti.
Karenanya pula, agar tidak berlanjut membuat pilu,
upaya memantapkan demokrasi pada cita rasanya yang
mengindonesia harus terus diperjuangkan, sekalipun
dikurung oleh pesimisme dan apatisme.

November 2011 KONSTITUSI

9

Laporan Utama

MK Kabulkan Sebagian
Permohonan Uji UU
Kesehatan

Para ahli yang
dihadirkan oleh
Pemohon dalam
sidang Perkara No.
34/PUU-VIII/2010,
dengan agenda
Mendengarkan
Keterangan Saksi dan
Ahli, Selasa (8/2) di
ruang sidang Pleno
MK. Tampak hadir:
Revrisond Baswir,
Purwono, Zaenal Arifin
Mochtar, Saldi Isra,
dan Mudzakkir.

Humas MK/GANIE

P

rodusen dan importir rokok wajib
mencantumkan peringatan berupa tulisan
yang jelas dan gambar pada kemasannya.
Sebab, hal ini merupakan perwujudan dari
jaminan dan perlindungan terhadap hak setiap orang
untuk memperoleh informasi sebagaimana ketentuan
Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.
Demikian hal itu dinyatakan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam putusan nomor 34/PUU-VIII/2010
terkait pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, yang dibacakan Selasa
(1/11) malam, di ruang sidang Pleno MK. Dalam hal
ini, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan
Pemohon.
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Humas MK/GANIE

“Bahwa dengan diwajibkannya mencantumkan
peringatan kesehatan dengan tanda gambar atau bentuk
lainnya, akan semakin menjamin terpenuhinya hakhak konstitusional warga negara Indonesia khususnya
para konsumen dan/atau calon konsumen rokok untuk
memperoleh informasi tentang bahaya merokok, karena
para konsumen dan/atau calon konsumen, selain terdiri
atas masyarakat yang memiliki kemampuan bacatulis, juga terdiri atas mereka yang tidak atau belum
memiliki kemampuan baca-tulis,” tulis Mahkamah
dalam pertimbangan hukumnya.
Bahkan, lanjut Mahkamah, bagi mereka yang
mengalami cacat fisik tertentu, seperti kebutaan,
memerlukan informasi peringatan kesehatan tersebut

sehingga peringatan dapat juga ditambah dalam
”bentuk lainnya”, salah satunya adalah dengan
menggunakan huruf braille, sebagaimana tercantum
dalam Penjelasan Pasal 114 UU Kesehatan.
Mahkamah
berpendapat,
terdapat
ketidaksinkronan norma yang penafsirannya berpotensi
merugikan hak-hak warga negara pada Pasal 114 UU
Kesehatan dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan ”peringatan kesehatan” adalah
”tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat
disertai gambar atau bentuk lainnya”.
Bahwa kata ”dapat” di dalam Penjelasan Pasal
114 UU Kesehatan tersebut, lanjut Mahkamah, adalah
bermakna alternatif yaitu pencantuman peringatan
kesehatan yang berbentuk tulisan yang jelas dan
mudah terbaca tersebut dapat disertai atau tidak
disertai gambar atau bentuk lainnya, sedangkan Pasal
199 ayat (1) UU 36/2009 dapat dimaknai imperatif,
yaitu peringatan kesehatan harus mencantumkan
selain tulisan juga bentuk gambar.
Padahal, kedudukan Penjelasan pasal adalah
menjelaskan mengenai norma hukum yang dimuat
dalam pasal, sehingga dengan adanya penjelasan
tersebut maksud dan tujuan norma hukum menjadi
jelas dan terang serta tidak diinterpretasikan lain selain
apa yang dimaksud oleh pembentuk hukum.

“Jika ada norma hukum yang memuat ketentuan
sanksi pidana yang normanya merujuk kepada
Penjelasan pasal dari Undang-Undang, maka norma
hukum pidana tersebut jelas bertentangan dengan asas
legalitas karena mengatur sanksi pidana kepada orang
yang melanggar Penjelasan pasal, karena Penjelasan
pasal bukanlah norma,” tegas Mahkamah.
Mahkamah menilai, ketentuan Pasal 114 UU
Kesehatan khususnya pada kata “wajib” masih dapat
menimbulkan tafsir yang berbeda ketika merujuk
pada Penjelasan Pasal 114 UU Kesehatan khususnya
pada frasa “dan dapat”. Oleh karena itu, dalam
amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa
kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 serta frasa
“berbentuk gambar” dalam Pasal 199 ayat (1) UU
Kesehatan adalah bertentangan dengan konstitusi.
Sementara itu, Mahkamah menyatakan ne bis in
idem terhadap pengujian Pasal 113 UU Kesehatan yang
juga dimohonkan oleh Pemohon. Karena, telah diputus
oleh Mahkamah dalam Putusan No. 19/PUU-VIII/2010,
tanggal 1 November 2011, dengan amar putusan
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. “Pada
hakikatnya alasan-alasan Pemohon dalam permohonan
Nomor 19/PUU-VIII/2010 sama dengan alasan-alasan
para Pemohon dalam permohonan a quo sepanjang
menyangkut Pasal 113 ayat (1),” ujar Mahkamah.
Perwakilan
Pemerintah tampak
hadir dalam sidang
Mendengarkan
Keterangan Saksi
dan Ahli, Selasa
(8/2) di ruang
sidang Pleno MK.
Hadir diantaranya:
Mualimin Abdi, Heni
Susila Wardoyo, dan
Budi Sampurna.

Humas MK/GANIE
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Adapun terhadap dalil-dalil lainnya, Mahkamah
menyatakan tidak terbukti. “Menolak permohonan
para Pemohon untuk selain dan selebihnya,” tutur
Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, saat
membacakan salah satu amar putusan.
Pemohon dalam perkara ini berjumlah 16
orang yang terdiri dari para ketua asosiasi petani
tembakau, direktur perusahaan tembakau, dan petani
tembakau. Diantaranya berasal dari Jawa Tengah
dan Jawa Timur. Mereka, antara lain, Ketua Asosiasi
Petani Tembakau Indonesia (APTI), DPD Jawa
Tengah Nurtanto Wisnu Brata; Ketua Asosiasi Petani
Tembakau Indonesia (APTI), DPD Jawa Timur Amin
Subarkah; dan Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau
(APTI), DPD Jawa Timur Abdul Hafidz Aziz.
Diskriminatif dan Pertarungan Global
Untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon
telah menghadirkan lima ahli dalam sidang
Mendengarkan Saksi dan Ahli yang digelar pada
Selasa (8/2), di ruang sidang Pleno MK. Mereka

adalah Dr. Mudzakkir; Ir. Purwono; Dr. Revrisond
Baswir; Zaenal Arifin Mochtar; dan Prof. Saldi Isra.
Pada pokoknya, para ahli tersebut beranggapan
bahwa ketentuan-ketentuan yang diuji (lihat Rumusan
Pasal yang Diuji) adalah bertentangan dengan
Konstitusi. Mudzakkir menyatakan, rumusan norma
hukum pidana Pasal 199 ayat (1) dalam UU Kesehatan,
bertentangan dengan asas-asas perumusan norma
hukum pidana yang baik dan benar. “Bertentangan
dengan teknik perumusan norma hukum pidana dan
sanksi pidana, bertentangan dengan asas kepastian
hukum dan keadilan hukum dalam perumusan norma
hukum pidana,” ujarnya.
Ia pun kemudian berkesimpulan bahwa
Pasal 114 memuat norma yang mewajibkan kepada
produsen dan pengimpor untuk mencantumkan
peringatan kesehatan dalam produk rokok di wilayah
Indonesia yang ditempatkan pada bagian zat adiktif
adalah tidak tepat dan mengandung unsur dikriminatif.
Karena, produk rokok yang dinyatakan dibolehkan/
sah menurut hukum (bukan termasuk produk yang

Rumusan Pasal yang Diuji
Pasal 113 ayat (2):
“Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk
yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif
yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau
masyarakat sekelilingnya”
Pasal 114:
“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah
Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan”
Penjelasan Pasal 114:
“Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah
tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau
bentuk lainnya.”
Pasal 199 ayat (1):
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak
mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
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dilarang) diwajibkan untuk mencatumkan peringatan
kesehatan.
“Sementara produk lain yang mengandung zat
adiktif yang sama atau sejenis rokok dan memiliki
daya rusak kepada kesehatan manusia tidak diwajibkan
untuk mencantumkan peringatan kesehatan dalam
produknya,” tegasnya. Selain itu, menurut dia,
Penjelasan Pasal 114 memuat materi penjelasan yang
menyebabkan norma hukum justru menjadi tidak jelas
dan semakin tidak jelas jika dihubungkan dengan
ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 199 ayat (1).
Sedangkan terhadap Pasal 199 ayat (1) yang
memuat materi hukum pidana dan sanksi pidana,
menurut Mudzakkir, terdapat kekeliruan yang amat
sangat fatal. Sebab, memasukkan materi penjelasan
Pasal 114 sebagai norma hukum pidana yang apabila
dilanggar dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.
Senada dengan pernyataan itu, Zaenal Arifin
Mochtar, juga menyatakan bahwa rumusan dalam
ketentuan UU Kesehatan tersebut memperlihatkan
adanya diskriminasi perumusan aturan. “Memiliki
potensi melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat Petani apalagi jika dihubungkan dengan
kewajiban negara,” ungkapnya.
Lain lagi dengan pernyataan dua ahli lainnya,
yakni Revrisond Baswir dan Saldi Isra. Dalam
keterangannya, mereka mencoba untuk meneropong
persoalan regulasi tentang tembakau dan rokok
tidak hanya dalam perspektif hukum normatif saja.
Menurut mereka, ada “faktor eksternal”, yakni
kepentingan ekonomi -bahkan ekonomi global,
yang memengaruhi proses regulasi tembakau dan
rokok di Indonesia.
Sebagai seorang ahli ekonomi, Revrisond,
dengan fasih menjelaskan bagaimana hubungan
regulasi tembakau dan rokok dengan kepentingan
ekonomi. Menurutnya, ada tiga aspek yang perlu
disoroti berkaitan dengan pertarungan ekonomi dan
bisnis yang mungkin terjadi. Pertama, pertarungan
kepentingan antara sesama pengusaha rokok itu
sendiri apakah pengusaha besar atau pengusaha kecil
atau pengusaha rokok putih, rokok kretek. Kedua,
persaingan antara pengusaha di dalam konteks negara,
yaitu pengusaha rokok domestik dengan pengusaha
rokok internasional. Ketiga, ada kemungkinan
pertarungan bisnis itu tidak lagi hanya di antara sesama
pabrik rokok, tapi termasuk industri lain.
Mengutip buku yang ditulis oleh Wanda
Hamilton berjudul “Nicotine War”, Revrisond

mengungkapkan, ternyata ada pertarungan bisnis antara
perusahaan rokok dengan perusahaan-perusahaan
farmasi. “Ketiga pertarungan bisnis ini mempengaruhi
kampanye pro/kontra produk rokok,” imbuhnya.
Dengan kata lain, ia ingin menegaskan bahwa
pertarungan ini bukan semata-mata berkaitan dengan
isu-isu yang, misalnya saja, soal kesehatan dan soal
hak asasi. “Di dalamnya, besar kemungkinan juga ada
unsur-unsur yang berkaitan dengan pertarungan antara
raksasa-raksasa korporasi, apakah sesama pabrikan
rokok domestik dan asing ataukah antara pabrik rokok
dan perusahaan-perusahaan farmasi, yaitu bagaimana
merebut nikotin sebagai produk yang dipasarkan
kepada masyarakat dengan metode-metode yang
berbeda,” paparnya.
Sepakat dengan pernyataan para ahli lainnya,
Saldi Isra, menyimpulkan bahwa memang terjadi
ketidakjelasan dan kesalahan dalam penyusunan
norma. Dia berpendapat, masuknya frasa “tembakau
dan produk yang mengandung tembakau” seperti
sesuatu yang dipaksakan. “Dalam pandangan Prof Dr
Jan Michiel Otto dkk dalam tulisan Using Legislative
Theory to Improve Law and Development Projects
mengatakan bahwa sangat umum terjadi ada pengaruh
luar dalam proses pembentukan Undang-Undang.
Perumusan ayat Tembakau yang dipaksakan itu,
dapat saja berasal dari kepentingan di luar pembentuk
Undang-Undang,” katanya.
Perlindungan Masyarakat
Sementara itu, Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat juga telah memberikan tanggapannya
atas dalil-dalil Pemohon. Menurut Pemerintah, alasanalasan Pemohon dalam permohonannya adalah kurang
tepat dan tidak berdasar. “Undang-Undang Kesehatan
sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945,”
tulis Pemerintah dalam tanggapan tertulisnya.
Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan
dalam UU Kesehatan ditujukan untuk melindungi
masyarakat. “Dalam hidup, orang berhak untuk
mempertahankannya dengan cara menjaga kesehatan.
Asap yang ditimbulkan oleh asap rokok bisa
mengganggu kesehatan, bisa diartikan mengganggu
seseorang dalam mempertahankan kehidupannya,
jadi sudah sewajarnya jika Pemerintah berusaha
melindungi masyarakat, khususnya menyangkut
kesehatannya untuk mempertahankan kehidupannya
dengan melakukan pengamanan penggunaan bahan
yang mengandung zat adiktif.” (Dodi)
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Salah satu Pemohon
Prinsipal dalam
Perkara No. 34/
PUU-VIII/2010,
Nurtanto Wisnu Brata,
didampingi kuasa
hukumnya, hadir dalam
Sidang Pemeriksaan
Pendahuluan, Senin
(21/6) di ruang sidang
Panel MK.

Kutipan Amar Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010
•
•

•

•

•

•

•
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Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang-Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan sepanjang frasa ”...tembakau, produk yang mengandung
tembakau,...” tidak dapat diterima;
Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Penjelasan Pasal 114
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selengkapnya menjadi, “Yang
dimaksud dengan ”peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas
dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya”;
Frasa “berbentuk gambar” dalam Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Frasa “berbentuk gambar” Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 199 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi, “Setiap orang
yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;.

Ruang Sidang

Pengujian UU Kesehatan

Satu Ditolak, Satu Tidak Diterima
Pemohon Bambang Sukarno dalam perkara
pengujian Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
UU No.36/2009 tentang Kesehatan, Selasa (1/11)
siang di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/ilham

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak permohonan Pe
mohon Bambang Sukarno
dalam Perkara No. 19/PUUVIII/2010 tentang Pengujian Pasal 113 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) UU No.36/2009
tentang Kesehatan, Selasa (1/11) siang di
ruang sidang Pleno MK.
Dalam permohonannya, Pemohon
menguji Pasal 113 ayat (1) UU Kesehatan
yang berbunyi, “Pengamanan penggunaan
bahan yang mengandung zat adiktif
diarahkan agar tidak mengganggu dan
membahayakan kesehatan perseorangan,
keluarga, masyarakat, dan lingkungan.”
Selanjutnya Pasal 113 ayat (2)
menyatakan, ”Zat adiktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau,
produk yang mengandung tembakau,
padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif
yang penggunaannya dapat menimbulkan
kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat
sekelilingnya.”
Pasal 113 ayat (3) berbunyi,
“Produksi, peredaran, dan penggunaan
bahan yang mengandung zat adiktif harus
memenuhi standar dan/atau persyaratan
yang ditetapkan.” Menurut dalil Pemohon,
pasal-pasal ini bertentangan dengan
Pembukaan, Pasal 27, Pasal 28A, dan
Pasal 28I UUD 1945.

Dalam keterangannya, Pemohon
mendalilkan tidak adil Pasal 113 hanya
mencantumkan tembakau sebagai zat
adiktif, sedangkan ganja tidak dimasukkan
sebagai zat adiktif, padahal ganja nyatanyata sebagai zat adiktif. Terhadap
dalil tersebut, Mahkamah berpendapat,
adanya ketentuan Pasal 113 yang hanya
menyebutkan tembakau sebagai zat adiktif
tidaklah berarti jenis tanaman lain yang
tidak disebutkan dalam pasal tersebut
secara serta-merta tidak termasuk zat
adiktif.
Jauh sebelum UU No. 36/2009
diundangkan, kata Mahkamah, tahun
1976 telah diundangkan UU No. 9/1976
tentang Narkotika. Meskipun demikian,
menurut Mahkamah, UU Narkotika Tahun
1976 belum digunakan penyebutan zat
adiktif, tetapi dalam bagian ”Menimbang
huruf b” undang-undang tersebut
menyatakan, ”Sebaliknya, narkotika dapat
pula menimbulkan ketergantungan yang
sangat merugikan apabila dipergunakan
tanpa pembatasan dan pengawasan yang
seksama.”
”Dengan demikian dasar pengaturan
terhadap narkotika sama dengan dasar
pengaturan terhadap tembakau dalam UU
No. 36/2009 yaitu, ’dapat menimbulkan
ketergantungan yang merugikan’ yang

artinya sebagai zat adiktif,” tambah
Mahkamah.
Mahkamah
beranggapan,
ber
dasarkan Pasal 1 angka 1 huruf a UU
Narkotika Tahun 1976, narkotika adalah
bahan yang disebutkan pada Pasal 1
angka 2 sampai dengan angka 13, dan
dalam angka 12 disebutkan, ”tanaman
ganja adalah semua bagian dari semua
tanaman genus cannabis, termasuk biji
dan buahnya”.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
terhadap tanaman ganja telah dilakukan
pengawasan dan bahkan larangan
penanaman jauh sebelum UU No. 36/2009
diundangkan, yaitu sejak tahun 1976.
UU Narkotika Tahun 1976 digantikan
dengan UU No. 22/1997. Terakhir,
digantikan dengan UU No. 35/2009, di
mana pengawasan dan larangan terhadap
tanaman ganja masih tetap diberlakukan.
Sedangkan, menurut Mahkamah,
jaminan dan perlindungan hukum oleh
Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 28D Ayat (2)
UUD 1945 tidaklah dimaksudkan bahwa
negara harus menjamin penghasilan setiap
warga negara, yang dalam perkara ini,
melindungi penghasilan yang didapatkan
dari harga jual tanaman tembakau.
”Oleh sebab itu, melihat faktafakta dan seluruh pertimbangan di atas,
permohonan Pemohon tidak beralasan
hukum. Dan menyatakan dalam amar
putusan, menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” jelas Mahkamah.
Tidak Dapat Diterima
Hanya berselang sehari, Rabu (2/11),
MK kembali membacakan putusan terkait
UU Kesehatan. Dalam amar putusannya,
Mahkamah menyatakan permohonan
Pemohon tidak tidak dapat diterima.  
Sidang pengucapan putusan Perkara
No. 43/PUU-IX/2011 ini diajukan oleh Dr.
Widyastuti Soerojo, M.Sc., Dr. Muherman
Harun dan Ikatan Senat Mahasiswa
Kesehatan
Masyarakat
Indonesia
(ISMKMI). Widyastuti dan Muherman
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Pihak Pemerintah dalam sidang pengujian Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No.36/2009 tentang
Kesehatan, Selasa (1/11) siang di ruang sidang Pleno MK.

masing-masing
berprofesi
sebagai
dokter yang mempunyai kewajiban
untuk mewujudkan, mempertahankan,
dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat sebagaimana diamanatkan
oleh Pasal 9 dan Pasal 12 UU No. 36/2009.
Sementara ISMKMI, dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya
berkomitmen membela kepentingan publik
dalam hal ini bidang kesehatan.
Mahkamah berpendapat, Pasal 114
UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yang
diujikan para Pemohon, telah diputus
Mahkamah dalam putusan No. 34/PUUVIII/2010, beberapa saat sebelum putusan
Nomor 43/PUU-VIII/2010 dibacakan.
Sementara menurut Pasal 60 UU MK,
Pasal 42 Peraturan MK No. 06/PMK/2005
tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Pengujian UU menyatakan, materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU
yang telah diuji, kecuali dengan alasan
lain atau berbeda, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali.
Pada hakikatnya, menurut Mah
kamah, permohonan dan alasan-alasan
dalam permohonan No. 34/PUU-VIII/2010
adalah sama dengan permohonan No. 43/
PUU-VIII/2010 yang diajukan Widyastuti,
Muherman dan ISMKMI, dimana dalam
pertimbangannya antara lain menyatakan,
bahwa kata ”dapat” dalam Penjelasan Pasal
114 UU No. 36/2009 yang dihubungkan
dengan pengertian ”wajib mencantumkan
peringatan kesehatan”, mengandung dua
pengertian yang berbeda sekaligus yaitu
kumulatif dan alternatif.
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Padahal, penjelasan dari suatu pasal
diperlukan justru untuk menjelaskan
dengan rumusan yang tegas supaya dapat
memaknai kata ”wajib mencantumkan
peringatan kesehatan” dalam ketentuan
Pasal 114 tersebut menjadi lebih jelas
dan tegas, sehingga tidak menimbulkan
penafsiran lain.
Oleh karena itu, pertimbanganpertimbangan Mahkamah dalam Putusan
No. 34/PUU-VIII/2010, sepanjang me
ngenai pasal yang telah diuji dengan
batu uji yang sama mutatis mutandis
menjadi pertimbangan pula dalam
putusan perkara ini. Selanjutnya,
berdasarkan pertimbangan tersebut, uji
konstitusionalitas pasal yang dimohonkan
Widyastuti Soerojo, Muherman Harun dan
ISMKMI dinyatakan ne bis in idem.
Perlu Jaminan Memilih Merokok
Sidang pengujian UU Kesehatan
kembali digelar pada Selasa (15/11),
namun dengan nomor perkara berbeda
yakni Perkara No. 57/PUU-IX/2011.
Para Pemohon adalah Enryo Oktavian,
Abhisam Demosa Makahekum, dan Irwan
Sofyan, yang diwakili Ahli para Pemohon,
Aprinus Salam. Dikatakan Pemohon, salah
satu hak manusia adalah mengkonsumsi
barang-barang, termasuk barang yang
diperjualbelikan secara legal.
Dalam hal ini, oleh karena rokok
diperjualbelikan secara legal, maka
sebagai manusia berhak mengonsumsi
barang-barang legal tersebut dan jaminan
Pemerintah atasnya. Memang terdapat

sejumlah polemik, akan tertapi terlepas
dari polemik benar atau salah, bagaimana
pun orang yang tidak merokok juga berhak
mendapatkan perlindungan agar tidak
terganggu oleh asap rokok.
Sebelumnya, para Pemohon melalui
kuasanya, R. Heri Sukrisno mendalilkan
UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dalam
Pasal 115 ayat (1) berbunyi, “Kawasan
tanpa rokok antara lain: a. fasilitas
pelayanan kesehatan; b. tempat proses
belajar mengajar; c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f.
tempat kerja; dan g. tempat umum dan
tempat lain yang ditetapkan.” Mengajukan
uji materiil terhadap berlakunya penjelasan
Pasal 115 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’
UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.
“khusus tempat kerja, tempat umum, dan
tempat lainnya, dapat menyediakan tempat
khusus untuk merokok. Hal tersebut dinilai
berpotensial merugikan para Pemohon,”
urai Heri saat persidangan tanggal 15
September 2011.
Karena itu, Pasal 115 ayat (1)
sepanjang kata ‘dapat’ dalam UU No.
36/2009 tentang Kesehatan bertentangan
dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat
(1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat
(2), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4),
dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945.
Setelah memahami UU tersebut,
Aprinus Salam mengatakan bahwa
Pasal 115 dalam UU tersebut jelas
mengakibatkan para perokok bisa ke
hilangan tempat untuk mendapatkan hak
kemanusiaannya. “Oleh karena itu, tidak ada
salahnya undang-undang tersebut ditinjau
kembali untuk diubah atau dibatalkan,”
pinta Kuasa Hukum Pemohon.
Sementara itu, Pemerintah yang
diwakili oleh Budi Sampurna selaku
staf ahli Menteri Bidang Medikolegal
mengatakan bahwa Pengujian UU yang
diajukan oleh para Pemohon, memohon
para Pemohon dapat membuktikan terlebih
dahulu, “apakah benar, sebagai pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan atas ber
lakunya ketentuan yang dimohonkan untuk
diuji tersebut?” tanya kuasa hukum itu.
Setelah mendengar keterangan para
ahli dari masing-masing pihak, Pimpinan
Sidang Pleno Moh. Mahfud MD, dalam
akhir persidangan mengatakan bahwa
sidang berikutnya akan mendengarkan
keterangan ahli dan saksi dari Pihak
Terkait, sekaligus juga kami memberi
kesempatan lagi kepada Pemerintah untuk
mengajukan ahli. (Nur Rosihin Ana/
Shohibul Umam/mh)

Pengujian UU Tenaga Kerja

Tak Beralasan Hukum, Uji Materi UU
Tenaker Ditolak
Ekspresi Pemohon saat MK memutuskan menolak
permohonan Pemohon pada sidang pembacaan uji
UU Tenaga Kerja, Senin (14/11).

Humas MK/GANIE

P

engujian
konstitusionalitas
materi Undang-Undang No
mor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan atau UUTenaga
Kerja (Tenaker) berujung penolakan.
“Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” kata Moh. Mahfud MD saat
memimpin sidang pengucapan putusan
Perkara Nomor 61/PUU-VIII/2010, Senin
(14/11) di ruang sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi (MK).
Sidang uji materi UU Tenaker ini
diajukan oleh M. Komarudin, Ketua
Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh
Indonesia (FISBI), Muhammad Hafidz
Sekretaris Umum (FISBI). Materi pasal
UU Tenaker yang diujikan yaitu Pasal 1
angka 22, Pasal 88 ayat (3) huruf a, Pasal
90 ayat (2), Pasal 160 ayat (3), ayat (6),
Pasal 162 ayat (1), dan Pasal 171.
Pemohon mendalilkan berlakunya
Pasal 1 angka 22 mengakibatkan hakhak normatif pekerja/buruh dapat

diperselisihkan ke Pengadilan Hubungan
Industrial melalui proses bipartit dan
mediasi, sehingga pekerja/buruh dalam
memperjuangkan haknya harus menempuh
proses peradilan yang membutuhkan waktu
tidak sebentar. Selain itu, ketentuan tersebut
telah keliru dalam menetapkan perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh sebagai
perselisihan hubungan industrial.
Menurut Mahkamah, lamanya
proses yang harus dilalui bukanlah
semata-mata kesalahan pihak pengusaha
tetapi juga sangat bergantung kedua belah
pihak. Hal ini menurut Mahkamah bukan
merupakan alasan yang menyebabkan
inkonstitusionalnya norma yang diujikan,
melainkan merupakan masalah penerapan
hukum.
Mengenai upah minimum dalam
Pasal 88 ayat (4) UU No. 13/2003. Pada
prinsipnya menurut Mahkamah, upah
minimum telah terakomodasi dalam Pasal
88 ayat (4), walaupun dalam penetapan

tersebut perlu diperhatikan produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi
unsur penting untuk terpenuhinya upah
minimum dimaksud.
Selanjutnya, Pasal 90 ayat (2) yang
menurut Pemohon telah memberikan
celah kepada pengusaha untuk tidak patuh
terhadap hukum. Menurut Mahkamah,
kekuatan modal dan produksi pengusaha
tidak dapat disamaratakan. Bagi pe
rusahaan yang kuat dengan modal dan
teknologi yang modern serta manajemen
yang handal, penangguhan upah minimum
tidaklah adil. Sebaliknya, bagi perusahaan
dengan modal kecil dan margin keuntungan
yang kecil, perusahaan tersebut masih
memerlukan
perlindungan
hukum,
karena belum mampu memberikan upah
minimum.
Mengenai berlakunya ketentuan
Pasal 160 ayat (3) dan ayat (6) UU Tenaker,
menurut Mahkamah, proses perkara pidana
bisa berlangsung bertahun-tahun justru
tidak menjamin kepastian hukum (justice
delayed justice denied), baik bagi pekerja/
buruh maupun pengusaha sendiri.
Terakhir, frasa “dalam waktu
paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal
dilakukan pemutusan hubungan kerjanya”
dalam ketentuan Pasal 171. Mahkamah
menilai, batasan jangka waktu paling lama
satu tahun merupakan jangka waktu yang
proporsional untuk menyeimbangkan
kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh
dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945. Batasan demikian
malah penting demi kepastian hukum yang
adil agar permasalahan tidak berlarut-larut
dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu
yang tidak terlalu lama. (Nur Rosihin Ana/
mh)
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Pengujian UU MK

Pernah Diputus MK, Dua Perkara UU MK
Tidak Dapat Diterima
Majelis Hakim MK, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono,
M. Alim dalam sidang pembacaan putusan
pengujian UU MK, Selasa (1/11) malam.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya memutuskan per
mohonan Pemohon dalam
Perkara No. 46/PUU-IX/2011
- Pengujian UU No. 24/2003 tentang
Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
yang diajukan oleh A. Melesen, S.Ag dkk,
tidak dapat diterima pada Selasa (1/11)
malam di Ruang Sidang Pleno MK. Materi
yang diujikan adalah terkait kewenangan
yang dimiliki MK mengadili perkara
perselisihan hasil pemilihan umum.
Menimbang bahwa, oleh karena
permohonan para Pemohon adalah
menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat
(1) huruf d UU MK yaitu mengenai
kewenangan Mahkamah, maka untuk
mempertimbangkan permohonan tersebut,
Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
No. 129/PUU-VII/2009, tanggal 2
Februari 2010, yang kemudian menjadi
pertimbangan hukum dalam Putusan
Mahkamah No. 36/PUU-IX/2011 tanggal
23 Agustus 2011.
Dalam putusan tersebut Mahkamah
memberi pertimbangan, “Bahwa apabila
Mahkamah menguji materi pasal-pasal
yang dimohonkan dalam permohonan
a quo, maka secara tidak langsung
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Mahkamah akan pula menguji materi yang
terdapat dalam … Pasal 24C UUD 1945,
yang berarti Mahkamah akan menguji
konstitusionalitas dari materi UUD
1945. Mahkamah berpendapat bahwa hal
demikian bukan menjadi kewenangan
Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal
dalam UUD 1945 adalah pilihan dari
pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak
mempunyai kewenangan untuk menilai
pilihan pembuat UUD 1945 tersebut”.
Menimbang bahwa permohonan
para Pemohon adalah menguji kons
titusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU
MK, yaitu kewenangan Mahkamah yang
diberikan oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD
1945. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan,
”Mahkamah Konstitusi berwenang meng
adili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
d. memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.”
Oleh karena permohonan memiliki
kesamaan pokok permohonan dalam
Putusan Mahkamah No. 129/PUUVII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dan
Putusan Mahkamah No. 36/PUU-IX/2011
tanggal 23 Agustus 2011, maka seluruh
pertimbangan hukum dalam Putusan No.
129/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari

2010 dan Putusan No. 36/PUU-IX/2011,
tanggal 23 Agustus 2011 mutatis
mutandis berlaku sebagai pertimbangan
hukum dalam permohonan ini, sehingga
Mahkamah tidak berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara tersebut.
Menimbang bahwa oleh karena
Mahkamah tidak berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan para Pemohon, maka
kedudukan hukum (legal standing) dan
pokok permohonan para Pemohon tidak
dipertimbangkan.
“Amar putusan mengadili, me
nyatakan permohonan para Pemohon tidak
dapat diterima,” demikian dibacakan Ketua
Pleno Moh. Mahfud MD didampingi para
hakim konstitusi lainnya.
Kesamaan Pokok Permohonan Putusan
Sebelumnya
Selain memutuskan pengujian UU
MK (Perkara No. 46), Mahkamah juga
memutuskan pengujian UU No. 24/2003
atau UU MK yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Yapen Tonny Teaser-Frans
Sanadi. Amar putusan Perkara No. 63/
PUU-IX/2011 yang dibacakan oleh Ketua
MK Mahfud MD dengan didampingi oleh
tujuh hakim konstitusi, Jumat (25/11)
bahwa permohonan Pemohon tidak dapat
diterima.
Dalam
pertimbangan
hukum
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi, Mahkamah
mempertimbangkan karena permohonan
memiliki kesamaan pokok permohonan
dalam Putusan No. 129/PUU-VII/2009,
tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan No.

36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus
2011, maka seluruh pertimbangan hukum
dalam putusan-putusan tersebut mutatis
mutandis berlaku sebagai pertimbangan
hukum dalam permohonan ini.
Fadlil memaparkan, Mahkamah
telah memutus permohonan yang sama,
yaitu Putusan Nomor 129/PUUVII/2009,
tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan No.
36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus
2011. “Dalam putusan tersebut, Mahkamah
antara lain mempertimbangkan ‘… apabila
Mahkamah menguji materi pasal-pasal
yang dimohonkan dalam permohonan
a quo, maka secara tidak langsung
Mahkamah akan pula menguji materi yang
terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C
UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan
menguji konstitusionalitas dari materi
UUD 1945.
Dipilihnya pasal-pasal lain dari
UUD 1945 untuk menjadi dasar batu uji
dalam permohonan pengujian materiil
yaitu Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat
(2), dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945,
hal demikian bukan menjadi kewenangan
Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal
dalam UUD 1945 adalah pilihan dari
pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak
mempunyai kewenangan untuk menilai
pilihan pembuat UUD 1945 tersebut’,”
kata Fadlil.
Selanjutnya, Fadlil menjelaskan,
meskipun permohonan Pemohon menguji
konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf
d UU MK dan Penjelasannya, khususnya
permohonan
untuk
mengecualikan
sifat final putusan Mahkamah terhadap
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah, namun menurut Mahkamah, jika
Mahkamah mengecualikan putusan final
terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah justru Mahkamah
akan membatasi makna Pasal 24C Ayat (1)
UUD 1945 yang berarti Mahkamah telah
menguji konstitusionalitas Pasal 24C Ayat
(1) UUD 1945.
Dalam konklusi yang dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD,
menyimpulkan bahwa Mahkamah tidak
berwenang untuk mengadili permohonan
tersebut dan kedudukan hukum (legal
standing) dan pokok permohonan
para Pemohon tidak dipertimbangkan.
“Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” ucap Mahfud.

“Persyaratan latar belakang pen

didikan calon hakim konstitusi
yang linier maupun tidak linier
merupakan kebijakan politik
(open legal policy) pembentuk
undang-undang. Karena itulah,
Pemerintah meminta kepada
Majelis Hakim Konstitusi
untuk menolak ataupun tidak
dapat menerima permohonan
Pemohon. Kemudian, frase ‘…
(b) berijazah Doktor dan Magister
dengan dasar sarjana yang
berlatar belakang pendidikan
tinggi hukum’ tidak perlu
ditafsirkan yang lainnya,”
PEMERINTAH

Tidak Memiliki Legal Standing
Selanjutnya MK kembali melakukan
pengujian terhadap UU MK, Selasa (29/11)
namun dengan nomor perkara berbeda
yaitu Perkara 68/PUU-IX/2011, yang
dimohonkan oleh Bambang Supriyanto
(Pemohon I), Max Boli Sabon (Pemohon
II), Eddie I. Doloksaribu (Pemohon III),
Ari Lazuardi Pratama (Pemohon IV),
Andriko Sugianto Otang (Pemohon V)
serta Muhammad Anshori (Pemohon VI).
Dalam sidang yang mengagendakan
mendengar
keterangan
Pemerintah,
Mualimin Abdi selaku Wakil Pemerintah,
menjelaskan bahwa Pemohon IV,
Pemohon V dan Pemohon VI tidak
memiliki legal standing. Para Pemohon
tersebut masih bergelar Sarjana Hukum
dan memungkinkan untuk mendapat gelar
Magister Hukum ataupun Doktor dalam
bidang hukum.
“Sehingga Pemohon IV, Pemohon V
dan Pemohon VI tidak mempunyai legal
standing dan tidak ada hak konstitusional
Pemohon yang terhalangi maupun
dirugikan dengan syarat dalam ketentuan
Pasal 15 ayat (2) huruf b,” jelasnya.
Selain itu, Mualimin juga men
jelaskan tidak ada hubungan kausalitas
mengenai latar belakang pendidikan hakim
konstitusi terhadap putusan MK. Menurut
Mualimin, hakim konstitusi periode
pertama ada dua orang yang bergelar
Sarjana Hukum, yakni Soedarsono dan
Roestandi.

“Tapi terbukti, tidak ada hubungan
kausalitas dengan putusan yang di
keluarkan,” katanya.
Mualimin memaparkan, ketentuan
Pasal 15 ayat (2) huruf b justru memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk
menjadi hakim konstitusi dan diharapkan
hakim konstitusi tidak hanya terbatas pada
sarjana hukum saja.
“Persyaratan latar belakang pen
didikan calon hakim konstitusi yang linier
maupun tidak linier merupakan kebijakan
politik (open legal policy) pembentuk
undang-undang. Karena itulah, Pemerintah
meminta
kepada
Majelis
Hakim
Konstitusi untuk menolak ataupun tidak
dapat menerima permohonan Pemohon.
Kemudian, frase ‘… (b) berijazah Doktor
dan Magister dengan dasar sarjana yang
berlatar belakang pendidikan tinggi
hukum’ tidak perlu ditafsirkan yang
lainnya,” urainya.
Sementara itu, Pemohon yang
menanggapi
pernyataan
Pemerintah
mengungkapkan Hakim Konstitusi me
miliki tanggung jawab yang berat, tak
hanya mengawal konstitusi (guardian
of constitution), tetapi juga mengawal
negara dan Pemerintah melalui salah satu
kewenangannya mengenai pemakzulan.
“Oleh sebab itu, jika hakim
konstitusi diduduki oleh orang yang
tidak berkompeten, maka tidak hanya
membahayakan Presiden dan Wakil
Presiden, namun juga akan membahayakan
stabilitas politik negara,” paparnya.
Seperti diketahui, dalam pokok per
mohonannya, para Pemohon mendalilkan
bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf b UU MK
bertentangan dengan UUD 1945, terutama
Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan
ayat (2) serta Pasal 28H Ayat 1.
Pasal tersebut mensyaratkan calon
hakim konstitusi berijazah Doktor dan
Magister dengan dasar sarjana yang berlatar
belakang pendidikan tinggi hukum.
“Pasal 15 ayat (2), huruf b UUMK
tidak mendukung untuk dapat diperolehnya
hakim konstitusi yang mempunyai bobot
dan kualitas sebagai “pengawal konstitusi”
yang handal, tidak mendukung untuk
dapat diperolehnya hakim konstitusi yang
mempunyai bobot dan kualitas sebagai
“pengawal konstitusi” yang andal,” tandas
Pemohon. (Nano Tresna A./Lulu Anjarsari/
Shohibul Umam/mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian Putusan MA

Bukan Kewenangan MK,
Permohonan LSM Kediri Tidak Diterima
Sidang pembacaan putusan pengujian putusan
MA yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mahfud
MD didampingi para hakim konstitusi lainnya, pada
Senin (14/11).

Humas MK/GANIE

S

idang pembacaan putusan pe
ngujian putusan Mahkamah
Agung atas Tanah Bekas Hak
Barat Verponding
Nomor
273, Jalan Monginsidi No. 5, Kediri,
Jawa Timur digelar pada Senin (14/11).
MK akhirnya memutuskan tidak dapat
menerima permohonan Pemohon.
Perkara yang dimohonkan oleh
LSM Wira Dharma Putra itu mengajukan
pengujian putusan Mahkamah Agung
(MA) tersebut terhadap Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UndangUndang No. 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, dan terhadap Undang Undang
Dasar 1945.
Putusan MA tersebut diper
masalahkan oleh Pemohon karena setelah
adanya putusan terjadi eksekusi terhadap
bangunan Verponding Nomor 273.
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Padahal,
menurut
Pemohon,
bangunan tersebut telah menjadi bangunan
rumah sah milik penghuni yang dibangun
semenjak tahun 1954 dan telah mendapat
ijin (IMB) dari Pemerintah Daerah Kota
Praja Kediri. Yurisprudensi MA itulah
yang menurut Pemohon bertentangan
dengan UUD 1945.
Terhadap permohonan Pemohon itu,
dalam pertimbangan hukum, Mahkamah
berpendapat bahwa Mahkamah tidak
memiliki kewenangan untuk memutus
perkara yang diajukan Pemohon.
Pasalnya, sesuai dengan UndangUndang No. 24 Tahun 2003 tentang MK,
MK tidak diberikan kewenangan untuk
melakukan pengujian materiil atas hukum
yang diterapkan oleh MA dan pengadilan
yang ada di bawahnya, termasuk eksekusi
putusan MA yang dalam permohonan
tersebut menyangkut tanah bekas Hak
Barat verponding Nomor 273 Tahun 1836

yang terletak di Jalan Monginsidi Nomor
5 Kediri.
Pemohon meminta Mahkamah
Konstitusi agar mempertegas larangan
penggunaan Hukum Perdata Barat,
terhadap tanah peninggalan bekas hak
barat, yang menyatukan hak tanah dan
benda di atasnya, sebagai satu kesatuan
benda waris, karena sangatlah bertentangan
dengan UUD 1945 dan UU No. 5/1960. Di
samping juga putusan hakim termaksud
telah melanggar Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Bab IV Pasal 29, di antaranya menyatakan,
“Saya bersumpah/menerangkan dengan
sungguh-sungguh bahwa saya, untuk
memperoleh jabatan saya ini langsung atau
tak langsung, dengan menggunakan nama
atau cara apa pun juga, tiada memberikan
atau menjanjikan barang sesuatu kepada
siapa pun juga.“
Berdasar penilaian atas fakta dan
hukum sebagaimana yang dipaparkan
dalam pertimbangan hukum Mahkamah,
Ketua MK Moh. Mahfud MD membacakan
konklusi yang menyimpulkan Mahkamah
tidak berwenang untuk mengadili
permohonan tersebut.
Karena MK tidak memiliki
kewenangan untuk memutus perkara yang
diajukan Pemohon, Mahkamah dalam
amar putusannya menyatakan tidak dapat
menerima permohonan Pemohon.
”Amar putusan, mengadili, me
nyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima. Demikian diputuskan
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi,” ujar Mahfud
membacakan putusan yang dimulai pukul
14.00 WIB itu. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU Kepolisian

Pemohon Tarik Kembali Permohonan
Pihak DPR dan Pemerintah, usai pembacaan
ketetapan pengujian UU Polri, Kamis (10/11) di
ruang sidang Pleno MK.

Humas MK/GANIE

P

ermohonan Andi M. Asrun
dkk, untuk mencabut per
mohonannya atas pengujian
Undang-Undang No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia akhirnya dikabulkan MK.
Pembacaan ketetapan digelar Mahkamah
pada, Kamis (10/11), di Ruang Sidang
Pleno MK. “Mengabulkan penarikan
kembali permohonan para Pemohon,”
ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD, saat membacakan salah satu
butir ketetapan. Ketetapan ini bernomor
62/PUU-IX/2011.
Sebelumnya, para Pemohon telah
menyampaikan perbaikan permohonan
bertanggal 10 Oktober 2011 yang diterima
Kepaniteraan MK pada 11 Oktober
2011 dan telah disampaikan pula dalam
persidangan 17 Oktober 2011.

Selanjutnya, Pemohon mengajukan
permohonan penarikan kembali per
mohonan perkara No. 62/PUU-IX/2011
dengan surat bertanggal 3 November
2011 perihal ”Pencabutan Permohonan
Pengujian Undang-Undang No. 2/2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia terhadap UUD 1945 (No. 62/
PUU-IX/2011)”, yang diterima dalam
persidangan MK pada 3 November 2011.
Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
”Pemohon dapat menarik kembali
permohonan sebelum atau selama
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi
dilakukan”, dan ”Penarikan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan Permohonan tidak dapat
diajukan kembali”.
Terhadap pencabutan permohonan
atau penarikan kembali permohonan
tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan
Hakim pada 7 November 2011 telah
menetapkan, pencabutan/penarikan kem
bali permohonan Perkara No. 62/PUUIX/2011, beralasan dan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang, oleh karena
itu, pencabutan/penarikan kembali per
mohonan tersebut dapat dikabulkan.
Konsekuensinya, kelak para Pe
mohon tidak dapat lagi mengajukan
kembali Permohonan yang sama, yakni
pengujian Pasal 8 dan Pasal 11 UU No.
2/2002 terhadap Undang-Undang Dasar
1945.
“Memerintahkan kepada Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan
Akta Pembatalan Registrasi Permohonan
dan mengembalikan berkas permohonan
kepada para Pemohon,” lanjut Mahfud.
Menurut Mahkamah, pencabutan/
penarikan kembali permohonan Perkara
Nomor 62/PUU-IX/2011 tersebut ber
alasan dan tidak bertentangan dengan UU.
Oleh karena itu, pencabutan/penarikan
kembali permohonan tersebut dapat
dikabulkan.
“Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, ‘Pemohon
dapat menarik kembali permohonan
sebelum atau selama pemeriksaan
Mahkamah Konstitusi dilakukan’, dan
‘Penarikan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan permohonan
tidak dapat diajukan kembali’”, tulis
Mahkamah dalam ketetapannya. (Dodi/
mh)
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RUANG SIDANG

Pengujian UU KUHAP

Pemerintah: Jaksa Berhak Ajukan Kasasi
Atas Putusan Bebas
Pihak Pemerintah dalam sidang pengujian UU
KUHAP, Selasa (1/11).

S

idang lanjutan terhadap Peng
ujian UU No. 8/1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) kembali
digelar oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Selasa (1/11). Perkara yang
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan No.
56/PUU-IX/2011 ini dimohonkan oleh
Gubernur Bengkulu non-aktif Agusrin
Maryono Najamudin yang mendapat vonis
bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.
Dalam sidang mendengarkan ke
terangan Pemerintah, Suharsono yang
menjadi Wakil Pemerintah mengemukakan
bahwa permohonan Pemohon bukanlah
menjadi kewenangan MK. Suharsono meng
ungkapkan permasalahan yang diajukan
oleh Pemohon dalam permohonannya
adalah mengenai implikasi Pasal 67 dan
Pasal 244 KUHAP, bukan konstitusional
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Humas MK/Annisa Lestari

pasal. “Permasalahan Pemohon adalah
implementasi Pasal 67 dan Pasal 244
KUHAP dengan adanya yurispudensi
MA. Penerapan suatu norma bukanlah
kewenangan MK untuk memeriksa dan
memutus karena kewenangan MK adalah
menguji sesuai Pasal 24C. Selain itu,
MA juga berhak mengajukan kasasi dan
memberikan sikap mengenai alat bukti dan
penerapan hukum terhadap perkara tersebut.
Materi putusan bebas murni memenuhi
pemeriksaan kualifikasi sebagaimana
Pasal 253 KUHAP,” jelasnya.
Menanggapi keterangan Pemerintah,
kuasa hukum Pemohon, Yusril Ihza
Mahendra menyatakan bahwa Pemohon
tidak berniat untuk menguji yurispudensi
MA karena tidak ada pengadilan yang bisa
menguji yurispudensi lembaga lain.
“Namun, yurispudensi tidak dapat
menggeser norma dalam suatu UU dan

hanya MK yang memiliki kewenangan
untuk membatalkan suatu norma UU
dan menyatakan suatu norma UU tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat,”
urainya.
Agusrin M. Najamudin ketika
mengajukan permohonan ini berstatus
sebagai terdakwa dalam perkara pidana
yang telah diputus bebas oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dengan petitum
putusan yang menyatakan putusan
tersebut tanggal 24 Mei 2011 yang lalu.
Jaksa penuntut umum ketika menyatakan
memulihkan hak terdakwa dan kemampuan
kedudukan dan harkat serta martabatnya
berdasarkan ketentuan Pasal 67 dan Pasal
244 KUHAP.
Maka putusan ini final karena
Pasal 67 KUHAP jelas menyatakan,
bahwa terhadap putusan bebas tidak
dapat diajukan banding. Dalam kasus
yang dihadapi Pemohon, Jaksa (Penutut
Umum) memang tidak melakukan
banding, namun langsung mengajukan
kasasi pada putusan tersebut dan nyatanyata melanggar ketentuan Pasal 67 dan
Pasal 244 KUHAP.
Penuntut umum berdalih bahwa
pengajuan kasasi seperti itu didasarkan
atas yurispudensi Mahkamah Agung
(MA). “Nah, dengan alasan ini maka kami
berkeyakinan bahwa Pemohon memiliki
kedudukan hukum, lantaran ada hakhak konstitusional dari Pemohon yang
dirugikan, yaitu antara lain di dalam hakhak yang diatur di dalam Pasal 28I Ayat
(1) dari Undang-Undang Dasar 1945,
khususnya tentang jaminan, keadilan,
pengakuan, kesamaan, dan kepastian
hukum yang adil,” paparnya dalam sidang
perbaikan permohonan pada Jumat (7/10)
lalu. (Lulu Anjarsari/mh)

Pengujian UU Penyelenggara Pemilu

Menyoal Keberadaan Mantan
Anggota Parpol
Pemeriksaan pendahuluan sidang pengujian UU
Penyelenggaran Pemilu, Jumat (4/11), tampak para
Pemohon.

K

eberadaan mantan anggota
partai politik sebagai pe
nyelenggara pemilihan umum
sebagaimana diatur dalam
UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum digugat ke Mahkamah
Konstitusi. Sidang pendahuluan digelar
pada Jumat (4/11) di Ruang Sidang Panel
MK. Permohonan tersebut diajukan oleh
tujuh organisasi yang concern terhadap isu
demokrasi dan pemilihan umum. Mereka,
antara lain, Indonesia Parliamentary
Center, Indonesia Corruption Watch,
Sugeng Sarjadi Syndicate, CETRO, dan
KRHN.
Dalam permohonannya, Pemohon
menguji beberapa pasal, yakni Pasal 11
huruf i sepanjang frasa “mengundurkan
diri dari keanggotaan partai politik”, Pasal
85 huruf i sepanjang frasa “mengundurkan
diri dari keanggotaan partai politik”,
serta Pasal 109 ayat (4) huruf c, d, dan e
sepanjang frasa “4 (empat) orang tokoh
masyarakat dalam hal jumlah utusan partai
politik yang ada di DPR berjumlah ganjil
atau 5 (lima) orang tokoh masyarakat
dalam hal jumlah utusan partai politik
yang ada di DPR berjumlah genap”.
Menurut Pemohon, ketentuan ter
sebut bertentangan dengan Undang-

Humas MK/GANIE

Undang Dasar 1945 terutama Pasal 22E
ayat (5). Karena, berpotensi merugikan
Pemohon selaku warga negara yang berhak
mendapatkan perlindungan hak-hak kons
titusional, khususnya hak politik yang
sangat berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilihan umum.
“Warga negara berhak atas pe
nyelenggara pemilu yang mandiri sehingga
dapat memfasilitasi dan menjamin hak
pilih warga negara dalam pemilu dengan
benar,” kata salah satu kuasa hukum
Pemohon. Menurut Pemohon, rumusan
tersebut akan memengaruhi kemandirian
dan independensi penyelenggara pemilu
nantinya. “Pemilih berhak atas pemilu
yang jujur dan adil,” tambahnya.
Ketentuan tersebut, lanjut Pemohon,
memungkinkan adanya penyelenggara
pemilu yang melindungi atau memberi
keuntungan bagi salah satu partai politik
yang ikut serta dalam pemilu. Oleh karena
itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah
untuk menyatakan ketentuan tersebut tidak
berlaku dan mengubahnya menjadi “tidak
pernah menjadi anggota partai politik
yang dinyatakan dalam surat pernyataan
yang sah atau sekurang-kurangnya dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi
menjadi anggota parpol yang dibuktikan

dengan surat dari pengurus partai politik
yang bersangkutan.”
Adapun Pasal 11 huruf i selengkap
nya berbunyi, “Syarat untuk menjadi
calon anggota KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota adalah: …
i. mengundurkan diri dari keanggotaan
partai politik, jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada
saat mendaftar sebagai calon.” Sedangkan
Pasal 85 mengatur tentang persyaratan
sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu).
Setelah mendengarkan pokokpokok permohonan tersebut, Panel Hakim
yang terdiri dari Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar (Ketua), Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva, dan Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati, memberikan beberapa
masukan dan nasihat kepada Pemohon.
Menurut Akil, ada hal penting yang
perlu diperbaiki oleh Pemohon, yakni terkait
penyebutan UU yang diuji. Sebab, dalam
permohonannya Pemohon menyebut UU
yang diuji dengan “Ketentuan perubahan
UU tentang Penyelenggara Pemilu”.
Padahal, sambung Akil, UU tersebut adalah
UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara
Pemilu, tidak seperti yang dinyatakan oleh
Pemohon. Hal ini terjadi, karena Pemohon
meregistrasi permohonan sebelum nomor
UU-nya ada. “Ini seharusnya permohonan
baru lagi. Prosedur harus benar, sehingga
putusannya benar,” selorohnya.
Sedangkan Hamdan Zoelva me
nyarankan kepada Pemohon untuk
memperbaiki
petitum
permohonan.
“Petitum tidak match,” katanya. Selain
itu, ia meminta kepada Pemohon agar
lebih menguraikan penjelasannya dengan
memfokuskan kepada hubungan antara
kemandirian penyelenggara pemilu dengan
kerugian konstitusional. (Dodi/mh)
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Pengujian UU MD3

Ahli Pemohon Ingatkan Pentingnya Unsur Eksternal
Komposisi BK DPR
Adrinof A. Chaniago dan Ikrar Nusa Bhakti
sebagai Ahli dari Pemohon sidang uji UU MD3,
Selasa (29/11).

Humas MK/Fitri Yuliana

K

eberadaan unsur eksternal
dalam
komposisi
Badan
Kehormatan (BK) di parlemen
sangat penting. Sebab, unsur
eksternal, kemungkinan besar, dapat
memberikan pandangan serta penilaian
yang lebih fair dan akuntabel terhadap
persoalan yang sedang ditangani oleh
BK. Dengan catatan, pihak luar tersebut
tidak terpengaruh atau terkooptasi oleh
kepentingan-kepentingan politik yang
melingkupinya.
Demikian hal itu dinyatakan oleh
Ikrar Nusa Bhakti salah satu ahli yang
dihadirkan Pemohon dalam sidang perkara
No. 59/PUU-IX/2011, Selasa (29/11) di
ruang sidang Pleno MK. “Anggota BK
jangan sampai masuk angin,” tegasnya.
Menurut Ikrar, unsur eksternal
tersebut bisa saja dari akademisi,
agamawan, wartawan, atau pihak lain yang
dianggap mampu dan kredibel mengemban
tugas sebagai anggota BK. Dalam hal ini,
BK yang dimaksud adalah BK pada DPR,
DPD, maupun DPRD sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 27/2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
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Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU MD3).
Andrinof A. Chaniago, ahli lainnya
yang dihadirkan oleh Pemohon, juga
membenarkan hal itu. Menurutnya, saat ini,
lembaga dewan (parlemen) di Indonesia
perlu pembenahan dalam hal sistem kelola
institusi. “Perbaikan sistem pengawasan
sangat perlu untuk memperbaiki kinerja
dewan,” ungkapnya. “Perlu ada sistem
kelola yang baik agar berjalan efektif dan
memberikan hasil yang optimal.”
Oleh karenanya, lanjut dia,
pelanggaran-pelanggaran etik yang terjadi
di institusi dewan harus ditindak secara
objektif dan independen. Dan untuk
mewujudkan sistem pengawasan yang
ideal tersebut, maka perlu dimasukkan
unsur eksternal (baca: bukan anggota
dewan) dalam komposisi BK. Jumlahnya
pun harus lebih dominan dibandingkan
anggota yang berasal dari internal.
Bahkan, dalam keterangan ahlinya,
Andrinof sempat menyinggung tuntutan
pembentukan Komite Etik. “Perlu untuk
mewujudkan tata kelola publik yang
baik,” tukasnya. “Menegakkan norma dan
etika tidak boleh jadi orang yang akan

diawasi. Jadi, nantinya tidak ada benturan
kepentingan.”
Menjawab
pertanyaan
Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva, yang me
nanyakan bahwa bukankah keanggotaan
majelis kehormatan memang biasanya
dari orang seprofesi saja adalah suatu
kewajaran.
Dengan
alasan,
yang
mengetahui kode etik profesi tertentu
adalah orang yang memang sehari-harinya
bekerja dalam bidang tersebut saja.
Akibatnya, dia bersifat eksklusif.
Andrinof mengatakan, hal itu
merupakan pandangan yang keliru.
Menurutnya, dewan bukanlah organisasi
profesi. Dia merupakan lembaga publik.
Oleh sebab itu, dia bertanggungjawab
kepada publik. “Tidak bisa disamakan
(dengan profesi lainnya),” tuturnya.
Sedangkan Ikrar menegaskan, “DPR itu
bukan suatu yang eksklusif,” katanya.
Apalagi, ini adalah berurusan dengan
politik. Kecenderungan politisi atau
pemegang kuasa adalah menyalahgunakan
kekuasaan.
Sebelumnya, dalam perkara ini
Pemohon menguji Pasal 123, Pasal 124
ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal
245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f,
Pasal 353 ayat (1) huruf f, Pasal 208 ayat
(2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2),
dan Pasal 378 ayat (2) UU No. 27/ 2009.
Pemohonnya adalah Judilherry Justam,
Chris Siner Key Timu, dan Muhammad
Chozin Amirullah.
Mereka beranggapan bahwa pe
negakan etika oleh BK di parlemen yang
tidak melibatkan unsur dari masyarakat,
berpotensi conflict of interest dan
penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota
DPR, DPD maupun DPRD. Sehingga,
BK yang hanya terdiri dari anggota dewan
adalah bertentangan dengan Konstitusi.
(Dodi/mh)

Pengujian UU Pajak Daerah

Laica Marzuki: Keliru, Menerapkan
Pajak Hiburan pada Golf
Laica Marzuki, Ahli dari Pemohon sedang
memberikan keterangan, Kamis (10/11).

Humas MK/Ganie

P

ungutan pajak (blasting) harus
didasarkan pada kaidah hukum
yang benar. Hampir semua
pungutan pajak, diturunkan dari
delegasi konstitusi. Namun, pengaturan
norma pelaksanaan pungutan pajak tidak
boleh bertentangan dengan konstitusi.
Norma UU yang didelegasikan dari
konstitusi tidak boleh bertentangan dengan
konstitusi. Norma UU yang bertentangan
dengan konstitusi, berarti melanggar
konstitusi.
Menjadikan objek pajak hiburan
terhadap golf selaku sasaran pemajakan
yang membebani kewajiban pajak
kepada pelaku usaha golf sebagaimana
termaktub dalam Pasal 42 ayat (2) huruf
g UU No. 28/2009 pada hakikatnya
merupakan
kekeliruan
perpajakan.
Paparan tersebut disampaikan Prof. Dr.
M. Laica Marzuki, SH, saat menjadi Ahli
Pemohon uji materi UU 28/2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam
persidangan di Mahkamah Konstitusi

(MK), Kamis (10/11). Sidang dengan
agenda mendengarkan keterangan ahli,
dilaksanakan oleh Panel Hakim yang
teridiri, Achmad Sodiki (Ketua Panel),
didampingi Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil
Mochtar, Anwar Usman, Maria Farida
Indrati, dan Muhammad Alim.
Persidangan Perkara No. 52/
PUU-IX/2011
mengenai
pengujian
konstitusionalitas Pasal 42 ayat (2) huruf
g UU 28/2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ini dimohonkan
oleh para pelaku usaha olah raga golf,
yaitu Asosiasi Pemilik Lapangan Golf
Indonesia, PT. Pondok Indah Padang Golf,
Tbk., PT. Padang Golf Bukit Sentul, PT.
Sanggraha 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 Tbk.
Pasal 42 ayat (2) huruf g menyatakan,
“Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah: g. permainan biliar, golf, dan
boling”. Para Pemohon keberatan dengan

rumusan tersebut yang mengkategorikan
suatu olahraga golf ke dalam kategori
hiburan mengakibatkan perlakuan yang
tidak sama terhadap para pelaku industri
olahraga. Oleh karena itu, menurut para
Pemohon, pasal tersebut bertentangan
dengan konstitusi yang menghendaki
adanya perlindungan, kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.
Lebih lanjut Laica menyatakan,
berdasarkan UU No. 3/2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional, golf tergolong
sebagai olahraga. Golf dipertandingkan
dalam pekan olahraga nasional (PON)
sejak penyelenggaraan PON VII tahun
1969 sampai dengan penyelenggaraan PON
XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur.
Golf juga dipertandingkan dalam SEA
Games XVI Tahun 2011. International
Federation for Golf atau Federasi
Internasional Golf merupakan bagian dari
International Olympic Committee (IOC).
Artinya, sebagai cabang olahraga, golf
telah dipertandingkan di tingkat dunia.
“Kami berpendapat bahwa Pasal 42
ayat (2) huruf g UU 28/2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan
dengan Pasal 28D Ayat (1) dan 28I Ayat
(2) UUD 1945,” tandas Laica.
Selain menghadirkan mantan Hakim
Konstitusi M. Laica Marzuki sebagai Ahli,
para Pemohon juga menghadirkan Prof.
Dr. Yusril Ihza Mahendra, Dr. Ir. Irawan,
MS dan H. Tb. Eddy Mangkuprawira,
SH, M.Si. Sedangkan pihak Pemerintah
menghadirkan dua orang Ahli, yaitu Dr.
Mahfud Sidik, M.Sc, dan Drs. Budi Sitepu.
Persidangan selanjutnya akan digelar pada
23 November 2011. (Nur Rosihin Ana/
mh)
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Pengujian UU Keimigrasian

Pemerintah dan DPR: Pencegahan ke Luar
Negeri Berikan Kepastian Hukum
Yusril Ihxa Mahendra selaku Pemohon dalam
sidang uji UU Keimigrasian, Rabu (16/11).

Humas MK/Yogi DJ

P

engujian
konstitusionalitas
materi UU Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian
(UU
Keimigrasian)
yang
dimohonkan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza
Mahendra, kembali digelar di Mahkamah
Konstitusi (MK), Rabu (16/11). Baik pihak
Pemerintah maupun DPR menerangkan
bahwa batas waktu pencegahan ke luar
negeri telah mengutamakan kepastian
hukum
dan
pencegahan
bersifat
sementara.
Keterangan pihak Pemerintah yang
disampaikan oleh Suwarsono, menyatakan
Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian
menentukan secara jelas jangka waktu
pencegahan terhadap seseorang untuk
keluar dari wilayah Indonesia. Menurut
Pemerintah, ketentuan tersebut telah
memberikan kepastian hukum karena telah
menentukan jangka waktu pencegahan dan
perpanjangan pencegahan secara limitatif
yaitu paling lama enam bulan.
“Apabila
setelah
pencegahan
berakhir dan tidak ada keputusan
perpanjangan pencegahan atau terdapat
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putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum yang tetap yang menyatakan
bebas atas perkara yang menjadi alasan
pencegahan, maka pencegahan tersebut
berakhir demi hukum, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat
(3) UU Keimigrasian,” terang Suwarno.
Sifat Sementara
Sementara itu pihak DPR dalam
keterangan yang disampaikan oleh Yahdil
Abdi Harahap menyatakan, Ketentuan
dalam Pasal 97 ayat (1) memberikan
kewenangan kepada Keimigrasian untuk
melakukan pencegahan sementara, yaitu
selama proses penyelidikan dan penyidikan
terhadap seseorang untuk bepergian ke
luar wilayah NKRI.
“Pencegahan tersebut dilihat dari kata
sementara, tidak akan bersifat tetap atau
terus-menerus seperti yang diistilahkan oleh
Pemohon yaitu seumur hidup, meskipun
pencegahan dapat diperpanjang setiap kali
dalam 6 bulan. Tetapi secara normatif
terdapat pembatasan bahwa hal tersebut
dalam kurun waktu proses penyelidikan
dan penyidikan,” terang Yahdi.

DPR menyatakan tidak sependapat
dengan dalil Yusril, sebab secara
normatif, ketentuan pasal yang diujikan
merupakan pilihan kebijakan atau legal
policy pembentuk UU dalam rangka
mempermudah dan memperlancar proses
penyelidikan dan penyidikan atau due
process of law.
“Dengan demikian, ketentuan Pasal
97 ayat (1) Undang-Undang a quo tidak
cukup alasan hukum untuk menyatakan
tidak memiliki kepastian hukum, sebab
ketentuan ini berlaku bagi setiap orang
yang diduga melakukan tindak pidana
dan karena tindak pidana tersebut untuk
proses penyelidikan dan penyidikan dapat
dikenakan pencegahan, dan hal itu berlaku
sementara selama proses penyelidikan dan
penyidikan berlangsung,” terang Yahdi.
Persidangan untuk perkara yang
diregistrasi dengan Nomor 64/PUUIX/2011 ini di laksanakan oleh sembilan
hakim konstitusi yang diketuai Moh.
Mahfud MD. Agenda sidang hari ini
yaitu mendengar keterangan Pemerintah,
DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan
Pemerintah. Sidang dibuka kembali pada
hari Rabu, 23 November 2011.
Sebagaimana
dalam
pokok
permohonan, Yusril merasa keberatan
dengan berlakunya Pasal 97 ayat (1) UU
Keimigrasian yang menyatakan “Jangka
waktu pencegahan berlaku paling lama
6 (enam) bulan dan setiap kali dapat
diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”.
Norma dalam pasal tersebut menurut
Yusril, mengandung tindakan sewenangwenang, karena tidak adanya kejelasan
mengenai batas waktu berapa kali boleh
memperpanjangnya. Ketentuan tersebut
menurut Yusril, bertentangan dengan Pasal
1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal
28E Ayat (1) UUD 1945. (Nur Rosihin
Ana/mh)

Pengujian UU Penyiaran

AJI Ungkap Pentingnya Public Domain
Pemohon dalam sidang uji UU Penyiaran, Selasa
(15/11).

Humas MK/Ganie

A

liansi Jurnalis Independen
(AJI) mengajukan permohonan
pengujian
Undang-Undang
(PUU) No. 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran terhadap UUD 1945,
Selasa (15/11). Perkara No. 78/PUUIX/2011 ini disidangkan untuk pertama
kalinya dengan agenda pemeriksaan
pendahuluan.
Sidang yang dipimpin Ketua Panel
Hakim Harjono dan didampingi oleh
Achmad Sodiki dan Ahmad Fadlil Sumadi
dihadiri oleh tiga orang perwakilan dari
pemohon. Ketiganya, yaitu Hendrayana
dari Lembaga Bantuan Pers, Umar Idris
dari Aliansi Jurnalis Independen, dan
Alvon Kurnia Palma dari Lembaga
Bantuan Pers.
Hendrayana menjelaskan pokok
permohonan Pemohon. Ia menjelaskan
jika suatu media menggunakan public
domain, maka regulasi yang diterapkan
untuk media tersebut haruslah sangat ketat.
“Ketika seseorang atau suatu badan
hukum telah diberi spektrum frekuensi
radio untuk jasa televisi dan radio, siaran

sebagai public domain, maka sebenarnya ia
telah diberi hak penyelenggaraan penyiaran
oleh negara, untuk menggunakannya
dalam kurun waktu tertentu di suatu
wilayah, siaran tertentu, dan tidak boleh
dipindah tangankan kepada orang atau
badan hukum lain, sekalipun berada dalam
holding company,” papar Hendraya.
Dikatakan Hendrayana, ada beberapa
alasan penting mengapa media yang
menggunakan public domain mempunyai
perbedaan dengan media yang tidak
menggunakan public domain. Pertama,
karena media tersebut menggunakan public
domain yang merupakan barang publik
sehingga penggunaannya harus diatur
secara ketat dan ditujukan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.
Selain itu, media penyiaran radio dan
televisi memiliki sifat meluas dan tersebar
secara cepat ke ruang-ruang keluarga.
“Ketika seseorang membaca koran
misalnya, maka kontrol atas apa yang dia
baca dan di mana membacanya akan sangat
tergantung kepada si pembaca. Namun,

media-media yang menggunakan public
domain karena sifatnya yang menyebar
dan meluas itu, muatan isi media tersebut
hampir tidak bisa dikontrol oleh audiencenya,” jelas Hendrayana.
Di negara demokrasi manapun, jika
suatu media menggunakan public domain,
regulasinya sangat ketat. Karena ketika
seseorang atau suatu badan hukum telah
diberi spektrum frekuensi radio untuk jasa
televisi dan radio, siaran sebagai public
domain, maka sebenarnya ia telah diberi
hak penyelenggaraan penyiaran oleh
negara
Alfon Kurnia Palma kemudian
melanjutkan penjelasan rekannya. Ia
mengatakan, pihaknya pada prinsipnya
memohon tafsir konstitusional terhadap
Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran
dinyatakan bertentangan dengan Pasal
28D, 28F, dan Pasal 33 UUD 1945. ”Jadi,
pada prinsipnya pada saat ini kita meminta
kepada Majelis Hakim untuk memberikan
tafsir konstitusional terhadap pelaksanaan
terhadap Pasal 18 ayat (1), Pasal 34 ayat
(4) UU Penyiaran,” tegas Alfon.
Alfon melanjutkan, pasal-pasal
tersebut dapat dinyatakan konstitusional
bila ditafsirkan sebagai suatu badan hukum
apa pun di tingkat manapun (induk) atau
anak perusahaan, atau perseorangan,
tidak boleh memiliki lebih dari satu izin
penyelenggaran penyiaran jasa penyiaraan
televisi yang berlokasi di suatu provinsi.
Sedangkan Pasal 34 ayat (4) UU
Penyiaran, diminta ditafsirkan sebagai
segala bentuk pemindahtanganan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan
penguasaan
dan/atau
kepemilikan
lembaga penyiaran dengan cara dijual,
dialihkan kepada badan hukum lain atau
perseorangan lain di tingkat mana pun,
induk atau anak perusahaan, bertentangan
dengan UU Penyiaran. (Yusti Nurul
Agustin/mh)
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Pengujian UU Gelar

Penerima Bintang Gerilya Menuntut Keadilan
Para penerima Bintang Gerilya dalam sidang uji
UU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
pada Selasa (22/11).

Humas MK/Ganie

J

ika para penerima Bintang
Gerilya tidak diperbolehkan
dimakamkan di Taman Makam
Pahlawan Kalibata, maka hal
tersebut telah merusak keadilan. Hal ini
disampaikan oleh salah seorang saksi
dalam sidang pengujian Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang
digelar di Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Selasa (22/11).
Perkara dengan Nomor 61/PUUIX/2011 ini dimohonkan oleh Letjen TNI
(Purn.) Rais Abin dan Mayjen TNI (Purn.)
Soekotjo Tjokroaminoto.
“Apa kesalahan kami (para
penerima Bintang Gerilya - Red.) sampai
ditolak dimakamkan di Taman Makam
Pahlawan (TMP) Kalibata? Lalu, apa
kami yang masih hidup setelah tahun
2006, akan melanggar undang-undang
jika dimakamkan di TMP Kalibata? Dan
bagaimana dengan teman-teman kami
yang sudah meninggal dan dimakamkan
di TMP Kalibata sebelum tahun 2006,
apa mereka juga melanggar hukum?” ujar
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Purbo Suwondo di hadapan Majelis Hakim
Konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD.
Salah satu Saksi Pemohon lainnya
menuturkan tidak akan ada Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
tanpa adanya perjuangan TNI dan rakyat.
Selain itu, saksi Pemohon menerangkan
pengkategorian bintang maupun tanda jasa
seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU
No. 20/2009 tersebut telah menimbulkan
diskriminasi.
“Jauhnya tingkat antara Bintang
Mahaputra dengan Bintang Gerilya adalah
hal yang diskriminasi. Padahal perjuangan
TNI dan rakyat yang menjadi salah satu
sebab penting tegaknya NKRI dan adanya
penghargaan bintang itu,” ujar saksi
Pemohon.
Sementara itu, Pemerintah mem
bantah semua dalil yang diungkapkan
oleh Pemohon. Perwakilan Pemerintah
mengungkapkan bahwa UU Nomor
20/2009 tidak bertentangan dengan
UUD 1945. UU Nomor 20/2009 tidak
diskriminatif karena telah mengatur

pembagian kelas dalam Pasal 6 ayat (1)
UU Nomor 20/2009.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon menguji Pasal 33 ayat (6)
dan Pasal 43 ayat (7) UU No. 20/2009.
Pemohon menyebutkan bahwa pasal-pasal
tersebut bertentangan dengan amanat
Pembukaan UUD 1945 alinea kedua.
Selain itu, pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan semangat dan suasana
kejiwaan perjuangan kemerdekaan bangsa
Indonesia dan bersifat diskriminatif
sehingga kalau ayat (6) ini ditiadakan
maka hak penerima bintang gerilya dan
bintang sakti akan tetap dapat diterima
masuk Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Menurut para Pemohon ketentuan
dalam Pasal 4 ayat (1) UU Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan yang tidak
mencantumkan gelar kehormatan veteran
Republik Indonesia telah menghilangkan
pengakuan, jaminan dan kepastian hukum
yang adil atas hak konstitusional para
Pemohon, sehingga bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat
(1) UU Gelar Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan telah tidak mengakui tidak
memberikan jaminan dan kepastian yang
adil atas kedudukan Bintang Gerilya yang
mengakibatkan hak konstitusional para
Pemohon yang dilindungi Pasal 28D Ayat
(2) UUD 1945 telah dilanggar.
Menurut para Pemohon ketentuan
dalam Pasal 33 ayat (6) UU Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan yang tidak
memberikan hak bagi penerima Bintang
Gerilya untuk dimakamkan di Taman
Makam Pahlawan Nasional Utama telah
bersifat diskriminatif dan mengecilkan
penghargaan yang diberikan negara. (Lulu
Anjarsari/mh)

Pengujian UU APBN

Pemerintah Anggap Permohonan Pemohon Tidak
Jelas
Pihak Pemerintah dalam sidang uji UU APBN,
Kamis (17/11).

Humas MK/Ganie

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang ketiga
perkara Pengujian UU No.
11/2011 tentang Perubahan
atas UU No. 10/2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2011 terhadap UUD 1945,
Kamis (17/11). Sidang yang dimohonkan
oleh Indonesian Human Rights Committee
for Social Justice (IHCS) dkk kali ini
beragendakan mendengarkan keterangan
Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari
Pemohon dan Pemerintah.   
Hadir dari Pihak Pemohon, yaitu
Gunawan, Yuna Farhan, Abdul Waidi, dan
Dani Setiawan selaku Pemohon prinsipal.
Hadir pula kuasa hukum Pemohon, yaitu
Janses E. Sihaloho, Ridwan Darmawan,
Muhamamad Taufkim Muji, Anton
Pebrianto, dan Dedi Debi Sinaga. Pihak
Pemohon pada persidangan kali ini juga
menghadirkan empat orang ahli, yaitu
Ahmad Erani Yustika (Guru Besar Ilmu
Ekonomi Kelembagaan Fakultas Ekonomi
Universitas
Brawijaya),
Revrisond

Baswir (Pengamat Ekonomi dari UGM),
Henry Thomas Simarmata, dan Dian
Simatupang.
Sedangkan dari Pihak Pemerintah
yang hadir kali ini, yaitu Mualimin Abdi
(Kementerian Hukum dan HAM), Ari
Wahyuni (Kementerian Keuangan), Indra
Surya (Kementerian Keuangan), Herry
Purnomo (Kementerian Keuangan), dan
Purwiyanto (Kementerian Keuangan).
Herry Purnomo mendapat kesempatan
awal sidang untuk menyampaikan
keterangan dari pihak Pemerintah
atas permohonan Pemohon. Herry
membacakan
bahwa
pemerintah
menganggap permohonan Pemohon
telah keliru, tidak jelas, tidak fokus
atau obscuur libel, terutama dalam
mengonstruksikan adanya pertentangan
antara UU dengan UUD 1945.
“Permohonan para Pemohon tidak
jelas atau obscuur libel karena Para
Pemohon tidak dapat menunjukkan secara
jelas pada bagian mana ataupun dalam
ketentuan pasal mana UU APBNP 2011

yang telah bertentangan dengan UUD
1945,” ujar Herry.
Ketidakjelasan yang dimaksud
Pemerintah terletak pada anggaran
pembangunan gedung DPR RI, anggaran
studi banding anggota DPR RI, dan
anggaran pembelian pesawat kepresidenan
yang dipersoalkan Pemohon. Seperti yang
diutarakan Harry, Pemerintah menganggap
Pemohon tidak menunjukkan ketentuan
dalam UU APBNP 2011 yang telah
bertentangan dengan UUD 1945.  
Ahli Pemohon yang pertama
menyampaikan keterangannya, Ahmad
Erani Yustika menjelaskan bahwa
sebenarnya Pemerintah memiliki dua
instrumen penting untuk menggerakkan dan
mengatur perekonomian, lewat kebijakan
fiskal melalui APBN dan kebijakan
moneter. Sejak tahun 1999, lanjut Erani,
kebijakan moneter menjadi kewenangan
Bank Indonesia. Karena itulah, meskipun
pemerintah dalam beberapa aspek masih
mungkin untuk mempengaruhi kebijakan
moneter, tetapi dengan melihat ruang yang
ada, kebijakan yang sepenuhnya menjadi
kendali pemerintah itu adalah kebijakan
fiskal, dalam hal ini lewat APBN.
Oleh karena itu, menurut Erani,
pemerintah memiliki kesempatan yang
sangat baik untuk betul-betul memanfaat
kan kebijakan fiskal ini untuk dua
kebutuhan pokok. Pertama, menjalankan
amanat konstitusi yang bisa dirujuk dari
UUD 1945 atau pun undang-undang
lain yang mencoba mengoperasionalkan
substansi dari Konstitusi. Kedua,
dalam formulasi penyusunan APBN, di
samping menjalankan amar konstitusi,
pengalokasiannya juga harus betul-betul
mencermati kebutuhan masyarakat yang
diperkirakan muncul pada saat APBN itu
dijalankan. (Yusti Nurul Agustin/mh)

November 2011 KONSTITUSI

29

RUANG SIDANG

Pengujian UU Panitia Urusan Piutang Negara

Merasa Dirugikan, Pemohon
Lakukan Uji Materi
Pemeriksaan pendahuluan sidang pengujian UU
Penyelenggaran Pemilu, tampak para Pemohon,
Jumat (4/11).

Humas MK/GANIE

P

eraturan Pemerintah Pengganti
UU No. 49/1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara diuji ke
Mahkamah Konstitusi (MK).
Sidang pertama digelar Kamis (10/11) di
Ruang Sidang Panel MK. Panel Hakim
yang menyidangkan perkara ini terdiri atas
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva (Ketua
Panel), Achmad Sodiki, dan M. Akil
Mochtar. Perkara ini teregistrasi dengan
No. 77/PUU-IX/2011.
Pada kesempatan itu hadir Kuasa
Hukum Pemohon, Gradios Nyoman Tio
Rae, dkk. Adapun Pemohon Prinsipal
dalam perkara ini terdiri dari beberapa
perusahaan penjual aspal curah yang
hingga saat ini masih dianggap sebagai
debitur bermasalah pada PT. Bank Negara
Indonesia, tbk. Di antaranya adalah PT.
Bumi Aspalindo Aceh dan PT Sarana
Aspalindo Padang.
Para Pemohon beranggapan telah
dirugikan karena adanya perlakuan yang
tidak adil atau sama oleh pihak Bank
Negara yang hanya memberikan potongan
utang pokok terhadap debitur lain.
Padahal, menurut Pemohon, pihaknya
lebih kooperatif dibandingkan para
pengusaha yang telah mendapat potongan
utang pokok tersebut. Utang-utang ini
merupakan imbas dari krisis moneter
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pada medio 1997-1998 silam yang sempat
membuat banyak perusahaan di Indonesia
kolaps, bahkan hingga gulung tikar.
Selain itu, menurut Pemohon, UU
yang diuji tersebut, sudah tidak relevan
lagi dengan kondisi perekonomian saat
ini. “Terlalu kaku karena tidak ada
memberikan keringanan atau upaya
alternatif untuk menyelesaikan masalah,”
ungkap Gradios. “Pelaku usaha sangat
dibebani atas ketentuan ini.”
Selain itu, lanjut dia, ketentuan
dalam UU tersebut sulit dipahami. “Baik
dengan asas normatif ataupun asas
lainnya,” katanya.
Pemohon juga beranggapan tidak
adanya kompromi, tidak adanya pemberian
keringanan ataupun tidak adanya upaya
alternatif penyelesaian permasalahan
lainnya yang diberikan oleh negara selaku
kreditur kepada para debiturnya. Sehingga
penyebabnya para debitur yang sebagian
besar adalah pelaku usaha sangat terbebani
dalam hal pertanggungjawaban atas utangutangnya.
Bahwa kerugian konstitusional atas
berlakunya Undang-Undang Nomor 49
Tahun 1960 tersebut, sesungguhnya tidak
hanya menimpa para Pemohon saja, tetapi
juga menimpa para debitur maupun para
pelaku usaha lainnya yang mendapatkan

fasilitas kredit dari bank BUMN. Oleh
karenanya, sulit dipahami dengan akal sehat,
baik melalui asas normatif maupun asasasas lainnya. Apabila pemerintah sebagai
penyelenggara negara tidak berpihak
kepada kepentingan bangsanya dan masa
depan perekonomian nasionalnya.
Di samping itu, dengan masih ber
lakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara sampai saat ini, maka secara
nyata telah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 Perubahan khususnya
Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan
berdasarkan atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan, dan
kesatuan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, Pemohon meng
anggap, UU No. 49/1960 tersebut telah ber
tentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945, terutama Pasal 28D Ayat (1) dan
Pasal 33 Ayat (4). “Pasal-pasal dalam UU
a quo seharusnya tidak berlaku lagi karena
telah diatur dalam UU tentang perbankan,”
paparnya. Beberapa diantaranya UU yang
terkait hal ini sudah diatur dalam UU No.
10/1998 tentang Perubahan Atas UU No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU
No. 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara, serta UU No. 40/2007 tentang
Perseroan Terbatas.
Setelah mendengarkan pokok-pokok
permohonan, Panel Hakim pun kemudian
memberikan beberapa saran kepada
Pemohon, antara lain terkait legal standing,
kerugian konstitusional Pemohon, serta
akibat hukum jika permohonan dikabulkan
oleh Mahkamah. (Dodi/mh)

PHPU Provinsi Aceh

Calon Perseorangan Tidak Bertentangan dengan
UUD 1945 dan MoU Helsinki

Pihak Pemohon dalam sidang pembacaan putusan PHPU Aceh, pada Kamis
(24/11) di Ruang Sidang Pleno MK.

S

engketa Pemilihan Umum Kepala
Daerah (Pemilukada) Aceh yang
diajukan oleh Ir. H.T.A. Khalid,
M.M. (Bakal Calon Gubernur
Aceh) dan Fadhlullah (Bakal Calon
Bupati Pidie) memasuki tahap pengucapan
putusan di Mahkamah Konstitusi (MK),
Kamis (24/11) sore. Dalam amar putusan
Perkara
No.
108/PHPU.D-IX/2011,
Mahkamah
mengabulkan
sebagian
permohonan. “Mengabulkan permohonan
para Pemohon untuk sebagian,” kata
Ketua Pleno Mahfud MD, didampingi
para hakim konstitusi lainnya.
Mahkamah juga memutuskan, calon
perseorangan dalam Pemilukada Aceh
tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak melanggar butir 1.2.2 Memorandum
of Understanding between the Government
of the Republic of Indonesia and the Free
Aceh Movement (Nota Kesepahaman
antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Gerakan Aceh Merdeka). Kemudian
Mahkamah
menyatakan
berwenang

Humas MK/Annisa Lestari

mengadili sengketa hasil Pemilukada
di Provinsi Aceh. Terakhir, menolak
permohonan para Pemohon untuk selain
dan selebihnya.
Pangkal
persoalan
yang
melatarbelakangi sengketa Pemilukada
Aceh ini menyangkut tiga hal yaitu
mengenai calon perseorangan; kedudukan
KIPAceh dan Qanun; dan terakhir mengenai
penyelesaian
sengketa
Pemilukada.
Mengenai calon perseorangan, Pasal 256
UU No. 11/2006 dan Pasal 33 Qanun No.
7/2006 tentang Perubahan Kedua Atas
Qanun No. 2/2004 tentang Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Qanun 7/2006) menyatakan perseorangan
dapat mengajukan diri atau mencalonkan
diri sebagai pasangan Bakal Calon kepala
daerah di Aceh. Sementara itu, menurut
Pasal 59 UU No. 32/2004, pasangan calon
kepala daerah hanya dapat diajukan oleh
partai politik atau gabungan partai politik.

Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal
23 Juli 2007, menegaskan calon
perseorangan tidak bertentangan dengan
UUD 1945. Putusan tersebut didasarkan,
antara lain, pada pertimbangan praktik
di Aceh yang memperbolehkan calon
perseorangan, sehingga Pasal 56 ayat
(2) UU No. 32/2004 dan pasal serta ayat
terkait, yang membatasi bahwa calon
kepala daerah hanya dapat diajukan oleh
partai politik atau gabungan partai politik,
adalah bertentangan dengan UUD 1945.
Berdasarkan putusan tersebut
tampak
tegas
diperbolehkannya
perseorangan menjadi calon dalam
Pemilukada untuk daerah lain di Indonesia,
yang justru belajar dari masyarakat
Aceh yang bertujuan, antara lain, untuk
meningkatkan nilai demokrasi dalam
pemilihan kepala daerah. Selanjutnya
sebagai implementasi dari putusan
tersebut, pada tahun 2008 diundangkan
UU No. 12/2008 yang antara lain memuat
materi mengenai calon perseorangan.
Meskipun UU No. 11/2006
maupun Qanun 7/2006 membatasi calon
perseorangan hanya untuk Pemilukada
tahun 2006 saja, hal ini tidak berarti
bahwa rakyat Aceh hanya berhak satu kali
saja untuk mengusung calon perseorangan
dalam Pemilukada. Dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUVIII/2010 bertanggal 30 Desember
2010, calon perseorangan yang semula
diperbolehkan hanya satu kali saja, yaitu
pada Pemilukada tahun 2006, menjadi
diberlakukan untuk pemilihan-pemilihan
kepala daerah setelahnya.
Memperkuat MoU Helsinki
Mahkamah berpendapat putusan
tersebut tidak bertentangan dengan
kehendak masyarakat Aceh sebagaimana
telah dituangkan dalam Memorandum of
Understanding between the Government
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of the Republic of Indonesia and the Free
Aceh Movement (Nota Kesepahaman
antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Gerakan Aceh Merdeka) yang
ditandatangani di Helsinki, Finlandia,
pada 15 Agustus 2005 (MoU Helsinki).
MoU Helsinki justru memperkuat
kehendak masyarakat Aceh, karena
MoU Helsinki menyatakan bahwa, ”The
parties commit themselves to creating
conditions within which the government
of the Acehnese people can manifested
through a fair and democratic process
within the unitary state and constitution
of the Republic of Indonesia (Para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi
sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat
diwujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam negara kesatuan
dan konstitusi Republik Indonesia)”.
Dengan
demikian
menurut
Mahkamah, tidak benar pendapat yang
menyatakan bahwa MoU Helsinki
bagi calon perseorangan untuk semua
Pemilukada di Aceh hanya berlaku satu
kali. Sebab dari dua butir kesepahaman
MoU Helsinki tampak jelas bahwa calon
perseorangan diperbolehkan. Hak rakyat
Aceh untuk memilih calon perseorangan
diberikan untuk pemilihan bulan April
2006 dan setelahnya (thereafter), tidak
hanya untuk satu kali saja.
Mengenai KIP Aceh, kedudukan
KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sama
dengan penyelenggara Pemilu di daerah
lainnya di Indonesia, yaitu mempunyai
sifat tetap, memiliki hubungan hierarkis
dengan penyelenggara pemilihan umum
nasional (KPU), serta dalam melaksanakan
tugasnya bersifat mandiri, independen,
non partisan, dan bebas dari pengaruh
kekuasaan apapun. Perbedaannya terletak
pada penyebutan dan adanya pengaturan
dalam Qanun. Sehingga tata cara
pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh
berpedoman pada Qanun.
Kendati demikian, Qanun tersebut
harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau
putusan pengadilan. Logika hukumnya,
Qanun hanya mengatur materi yang
tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, atau mengatur lebih lanjut
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Putusan PHPU Aceh Putusan
ini menguatkan putusan sela MK
No.108/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 2
November 2011. Mahkamah dalam amar
putusan juga memerintahkan Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan
KIP Pemilihan Kab./Kota melanjutkan
pelaksanaan tahapan, program, dan
jadwal penyelenggaraan pemilihan umum
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati, Walikota/Wakil Walikota Provinsi
Aceh.
Buka Kembali Pendaftaran Pasangan
Calon
Seperti diketahui, sebelumnya
MK telah menjatuhkan putusan sela
terhadap PHPU Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Aceh 2011, yang
dimohonkan oleh H.T.A. Khalid Bakal
Calon Kepala Daerah Provinsi Aceh, dan
Fadhlullah Bakal Calon Kepala Daerah
Kabupaten Pidie, Rabu (2/11). Dalam
Perkara
No.
108/PHPU.D-IX/2011,
MK memerintahkan membuka kembali
pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/
Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh.
Pihak Terkait dalam perkara ini
adalah Irwandi Yusuf selaku Gubernur
Aceh dan Bakal Calon Gubernur Peserta
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Mahkamah berpendapat
putusan tersebut tidak
bertentangan dengan
kehendak masyarakat Aceh
sebagaimana dituangkan
dalam Memorandum of
Understanding between the
Government of the Republic of
Indonesia and the Free Aceh
Movement yang ditandatangani
di Helsinki, Finlandia, pada 15
Agustus 2005.

Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh
2011, dan yang menjadi Termohon adalah
Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Provinsi Aceh.
Sebelum putusan sela dijatuhkan,
Mahkamah telah membaca permohonan
dan mendengar keterangan dari para
Pemohon, mendengar keterangan dan
membaca jawaban tertulis dari Termohon
dan Terkait. “Memeriksa bukti-bukti dari
para Pemohon, mendengar keterangan Ahli
dan Saksi dari para Pemohon, mendengar
keterangan DPR Aceh, mendengar
keterangan Pemerintah Provinsi Aceh,
mendengar keterangan KPU, mendengar
keterangan Kementerian Dalam Negeri,”
tutur Mahkamah.
Mahkamah
juga
perlu
menimbang bahwa sebagai akibat telah
ditetapkannya tahapan, program, dan
jadwal penyelenggaraan Pemilukada
Aceh oleh KIP Aceh, dan terhentinya
pembahasan Qanun mengenai tata cara
pelaksanaan tahapan Pemilukada Aceh.
Maka, mengakibatkan adanya pengaturan
mengenai Pemilukada Aceh yang
menyebabkan ketidakpastian hukum.
Selain itu, Qanun lama juga
perlu diubah karena mengandung
kekurangsempurnaan.
”Namun,
perubahannya pun belum juga berhasil
dilakukan, bahkan pembahasannya terhenti,
sehingga Mahkamah perlu menjatuhkan
putusan sela,” urai Mahkamah.
Berdasarkan UUD 1945 dan
UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
dalam amar putusan, mengadili, sebelum
menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan
Termohon untuk membuka kembali
pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/
Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota, untuk memberi
kesempatan kepada bakal pasangan calon
baru yang belum mendaftar, baik yang
diajukan oleh partai politik, gabungan
partai politik, maupun perseorangan,
sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan
sela ini diucapkan.
“Menyesuaikan tahapan, program
dan jadwal penyelenggaraan pemilihan
umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/
Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota
dalam Provinsi Aceh, sebagai akibat
putusan sela ini;” tulis Mahkamah. (Nur
Rosihin Ana/Shohibul Umam/mh)

PHPU Provinsi Banten

Dalil Pemohon Tak Terbukti, MK Tolak
Permohonan Pemohon PHPU Banten

Saat pembacaan putusan sidang PHPU Banten, Selasa (22/11). Para Pemohon terlihat
sedang menunggu putusan Majelis Hakim.

M

eskipun
Mahkamah
Konstitusi meyakini bahwa
tindakan politik uang
dan keberpihakan aparat
pemerintahan memang terjadi dalam skala
tertentu dan menguntungkan masingmasing pihak, baik Pihak Terkait maupun
Pemohon, namun menurut Mahkamah,
khususnya terhadap dalil Pemohon,
tidak menemukan adanya pelanggaran
Pemilukada yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif dalam Pemilukada
Provinsi Banten 2011. Hal tersebut
dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan
Perkara Nomor 114/PHPU.D-IX/2011.
“Permohonan Pemohon tidak
terbukti menurut hukum,” ucap Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
saat membacakan konklusi putusan dalam
sidang pembacaan putusan, Selasa (22/11)
sore, di Ruang Sidang Pleno MK.

Perkara tersebut dimohonkan oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2,
Wahidin Halim - Irna Narulita. Sedangkan
sebagai Pihak Terkait dalam perkara
ini adalah Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Terpilih, Ratu Atut
Chosiyah - Rano Karno.
“Bahwa dalil-dalil mengenai
politik uang, intimidasi, perusakan,
kekerasan, dan lain sebagainya ternyata
memang ada dan terjadi, namun tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
perolehan
suara
masing-masing
pasangan calon,” tulis Mahkamah
dalam putusan setebal 467 halaman itu.
Oleh karena itu, meskipun
semua hal tersebut tidak berpengaruh
atas peringkat perolehan suara sehingga
tidak dapat mengubah hasil Pemilukada,
namun Mahkamah mengingatkan bahwa

Humas MK/Andhini SF

persoalan-persoalan tersebut tetap dapat
ditindak-lanjuti, bahkan harus diteruskan
kepada aparat yang berwajib.
“Selanjutnya
diajukan
ke
pengadilan umum sebagai perkara pidana,
baik tindak pidana umum maupun tindak
pidana korupsi,” tegas Mahkamah.
Penindakan terhadap pelanggaranpelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran
terhadap ketentuan Pemilukada maupun
terhadap ketentuan perundang-undangan
secara umum, lanjut Mahkamah, harus
dilakukan agar tidak terulang lagi hal-hal
yang sama di masa depan.
Selain itu, semua kejadian selama
Pemilukada dapat menjadi pendidikan
politik bagi pasangan calon, pemilih,
aparat pemerintah, dan penyelenggara
Pemilukada.
“Demokrasi
bukan
sekadar
pemungutan dan rekapitulasi suara,
November 2011 KONSTITUSI
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Para pengunjung sidang
putusan PHPU Banten,
tumpah ruah hingga di luar
ruang sidang.

Humas MK/Andhini SF

melainkan
kebebasan
masyarakat
pemilih untuk menyuarakan pilihannya
tanpa disertai intimidasi, paksaan, dan
kekerasan, baik secara ekonomi, sosial,
maupun politik,” ingat Mahkamah.
Begitu pula terhadap dalil-dalil
Pemohon lainnya, antara lain terkait
Permasalahan Daftar Pemilih Sementara
(DPS) dan Daftar Pemilih Tetap
(DPT), keberpihakan penyelenggara
pemilukada, kesalahan cetak Formulir
C1 dan C2 KWK, dan penggunaan
software yang menguntungkan pasangan
calon tertentu, menurut Mahkamah
hal-hal itu juga tidak terbukti.
Salah Objek
Sementara itu, terhadap dua
permohonan lainnya, yakni Perkara
Nomor 115/PHPU.D-IX/2011 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon
Nomor Urut 3, Jazuli Juwaini - Makmun
Muzakki dan Perkara Nomor 116/
PHPU.D-IX/2011 yang dimohonkan
oleh Bakal Pasangan Calon, Dwi Jatmiko
- Tjejep Mulyadinata, Mahkamah
berpendapat permohonan Pemohon salah
objek (error in objecto).
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Mahkamah beranggapan, Pemohon
tidak memenuhi syarat permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (1) UU No. 32/2004 sebagaimana
diubah terakhir dengan UU No. 12/2008
dan Pasal 4 PMK 15/2008. Bahwa
berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU
32/2004 juncto Pasal 4 PMK 15/2008
objek perselisihan pemilukada adalah

“Demokrasi bukan
sekadar pemungutan
dan rekapitulasi suara,
melainkan kebebasan
masyarakat pemilih untuk
menyuarakan pilihannya
tanpa disertai intimidasi,
paksaan, dan kekerasan,
baik secara ekonomi,
sosial, maupun politik.”

Mahkamah

sebagai berikut: Pasal 106 ayat (1) UU
32/2004 juncto UU 12/2008, menentukan,
“Keberatan terhadap penetapan hasil
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah … dan seterusnya.”
Demikian pula Pasal 4 PMK
15/2008 menegaskan, “objek perselisihan
Pemilukada adalah hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon
yang mempengaruhi penentuan pasangan
calon yang dapat mengikuti putaran kedua
pemilukada, atau terpilihnya pasangan
calon sebagai kepala daerah dan wakil
kepala daerah.
Bahwa berdasarkan ketentuan
di atas, jelas bahwa objek sengketa
Pemilukada yang dimaksud adalah hasil
rekapitulasi penghitungan perolehan
suara yang ditetapkan oleh Termohon.
Oleh sebab itu, Mahkamah akhirnya
menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima.
“Mengabulkan Eksepsi Termohon
dan Pihak Terkait,” ujar Mahfud yang
langsung disambut suara gemuruh para
pendukung Pihak Terkait. (Dodi/mh)

PHPU Kab. Buru

MK Tolak Permohonan Pasangan Bakir
Lumbessy-Etha Aisya Hentihu
MK akhirnya memutuskan
menolak permohonan Pemohon
PHPU Buru, Senin (21/11).

D

alil terjadinya pelanggaran
sistematis,
terstruktur,
dan massif yang diusung
pasangan Bakir LumbessiEtha Aisya Hentihu dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Pemilukada) Kabupaten Buru
Tahun 2011, tidak beralasan menurut
hukum. Walhasil, Mahkamah menyatakan
menolak permohonan pasangan peserta
Pemilukada Kab. Buru Tahun 2011 dengan
nomor urut 3 ini.
“Dalam
pokok
permohonan,
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” kata Ketua Sidang Pleno
Moh. Mahfud MD saat membacakan
amar putusan perkara No. 113/
PHPU.D-IX/2011, pada Senin (21/11)
bertempat di Ruang Sidang Pleno,
lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah berpendapat, setelah
mencermati dengan seksama dalil
Pemohon, memeriksa dan menilai alat
bukti Pemohon, jawaban KPU Kab. Buru
(Termohon), dan keterangan Bawaslu,

Humas MK/Fitri Yuliana

diperoleh fakta hukum bahwa dalil
Pemohon mengenai proses pengangkatan
Panwaslukada Kab. Buru bertentangan
dengan Pasal 71 dan Pasal 94 ayat (2)
UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, menurut Mahkamah,
tak berhubungan dengan kewenangan
Termohon. Hal ini menurut Mahkamah
juga tak ada hubungannya dengan
perselisihan hasil Pemilukada Kab. Buru
yang menjadi kewenangan Mahkamah
sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1)
UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d
UU 8/2011 tentang Perubahan Atas UU
24/ 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
juncto UU 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No.
48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kemudian mengenai tudingan
Pemohon terhadap Bupati Buru Husni
Hentihu, yang dianggapnya tidak netral,
melakukan provokasi, intimidasi dan
memberhentikan pegawai negeri sipil
(PNS). Mahkamah memperoleh fakta
hukum bahwa pemberhentian PNS atas

nama ABD Madjid Hentihu dari jabatan
struktural telah mendapat pertimbangan
dari Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat).
Begitu pula dalil Pemohon
mengenai penarikan traktor dan sepeda
motor dinas. Penarikan tersebut sudah
sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang ada dalam rangka pengamanan
terhadap aset daerah/instansi pemerintah/
rumah pejabat daerah. Tak terbukti ada
hubungan penarikan tersebut dengan
Pemilukada Kab. Buru karena surat
penarikan sepeda motor ditandatangani
oleh Plt. Kepala Satpol Pamong
Praja Kabupaten Buru tertanggal 18
Agustus 2011 yang sudah dekat dengan
Pemilukada.
Sedangkan mengenai penarikan
traktor, sebelumnya sudah dilakukan
beberapa kali teguran melalui petugas di
lapangan karena penggunaannya tidak
untuk kepentingan kelompok petani. Oleh
karena itu dalil Pemohon tidak beralasan
menurut hukum. (Nur Rosihin Ana/mh)
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PHPU Kab. Sarmi

Permohonan: Dua Ditolak, Satu Tidak Diterima
Para pengunjung sidang
pembacaan putusan
PHPU Sarmi, Selasa
(1/11).

Humas MK/GANIE

P

ermohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Sarmi 2011, dalam
Perkara Nomor 105 dan 106/PHPU.DIX/2011 ditolak seluruhnya oleh Mahkamah
Konstitusi (MK), kecuali Perkara Nomor
107/PHPU.D-IX/2011, yaitu dinyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian disampaikan oleh pimpinan sidang
Moh. Mahfud MD dalam membacakan
Amar Putusan, Selasa (1/11), di ruang sidang
Pleno MK.
Para Pemohon dalam Perkara
No. 105 yakni Korneles Melky Daufera
dan Adrian Roy Senis, Pemohon
mendalilkan Termohon selaku KPU Kab.
Sarmi telah melakukan kesalahan dalam
merekapitulasi hasil penghitungan suara
pada 30 September 2011. Terkait dengan
tuduhan tersebut, menurut Mahkamah,
Pemohon tidak mengajukan saksi dan bukti
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surat/tulisan untuk membuktikan dalilnya.
Sementara, Termohon telah mengajukan
bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti
T-1. “Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak
jelas dan kabur, karena dalil Pemohon
tidak terbukti dan tidak beralasan,” tulis
Mahkamah.
Pemohon (Perkara No. 105)
mendalilkan Termohon telah melakukan
kesalahan prosedur pada saat rapat
pleno rekapitulasi penghitungan suara
di tingkat kabupaten karena Termohon
tidak melakukan tabulasi data tiap distrik
yang berguna untuk para saksi dalam
mencocokkan data jumlah pemilih dengan
surat suara. Guna membuktikan dalilnya
Pemohon mengajukan Saksi Salmon
Wamea dan Richard Tonjau yang pada
pokoknya menerangkan bahwa pada saat
rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara
Termohon tidak melakukan tabulasi data
per distrik.

Terhadap dalil Pemohon tersebut,
Termohon membantah dan menyatakan
bahwa Termohon dalam melaksanakan
rekapitulasi penghitungan suara di
tingkat kabupaten mendasarkan pada
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
Distrik (PPD) di masing-masing Distrik
(Model DAKWK.KPU) yang diperoleh
dari Berita Acara Penghitungan Perolehan
Suara yang dilakukan di tingkat TPS.
Setelah Mahkamah mempelajari
dan mencermati dalil Pemohon, dalil
bantahan Termohon, dan memeriksa
bukti-bukti Termohon secara saksama,
menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak
dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup
meyakinkan, oleh karena itu menurut
Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti
dan tidak beralasan hukum.
Walaupun Pemohon mendalilkan
banyak
pelanggaran-pelanggaran

lainnya, tetapi menurut Mahkamah,
pelanggaran tersebut tidak dibuktikan
dengan bukti yang menyakinkan secara
terstruktur, sistematis, dan masif
yang secara signifikan memengaruhi
perolehan suara Pemohon, kemudian
melampaui perolehan suara Pihak
Terkait. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti
dan tidak beralasan menurut hukum.
Sementara itu, Berthus KyeuKyeu dan Isak S. Wersemetawar pada
Perkara No. 106 mendalilkan bahwa
adanya dukungan partai politik ganda
terhadap pasangan calon nomor urut
5 dan pasangan calon nomor urut 4.
menurut Mahkamah, bukti tulisan
dan saksi dari Pemohon tidak cukup
membuktikan tuduhan tersebut.
“Karena sesuai dengan hasil
penilaian verifikasi partai politik dan bakal
calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi
yang dilakukan oleh Termohon pada
tanggal 29 Desember 2010 (vide bukti
T-115 dan bukti T-116) yang ternyata Pihak

Terkait telah melampaui syarat minimal
prosentase dukungan partai politik,” jelas
Mahkamah.
Kemudian,
Pemohon
juga
mendalilkan adanya proses pengadaan dan
pendistribusian logistik Pemilukada yang
diselenggarakan tanpa melalui tender
tetapi dengan cara menunjuk langsung
perusahaan pencetak surat suara. Menurut
Mahkamah, tuduhan yang didalilkan
Pemohon tidak bisa membuktikan baik
secara lisan ataupun tulisan berkenaan
dengan penunjukan langsung dalam proses
pengadaan logistik.
”Dengan demikian dalil a quo
tidak terbukti menurut hukum,” tegas
Mahkamah.
Sedangkan, Perkara Nomor 107
yang diajukan oleh George Weyasu dan
Nicanor Dimo mendalilkan bahwa saksi
Pemohon menyatakan tidak menerima
salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011

(Berita Acara DB-KWK dan Berita Acara
DB1-KWK) pada hari itu juga, melainkan
pada 4 Oktober 2011.
Kemudian Mahkamah berpendapat
bahwa dengan kehadiran saksi-saksi
Pemohon, yaitu antara lain Sekretaris
Tim Sukses Pemohon bernama Lamek
Yohanes Warisal pada Rapat Pleno KPU
Kabupaten Sarmi tanggal 30 September
2011 dalam rangka Rekapitulasi Hasil
Penghitungan
Suara
Pemilukada
Kabupaten Sarmi membuktikan bahwa
Pemohon secara hukum telah mengetahui
hasil perolehan suara masing-masing
Pasangan Calon pada 30 September 2011.
Tetapi,
walapun
Mahkamah
berwenang
memeriksa,
mengadili,
dan memutus permohonan a quo dan
Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing), namun karena eksepsi
Pihak Terkait terbukti yaitu permohonan
diajukan telah melampaui tenggang waktu
yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan maka pokok permohonan tidak
dipertimbangkan. (Shohibul Umam/mh)

November 2011 KONSTITUSI

37

RUANG SIDANG

PHPU Kab. Mentawai

Pelanggaran Tidak Terstruktur, Sistematis dan
Masif, MK Tolak Permohonan

S

idang
pembacaan
putusan
Perkara Nomor 112/PHPU.DIX/2011
dalam
sengketa
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kabupaten Kepulauan
Mentawai 2011, digelar di Mahkamah
Konstitusi
(MK),
Jumat
(10/11)
malam. Dalam amar putusannya, MK
menyatakan dalam eksepsi, menolak
eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.
Sedangkan dalam pokok permohonan
menyatakan
menolak
permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian disampaikan oleh
ketua sidang pleno, Moh. Mahfud
MD yang didampingi oleh para hakim
konstitusi lainnya, saat membacakan
amar putusan. Permohonan tersebut,
dimohonkan oleh Antonius dan Melki
selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dalam pertimbangannya, Pemohon
mendalilkan bahwa Termohon selaku
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU)
Kabupaten Kepulauan Mentawai telah
melakukan pelanggaran-pelanggaran yaitu
penggelembungan jumlah Daftar Pemilih
Tetap (DPT). Terhadap dalil tersebut,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak
dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup
menyakinkan Mahkamah. Sedangkan
dalam
pendapat
selanjutnya
MK
menyatakan, “Termohon dalam melakukan
penyusunan DPT telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,” terang Mahkamah.
Selain itu, terkait dengan
tuduhan Pemohon tentang tidak ada
pendistribusian kartu pemilih dan
surat undangan memilih kepada
masyarakat pemilih di beberapa
kecamatan yang merupakan basis
Pemohon. Mahkamah menilai, dalil
Pemohon tidak didukung oleh buktibukti yang cukup menyakinkan.
Menurut hukum, lanjut Mahkamah,
walaupun Pemilih tidak mendapatkan
undangan untuk memilih, sesuai Putusan
Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009,
tanggal 6 Juli 2009, “Tetap dapat memilih
dengan menunjukkan identitasnya yaitu
KTP, kartu keluarga, atau paspor yang
masih berlaku.”

38

KONSTITUSI November 2011

Pihak Termohon dalam sidang pembacaan putusan PHPU Mentawai, pada Jumat (10/11).

Hal itu, diperkuat dengan adanya
keterangan tertulis Panwaslu Kab.
Kepulauan Mentawai yang menerangkan
bahwa Panwaslu tidak pernah menerima
laporan dari masyarakat mengenai
tidak terdistribusinya kartu pemilih
dan surat undangan memilih kepada
masyarakat. Dengan demikian menurut
Mahkamah,
dalil
Pemohon
tidak
terbukti dan tidak beralasan hukum.
Selanjutnya, berkaitan dengan
dalil Pemohon bahwa Termohon telah
melakukan pelanggaran dengan cara
membiarkan anak di bawah umur, seperti
siswa sekolah SD dan siswa sekolah SMP.
Mahkamah beranggapan bahwa dalil
Pemohon tersebut tidak dibuktikan oleh
bukti-bukti yang cukup menyakinkan
Mahkamah.
“Seandainya pun ada pelanggaran
seperti yang didalilkan oleh Pemohon,
quod non, pelanggaran tersebut tidak
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
yang memengaruhi perolehan suara
masing-masing pasangan calon,” jelas
Mahkamah.
Sementara itu, tuduhan Pemohon
terhadap Pihak Terkait yaitu Yudas

Humas MK/GANIE

Sabaggalet dan Rijel Samaloisa, telah
melakukan intimidasi kepada masyarakat
transmigrasi SP 1, SP 2, dan SP 3 (sebutan
lain dari nama desa - Red.), Kec. Sipora
Utara. Menurut Mahkamah, Pemohon
mendalilkan tidak didukung oleh bukti yang
cukup. Sedangkan, Panwaslu berdasarkan
keterangan tertulisnya mengatakan bahwa
Panwaslu telah menerima laporan seperti
yang didalilkan oleh Pemohon, dan
terhadap laporan tersebut, Panwaslu telah
mengundang pelapor untuk diklarifikasi,
namun
pelapor
tidak
membalas
undangan tersebut. Dengan demikian,
menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak
terbukti dan tidak beralasan hukum.
Dari keseluruhan rangkaian fakta
dalam persidangan, menurut Mahkamah
pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan
oleh Pemohon tidak terbukti bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif, serta
tidak signifikan memengaruhi hasil
Pemilukada yang menentukan keterpilihan
pasangan calon.
“Sehingga permohonan Pemohon
tidak terbukti secara hukum,” tegas
Mahkamah. (Shohibul Umam/mh)

PHPU Kab. Kampar

Tidak Beralasan Hukum, MK Tolak
Permohonan Bakal Pasangan Calon

S

etelah
melalui
rangkaian
persidangan panel, perkara PHPU
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Kampar, Riau
sampai pada agenda pengucapan putusan,
Kamis (10/11). Dalam amar putusan yang
dibacakan Mahkamah yang dibacakan
langsung oleh Ketua MK Mahfud MD,
Mahkamah menolak eksepsi Termohon
dan eksepsi Pihak Terkait, sedangkan
terkait pokok perkara, Mahkamah menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
“Amar
Putusan.
Mengadili,
menyatakan. Dalam eksepsi, menolak
eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak
Terkait. Dalam Pokok Perkara, menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
ucap Mahfud sebagai Ketua Majelis Hakim
saat membacakan amar putusan Mahkamah.
Dalam pertimbangan hukum untuk
perkara yang dimohonkan oleh Bakal
Pasangan Calon Hardiman-Indra Putra,
Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon
dan Pihak Terkait tidak dapat diterima oleh
karena Pihak Pemohon sejatinya memiliki
legal standing untuk mengajukan perkara
ke MK. Tidak hanya pasangan calon saja
yang dapat mengajukan permohonan ke
MK, namun bakal pasangan calon pun
dapat mengajukan permohonan.
Dalam pertimbangan hukum
Mahkamah dinyatakan, ”Mahkamah
mempertimbangkan
sebagaimana
putusan-putusan
Mahkamah
terkait
dengan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon, Mahkamah dapat memberikan
kedudukan hukum
(legal standing)
kepada bakal pasangan calon tertentu
dalam Pemilukada Pemohon dalam
perkara tersebut adalah Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kampar Tahun 2011 berdasarkan Tanda
Terima Pendaftaran Pasangan Calon

Majelis Hakim yang diketuai Mahfud MD saat pembacaan
putusan PHPU Kampar, Kamis (10/11).

Perseorangan Pemilihan Umum Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2011. Dengan
demikian Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan,
sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi
Pihak Terkait tidak beralasan hukum.
Sedangkan
dalam
pokok
permohonan Pemohon yang mendalilkan
Pihak KPU telah melakukan tindakan
sistimatis untuk menghalang-halangi
Pemohon lolos sebagai salah satu
pasangan calon, Mahkamah menimbang
bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan tertulis dari
Panwaslu, Termohon telah melakukan
proses verifikasi dukungan pasangan
calon perseorangan terhadap Pemohon
sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh
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peraturan perundang-undangan. Namun,
berdasar bukti-bukti yang terkumpul,
Mahkamah berpendapat verifikasi tersebut
hanya terjadi di beberapa tempat tertentu
secara sporadis.
Selain itu, Mahkamah menyatakan
Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa
jumlah perolehan suara dukungan dari
masyarakat Kabupaten Kampar sesuai
dengan yang didalilkan oleh Pemohon.
Hal itu juga yang dinyatakan oleh saksi
Termohon, Najmul Qomar dan Abu
Hanipah. Keduanya menerangkan bahwa
saksi tidak pernah memberikan dukungan
kepada Pemohon. Di akhir pertimbangan
hukum,
Mahkamah
menyatakan
permohonan Pemohon tidak terbukti
dan tidak beralasan hukum. (Yusti Nurul
Agustin/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Mesuji

Manipulatif, Permohonan Ditolak

M

ahkamah
Konstitusi
memutuskan untuk menolak
seluruh
permohonan
Pemohon PHPU Kabupaten
Mesuji. Provinsi Lampung - Perkara
No. 103/PHPU.D-IX/2011. Sedangkan
untuk PHPU Kabupaten Mesuji - Perkara
No. 104/PHPU. D-IX/2011, Mahkamah
memutuskan
permohonan Pemohon
tidak dapat diterima. Demikian dibacakan
Ketua Pleno Moh. Mahfud MD yang
membacakan amar putusan pada Selasa
(1/11) siang dalam ruang sidang MK.
Mengenai dalil Pemohon yang
menyatakan Ismail Ishak menjadi terdakwa
kasus korupsi yang saat ini sedang diperiksa
dan diadili oleh Pengadilan Negeri
Menggala, baik Termohon dan Pihak
Terkait pada pokoknya juga mengakui
kebenaran dalil dimaksud. Terhadap dalil
Pemohon di atas, berdasarkan alat-alat
bukti yang diajukan, baik Pemohon dan
Termohon, memang benar Pihak Terkait
atas nama Ismail Ishak mempunyai
catatan kriminal yang masih dalam proses
penyidikan tahap ke-2 (dua) kasus dugaan
penyalahgunaan APBD Kabupaten Tulang
Bawang Tahun Anggaran 2006 dan
akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
Menggala.
Terhadap hal tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa status Pihak Terkait
tersebut masih dalam koridor asas praduga
tak bersalah. Berdasarkan Pasal 58 huruf
f UU No. 32/2004 bahwa syarat untuk
menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah adalah tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau lebih.
Bahwa terhadap dugaan perkara
tindak pidana korupsi tersebut akan
ditentukan melalui putusan badan peradilan
yang memperoleh hukum tetap dan
Mahkamah bukanlah lembaga kekuasaan
kehakiman yang berwenang untuk
mengadilinya. Oleh karenanya, berdasarkan
seluruh
pertimbangan-pertimbangan
hukum di atas, Mahkamah berpendapat
dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.
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Pemohon dalam sidang pembacaan putusan PHPU Mesuji, pada Selasa (1/11) di ruang sidang MK.

Selanjutnya,
Mahkamah
menanggapi dalil Pemohon mengenai
Pihak Terkait telah melakukan intimidasi
di Kecamatan Mesuji pada 28 September
2011 terhadap Dwi Sudaryanto selaku
Kepala Kampung Sumber Makmur,
Kecamatan Mesuji, yang bertujuan untuk
memenangkan Pihak Terkait. Guna
membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon
mengajukan saksi, antara lain Dwi
Sudaryanto, Saksi Harsono, Saksi Mujib
Ikhsan,
Namun pihak Terkait pada
pokoknya membantah dengan menyatakan
jikalaupun dalil Pemohon benar adanya,
hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada
Panwaslukada. Pemohon baru mengklaim
telah terjadi pelanggaran tersebut ketika
mengetahui perolehan suaranya kalah oleh
Pihak Terkait.
Setelah dipertimbangkan dari
berbagai aspek dan bukti-bukti maupun
ditambah dengan keterangan para
saksi, Mahkamah berpendapat, dalildalil Pemohon tidak terbukti menurut
hukum. “Amar putusan menolak seluruh
permohonan Pemohon,” tegas Ketua Pleno
Mahfud MD yang didampingi para hakim
konstitusi lainnya.
Melewati Tenggang Waktu
Setelah membacakan putusan
Perkara No. 103/PHPU. D-IX/2011,

Humas MK

selanjutnya Majelis Hakim membacakan
putusan
Perkara
No.
104/PHPU.
D-IX/2011. Menimbang bahwa sebelum
mempertimbangkan pokok permohonan,
Pihak Terkait mengajukan eksepsi
mengenai
kewenangan
Mahkamah,
permohonan para Pemohon lewat tenggang
waktu.
Dalam pemeriksaan persidangan
pendahuluan Mahkamah telah memberi
nasihat berdasarkan Peraturan Mahkamah
Konstitusi,
untuk
memperbaiki
permohonan Pemohon. Mahkamah telah
memberi kesempatan seluas-luasnya
kepada para Pemohon untuk memperbaiki
permohonannya.
Sesuai perintah Mahkamah dalam
persidangan tanggal 19 Oktober 2011,
perbaikan permohonan harus diserahkan
kepada Kepaniteraan Mahkamah selambatlambatnya pada 20 Oktober 2011, pukul
09.00 WIB, namun para Pemohon
menyerahkannya pada pukul 10.10 WIB.
Selain itu, menurut Mahkamah,
permohonan para Pemohon bersifat
kabur, manipulatif dan penuh dengan
rekayasa,
kontradiktif,
permohonan
dan salah objek (error in objecto). Oleh
karena itu Mahkamah memutuskan
bahwa permohonan Pemohon tidak dapat
diterima. (Nano Tresna A./mh)

PHPU Kab. Sulawesi Barat

Dua Perkara Ditolak MK, AAS Pimpin Sulbar
Lima Tahun Mendatang

Pemohon dalam sidang pembacaan putusan PHPU Sulawesi Barat, Kamis (10/11) di Ruang Sidang Pleno MK.

P

ermohonan pasangan calon
nomor urut 3, Ali Baal MasdarTashan Burhanuddin, Pemilukada
Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar)
ditolak untuk seluruhnya oleh Mahkamah
Konstitusi (MK), Kamis (10/11). Begitu
pula dengan permohonan Salim S. Mengga
-Abdul Jawas Gani yang juga ditolak untuk
seluruhnya oleh Mahkamah. Perkara 110/
PHPU.D-IX/2011, Mahkamah dalam
konklusinya yang dibacakan langsung
oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD
menyatakan pokok permohonan Pemohon
tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.
Sedangkan untuk perkara nomor 111/
PHPU.D-IX/2011, Mahkamah dalam
konklusinya
menyatakan
dalil-dalil
permohonan Pemohon tidak terbukti.
”Amar
putusan.
mengadili,
menyatakan dalam eksepsi, menolak
eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok
Permohonan.
Menolak
permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Mahfud

membacakan amar putusan perkara 110.
Mahfud juga membacakan amar putusan
untuk perkara 111 yang bunyinya serupa.
Dengan adanya putusan Mahkamah
tersebut, pasangan Anwar Adnan SalehAladin S Mengga (AAS) masih akan
memimpin Sulbar lima tahun ke depan.  
Dalam pertimbangan hukum
Mahkamah terkait dalil Pemohon
yang menyatakan adanya selisih surat
suara, Mahkamah menimbang bahwa
setelah Mahkamah mencermati dan
mempertimbangkan dengan saksama fakta
hukum yang ada, Pemohon tidak dapat
membuktikan bahwa Termohon secara
sengaja mengadakan selisih surat suara
Mahkamah juga menyatakan
bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan
bahwa jumlah KPU Sulbar secara
terstruktur, sistematis, dan masif
mengupayakan selisih surat suara
”Lagi pula, tidak ada bukti
bahwa perbedaan jumlah surat suara
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yang tidak sesuai dengan jumlah DPT,
sebagaimana
didalilkan
Pemohon,
telah menguntungkan Pihak Terkait
dan merugikan Pemohon. Oleh karena
itu, dalil a quo tidak terbukti menurut
hukum,” ujar Wakil Ketua MK, Achmad
Sodiki membaca pertimbangan hukum
Mahkamah untuk perkara 110.
Sedangkan untuk perkara 111,
Pemohon mendalilkan bahwa KPU
Provinsi Sulbar telah menerima dana
yang tidak diketahui asalnya sejumlah
9.200.000.000 rupiah padahal dana
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) perubahan saat itu belum
disahkan.
Terhadap dalil tersebut, seperti
yang dibacakan Maria Farida Indrati,
Mahkamah menilai dalil Pemohon
tersebut dapat dibantah oleh Termohon
dan bantahan demikian beralasan hukum,
sehingga dalil Pemohon tersebut tidak
terbukti. (Yusti Nurul Agustin)
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RUANG SIDANG

SKLN KKAI - MA

KKAI Gugat Kewenangan MA ke MK

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pendahuluan
perkara
Sengketa
Kewenangan
Lembaga Negara (SKLN) dari Komite
Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dengan
Mahkamah Agung (MA) - Perkara No.
5/SKLN - IX/2011 - pada Rabu (2/11)
di Ruang Sidang Panel MK. Dalam
persidangan, KKAI selaku Pemohon,
menggugat Pasal 36 UU No. 3/2009
tentang Perubahan kedua atas UU No.
14/1985 tentang Mahkamah Agung.
Pemohon mendalilkan bahwa
sesuai UU No. 18/2003 tentang
Advokat disebutkan “Mahkamah Agung
menyerahkan kewenangannya meliputi
penerbitan kartu advokat oleh organisasi
advokat, perpindahan atau mutasi advokat
wajib diberitahukan kepada badan yang
disebut organisasi advokat, dalam hal ini
KKAI untuk mengawasi dan mengangkat
para advokat sesuai dengan UU Advokat
...”
Dengan
demikian,
menurut
Pemohon,
kewenangan
Mahkamah
Agung (Termohon) tersebut telah nyatanyata mengakui keberadaan Komite
Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai
badan yang memiliki kewenangan sebagai
organ negara pelaksana UU Advokat.
Namun, lanjut Pemohon, saat ini masih
melekat pengawasan Mahkamah Agung
dan Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Pasal 36 UU No. 3/2009 tentang
Perubahan kedua atas UU No. 14/1985
tentang Mahkamah Agung yang berbunyi,
“Mahkamah Agung dan Pemerintah
melakukan pengawasan atas penasehat
hukum dan notaris.”
Menurut Pemohon, ketentuan Pasal
36 UU MA tersebut menjadi hambatan
fungsi KKAI dalam melaksanakan roda
organisasi advokat, menyatakan pasal
tersebut bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan

42

KONSTITUSI November 2011

Sidang SKLN antara Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dengan
Mahkamah Agung (MA), Rabu (2 /11).

hukum yang mengikat, sehingga para
advokat termasuk KKAI terlepas, bebas,
dan mandiri dari pengawasan MA dan
Pemerintah.
Lebih lanjut Pemohon menjelaskan,
saat nama para advokat dari KKAI belum
mengajukan permohonan penyumpahan
kepada Termohon, ternyata Termohon
terlebih dulu menerbitkan Surat No. 089/
KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010. jo
Surat Ketua Mahkamah Agung No.052/
KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret
2011, seolah-olah Termohon memiliki
kewenangan
mengatur
organisasi
profesi advokat dengan mencantumkan
nama PERADI (Perhimpunan Advokat
Indonesia) dan KAI (Kongres Advokat
Indonesia).
Pemohon menegaskan, kedua
surat yang diterbitkan Termohon tersebut
melampaui batas kewenangan yang
diberikan oleh UUD 1945. Karena
organisasi PERADI dan KAI ternyata tidak
ditemukan dalam UU Advokat, artinya di

Humas MK/Andhini SF

luar sistem UU Advokat. Dengan kata lain,
tidak sejiwa dengan Pasal 32 ayat (3) UU
No. 18/2003 tentang Advokat.
“Sebab yang disebut sebagai
organisasi profesi advokat diatur dalam
Pasal 1 ayat (4) UU No. 18/2003 tentang
Advokat adalah KKAI. Oleh karena itu,
eksistensi PERADI dan KAI menimbulkan
ketidakpastian hukum dengan melanggar
hak asasi seseorang, dalam hal ini para
advokat atau kelompok, dalam hal ini
KKAI, untuk tidak memperoleh keadilan
dengan merugikan hak-hak konstitusional
Pemohon sebagai lembaga negara,” papar
Pemohon panjang lebar.
Selain itu, kata Pemohon, surat
Termohon yang menetapkan nama
PERADI dan KAI merupakan bentuk
diskriminasi, serta intervensi dengan cara
menghambat Pemohon dalam menjalankan
fungsi organisasi advokat, dalam hal ini
KKAI sebagai lembaga negara. (Nano
Tresna A./mh)

CATATAN PERKARA

Yusril Uji Konstitusionalitas Aturan Jangka Waktu
Pencegahan Meninggalkan Indonesia
Oleh: Lulu Anjarsari

M

enganggap hak konsti
tusionalnya
terlanggar
akibat aturan jangka waktu
maksimum pencegahan
seperti yang diatur dalam Pasal 97 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian),
Mantan Menteri Hukum dan Ham Yusril
Ihza Mahendra mengajukan judicial
review
ke
Mahkamah
Konstitusi
(MK). Kepaniteraan MK meregistrasi
permohonan tersebut dengan nomor 64/
PUU-IX/2011.
Dalam pokok permohonannya,
Yusril mendalilkan bahwa pasal a quo
melanggar hak konstitusionalnya yang
dijamin oleh Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D
Ayat (1), dan Pasal 28E Ayat (1). Pasal
97 ayat (1) UU Keimigrasian menyatakan
bahwa “Jangka waktu pencegahan berlaku
paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali
dapat diperpanjang paling lama 6 (enam)
bulan”.
Menurut Yusril, norma dalam Pasal
97 ayat (1) Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
yang memberikan kewenangan kepada
penyelenggara negara untuk mencegah
seseorang
meninggalkan
wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu selama-lamanya 6
(enam) bulan, dan berwenang pula untuk
memperpanjang jangka waktu pencegahan
itu setiap kali paling lama 6 (enam bulan)
tanpa batas waktu berapa kali boleh
memperpanjangnya. Tindakan sewenangwenang tersebut bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 yang menyatakan bahwa Negara
Republik Indonesia adalah negara hukum.
atau “rechstaat” bukan negara kekuasaan
atau “machstaat”. Tak hanya itu, ketentuan
tersebut juga telah menghilangkan
hak konstitusional warganegara untuk

memperoleh
pengakuan,
jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang
adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 karena sama dengan
memberikan kewenangan
mencegah
seseorang seumur hidup.
Yusril
juga
mengungkapkan
sekiranya petitum permohonan Pemohon
dikabulkan oleh Mahkamah, maka
cukupkah waktu 6 (enam) bulan bagi
penyidik untuk melakukan penyidikan
terhadap seseorang yang diduga melakukan
suatu tindak pidana yang tergolong rumit,
sedangkan yang bersangkutan dengan
leluasa meninggalkan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya
hal itu dapat menyulitkan penyidik dan
menghambat proses penegakkan hukum.
Pemohon tidak memohon agar Mahkamah
Konstitusi untuk memutuskan tenggang
waktu tertentu bagi pencegahan yang
lebih panjang dari 6 (enam) bulan, karena

Pemohon menyadari bahwa kewenangan
Mahkamah Konstitusi terbatas kepada
negative legislation dan tidak berwenang
untuk merumuskan norma UU yang baru
sebagai pengganti norma dari UU yang
dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 57
ayat (2a) huruf c UU No.8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, dalam petitumnya,
Pemohon meminta agar Majelis Hakim
Konstitusi menyatakan Pasal 97 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian pada frasa
yang berbunyi “dan setiap kali dapat
diperpanjang paling lama 6 (enam)
bulan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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CATATAN PERKARA

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

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

1

19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan [Pasal
113 ayat (2)]

M. Bambang Sukarno

1 November 2011

Ditolak

2

34/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan [Pasal
113 ayat (2), Pasal 114 beserta
penjelasannya, dan Pasal 199
ayat (1)]

1. Nurtanto Wisnu Barta; 2. Amin
Subarkah; 3. Abdul Hafidz Aziz H.;
4. Thalabudin Muslim KH; 5. Moh.
Tafri H; 6. Parmuji; 7. Timbul; 8.
Supriyadi; 9. Salim; 10. Suparno;
11. Suryadi; dan 12. Hodri

1 November 2011

Dikabulkan
untuk
sebagian

3

43/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan [Pasal
114]

1. Widyastuti Soerojo; 2. Muherman Harun; dan 3. Ikatan Senat
Mahasiswa Kesehatan Masyarakat
Indonesia

1 November 2011

Tidak
Diterima

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

1. Afloriano Melesen; 2. Iskandar
Dabi-Dabi; 3. Junaidi Deni; 4. M.
Djan Mangoda; 5. Saiman Nuang;
6. Hi. Arsad Sardan; dan 7. Demianus Ice

1 November 2011

Tidak
Diterima

4

44

46/PUU-IX/2011

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar
Putusan

5

62/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia [Pasal 8 dan
Pasal 11]

1. A. Muhammad Asrun; 2. Dorel
Almir; dan 3. Merlina

10 November 2011

Ketetapan

6

54/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria [Pasal 27]

Lembaga Swadaya Masyarakat
“Wira Dharma”

14 November 2011

Tidak Dapat
Diterima

7

61/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
[Pasal 1 ayat (22), Pasal 88
ayat (3) huruf a, Pasal 90 ayat
(2), Pasal 160 ayat (3), ayat
(6), Pasal 162 ayat (1), dan
Pasal 171]

1. M. Komarudin
2. Muhammad Hafidz

14 November 2011

Ditolak

8

50/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional [Pasal 17]

1. Maemunah; 2. Sugiarto; 3.
Sri Linda Y; 4. Rohayati K; 5.
Yunus; 6. Tutut Herlina; 7. Dewan
Kesehatan Rakyat; 8. Perkumpulan
Serikat Rakyat Miskin Kota; dan 9.
Front Nasional Perjuangan Buruh
Indonesia

14 November 2011

Ditolak
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9

76/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum [Pasal 11
huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal
109 ayat (4) huruf c, huruf d,
dan huruf e, ayat (5), dan ayat
(11)]

Sulastio

14 November 2011

Ketetapan

10

63/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 ayat(1) huruf
d dan UU No. 8 Tahun 2011
tentang Mahkamah Konstitusi
[Pasal 1 angka 8 tentang Penjelasan Pasal 10 ayat (1)]

1. Tonny Tesar; 2. Frans Sanadi

24 November 2011

Tidak Dapat
Diterima

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

Nomor Registrasi
4/SKLN-IX/2011

Pokok Perkara
Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(GN-PK) terhadap Menteri Agama
Republik Indonesia

Pemohon
Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi

Tanggal Putusan
24 November 2011

Amar Putusan
Tidak Dapat
Diterima

Daftar Putusan MK tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu
Kepala Daerah
(Sepanjang Oktober 2011)
Pemohon

Tanggal Putusan

Amar
Putusan

No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

1

103/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Mesuji
Provinsi Lampung Tahun 2011

Iskandar Maliki - Agus Setio

1 November 2011

Ditolak

2

104/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Mesuji
Provinsi Lampung Tahun 2011

1. Arif Budiman dan Yedi
Supriatna; 2. Suprapto dan
Dahlan Dahlir

1 November 2011

Tidak
Diterima

3

105/PHPU.D-IX/2011

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

Korneles Melky Daufera Adrian Roy Senis

1 November 2011

Ditolak

4

106/PHPU.D-IX/2011

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

Berthus Kyeu-Kyeu - Isak S.
Wersemetawar

1 November 2011

Ditolak
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5

107/PHPU.D-IX/2011

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

George Weyasu - Nicanor
Dimo,

1 November 2011

Tidak
Diterima

6

108/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Aceh
Tahun 2011

T. A. Khalid - Fadhlullah

2 November 2011

Putusan
Sela

7

109/PHPU.D-IX/2011

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

Hardiman - Indra Putra

10 November 2011

Ditolak

110/PHPU.D-IX/2011

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

Muhammad Ali Baal - H.
Tashan Burhanuddin

10 November 2011

Ditolak

9

111/PHPU.D-IX/2011

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

Salim S Mengga - Abdul
Jawas Gani

10 November 2011

Ditolak

10

112/PHPU.D-IX/2011

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

Antonius - Melki

10 November 2011

Ditolak

11

113/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Buru
Tahun 201

Bakir Lumbessy - Etha Aisya
Hentihu

10 November 2011

Ditolak

12

114/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Banten
Tahun 2011

Wahidin Halim - Irna Narulita

22 November 2011

Ditolak

13

115/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Banten
Tahun 2011

Jazuli Juwaini - Makmun
Muzakki

22 November 2011

TIdak Dapat
Diterima

14

116/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Banten
Tahun 2011

Dwi Jatmiko dan Tjejep
Mulyadinata

22 November 2011

Tidak Dapat
Diterima

15

108/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Aceh
Tahun 2011

A. Khalid - Fadhlullah

24 November 2011

Dikabulkan
Sebagian

8
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P

Ahmad Soebardjo Djoyoadisuryo
Sang Negosiator Bertaruh Nyawa

eristiwa Proklamasi Kemer
dekaan
Republik Indonesia
pada 17 Agustus 1945, tak lepas
dari peran Ahmad Soebardjo
Djoyoadisuryo. Dialah yang menjadi
jembatan golongan tua dan golongan muda
yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas
Rengklok menjelang proklamasi. Sebaga
ahli hukum, tokoh pergerakan, diplomat
dan jurnalis ini juga berperan memberikan
sumbangan pikiran dalam perancangan
naskah Undang-undang Dasar 1945.
Ahmad Subardjo lahir pada 23 Maret
1896 di Teluk Jambe, sebuah desa kecil di
Karawang, Jawa Barat. Ahmad Subardjo,
menurut situs Wikipedia, merupakan
nama pemberian ibunya, Wardinah, putri
Camat di Telukagung, Cirebon. Sedangkan
ayahnya, Teuku Yusuf memberinya nama
Teuku Abdul Manaf. Teuku Yusuf, Mantri
Polisi di Teluk Jambe, adalah keturunan
penguasa di Pidie, Aceh. Ia tinggal di Jawa
Barat karena ayahnya menjadi ulama di
Jatibarang, Indramayu.
Sejak memasuki usia sekolah,
Subardjo hijrah ke Batavia. Pendidikan
dasarnya diperoleh dari Sekolah Rendah
Eropa III atau 3e Europeesche Lagere
School (ELS). Ia lalu pindah ke Sekolah
Rendah Pertama B (ELSB). Pada 1917,
ia berhasil menamatkan sekolahnya di
Hogere Burger School, sekolah lanjutan
tingkat menengah pada zaman Hindia
Belanda untuk orang Belanda.
Antikolonialis
Soebardjo kemudian aktif dalam
gerakan kepemudaan Tri Koro Dharmo.
Pada 1918, organisasi yang berdiri pada
15 Maret 1915 itu berganti nama menjadi
Jong Java. Di sanalah rasa nasionalisme
Soebardjo mulai terpupuk.
Setahun kemudian, pada 1919,
ia melanjutkan pendidikan hukum ke
Universitas Leiden Belanda. Di negeri
“kincir angin” itu, ia berteman dengan
mahasiswa yang aktif dalam pergerakan
nasional seperti A.A. Maramis dan Nazir
Datuk Pamuntjak. Rasa nasionalismenya
kian tumbuh subur hingga ia diangkat
menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia
(Indonesische Vereeninging), hanya enam
bulan sejak kuliah di Belanda.
Sebagai ketua, Ahmad Soebardjo

Soebardjo Djoyoadisuryo

mendapatkan kesempatan mengelilingi
negara-negara Eropa seperti Inggris,
Jerman, Rusia, dan Perancis. Di sana, ia
mempelajari sistem politik dari berbagai
lembaga. A juga sekaligus melakukan
propaganda untuk menghimpun dukungan
atas kemerdekaan Indonesia sebagaimana
tujuan Perhimpunan Indonesia.
Sikap antikolonialisme Subardjo
dituangkan pula dalam sejumlah tulisan.
Selama di Belanda, pada 1922-1926, ia
tercatat sebagai anggota redaksi Indonesia
Merdeka dari Majalah Perhimpunan di
Belanda. Pada 1927-1928, ia menjadi
pembantu majalah “Kebenaran dan
Kemerdekaan (Recht en Vrijheld)” cabang
Belanda di Amsterdam, yang merupakan
anggota Liga Anti Imperialis pada 19271928. Tak lama berselang, ia menjadi
koresponden majalah bulanan “Timbul”
yang terbit di Solo.
Setelah empat tahun mengenyam
pendidikan, pada 1933, Soebardjo mendapat
gelar Meester in de Rechten (Mr.) atau
Sarjana Hukum. Ketika kembali ke Hindia
Belanda pasa April 1934, sebagai wujud
idealismenya, ia menolak bekerja untuk
kepentingan Pemerintah Kolonial. Ia lalu
bekerja sebagai pembantu di sebuah Kantor
Hukum di Semarang. Ia lalu bergabung
sebagai ahli hukum junior di firma hukum

milik tokoh pergerakan nasional, Mr. Iskaq
Tjokrohadisuryo di Surabaya.
Pada saat Gubernur Jenderal
Mr. P.C. de Jonghe memberlakukan
kebijakan represif dengan mengawasi
setiap mahasiswa yang baru pulang
dari Belanda, Soebardjo tidak leluasa
melakukan konsolidasi untuk memperkuat
pergerakan. Sekalipun demikian, ia tetap
melanjutkan aktivitas jurnalistiknya.
Ketika itu ia mendapatkan kontrak sebagai
koresponden di Tokyo untuk harian
“Matahari” yang terbit di Semarang.
Sebagai
wartawan,
Soebardjo
mendapat akses untuk bertemu akademisi,
politisi, maupun budayawan Jepang,
tempat dia mempelajari politik serta
kebudayaan Jepang dan Cina. Sepulang
dari Jepang, ia pindah ke Bandung dan
bekerja sebagai pengacara yang berada
di bawah kekuasaan Pengadilan Tinggi
Pemerintah Hindia Belanda. Pada saat
yang sama, ia juga bekerja sebagai anggota
redaksi “Kritiek & Opbouw” (Kritik dan
Membangun) di majalah Belanda yang
terbit di Bandung.
Soebardjo hanya tiga tahun di
Bandung. Ia kemudian pindah ke Batavia
dan bekerja di “Radio Ketimuran”
Netherlands Indies Radio Network
Company (NIROM), jaringan stasiun
radio milik Belanda. Ia bertugas membuat
program bulanan untuk musik, wawancara
dan pengumuman resmi seputar budaya. Ia
juga menjadi kolumnis politik internasional
untuk majalah “Nationale Commentaren”.
Sumbangan Filosofi Konstitusi
Pada 8 Maret 1942 Hindia Belanda
jatuh ke tangan pendudukan Jepang.
Sejumlah partai politik dan tokoh
pergerakan nasional yang tiarap di bawah
represi Pemerintah Kolonial Belanda
mulai menggeliat. Abikusno Tjokrosujoso,
Mr. Tudjuddin Noor, dan Dr. Ratulangi
diutus untuk mendekati pemimpin tentara
Jepang, Jenderal Hitoshi Imamura.
Sebaga ahli hukum, Subardjo
telah lebih dulu bekerja bersama A.A.
Maramis dan Supomo, merancang dasar
negara apabila Indonesia merdeka. Tiga
serangkai itu menghasilkan tiga rancangan
dasar negara di Indonesia, yang terdiri
dari Undang-undang Kemerdekaan dari

November 2011 KONSTITUSI

47

JEJAK KONSTITUSI

Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan.

Indonesia, Peraturan tentang Pemerintahan
Sementara Indonesia, dan Rencana
Permulaan dari Undang-undang Negara
Indonesia.
Namun,
ketika
rancangan
pemerintahan sementara tersebut diajukan
kepada Jenderal Hitoshi Imamura, ia
menyatakan bahwa kepentingan tentara
Jepang di Indonesia hanya sebatas
kemenangan perang. Adapun perkara
politik, menurut Hitoshi, bergantung pada
kebijakan pemerintah pusat di Tokyo.
Untuk
menarik
perhatian
Indonesia agar mengikuti propaganda
Jepang memenangkan perang Asia
Raya, pemerintah pendudukan Jepang
memberdayakan para aktivis menjadi
aparat pemerintah. Soebardjo dipekerjakan
sebagai Pembantu Kantor Penasehat
Angkatan Darat Jepang di Jakarta yang
dikepalai oleh Drs. Mohammad Hatta.
Setahun kemudian ia ditunjuk
sebagai Kepala Biro Riset Angkatan
Laut Jepang (Kaigun Bukanhu) di bawah
pimpinan Laksamana Muda Maeda. Di
kantor Jalan Prapatan No. 60, Jakarta,
itu Soebardjo bertugas menyuplai data
kepada Laksamana Muda Maeda. Di sini
ia mendapat pelajaran tentang bagaimana
cara Laksamana Muda Maeda melakukan
pendekatan kemanusiaan dalam masalah
politik.
Akibat kekalahan Jepang melawan
tentara Sekutu, meyebabkan Pemerintah
Militer Jepang (Gunseikanbu) membentuk
Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI), pada 28 Maret 1945.
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wikipedia.com

berkat pengalamannya bekerja untuk
Laksamana Muda Maeda, Gunseikanbu
mengangkat Ahmad Soebardjo sebagai
anggota BPUPKI.
Peran Subardjo di badan ini
tergambar dalam buku Risalah Sidang
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia yang diterbitkan
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Ia,
antara lain, menyatakan suatu kesalahan
besar bila dalam merancang konstitusi
bagi Indonesia, kita hanya meniru atau
menuliskan kembali konstitusi dari negaranegara lain. “Apa yang baik bagi negaranegara lain, belum tentu baik daripada
suatu falsafah hidup yang asing bagi
alam pikiran serta pandangan mengenai
kehidupan dan dunia,” ujarnya.
Usulan tersebut kemudian menjadi
bahan pertimbangan bagi BPUPKI dalam
menyusun dasar negara. Pemikiran
tersebut juga membawa Soebardjo sebagai
anggota Panitia Kecil yang yang dibentuk
Soekarno. Panitia yang beranggotakan
9 itu bertugas merumuskan Pembukaan
Undang-Undang
Dasar.
Gagasan
Soebardjo, antara lain, diterima menjadi
paragraf pertama Pembukaan UUD 1945.
Karena Jepang semakin terdesak
oleh Sekutu, Komandan Angkatan Perang
Daerah Bagian Selatan, Marsekal Terauchi,
kemudian mengumumkan pembentukan
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) pada 7 Agustus 1945. Dalam
Panitia yang beranggotakan 21 perwakilan
dari berbagai daerah di Indonesia itu,
Ahmad Soebardjo duduk sebagai wakil
ketua badan perancang.

Pertaruhan
Nyawa
di
Rengasdengklok
Ketika Jepang menyerah kepada
Sekutu pada 14 Agustus 1945, para pemuda
segera menemui Soekarno dan Mohammad
Hatta di Jalan Pegangaan Timur No. 56
Jakarta agar segera memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia. Namun, Buku
“Rengasdengklok: Revolusi dan Peristiwa
16 Agustus 1945” yang ditulis Her Suganda
mencatat, Soekarno menolak dengan
alasan perlu dibicarakan dahulu dalam
rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia.
Sekalipun didesak, Bung Karno
masih juga bersikukuh dengan pendapatnya.
Karena itu, pada 16 Agustus 1945 pukul
04.00, para pemuda memutuskan untuk
membawa Bung Karno dan Bung Hatta
ke Rengasdengklok, Kawarang, Jawa
Barat, agar tidak terpengaruh Jepang.
Keberadaan Soekarno di luar Jakarta
sampai kepada Subardjo sehingga
ia datang ke Rengasdengklok untuk
melakukan negosiasi, meyakinkan para
pemuda bahwa Proklamasi akan diucapkan
keesokan harinya pada 17 Agustus 1945
paling lambat pukul 12.00 WIB. Ia bahkan
mempertaruhkan
nyawanya
sebagai
jaminan.
Pada 16 Agustus 1945 malam,
Sukarno-Hatta tiba di Jakarta. Malam itu
mereka membahas perumusan naskah
proklamasi di rumah Laksamana Muda
Maeda. Kalimat pertama rumusan
merupakan buah pikiran dari Soekarno
dan Subardjo yang dikutip dari teks
Pembukaan UUD 1945. Sedangkah kalimat
terakhir merupakan sumbangan pikiran
Hatta. Naskah itulah yang dibacakan
dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia, 17 Agustus 1945.
Pasca kemerdekaan, Soebardjo
ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri
yang pertama. Akibat gejolak politik,
ia kemudian pindah ke Yogyakarta
dan
menjadi
penasehat
politik
Jenderal Soedirman. Semasa revolusi
mempertahankan
kemerdekaan,
ia
dipenjara oleh pemerintahan Sjahrir
dan Amir Sjarifuddin karena dianggap
membahayakan jalannya pemerintahan.
Ketika NICA melancarkan agresi militer
kedua, 19 Desember 1948, ia malah
ditangkap tentara Belanda karena dianggap
sebagai tokoh pemerintahan.
Soebardjo menduduki posisi Menteri
Luar Negeri pada kabinet Sukiman (April
1951 – Februari 1952). (Rita Triana)

CATATAN
AKSI
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Sekjen MK: Tanamkan Nilai-nilai Kepahlawanan
dalam Segala Aspek Kehidupan

Pembina Upacara, Sekjen MK Janedri M. Gaffar membacakan amanat Peringatan Hari Pahlawan, Kamis (10/11) pagi bertempat di halaman depan Gedung MKRI

P

eringatan
Hari
Pahlawan
ke-66
diperingati
seluruh
pegawai Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi dengan menggelar upacara
bendera, Kamis (10/11) pagi bertempat
di halaman depan Gedung MKRI, Jalan
Merdeka Barat, Jakarta. Tema Peringatan
Hari Pahlawan kali ini yaitu, “Dengan
Semangat Kepahlawanan, Kita Bangun
Karakter Bangsa”.
Sebagai Pembina Upacara adalah
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar.
Pada kesempatan itu, Janedjri membacakan
Amanat Menteri Sosial Pada Upacara
Bendera Memperingati Hari Pahlawan
10 November 2011. Dalam amanat ini,
pada intinya, dia berharap, Hari Pahlawan
menjadi momentum seluruh pegawai pada
khususnya, dan seluruh lapisan masyarakat
pada umumnya, untuk menanamkan nilainilai kepahlawanan dalam segala aspek
kehidupan.

“Hari Pahlawan seperti yang kita
peringati pada hari ini di samping untuk
mengenang dan menghargai jasa dan
pengorbanan para Pahlawan/Pejuang yang
telah mendahului kita, juga dilaksanakan
untuk
menumbuhkembangkan
Nilai
Kepahlawanan sebagai modal sosial untuk
kemudian mengemplementasikan dan
mendayagunakannya dalam mengatasi
berbagai
masalah
bangsa
seperti
kemiskinan, pengangguran, keterlantaran,
ketunaan sosial, korban bencana dan
masalah-masalah sosial lainnya,” kata
Janedjri.
Selain itu, lanjut Janedjri, sebagai
generasi penerus harus dapat meniru
serta melestarikan sikap dan perilaku
para Pahlawan. Di antaranya dengan
membangun sikap rela berkorban, pantang
menyerah, percaya pada kemampuan diri
sendiri, dan tanpa pamrih. “Dilandasi
kesetiakawanan sosial yang tinggi yang
pada dasarnya merupakan nilai budaya
bangsa untuk membangun karakter bangsa

berdasarkan Pancasila dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Melalui momentum Peringatan Hari
Pahlawan, ujar janedjri, diharapkan dapat
terbangun karakter bangsa yang kuat
dan kokoh agar dapat dijadikan sebagai
energi penggerak kemajuan bangsa,
sehingga bangsa Indonesia tidak akan
terombang-ambing dan kehilangan arah
di tengah derasnya arus globalisasi serta
dapat menghadapi segala tantangan, baik
yang berasal dari dalam maupun dari luar.
“Untuk itu, marilah kita gelorakan
Semangat Kepahlawanan dengan dilandasi
Nilai-nilai
Kesetiakawanan
Sosial
yang tinggi serta kita rapatkan barisan
membangun negeri   untuk   mewujudkan
kesejahteraan rakyat sehingga bangsa
Indonesia
dapat
menjadi
bangsa
bermartabat yang dapat berdiri sejajar
dengan negara lain serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dapat terus
terjaga,” tegas Janedjri. (Dodi/mh)
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Lomba Peradilan Semu: Universitas Andalas
Sabet Juara I
Ketua MK Moh. Mahfud MD
menyerahkan hadiah kepada
FH Universitas Andalas yang
berhasil meraih juara pertama
Lomba Peradilan Semu
Mahkamah Konstitusi Tingkat
Perguruan Tinggi Se-Indonesia
2011, Ahad (13/11)

L

omba
Peradilan
Semu
Mahkamah Konstitusi (MK)
Tingkat Perguruan Tinggi SeIndonesia yang berlangsung
11-13 November 2011 di Gedung MK
menghasilkan tim-tim tangguh yang
berhak menyandang juara. Berdasarkan
keputusan Dewan Juri, Fakultas Hukum
(FH) Universitas Andalas (Padang), keluar
sebagai juara pertama “Pemenang pertama
adalah Universitas Andalas dengan nilai
1973,08,” kata Ketua Dewan Juri, Prof.
Dr. Arif Hidayat yang didampingi para juri
lainnya, saat membacakan juara lomba,
pada Ahad (13/11) di aula Gedung MK.
Kemudian juara kedua diraih
Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta),
disusul para pemenang lainnya yaitu
Universitas Parahyangan (Bandung),
Universitas Hasanuddin (Makassar),
Universitas
Indonesia
(Jakarta),
Universitas Jember (Jember), Universitas
Diponegoro (Semarang), Universitas
Sumatera Utara (Medan), Universitas
Brawijaya (Malang) dan Universitas
Muslim Indonesia (Makassar).
Lomba Peradilan Semu Mahkamah
Konstitusi Tingkat Perguruan Tinggi Se-
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Indonesia 2011 secara resmi ditutup oleh
Ketua MK Mahfud MD. Dalam kata
sambutannya, Mahfud mengungkapkan
kegembiraannya kepada tim yang berhasil
menjadi pemenang lomba peradilan semu
itu.
“Benar seperti yang saya katakan
sebelumnya, ternyata juri-juri itu belajar
juga dari mahasiswa,” ucap Mahfud seraya
tersenyum.
Dalam kesempatan itu Mahfud juga
menyampaikan bahwa telah disetujui
MK membentuk Pusat Studi Konstitusi
dan Pancasila. Dengan demikian, ungkap
Mahfud, kegiatan berupa lomba peradilan
semu akan menjadi bagian penting di
samping kegiatan temu wicara yang
seringkali diselenggarakan MK. Bahkan
akan ada jenis-jenis acara lain nantinya.
Dikatakan Mahfud lagi, saat ini
pemerintah sudah menyetujui bahwa
dalam organisasi Kesetjenan Mahkamah
Konstitusi terhadap satu Pusat Studi
Konstitusi dan Pancasila, sehingga
nantinya pusat studi semacam itu bisa
disempurnakan lebih lanjut.
“Disempurnakan
mulai
dari
organisasinya, siapa instrukturnya, siapa

ahlinya. Saya harap, saudara-saudara yang
sudah berpengalaman menjadi juri, bisa
ikut terlibat membantu merencanakan
lebih jauh tentang pusat studi tersebut,”
tandas Mahfud dalam acara yang dihadiri
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Sekjen
MK Janedjri M. Gaffar, maupun para
pejabat dan pegawai MK.

Tafsirkan Rasa Keadilan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahfud MD saat membuka Lomba
Peradilan Semu, Kamis (10/11) sore,
dalam kata sambutannya menyatakan,
dalam lomba peradilan semu ini akan diadu
kelihaian tampil di sidang, menafsirkan
pasal-pasal, menemukan dalil hukum, dan
sebagainya. Maka dalam lomba peradilan
semu akan terlihat bagaimana mahasiswa
bila menjadi hakim, pengacara, pemohon
maupun termohon.
“Saya yakin, lomba peradilan semu
bermanfaat untuk menambah pengetahuan
teknis beracara di pengadilan. Namun, di
luar kesan sekilas lomba peradilan semu,
kami sebagai hakim MK memahami
bahwa hukum bukan sekadar teknis,” ujar
Mahfud.

Seorang saksi tengah diambil sumpah oleh Rohaniwan dalam gelaran Lomba Peradilan Semu Mahkamah Konstitusi (MK) Tingkat Perguruan Tinggi Se-Indonesia yang
berlangsung 11-13 November 2011 di Gedung MK

Dalam lomba peradilan semu ini
juga dinilai kemampuan menafsirkan
rasa keadilan, dengan cara menemukan
hukum seperti yang dikembangkan
Mahkamah Konstitusi. Tujuannya untuk
kepastian hukum. “Yang kemudian, dalam
khazanah keilmuan disebut sebagai hukum
progresif,” imbuh Mahfud.

Tim Terbaik

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar dalam penjelasannya menyatakan,
kegiatan Lomba Peradilan Semu MK
terdiri atas dua tahap, yaitu penilaian
berkas dan penampilan persidangan. Pada
tahap penilaian berkas, diambil dua tim
dengan nilai berkas terbaik untuk masingmasing wilayah, seluruhnya terdapat
lima wilayah, yang berhak maju ke tahap
penampilan persidangan.
Terdapat 10 tim perguruan tinggi
yang masuk pada tahap penampilan
persidangan. Kesepuluh tim yang masuk
tahap penampilan persidangan adalah
Fakultas Hukum: Universitas Andalas

(Padang), Universitas Sumatera Utara
(Medan), Universitas Indonesia (Jakarta),
Universitas Parahyangan (Bandung),
Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta),
Universitas Diponegoro (Semarang),
Universitas Jember (Jember), Universitas
Brawijaya
(Malang),
Universitas
Hasanuddin (Makassar), Universitas
Muslim Indonesia (Makassar).
“Kesepuluh tim tersebut berlomba
mempraktikkan persidangan MK untuk
perkara
pengujian
undang-undang
terhadap UUD 1945. Setiap peserta akan
menampilkan tiga macam persidangan,
yaitu
pemeriksaan
pendahuluan,
pemeriksaan persidangan, dan pembacaan
putusan,” urai Janedjri kepada para
hadirin.
Penampilan 10 tim tersebut dinilai
oleh Dewan Juri yang diketuai oleh Prof.
Dr. Arif Hidayat, Dr. M. Ali Syafa’at
sebagai sekretaris, serta anggota lainnya
di antaranya Dr. Gede Palguna, Prof. Dr.
Saldi Isra, Dr. Kurnia Warman, Zainal
Arifin Mochtar S.H. LLM, Winarno Yudo

S.H. M.H. dan Siti Marwiyah S.H. M.H.
Dewan Juri akan menilai kesesuaiannya
dengan hukum acara, serta kualitas
substansi persidangan.
Perankan Hakim, Putihkan Rambut
Suasana Lomba Peradilan Semu
Mahkamah Konstitusi (MK) Tingkat
Perguruan Tinggi Se-Indonesia yang
berlangsung 11-13 November 2011 di
Gedung MK, diwarnai berbagai hal
menarik dari penampilan masing-masing
peserta. Fakultas Hukum (FH) Universitas
Hasanuddin misalnya, memainkan peran
yang cukup baik dalam penguasaan
pokok persoalan, saat menjadi Pemohon
Pengujian UU No. 5/2010 Tentang
Perubahan atas UU No. 22/2002 Tentang
Grasi.
Pemandangan yang cukup unik
dan menarik perhatian yaitu adanya
kreativitas peserta yang berperan sebagai
hakim konstitusi, yang membuat suasana
lomba laiknya panggung teater. Peserta
memutihkan warna rambut kepala,
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berbicara dengan gaya yang khas,
tujuannya agar terlihat seperti hakim
konstitusi yang sebenarnya.
Juga ada FH Universitas Jember
juga tampil mengesankan saat melakukan
Pengujian UU No. 32/2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup,
mulai
dari
pemeriksaan
pendahuluan, pemeriksaan persidangan
hingga pembacaan putusan.
Pada persidangan itu, penampilan
Ketua Majelis Hakim cukup meyakinkan
dalam memimpin jalannya sidang
dengan sikap tenang namun tetap tegas.
Misalnya, saat terjadi adu argumentasi,
saling interupsi antara Pihak Pemerintah

dengan Pihak Pemohon. “Tenang-tenang,
nanti masing-masing dari kalian akan
diberi kesempatan untuk menyampaikan
interupsinya,” ujar Ketua Majelis Hakim
berupaya menenangkan suasana.
Berikutnya, penampilan dari FH
Universitas Brawijaya yang melakukan
Pengujian UU No. 12/2011 Tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundangundangan terhadap UUD 1945. Pokok
permohonan Pemohon adalah mengenai
hirarki peraturan perundang-undangan
telah melanggar hak konstitusional warga
negara dalam mendapatkan jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum.
“Seperti diatur dalam Pasal 28D Ayat

(1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum,”
jelas Pemohon.  
Secara umum 10 tim yang mengikuti
Lomba Peradilan Semu MK, menyuguhkan
penampilan cukup baik karena didukung
kemampuan penguasaan permasalahan.
Kemampuan semua tim merata, tampil
penuh percaya diri, bersemangat dalam
memerankan persidangan MK. (Nano
Tresna A.)

Pelayanan Berkualitas Berbasis Integritas

T

ugas dan kewajiban utama aparat
pemerintah adalah memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan
yang
bernilai,
perlu didukung dengan integritas. Tanpa
integritas, akan terjadi penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan aparat
dari setiap layanan yang diberikan kepada
masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala
Bagian Kepegawaian MK, Sigit Purnomo,
saat membuka kegiatan Training of Trainer
Agen Perubahan Program Pengendalian
Gratifikasi kerjasama MK-KPK, Senin
(14/11). Kegiatan kerjasama Setjen dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(MK) dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) ini berlangsung pada 1418 November 2011 di Gedung Pusdiklat
MK, Bekasi.
Integritas, kata Sigit, akan lebih
bertahan dan bernilai jika muncul
dari faktor internal. Cara membangun
integritas, khususnya yang berbasis faktor
internal, salah satunya dengan pelatihan
seperti sekarang ini, yang pada hakekatnya
merupakan sarana untuk melakukan
perubahan perilaku.
“Kerjasama yang dibangun antara
MK dengan KPK adalah salah satu upaya
mewujudkan sumber daya manusia yang
berintegritas, sehingga ke depan mampu
membentengi lembaga peradilan dari
upaya perusakan melalui berbagai cara.
Salah satunya dengan cara gratifikasi,
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Kabag Kepegawaian MK, Sigit Purnomo, sampaikan kata sambutan saat membuka kegiatan Training of Trainer
Agen Perubahan Program Pengendalian Gratifikasi kerjasama MK-KPK, Senin (14/11)

yang dapat menurunkan martabat lembaga
peradilan MK,” papar Sigit.
Sigit melanjutkan, salah satu slogan
KPK bahwa korupsi merupakan kejahatan
luar biasa, memberantasnya membutuhkan
semangat yang luar biasa. Dengan
demikian, peserta pelatihan ini merupakan
orang-orang pilihan yang luar biasa.
“Kami berharap, para peserta yang
terpilih mengikuti pelatihan ini mampu

menjadi motor penggerak integritas
dan agen perubahan bagi lingkungan
MK, sehingga akan berdampak pada
kepercayaan masyarakat para pencari
keadilan,” tandas Sigit kepada para peserta
Training of Trainer Agen Perubahan
Program
Pengendalian
Gratifikasi
kerjasama MK-KPK. (Nano Tresna A./
mh)

Kearsipan MK Juara Teladan I Kearsipan Nasional

Humas MK/GANIE

Kepala Arsip Nasional, H.M. Asichin menyerahkan piagam penghargaan kepada Sekjen MK Janedjri M. Gaffar atas prestasi MK sebagai juara teladan I Unit Kearsipan
tahun 2011, Selasa (15/11).

K

earsipan Mahkamah Konstitusi
(MK) meraih penghargaan
juara teladan I Unit Kearsipan
tahun 2011. Penghargaan
tersebut diterima langsung oleh Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dalam
acara Rapat Koordinasi Nasional Jaringan
Informasi Kearsiapan Nasional tahap II
tahun 2011 dan Penghargaan Pemenang
Unit Kearsipan Pusat Teladan dan Lembaga
Kearsipan Daerah Teladan, Selasa (15/11).
Acara yang diselenggarakan di Hotel
Bidakara, Jakarta ini dihadiri oleh Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia, M.
Asichin, dan ratusan peserta dari sejumlah
daerah di Indonesia.
Penghargaan berikutnya yaitu juara
teladan II, diberikan kepada Kementerian
Luar Negeri, dan Sekretariat Negara
mendapatkan juara teladan III. Kearsipan
Nasional juga memberikan penghargaan
juara harapan pada Unit Kearsipan teladan
tahun 2011, di antaranya Kementerian

Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif
mendapatkan juara III, dan juara harapan II
diberikan kepada Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, dan pemenang juara
harapan I adalah diberikan kepada
Kementerian Agama.
Selain itu, Lembaga Kearsipan
Nasional juga memberikan penghargaan
kepada Lembaga Kearsipan Daerah
Provinsi, Kebapaten/Kota. Dalam hal
ini, Badan Perpustakaan dan Arsip
Kalimantan Selatan mendapatkan juara III,
juara harapan II diberikan kepada Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juara
harapan pertama, diterima oleh Badan
Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.
Sedangkan, untuk kategori Lembaga
Kearsipan teladan tahun 2011, juara III
disandang oleh Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,
dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Provinsi Jawa barat mendapatkan
juara teladan II. Sementara, juara
teladan I untuk Badan Perpustakaan Dan
Kearsipan Daerah, disandang Provinsi
Jawa Timur yakni kota Surabaya.
Kepala Deputi Pembinaan Arsip Nasional
M.
Asichin,
dalam
sambutannya
mengatakan, pada tahun 2012, Lembaga
Kearsipan Nasional mempunyai pemikiran
akan membantu secara menyeluruh kepada
lembaga yang sudah mengembangkan
arsipnya. Seperti, lembaga MK yang sudah
mengembangkan sejarah perkembangan
konstitusi di Republik Indonesia, ”Kita
akan bantu sebisa kita. Di samping ada
usaha dari instansi yang bersangkutan,
Arsip Nasional juga terus melakukan
pembinaan ke arah sana. Khususnya
lembaga Kearsipan Daerah dibina
bagaimana mengarsip dokumen yang
baik dan benar,” jelas Asichin. (Shohibul
Umam/mh)
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Sembilan Guru PKn Terpilih Terima Anugerah
Konstitusi
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan Wakil
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat
memberi pembekalan kepada Guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Berprestasi Tingkat
Nasional Tahun 2011, Ahad (20/11) di Gedung MK.

mengusulkan agar dibentuk Asosiasi Guru
Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan
Kewarganegaraan yang melibatkan wakilwakil dari daerah secara terstruktur, mulai
dari pusat hingga ke daerah.

S

embilan
guru
Pendidikan
Kewarganegaraan
(PKn)
meraih Anugerah Konstitusi
dalam puncak acara “Anugerah
Konstitusi
bagi
Guru
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Berprestasi
Tingkat Nasional 2011” dan “Semiloka
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bagi
Guru PKn Tingkat Nasional 2011” Jumat
(25/11) sore di Jakarta, bertepatan dengan
Hari Guru Nasional.
Kegiatan “Anugerah Konstitusi
bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) Berprestasi Tingkat Nasional
2011” berlangsung selama tiga hari,
Ahad-Selasa, 20-22 November 2011.
Sedangkan
“Semiloka
Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi Bagi Guru PKn
Tingkat Nasional 2011” berlangsung pada
Selasa-Kamis, 22-24 November 2011.
Kedua kegiatan tersebut terselenggara atas
kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
serta Kementerian Agama.
Hasil penilaian Dewan Juri, dari
45 finalis guru PKn se-Indonesia, terpilih
sembilan guru PKn yang berhak menerima
“Anugerah Konstitusi Tingkat Nasional
2011” yang terdiri dari jenjang SD/
MI, SMP/MTs hingga SMA/MA/SMK.
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Dengan demikian, masing-masing jenjang
pendidikan tersebut, terpilih tiga guru.
Untuk jenjang SD/MI, juara I adalah
Drs. Sucandi, M.Pd.dari SDN Kebonsari
01 (Jatim), Juara II adalah Lilik Fatkhu
Diniyah, S.Pd.I. dari MIN Al Iman
Magelang (Jateng), Juara III adalah Fauziah,
S.Pd.I dari MIN Sei Agul Medan (Sumut)
Selanjutnya, untuk jenjang SMP/MTs, juara
I adalah Eko Winarno, S.Pd. dari UPTD
SMPN 7 Tegal sebagai (Jateng), Juara II
adalah Virene Irida Pramuduaningrum,
S.Pd. dari SMP Stella Matutina (Jateng),
Juara III adalah Ira Kristina, S.Pd. dari
MTsN 1 Malang (Jatim). Sedangkan untuk
jenjang SMA/MA/SMK: Juara I adalah
Barjo Hanugroho, S.Pd. dari SMAN
1 Purwantoro (Jateng), Juara II adalah
Dra. Lusia Erni Fernandez dari SMAN
3 Kupang (NTT), Juara III adalah Dra.
Hj. Aminah, M.Pd dari SMAN 1 Padang
(Sumbar).
Dalam kesempatan itu, para guru
PKn Berprestasi Tingkat Nasional 2011
menyampaikan
rekomendasi
untuk
Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan
Kewarganegaraan. Isinya, antara lain siap
mendukung MK untuk mengembalikan
Pancasila dalam tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Selain itu

Perubahan
Fundamental
dan
Instrumental
Ketua MK Moh. Mahfud MD saat
memberikan sambutan, mengatakan
bahwa sejak reformasi 1998 terjadi
beberapa perubahan dalam sistem
ketatanegaraan, baik yang fundamental
maupun yang instrumental. Perubahan
yang fundamental, misalnya konsep
pendidikan yang dulu dalam UUD 1945
disebut sebagai pengajaran, lebih pada
aspek kognitif. Tapi sekarang disebut
pendidikan. “Kalau dalam bahasa Arab,
pendidikan disebut tarbiyah, sedangkan
pengajaran adalah ta’lim,” ucap Mahfud.
Sedangkan perubahan instrumental
harus diketahui, disosialisasikan, serta
benar-benar dipahami oleh semua guru
PKn sebagai pengajar. Misalnya sekarang
ada nilai-nilai instrumen baru, seperti
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial,
dan sebagainya.
Oleh sebab itu, menurut Mahfud,
“Semiloka Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi Bagi Guru PKn Berpretasi
2011 serta Anugerah Konstitusi 2011” ini
menjadi sangat penting. “MK bersama
dengan Kemendikbud dan Kemenag
akan secara terus menerus dalam setahun
mengadakan kegiatan bersama demi
masa depan bangsa dan negara kita,”
kata Mahfud di hadapan Wakil Ketua
MK Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva, Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar, Sekjen Kemendikbud, Sekjen
Kemenag, Dewan Juri, segenap guru PKn,
para pejabat maupun pegawai MK dan
lainnya yang hadir saat acara.

Tumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi
Guru Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2011 mendapat pembekalan dari
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
(MK) Janedjri M. Ghaffar, Wakil
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Musliar Kasim, dan Wakil Menteri
Agama Nasaruddin Umar. Acara yang
dilaksanakan atas kerjasama MK
dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Kementerian Agama, ini
diselenggarakan di Gedung MK, lantai 4,
Minggu (20/11) sore.
Acara dihadiri tim Dewan Juri,
di antaranya Saldi Isra (ketua), Zainal
Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah
Mada, M. Arief Hidayat dari Universitas
Diponegoro, dan beberapa dewan juri lain
berjumlah sampai 20 orang, serta dihadiri
juga para peserta sebanyak 45 Peserta
Guru PKn berprestasi dari berbagai daerah
di Indonesia.
Di awal pembekalannya, Janedjri
menjelaskan kegiatan ini diselenggarakan
dalam rangka awal seleksi Guru PKn
berprestasi tingkat nasional tahun 2011.
Kegiatan ini, juga dilaksanakan dari
pemikiran MK untuk ikut mengambil
tanggung jawab supaya budaya sadar

berkonstitusi benar-benar tumbuh di
tengah mayarakat kita.
Lanjut
Janedjri
mengatakan,
kewenangan dan kewajiban MK yang
sudah diberikan oleh UUD 1945, tetapi kita
lebih mendekatkan dari aspek fungsi yaitu
MK berfungsi sebagai pengawal konsitusi.
“Oleh karena itu, sebagai pengawal
konstitusi, tentu MK juga mempunyai
kewajiban untuk menumbuhkan kesadaran
berkonstitusi,” tegasnya.
Lebih penting lagi, Janedjri
mengatakan
untuk
menumbuhkan
kesadaran berkonstitusi tidak hanya
dilakukan oleh MK, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dan
Kementerian Agama saja. Semua lembaga
negara lain dan semua komponen bangsa
harus ikut untuk mengambil tanggung
jawab ini,” pesan Janedjri.
Janedjri juga menjelaskan bahwa
kegiatan tersebut simultan dengan kegiatan
Semiloka yaitu kegiatan Pancasila dan
Konstitusi. Sementara itu, MK juga sudah
mempunyai rencana untuk menyusun buku
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, buku
tersebut nantinya sebagai buku pengayaan,
dan syukur-syukur sebagai buku pegangan
bagi bapak dan ibu guru.
Sebelum MK menyusun buku

tersebut, Janedjri terlebih dulu mendengar
masukan-masukan dari para peserta. Selain
itu, diharapkan juga ada masukan dari 155
guru yang akan diundang oleh MK pada
tanggal 22 November 2011.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama
Nasaruddin Umar dalam penyampainya
mengatakan pentingnya pemahaman
tentang Indonesia sebagai negara hukum.
Terkait dengan peran MK, menurutnya,
MK mempunyai peran yang sangat tinggi
dalam masayarakat bangsa Indonesia ini.
“Oleh karena itu, wajar pelajaran tentang
konstitusi berada pada semua level
pendidikan. Karena warga negara kalau
tidak tahu dengan konstitusinya maka
akan celaka,”jelas Nasarudin.
Nasaruddin dan Menteri Agama
sangat
mengapresiasikan
kegiatan
pengajaran konstitusi, karena konstitusi
intinya adalah mengajarkan agama. “Oleh
sebab itu, jangan lagi dipertentangkan
antara konstitusi dengan Al-Quran, sebab
Al-Quran dan konstitusi itu adalah saling
melengkapi antara satu dengan yang lain,”
terangnya.
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
yang
diwakili
oleh
Wakil Menterinya, Musliar Kasim
menyampaikan pembekalan terakhir.

Para guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diuji dalam “Seleksi Guru Pendidikan Kewarganegaraan
Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011”, di MK dan Hotel Alila Jakarta, (20-22/11).
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Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Ketua Dewan Juri Saldi Isra berfoto bersama para guru yang
terpilih mendapatkan “Anugerah Konstitusi Tingkat Nasional 2011”, Jum’at (25/11).

Dalam pembekalannya ia mengatakan
bahwa sejak UUD 1945 mengalami
amandemen ke-4, ia yakin dan percaya,
belum memahami amandemen ke-4 itu
secara utuh, apalagi orang bukan dosen
hukum dan bukan guru PKN, ia yakin
juga belum memahaminya. “Oleh karena
itu, kegiatan yang dilakukan oleh MK
ini, sangat penting bagi kepantingan kita
bersama,” tuturnya.
Berlomba Raih Anugerah
Para guru biasanya memberi ujian
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
terhadap anak didiknya. Suasana berbeda
manakala mereka diuji dan berlomba di
hadapan para juri yang berjumlah 20 orang
untuk mendapatkan Anugerah Konstitusi
bagi guru berprestasi tingkat nasional tahun
2011. Kegiatan dengan tema, “Seleksi
Guru
Pendidikan
Kewarganegaraan
Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011”
terselenggara berkat kerja sama antara
MK dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Kementerian Agama
tersebut yang dilaksanakan selama tiga
hari di Gedung MK dan hotel Alila,
Jakarta, (20-22/11).
Kegiatan
ini
diikuti
oleh
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45 orang peserta terdiri dari guru
dari tingkat SD/MI, tingkat SMP/
MTs, dan tingkat SMA/MA/SMK.
Lomba pada hari pertama yaitu ujian
tulis yang dilaksanakan di Gedung MK,
Jakarta, Minggu (20/11) malam, Pukul
17.00 WIB.
Pada hari kedua dan ketiga, tim juri
menggelar ujian presentasi atau interview
yang dilakukan di tempat yang berbedabeda sesuai dengan tingkatan masingmasing. Pada tahap ini, seluruh peserta
diminta untuk membawakan materi yang
sesuai dengan tema yang ingin diangkat,
termasuk para guru yang berasal dari
tingkat pertama yaitu SD dan MI.
Sebagai contoh, ibu Lilik Fatkhu
Diniyah dari MI Al-Iman, Magelang,
Jawa Tengah mengangkat tema, “Teknik
Membangun Kesadaran Berkonstitusi
Bagi Siswa MI Al-Iman Melalui Berbagai
Model dan Media Pembelajaran.”
Lilik dengan gamblang menyampaikan
kepada para dewan juri mengenai tatacara menerapkan sistem dari berbagai
model dan media pembelajaran untuk
meningkatkan kesadaran berkonsitusi.
“Sangat
penting
menciptakan

media dan menerapkan model-model
pembelajaran
agar
proses
belajar
menyenangkan, mengasyikan, sekaligus
mencerdaskan,” papar Lilik.
Kemudian, pada tingkatan SMP dan
MTs, para peserta juga menjalani interview.
Salah satu peserta yaitu Rr. Amani Sri
Marhaeni Ernawati, guru SMP N 2 Godean
Sleman, Yogyakarta, mengangkat tema
tentang “Meningkatkan Kesadaran Bela
Negara Melalui Potensi Guru.” Kemudian
untuk tingkatan SMA/MA/SMK, salah satu
peserta yaitu Guru MAN Surabaya, Jawa
Timur, Wiwin Siswinarni membawakan
tema “Implementasi Konstitusi dalam
Pembelajaran PKn.”
Setelah ujian selesai, para peserta
diberi kesempatan untuk menyampaikan
pesan dan kesan. Pada umumnya mereka
berharap kegiatan seperti ini terus bisa
dikembangkan supaya anak didik lebih
sadar dalam berkonstitusi. “kegiatan
ini sangat baik untuk diteruskan dan
dikembangkan lagi supaya anak lebih
sadar dalam apa yang dimaksud dengan
konstitusi,” harap Guru SMAN 1 Jakarta
Ujang Suherman terhadap MK. (Nano
Tresna A./Shohibul Umam/mh)

Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bagi
Guru PKn Tingkat Nasional 2011

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat menanggapi hasil rapat Pleno yang disampaikan para Wakil Komisi dalam “Semiloka
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bagi Guru PKn Tingkat Nasional 2011” pada Kamis (24/11) siang di Jakarta.

S

ekjen Mahkamah Konstitusi
(MK) Janedjri M. Gaffar
memuji semangat para guru
Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) Berprestasi Tingkat Nasional 2011
yang mampu merumuskan identifikasi
permasalahan dalam proses pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, sekaligus
memberikan alternatif solusi serta
merumuskan
rekomendasi
terhadap
proses
pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan.
“Identifikasi masalah, alternatif
solusi, rekomendasi para guru PKn
terhadap proses pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan itulah yang saya
harapkan,” ujar Janedjri menanggapi hasil
rapat Pleno yang disampaikan para Wakil
Komisi dalam “Semiloka Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi Bagi Guru PKn
Tingkat Nasional 2011” pada Kamis
(24/11) siang di Jakarta. Kegiatan yang
terselenggara atas kerjasama MK dengan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

serta Kementerian Agama berlangsung
pada Selasa-Kamis, 22-24 November
2011.
Dijelaskan Janedjri, dari identifikasi
masalah, alternatif solusi dan rekomendasi
para guru PKn terhadap proses pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, terdapat
3 aspek. Pertama, kebijakan pemerintah.
Kedua, substansi atau materi pembelajaran.
Ketiga, metode dan teknis pembelajaran.
Selain itu, Janedjri ‘menangkap’
adanya kesepakatan dari para guru PKn
yang mengikuti “Semiloka Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi Bagi Guru PKn
Tingkat Nasional 2011”.
“Perlunya Pancasila dimasukkan
kembali ke dalam mata pelajaran anak
didiknya. Istilah PKn diusulkan agar
diubah menjadi PPKn yaitu Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan,” ucap
Janedjri kepada para guru PKn yang
hadir.  
Dalam kesempatan itu, Janedjri
mengimbau kepada para guru PKn agar

merumuskan rekomendasi yang telah
dibuat dari rapat Pleno dari masing-masing
Komisi.
“Silakan bapak dan ibu guru agar
menyusun dan merumuskan garis-garis
besar rekomendasi. Setelah itu, hasil
rumusan itu disampaikan kepada Ketua
MK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Agama,” urai Janedjri. Salah
satu rekomendasi yang disampaikan para
guru PKn adalah Mahkamah Konstitusi
membentuk forum yang melibatkan
wakil-wakil dari daerah secara terstruktur.
Janedjri meminta agar rekomendasi ini
dikaji oleh para guru PKn.
Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi
Janedjri berharap pada 2012
dapat terbentuk Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi, yang akan
menjadi pusat kegiatan guru-guru
PKn. Selain itu diharapkan adanya
Asosiasi Guru Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan, yang akan
November 2011 KONSTITUSI
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Ketua MK Moh. Mahfud
MD dan Saldi Isra saat
bertindak sebagai narasumber
“Semiloka Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi
bagi Guru Pendidikan
Kewarganegaraan (Pkn)
Berprestasi Tingkat Nasional
2011” kerjasama MK dengan
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, serta
Kementerian Agama, Kamis
(24/11).

menjadi ajang pertemuan rutin para
guru PKn untuk mengkaji berbagai
program terkait Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.
“Ke depan, pembelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan tidak
hanya berhenti pada tataran kognitif, tetapi
juga pada tataran afektif. Lebih jauh lagi,
hingga ke tataran psikomotorik,” papar
Janedjri.
Dengan
demikian,
sambung
Janedjri,
pada
masa
mendatang
masyarakat Indonesia tidak hanya
memahami Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan saja, tetapi juga bisa
melaksanakannya.
“Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan
adalah
sebuah
keniscayaan. Dalam rangka itu semua,
Mahkamah Konstitusi ‘menggandeng’
bapak dan ibu guru PKn untuk ikut
memikul tanggung jawab melalui
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan
Mahkamah Konstitusi. Di antaranya,
menyelenggarakan acara ‘Anugerah
Konstitusi Bagi Guru PKn Berprestasi,”
tandas Janedjri.
Demokrasi Seiring Sejalan dengan
Nomokrasi
Indonesia bukanlah negara agama,
apalagi negara sekuler, melainkan
sebagai negara Pancasila. Dalam negara
Pancasila, semua agama dilindungi tetapi
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tidak diberlakukan satu agama. Demikian
paparan Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD pada “Semiloka
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan
(Pkn) Berprestasi Tingkat Nasional 2011”
kerjasama MK dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, serta
Kementerian Agama, pada Kamis (24/11)
malam di Jakarta.
Mahfud mencontohkan toleransi
yang terjadi di negara Azerbaijan dan
Kazakhtan yang merupakan pecahan dari
negara Rusia. “Mereka itu sangat toleran
terhadap pemeluk agama apa pun, tidak
ada kekerasan antara pemeluk beragama,”
ungkap Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menekankan,
Pancasila merupakan dasar kehidupan
berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu,
ia tidak setuju bahwa Pancasila merupakan
salah satu dari Empat Pilar Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara.
“Pancasila merupakan kaidah negara
yang fundamental, bukan sebagai pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara,”
tambah Mahfud.
Hal lain, Mahfud menjelaskan
Indonesia adalah negara demokrasi,
sekaligus negara nomokrasi. Demokrasi
bisa menjadi anarki kalau tidak ada
hukum. Sebaliknya, kalau hukum tidak
dilaksanakan secara demokratis, akan

sewenang-wenang.
“Demokrasi sebagai bagian dari
sistem politik, harus berjalan dengan
nomokrasi. Kalau hukum lemah, aparat
penegak hukum dilawan, orang akan bikin
hukum sendiri. Sebaliknya kalau hukum
tanpa demokrasi, akan menimbulkan
sikap otoriter, hukumnya menjadi sangat
sentralistik,” imbuh Mahfud.
Selain Ketua MK, acara “Semiloka
Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi
bagi Guru PKn Berprestasi Tingkat
Nasional Tingkat Nasional 2011” juga
menampilkan
sejumlah
narasumber
untuk empat sesi. Narasumber Hakim
Konstitusi Dr. Harjono, S.H. MCL. tampil
dengan materi pembahasan “Kekuasaan
Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan
Penyelenggaraan Peradilan Menurut UUD
1945”.
Narasumber
lainnya
adalah
Prof. Dr. Saldi Isra yang menyajikan
materi “Pemilihan Umum, Lembaga
Permusyawaratan dan Perwakilan Menurut
UUD 1945 (Implementasi Demokrasi di
Indonesia)” maupun narasumber Prof. Dr.
Arief Hidayat dengan materi “Pancasila
sebagai Ideologi Terbuka dan Memahami
Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar
Negara”. Di samping itu, ada narasumber
Prof. Dr. Soedijarto dengan materi “Strategi
Pengembangan Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi”. (Nano Tresna A.)
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Sekjen MK: Kehadiran MK Perkuat Negara Hukum
Modern

L

ahirnya Mahkamah Konstitusi
(MK)
sebagai
pengawal
demokrasi
dan
konstitusi
dalam sistem ketatanegaraan
di Indonesia, dimaknai sebagai semangat
untuk menguatkan Indonesia sebagai negara
hukum modern. Dalam prinsip supremasi
hukum, konstitusi merupakan pegangan
dan pedoman sekaligus orientasi dari
seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara.
Dalam praktik penyelenggaraan, negara
harus tunduk dan patuh kepada konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M Gaffar saat
memberi sambutan dalam acara “Semiloka
Pancasila dan Konstitusi Asosiasi Pengajar
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”
Wilayah Jawa Tengah, di Ballroom Patra
Semarang Hotel, (27/11). Semiloka
yang berlangsung selama tiga hari (2730/11) dibuka secara resmi oleh Rektor
Universitas Diponegoro Semarang, Prof.
Dr. Sudharto P. Hadi MES., Ph.D yang
sekaligus menjadi keynote speaker dalam
kegiatan ini. Adapun pesertanya adalah
para guru Pendidikan Kewarganegaraan
dan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
Lebih lanjut Janedjri M Gaffar
mengatakan bahwa konstitusi kita yaitu
UUD 1945, diputuskan berdasakan
kesepakatan seluruh rakyat Indonesia.
“MK hadir sebagai implementasi prosedur
dan mekanisme yang jelas dan tegas
sekaligus ditetapkan secara limitatif
untuk menjaga UUD 1945,” jelasnya.
MK di Indonesia berfungsi sebagai
penjaga ideologi konstitusi. Janedjri
juga menegaskan, “Reformasi konstitusi
menjadi kebutuhan seiring reformasi
politik. Tidak ada reformasi politik tanpa
adanya reformasi konstitusi.”
Salah satu kesepakatan konstitusi
adalah nilai-nilai dasar yang menjadi
pedoman bagi rakyat Indonesia untuk
mencapai gagasan mulia pendirian bangsa
dan negara ini, yang tertuang sebagaimana
dalam alenia keempat UUD ’45. Pancasila
yang menjadi jiwa konstitusi itu sendiri,

Sekjen MK Janedjri M Gaffar menyampaikan sambutan dalam acara “Semiloka Pancasila dan Konstitusi
Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Wilayah Jawa Tengah, di Ballroom Patra
Semarang Hotel, (27/11).

menurut Janedjri, saat ini sudah dirusak
dalam penerapan nilai-nilai moralnya.
Karena itu, menurut Janedjri,
berbagai
kegiatan
dalam
bentuk
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 Janedjri, bahwa sudah
menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita
untuk merevitalisasi sekaligus melakukan
internalisasi nilai-nilai luhur yang terdapat
dalam Pancasila dan konstitusi diri anakanak bangsa kita sebagai landasan pola
pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang
akan menjadi tantangan di masa yang

akan datang. “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”
tegas Janedjri. Pilihan ini adalah suatu
mekanisme untuk dapat menjamin dan
memastikan bahwa Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi
negara, benar-benar ditaati, dilaksanakan,
dan ditegakkan.
Kepada para Guru PKn dan hadirin
lainnya Sekjen MK menjelaskan, 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)

November 2011 KONSTITUSI

59

AKSI

Perwira Reskrim Polri Belajar Konstitusi

Temu Wicara bertemakan ”Pendidikan Pancasila, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Perwira Jajaran Reserse Kriminal Kepolisian Negara
Republik Indonesia.” Kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Mabes Polri), 29 November-1 Desember 2011, di Ruang Aula Gedung MK.

S

ekretariat
Jenderal
dan
Kepaniteraan
Mahkamah
Konstitusi (MK) melakukan
kerja sama dengan Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Mabes Polri) dalam menyelenggarakan
Temu Wicara bertemakan ”Pendidikan
Pancasila, dan Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi bagi Perwira Jajaran Reserse
Kriminal Kepolisian Negara Republik
Indonesia.” Acara yang berlangsung
selama tiga hari, Selasa-Kamis, 29
November-1 Desember 2011 dilaksanakan
di Ruang Aula Gedung MK, Jakarta.
Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
membuka secara resmi kegiatan ini.
Di hadapan Kabareskrim Polri Irjen
Sutarman dan 200 peserta dari Perwira
Jajaran Reserse Kriminal Polri dari
berbagai daerah di Indonesia, Mahfud
dalam sambutannya mengatakan tugas
Kepolisian Republik Indonsia (Polri)
sangat berat, karena tujuan utama Negara
Kesatuan RI tertuang dalam tugas utama
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Polri. ”Dalam hal ini, kesatuan teritorial
bangsa Indonesia berdasarkan oleh bangsa,
ras, suku, etnik, akan bisa bersatu dalam
ikatan ideologi Pancasila. Dan lembaga
yang menjaga ikatan tersebut secara
struktural adalah Polri,” tutur Mahfud.
Sementara itu, kata Mahfud, Negara
Indonesia dikenal dengan negara yang
paling plural di dunia. Maka, potensi konflik
atas primordial akan hal tersebut akan
mengancam kalau kita tidak mempunyai
Polri. ”Oleh karena itu, sejumlah lembaga
negara mempunyai tugas masing-masing,
akan tetapi di dalam konstitusi, tugas
Polri sangat kuat dan tidak bisa digugat
oleh berbagai macam hal,” jelasnya.
Ideologi Terbuka
Mantan Menteri Pertahanan masa
Presiden RI Gus Dur ini juga menceritakan
pengalamannya saat berkunjung ke
Kazakhstan. Seperti diketahui Kazakhstan
adalah
negara
komunis.
Mahfud
melontarkan pertanyaan kepada pimpinan

lembaga negara di Kazakhstan berkenaan
dengan bagaimana mengatur hubungan
antaragama. Pimpinan lembaga tersebut
menjawab, ”Kami negara sekuler, dan
kami tidak mengatur agama. Soal agama
yang bertanggung jawab adalah rakyat,
dan kami melindungi kehidupan agama
tanpa adanya saling mengganggu,” urai
Mahfud menirukan jawaban pimpinan
lembaga tersebut.
Selanjutnya, kata Mahfud, pimpinan
lembaga tersebut balik bertanya mengenai
hal yang sama. Dalam jawabannya,
Mahfud mengatakan, Indonesia adalah
negara muslim terbesar di dunia, tetapi
Indonesia tidak negara sekuler, dan
tidak negara agama, namun negara
Pancasila. ”Dalam Pancasila, kami tidak
mengurusi agama, urusan agama adalah
urusan internal agama, sehingga negara
tidak memberlakukan hukum negara,
tetapi negara melindungi rakyat yang
melaksanakan ajaran agama masingmasing,” jelas Mahfud.

AKSI
Lebih penting lagi, menurutnya,
Pancasila merupakan filosofi bangsa
Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai
spirit
dalam
menjalankan
agama
yang bersifat universal. Semua nilainilai universal yang diajarkan agama
mengartikan tidak menjajah agama
apapun. ”Oleh sebab itu, kami di Indonesia
juga melarang orang yang melaksanakan
kekerasan-kekerasan atas nama agama
terhadap orang lain,” jelasnya.
Mahfud
mengakui,
perbedaan
adalah fitrah. ”Oleh karena itu, jangan
dijadikan perbedaan sebagai alat untuk
menghancurkan agama masing-masing,
tetapi untuk menyatukan perbedaanperbedaan di antara nilai-nilai yang ada
pada setiap agama,” harapnya. Kemudian
menurutnya, di Indonesia, Pancasila
adalah dasar ideologi yang sakti, sampai
kita mempunyai Hari Kesaktian Pancasila.
Kami mempunyai berbagaimana macam
masalah, tetapi pada akhirnya kita kembali
ke Pancasila.
Ke depannya, kata Mahfud, kita
tidak perlu lagi berdebat mengenai
konsep-konsep, tetapi bagaimana kita
melaksanakan dan mengatasi masalahmasalah yang setiap waktu berubah. ”Oleh
karena itu, Pancasila adalah dasar ideologi
negara yang terbuka. Maksud terbuka
adalah bisa menyesuaikan dengan situasisituasi dan peranan apapun,” jelasnya.
Sementara itu, mewakili dari Mabes
Polri, Sutarman mengatakan acara ini
diakuinya merupakan suatu pembekalan
bagi para peserta. Dikarenakan, pada saat
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang
kepolisian diuji di MK, menurut Sutarman,
betapa pentingnya mengetahui secara persis
begaimana mekanisme peradilan yang
berlaku di MK. Selain itu, menurutnya,
acara ini juga penting berkaitan dengan
pentingnya Pancasila sebagi ideologi
negara yang harus diketahui oleh seluruh
rakyat Indonesia, khususnya para aparat
penegakan hukum di Indonesia.
Hukum Harus Berkembang
Konsep hukum progresif yang
meniscayakan hukum harus berkembang.
Nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat yang mencerminkan keadilan
substansif harus diintegrasikan dalam
bingkai nilai-nilai Pancasila, dan akhirnya
mendapatkan tempat dalam bingkai

ke- Bhineka Tunggal Ika-an. Demikian
kata Wakil Ketua MK Achmad Sodiki,
saat menjadi pemateri pertama kegiatan
ini. Sodiki menyampaikan makalah
bertemakan “Hukum Progresif dan
Keadilan Substantif.”
Pemateri lainnya, Arief Hidayat,
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,
memaparkan
tentang
“Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dan
Memahami Pancasila Sebagai Ideologi dan
Dasar Negara.” Dalam paparannya, Arief
mengatakan bahwa prinsip dasar dalam
pengelolaan negara Republik Indonesia,
adalah empat hal, yaitu pengelolaan
teokrasi (kedaulatan Ketuhanan Yang Maha
Esa), pengelolaan demokrasi (kedaulatan
rakyat),
pengelolaan
nomokrasi
(kedaulatan hukum), dan pengelolaan
ekokrasi (kedaulatan ekonomi).
Sementara itu, Hakim Konstitusi
Harjono menyampaikan materi “Perubahan
UUD 1945 dan Ketatanegaraan RI Pasca
Perubahan UUD 1945.” Menurutnya,
sebelum UUD 1945 diamandemen, proses
pembuatan UU dilakukan oleh Presiden
dengan persetuan DPR, padahal DPR
adalah lembaga legislatif. “Oleh karena
itu, dahulu kita sudah melakukan dusta
bersama tentang UUD 1945. karena,
Presiden di samping mempunyai kekuasaan
pemerintah negara dan kekuasaan negara,
ia juga mempunyai kekuasaan membuat
Undang-Undang (UU),” ucapnya.

Ketiga
Pemateri
tersebut
menyampaikan pada hari pertama acara,
sedangkan untuk hari kedua dan ketiga,
yang menyampaikan Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrarti selaku narasumber
selanjutnya. Dalam kesempatan itu, ia
menyampaikan materi “Hukum Acara
Pengujian Undang-Undang.” Menurutnya,
proses pengujian UU yang ingin diujikan di
MK harus memiliki kelengkapan yaitu UU
yang dimohonkan, alat bukti bisa berupa
Saksi/Ahli, dan UUD 1945 sebagai batu
uji-nya. ”Kalau semua itu sudah lengkap,
maka akan diregistrasi di buku registrasi
acara MK,” ucapnya.
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi juga menyampaikan materi
“Hukum Acara Dalam Memutus Pendapat
DPR tentang Dugaan Pelanggaran Hukum
oleh Presiden/Wakil Presiden.” Dalam
makalahnya, ia mengatakan bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak
lagi diberhentikan melalui mekanisme
politik oleh MPR. Akan tetapi, disamping
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden harus melalui mekanisme politik,
pemberhentian Presiden juga harus melalui
mekanisme hukum.
Hakim Konstitusi berikutnya Moh.
Alim yang menyampaikan materi “Hukum
Acara Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara Hukum Acara Pembubaran Partai
Politik.” Dalam hal ini, saat Moh. Alim
menanggapi pertanyaan dari peserta
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AKSI
terkait dengan seperti apa perkara yang
masuk ke MK? Ia menjawab bahwa suatu
perkara yang masuk dalam MK, misalnya
dalam Pemilukada, atau legislatif hanya
mengenai suaranya. “MK tidak berwenang
mengetahui salah dan tidaknya seseorang
dalam aspek pidana, demikian juga
dengan aspek tata usahanya,” ucap Moh.
Alim itu.
Dan, materi “Hukum Acara Dan
Studi Kasus Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Presiden dan/atau Wakil
Presiden, Legislatif, Kepala Daerah”
disampaikan Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar. Dalam penjelasannya, ia
mengatakan bahwa sengketa pemilihan
presiden yang masuk ke MK harus selesai
dalam 14 hari. “Semua itu dilakukan
menghindari terjadinya kekosongan kalau
tidak ada Presiden,” jelas Akil.
Narasumber terakhir disampaikan
oleh Sekretaris Jendral MK Janedjri
M. Gaffar. Dalam hal ini, Janedjri
menyampaikan tentang MK: Menuju
Court Excellence. Dalam isi makalahnya,
ia mengatakan bahwa MK berpegang
teguh dan patuh pada hukum formal
sepanjang hukum formal tersebut mampu
mendorong terwujudnya keadilan. Jika
tidak, menurutnya, MK akan membuat
terobosan dengan membuat jalan sendiri
guna menciptkan dan mewujudkan hukum
yang memenuhi rasa keadilan.
Tiga Faktor Memahami Hukum
Acara Temu Wicara bertema
”Pandidikan Pancasila, dan Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi bagi Perwira
Jajaran Reserse Kriminal Kepolisian
Negara Republik Indonesia,” diadakan
dalam rangka menyebarluaskan wawasan
dan pengetahuan Pancasila, Konstitusi,
dan Hukum Acara MK kepada masyarakat
Indonesia secara umum, dan khususnya
para ujung tombak pelaksana hukum yaitu
Kepolisian Indonesia. Demikian dikatan
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Achmad Sodiki saat menutup secara resmi
kegiatan temu wicara ini, Kamis (1/12), di
Aula Dasar Gedung MK, Jakarta.
Oleh karena itu, lanjut Sodiki,
dalam memahami hukum, terlebih dulu
harus dipahami apa yang dimaksud
dengan hukum? Menurutnya, ada 3 (tiga)
faktor bagaimana cara memahami hukum.
Pertama,
menggunakan
knowledge

62

KONSTITUSI November 2011

(pengetahuan), yaitu pemahaman dan
penguasaan terhadap hukum tersebut.
“Itu yang harus diperlukan. Kita harus
menghormati hak-hak asasi manusia,”
jelasnya.
Setelah mendapatkan pemahaman
tentang hukum, kedua, kata Sodiki adalah
sikap positif dan sikap negatif. Dalam sikap
positif, bagaimana mencoba mengingat apa
yang harus dikuasai untuk dilaksanakan.
Terakhir dari memahami hukum adalah
sikap practice, artinya bagaimana
menerapkan apa yang sudah dikuasainya.
“Oleh karena itu, masalah yang dihadapi
Indonesia adalah orang sudah memahami
hukum, tetapi tidak mempraktekkan
hukum itu sendiri. Sehingga kejadian ini,
membuat kita sangat prihatin,” ungkap
Sodiki. Akhirnya, menurutnya, harapan
kita bersama adalah bagaimana para
ujung tombok penegak hukum harus bisa
melakukan secara bersama-sama untuk
bisa mempraktikkan hukum tersebut.
Lebih
penting
lagi,
Sodiki
mengatakan bahwa kenapa hal tersebut
sering kali tidak bisa dilakukan dengan
baik? Menurutnya, karena penegakan
hukum tersebut ada tekanan dari luar.
”Dia tahu apa yang harus dilakukan tetapi
dia takut dengan apa yang dilakukannya,

karena ada tekanan dari non-hukum. Dan
ini, mungkin juga menjadi masalah kita
bersama,” jelas Guru Besar Universitas
Brawijaya itu. Namun, kata Sodiki,
apabila kita bertekad untuk menegakkan
hukum tersebut, maka, hukum harus
berada di atas kekuasaan, dan kekuasaan
harus dijinakkan dengan hukum. ”Dan
apabila kekuasaan tidak dijinakkan dengan
hukum, maka hukum hanya dijadikan
objek belaka,” papar Sodiki di hadapan
ratusan Perwira Polri tersebut.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri
Irjen Sutarman dalam sambutannya
mengucapakan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada MK, karena sudah
peduli terhadap institusi kepolisian.
Sutarman menilai kegiatan ini sangat
positif sehingga pihaknya dengan Sekjen
MK sudah berbicara tentang bagaimana
kedepan acara pelatihan seperti ini bisa
didesain lebih tepat lagi. “Sehingga bisa
memberikan konstribusi nyata dalam
perkembangan dan kemampuan, serta
pengetahuan terhadap Penyidik Polri,
Bareskrim maupun semua penyidik di
jajaran di seluruh daerah di Indonesia,”
ucap Sutarman. (Shohibul Umam/mh)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas
Pernikahan

Ira Sugiarsih
Dengan

Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi
13 November 2011
Semoga Menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah,
Warahmah dan Mendapatkan Keturunan yang Soleh
dan Solehah

AKSI

Ketua MK: Rumusan Pasal Bisa Dibeli
Ketua MK Moh.Mahfud
MD menjadi narasumber
Seminar Nasional
“Pembangunan Bangsa
Berbasis Demokrasi
Konstitusional yang
Berkeadilan: Integrasi
Kepentingan Lokal dalam
Undang-Undang” di
Auditorium Universitas
Haluoleo, Kendari, Sabtu
(12/11).

M

embangun rasa keadilan
adalah tugas utama dari
pemerintah.
Cita-cita
negara adalah membangun
keadilan dalam masyarakat, “Hukum
belum tentu adil, apalagi di Indonesia
hukum itu dibuat dengan cara yang tidak
baik dan belum tentu adil,” tegas ketua MK
Mahfud MD dalam orasinya saat menjadi
narasumber dalam Seminar Nasional
yang bertajuk “Pembangunan Bangsa
Berbasis Demokrasi Konstitusional yang
Berkeadilan: Integrasi Kepentingan Lokal
dalam Undang-Undang” di Auditorium
Universitas Haluoleo, Kendari pada Sabtu
(12/11) lalu.
Dalam seminar nasional itu,
Ketua MK Mahfud MD memberikan
banyak penjelasan tentang bagaimana
menciptakan rasa keadilan dalam
berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Mahfud juga mengatakan bahwa sebuah
bangsa menjadi tidak berguna walaupun
bangsa itu merdeka dari penjajahan,
jika keadilan tidak bisa ditegakkan di
dalamnya. Keadilan adalah inti moral
dari hidup keagamaan dalam berbangsa.

Keadilan menjadi landasan pokok bagi
kehidupan kemanusiaan dan keadilan
juga merupakan simbol persatuan bangsa.
Mahfud mengatakan bahwa tidaklah
menjadi masalah sebuah negara itu miskin
jika itu dikarenakan sebab yang logis,
akan tapi saat ini yang terjadi di negara
kita adalah kemiskinan disebabkan karena
rakyat ditipu oleh pemerintahnya.
Demokrasi pun berbicara bahwa
keadilan itu juga menjadi materi
implementasinya. Menurut Mahfud, pilar
demokrasi secara konvensional dalam ilmu
politik terdiri dari empat, yaitu legislatif,
eksekutif, yudikatif dan pers. “Saat ini
korupsi menjadi masalah utama dalam
mempertahankan keadilan di Indonesia,
praktek KKN saat ini sudah terjadi sampai
di legislatif yang merupakan jantung
hidupnya sebuah negara,” jelas Ketua
MK.
Mahfud juga mengatakan bahwa
yang terjadi dahulu kala di Indonesia
korupsi terjadi hanya dalam implementasi
proyek namun dalam penyusunannya baik,
sekarang yang terjadi adalah sebaliknya.
“Keadilan itu harus bisa mempertemukan

fakta-fakta sosial, fakta hukum dan
common sense,” tandas Mahfud.
Tak lupa Mahfud menyinggung
tentang penegakan keadilan di Mahkamah
Konstitusi yang lebih mengedepankan
keadilan substantif. “Kami di MK
menganut paradigma lama, yaitu keadilan
substantif yang mengandung paham
keadilan yang diciptakan oleh para hakim
karena rasa keadilan, karena muncul
dari hati nuraninya akan tanggung jawab
keadilan,” jelas Mahfud.
Terakhir, Ketua MK mengajak
seluruh peserta seminar yang berasal dari
kalangan para guru, dosen, mahasiswa dan
tokoh masyarakat Kendari untuk kembali
kepada paradigma yang klasik, tetapi perlu,
yaitu bahwa keadilan itu tidak terletak
pada bunyi undang-undang tapi terletak
pada kearifan hati nurani setiap pribadi.
“Jika setiap kasus hanya didasarkan pada
bunyi undang-undang, maka kasus itu
akan bisa diperjualbelikan, maka menjadi
penting menerapkan rasa keadilan dalam
diri penegak hukum, saya tidak perduli
dengan pasal karena pasal itu bisa dibeli.”
tutup Mahfud MD. (ddy/mh)
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AKSI

Anwar Usman: Reformasi Politik 1998 Akhiri
Sakralisasi UUD 1945
Hakim Konstitusi Anwar Usman menyampaikan
ceramah dalam acara Wisuda Ke-XII Program S1
dan Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
(STIH) IBLAM, Sabtu (13/11) di Jakarta.

K

onstitusi Indonesia mengalami
beberapa kali pasang surut
sepanjang sejarah kebangsaan
Indonesia mulai Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia 1945. UUD
1945 hasil pembentukan BPUPK dan
PPKI pasca Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia, pernah diganti pada masa
Konstitusi RIS 1949 yang bertujuan untuk
mengakomodasi perundingan Linggar Jati
hasil kesepakatan pemerintah Indonesia
dan Belanda.
“Namun Konstitusi RIS tersebut
banyak mendapat pertentangan dari
berbagai kalangan di tanah air, karena
dianggap Konstitusi RIS merupakan
bukti lemahnya pemerintah Indonesia
dalam menghadapi perundingan dengan
Belanda,” ungkap Hakim Konstitusi
Anwar Usman pada Wisuda Ke-XII
Program S1 dan Pasca Sarjana Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM di
Jakarta, Sabtu (13/11).
Akibat pertentangan pertentangan
tersebut, maka ditentukan UUDS

64

KONSTITUSI November 2011

1950. Selanjutnya, keadaan ini menjadi
harapan lahirnya UUD baru pasca
diselenggarakannya pemilihan umum
pada 15 Desember 1955. Tujuannya untuk
memilih para anggota Konstituante yang
diharapkan dapat membuat UUD baru
untuk menggantikan UUDS 1950.
“Ternyata
harapan
tersebut
menemui jalan buntu karena para anggota
Konstituante tidak mencapai kesepakatan,”
ucap Anwar Usman.
Hingga akhirnya pada 5 Juli 1959,
Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden
yang antara lain memuat pembubaran
Konstituante, menyatakan tidak berlakunya
UUDS 1950 serta kembali ke UUD 1945.
Pasca Dekrit Presiden, UUD 1945 seolah
menjadi barang sakral yang tidak boleh
menjadi bahan diskusi atau perdebatan,
apalagi untuk diubah.
Setelah bergulir Reformasi Politik
1998, sakralisasi terhadap UUD 1945
berakhir. Tuntutan demokratisasi muncul
di mana-mana, seiring dengan derasnya
arus reformasi yang kesemua itu harus

diakomodasi dengan tetap berlandaskan
Konstitusi, agar tidak menimbulkan anarki.
Oleh karena itu, setelah berakhirnya rezim
orde baru ke orde reformasi dan pasca
Pemilu 1999, perubahan konstitusi pun
dimulai, yang diwujudkan dalam empat
tahap proses perubahan yakni mulai 19992002.
Dijelaskan
Anwar,
perubahan
konstitusi dipandang menjadi kebutuhan
yang harus dilaksanakan, karena UUD
1945 sebelum perubahan, dianggap tidak
lagi cukup untuk memberikan dasar bagi
terselenggaranya negara dengan prinsip
good governance, serta mendukung
penerapan demokrasi dan hak asasi
manusia. Alasan-alasan pokok yang
menyebabkan UUD 1945 tidak cukup
mampu mendukung penyelenggaraan
negara yang demokratis dan menegakkan
hak asasi manusia, yaitu ketiadaan
pembatasan kekuasaan Presiden yang
pasti, sehingga memungkinkan Presiden
untuk dipilih kembali dalam setiap
kesempatan pemilu. Di samping itu,
paham supremasi MPR yang cenderung
mudah didominasi oleh parpol pemenang
pemilu, yang notabene partai penguasa
sehingga menyebabkan tidak adanya
sistem check and balance antara cabang
kekuasaan negara.
“Selain itu UUD 1945 memberikan
kekuasaan yang sangat besar kepada
Presiden, sehingga ranah Presiden sangat
dominan dalam penyelenggaraan negara.
Kemudian juga, UUD 1945 sebelum
perubahan sangat mempercayakan pada
semangat penyelenggara negara, sehingga
bersifat subjektif dan bukan bergantung
pada sistem,” tandasnya. (Nano Tresna A./

AKSI

Ketua MK: Cara Mereformasi Negara dengan
Menegakkan Hukum
Ketua MK Moh. Mahfud MD menyampaikan keynote speech pada
acara Seminar Nasional “Reformasi Hukum Nasional Solusi Mengatasi
Permasalahan Bangsa,” diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas
Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya di Gedung Omah Btari
Sri, Jakarta, Selasa (15/11).

K

egagalan yang terjadi pada
masa Order Baru karena
hukum tidak berjalan. Sehingga
yang harus dilakukan dalam
mereformasi negara ini adalah menegakkan
hukum. Demikian disampaikan oleh
Ketua Mahkamah Konsitusi (MK)
Moh. Mahfud MD saat menyampaikan
keynote speech di acara Seminar Nasional
bertema, “Reformasi Hukum Nasional
Solusi Mengatasi Permasalahan Bangsa,”
diselenggarakan oleh Ikatan Alumni
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
(Unair) Surabaya di Gedung Omah Btari
Sri, Jakarta, Selasa (15/11).
Mahfud selanjutnya mengatakan
bahwa mereformasi negara harus
ada penegakan hukum. “Disebabkan
seandainya kita melakukan sesuatu dan
hukumnya tidak jalan, maka semua akan
gagal. Kegagalan-kegagalan yang muncul
saat masa orde baru karena hukumnya
tidak jalan,” papar Mahfud.
Mahfud juga menceritakan, produk
hukum di Indonesia dibuat sepihak,
sehingga berdampak represif di dalam
tataran implementasinya. “Oleh karena itu,
secara ilmiah, reformasi konstitusi terutama
UUD 1945 terhadap semua hukum-hukum
peningggalan Orde Baru kita cabut dan
kita tinggalkan. Itu membuktikan bahwa
hukum dalam arti Undang-Undang (UU)
adalah pro terhadap politik. Di mana, UU
yang sesuai dengan Presiden Soeharto,

pasca
reformasi
dicabut,” urai Mahfud.
Mahfud lebih
jauh lagi menawarkan
tiga
hal
dalam
memperbaiki hukum
Indonesia yaitu, isi
hukum,
struktur
dan aparat hukum,
dan budaya hukum.
Sementara
dalam
memperbaiki hukum tersebut sudah begitu
jauh. “Oleh sebab itu, dalam membangun
politik hukum nasional di hukum reformasi
adalah dengan cara membuang semua UU
yang ada pada masa Orde Baru, karena
menganggap sudah tidak sesuai dengan
politik yang akan kita bangun, hal tersebut
bisa didapatkan dari subtansi hukum
tersebut,” tuturnya.
Melihat berbagai macam hukum
yang sudah ada di negara ini, Mahfud
menanyakan, hukum apa yang tidak kita
miliki sekarang? “Semua sudah kita punya.
Sehingga kalau berbicara tentang reformasi
hukum dan pembangunan hukum pada saat
sekarang, hanya mengulas kembali materi
hukum yang sudah dimiliki oleh bangsa
Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, Mahfud juga mengatakan
bahwa untuk menjaga supaya hukum
kita berjalan dengan baik, menurutnya,
kita sudah membuat Prolegnas (Program
Legislasi Nasional). Prolegnas tersebut
adalah rancangan daftar hukum yang akan
dibuat pada saat mendatang. ”Dengan
adanya Prolegnas itu, kita tahu hukum
apa yang akan dibuat 5 tahun kedepan,”
jelas Mahfud. Rancangan Prolegnas untuk
sekarang ini, ada sebanyak 177 hukum
yang rencananya akan dibuat.
Di dalam Prolegnas, Mahfud
menambahkan, bahwa hukum benar-benar
dijalankan dengan baik. Dikarenakan
sebelum hukum dibuat, dibuat dahulu

daftarnya, supaya tidak spontan dalam
membuat hukum. ”Sehingga tidak ada
sesuatu hal bisa langsung membuat
hukum. Dan supaya hasil yang dibuat
baik, harus ada naskah akademik, supaya
jelas,” tuturnya.
Di samping menjelaskan Prolegnas,
Mahfud menyakinkan pada ratusan alumni
Unair tersebut dengan menceritakan
pengalamanya selama ia berada di
Perancis. Saat itu Mahfud masih menjadi
pimpinan Badan Legislasi di dalam DPR
RI datang ke Parlemen di Perancis. Dalam
ceritanya, ia mengatakan kepada Parlemen
Perancis bahwa dalam hukum Indonesia
ada yang namanya Prolegnas, dan mereka
memuji akan adanya program tersebut.
”Program itu menurut mereka bagus.
Karena kami direpotkan oleh kegenitan
oleh para menteri Perancis,” ucap Mahfud
MD menirukan ucapan pimpinan parlemen
itu. "Oleh karena itu, kami akan datang ke
Indonesia untuk belajar tentang program
tersebut."
Melihat antusiasnya pimpinan
parlemen itu, Mahfud mengakui bahwa
dalam teori prolegnas bagus, tetapi dalam
prakteknya, banyak masalah-masalah yang
dihadapi dalam melakukan program itu.
Namun, kalau diukur dengan kebenaran
konsitusional, MK sudah melakukan
sebanyak 406 perkara pengujian UU,
dan sebanyak 97 perkara dikabulkan.
Jadi ada 97 kesalahan dalam UU, itu
inkonstitusional,” ucapnya.
Dalam acara Seminar Nasional
tersebut, sejumlah Pembicara dihadirkan,
di antaranya Bambang Widjojanto selaku
Praktisi Hukum, M. Zaidun selaku Dekan
Fakultas Hukum Unair, Soekarwo selaku
Gubernur Jawa Timur, dan yang terakhir
Soetandyo Wignjosubroto selaku Guru
Besar Fakultas Hukum dan FISIP Unair.
(Shohibul Umam/mh)
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Ketua MK: Gus Dur Lebih Senang Disebut Bapak
Demokrasi

A

lmarhum KH Abdurrahman
Wahid atau biasa disapa Gus
Dur, dikenal tokoh penggiat
demokrasi. Pada beberapa
kesempatan sewaktu Gus Dur masih hidup
mengatakan, Gus Dur akan berjuang terus
secara mati-matian untuk membangun
demokasi. Gus Dur lebih senang dikatakan
sebagai bapak demokrasi daripada julukan
yang lain. Karena, kata Gus Dur, negara ini
akan sehat, kalau demokrasinya berjalan
dengan sehat.
Demikian disampaikan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud
MD saat membacakan sepintas Pemikiran
Gus Dur yang ditulisnya sendiri, dalam
acara ”Simposium Kristalisasi Pemikiran
Gus Dur” yang diselenggarakan oleh
Yayasan Bani Abdurrahman Wahid,
Jakarta, Rabu (16/11). Hadir dalam
kesempatan itu, Sinta Nuriyah Wahid,
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama Said Agil Siradj, Kiai dan
budayawan Mustofa Bisri, dan sejumlah
tokoh lintas agama, serta ratusan kader
nahdliyin yang memadati acara tersebut.
Menurut Gus Dur, demokrasi
akan tumbuh dengan sehat, apabila
dijamin dengan tiga hal yaitu, kesamaan,
kebebasan, dan kedaulatan hukum.
”Takkan ada demokrasi, kalau tidak ada
persamaan, kebebasan, kedautan hukum,”
ucap Mahfud menirukan pernyataan Gus
Dur saat itu.
Mahfud menambahkan bahwa
sebagai bangsa yang didasarkan atas
perbedaan, maka para pemeluk agama
harus memilih beragama secara lurus dan
toleran, di mana secara lurus dan tegak
berdasarkan internal dan eksternal agama,
dan toleran dengan pemeluk agama lain.
”Demikianlah sedikit pancaran Gus
Dur dalam merawat negara Indonesia.
Namun, begitu banyak pemikiran Gus Dur
dalam merawat bangsa Indonesia tanpa
melunturkan integritas dirinya sebagai
tokoh Islam yang sangat berpengaruh,”
tutur Mahfud.
Lebih penting lagi, kata Mahfud,
Gus Dur juga bisa merajut pemikiran dan
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Ketua MK Moh. Mahfud MD membedah Pemikiran Gus Dur dalam acara ”Simposium Kristalisasi Pemikiran
Gus Dur” yang diselenggarakan oleh Yayasan Bani Abdurrahman Wahid, Jakarta, Rabu (16/11).

langkah-langkah dalam mempertemukan
antara kehidupan beragama, bernegara,
dan berbudaya. ”Sehingga dalam negara
ini tetap ada filosofi faham dan pandangan
yang telah dipilih oleh para pendiri bangsa
ini.”
Sementara, dalam konteks negara
bangsa Indonesia diharuskan tegak, gagah
dan bermartabat dalam menampilkan
dirinya, sehingga tidak dilumat oleh
gelombang nasionalisme. Gus Dur
kalau berbicara nasionalsme bukan
hanya berbicara mozaik dan bentuk fisik
bangsa, tetapi juga makna yang subtantif
dari makna bangsa itu. ”Atas dasar itu,
pemikiran dari sosok Gus Dur yang disebut
sebagai guru bangsa, telah mengajarkan
kepada kita, bagaimana kita belajar hidup
berbangsa dan belajar hidup di dunia ini,”
jelas Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga mengatakan
bahwa Gus Dur juga mengajarkan kita
untuk hidup bersama sebagaimana suatu
bangsa yaitu bangsa Indonesia, dengan
menyadari perbedaan primordial yang
meliputi perbedaan agama, kultur, ras,
etnis dan sebagainya. Gus Dur juga
menyatakan perbedaan adalah fitrah.

Sehingga tidak mungkin bisa hidup tanpa
adanya fitrah. ”Oleh karena itu, Gus Dur
menyatakan bahwa dengan perbedaanperbedaan yang fitri kita meletakan di
atas dasar kemanusian. Dan, Gus Dur
sangat percaya dengan adanya perbedaan,
dapat dikelola dengan baik hanya melalui
demokrasi sebagai prinsip sistem hidup
bernegara, ” urainya.
Mengenang Gus Dur
Sungguh mengagumkan ketika
mantan Presiden Abdurrahman Wahid
meninggal dunia pada 30 Desember 2010
yang lalu. Jutaan orang memberikan
penghormatan kepada Gus Dur. ”Saya
melihat sendiri rakyat berjubel, dari
rumah sakit sampai ke rumah Almarhum
di Ciganjur, Jakarta. Begitu juga rakyat
kembali berjubel, saat membawa jenazah
Gus Dur dari Bandara Juanda Surabaya
ke kediaman terakhir di Jombang Jawa
Timur, tempat Gus Dur disemayamkan,”
kenangnya.
Dari kejadian itu, Mahfud melihat,
banyak rakyat menangis dan banyak rakyat
yang berteriak Allahu Akbar, selamat jalan
Gus Dur. Ada juga yang melambaikan

AKSI
Bendera Merah Putih dan ada yang
mengumandangkan shalawat. ”Dengan
sangat mengharukan, semua hanyut dalam
duka,” kagum Mahfud.
Semua yang dilakukan itu, kata
Mahfud, menandakan rasa kehilangan
rakyat Indonesia atas bapak bangsa yang
sangat dicintai dan disayanginya. Ada
yang menyatakan bahwa dalam seratus

terakhir hanya ada empat tokoh yang ada
di dunia ini, yang kematiannya ditangisi
dan didoakan oleh banyak orang yaitu
Mahatma Gandhi di India, John Kennedy
di Amerika Serikat, seorang tokoh di Iran,
dan yang termuda dan yang terakhir, yaitu
Abdurrahman Wahid di Indonesia.
Tak sulit untuk menjawab hal tersebut,
kenapa banyak orang yang mendoakan

dan menangisi wafatnya? ”Kata Gus Mus
bahwa Gus Dur dicintai oleh manusia,
karena dia mencintai manusia yang lain.
Hidup Gus Dur tidak mau menyakiti
orang, dan selalu ingin menolong orang
lain,” urai Mahfud menirukan pernyataan
dari Gus Mus. (Shohibul Umam/mh)

Akil Mochtar: Surat Palsu Rugikan MK
Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara MK,
H.M. Akil Mochtar

H

akim Konstitusi H.M. Akil
Mochtar menjadi saksi yang
meringankan bagi terdakwa
kasus dugaan surat palsu MK,
Masyhuri Hasan dalam sidang Pengadilan
Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (29/11)
sore.

Akil Mochtar dalam keterangannya
menyatakan bahwa surat yang dipalsukan
terkait dengan kursi anggota DPR yang
berasal dari daerah pemilihan Sulawesi
Selatan. Kejadian ini, kata Akil berdampak
pada keabsahan seseorang yang menduduki
jabatan publik. Oleh karena kasus tersebut,

kredibilitas lembaga Mahkamah Konstitusi
tercoreng.
Dikatakan oleh Akil, surat yang
diduga dipalsukan bernomor 112 tanggal
14 Agustus 2009 tidak sesuai dengan
putusan MK. Menurut Akil, dengan dasar
surat tersebut yang memperoleh kursi di
DPR, bukanlah orang yang berhak. “MK
merasa dirugikan,” ujar Akil. Padahal,
surat yang asli adalah surat tertanggal 17
Agustus 2009.
Dengan kejadian tersebut, kata
Akil, MK membentuk Tim Investigasi
Internal MK yang menghasilkan beberapa
temuan yang direkomendasikan ke MK.
Rekomendasi menyatakan keterlibatan
pihak-pihak luar. “Patut diduga ada
keterlibatan pihak luar, di antaranya
Nesyawati putri mantan Hakim MK
Arsyad Sanusi, Dewi Yasin Limpo, dan
Andi Nurpati, dan mantan Hakim MK,
Arsyad Sanusi. Ini yang menjadi dasar
MK melapor ke polisi untuk melakukan
penyidikan,” urainya.
Sedangkan terkait pihak internal,
Akil menegaskan, MK telah memberi
sanksi, yaitu sanksi disiplin, antara lain
berupa teguran lisan, tertulis, dan sampai
pemberhentian.
Terhadap surat yang diduga
dipalsukan, MK kemudian menganulir
isi surat tanggal 14 Agustus 2009
yang menetapkan Dewi Yasin Limpo.
“Mahkamah tidak menentukan kursi, tapi
suara,” tegas Akil. (Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK: Konstitusi Bukan Monopoli Ahli Hukum

Ketua MK Moh. Mahfud MD sampaikan kuliah umum mata kuliah KU 4708 STUDIUM GENERALE di Aula Barat Kampus Institut
Teknologi Bandung (ITB), Bandung (26/11).

S

ejarah
telah
membuktikan
bahwa proses pembentukan
konstitusi bukan monopoli para
ahli hukum. “Para pembuat
UUD 1945 bukan hanya ahli hukum.
Yang membuat UUD itu ahli hukumnya
hanya ada dua orang, yaitu Moh. Yamin
dan Soepomo. Justru yang dominan yang
membuat UUD pada waktu itu adalah
orang teknik yang juga lulusan ITB, yaitu
Ir. Soekarno,” papar Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud saat menjadi
pembicara acara kuliah umum mata kuliah
KU 4708 STUDIUM GENERALE di Aula
Barat Kampus Institut Teknologi Bandung
(ITB), Bandung (26/11). Pada kuliah
umum ini, Mahfud MD menyampaikan
materinya dengan tema “Membangun
Konstitusi Negara Yang Kokoh”. Acara ini
diikuti kurang lebih 250 mahasiswa dari
semua jurusan dengan moderator Prof.
Zein Abidin.
Mahfud melanjutkan, pada saat itu,
gagasan-gagasan yang muncul pada rapat
sidang yang pertama yaitu Bung Karno
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berpidato tentang Pancasila sebagai dasar
negara. Pancasila itu sering di sebut “modus
vivendi” atau kesepakatan luhur bangsa
Indonesia bahwa kita bernegara itu karena
lima dasar yang sama yang tujuannya ada
di tengahnya, yaitu Persatuan Indonesia.
Konstitusi, kata Mahfud mengikat
seluruh warga negara dan menjadi dasar
penyelenggaraan dalam segala aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu
konstitusi tidak dapat dan tidak boleh
menjadi monopoli ahli hukum saja. Setiap
warga negara harus memahami konstitusi
karena konstitusi memberikan jaminan
terhadap hak warga negara dan hak asasi
manusia di segala aspek kehidupan.
Dengan pemahaman tersebut, akan
terbentuk sikap bahwa seorang manusia dan
menjadi warga negara adalah “sesuatu yang
sangat berarti” dan memiliki keberanian
untuk menuntut pemenuhan hak-hak
tersebut. Di lain pihak, lanjut Mahfud,
hanya dengan pemahaman terhadap
konstitusi pula setiap warga negara dapat
menjalankan kewajibannya serta turut

berpartisipasi dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara
sesuai dengan prinsip dan dasar yang telah
disepakati dalam konstitusi.
Di akhir kuliahnya yang dihadiri
oleh Rektor ITB Prof. Akhmaloka, seluruh
dekan dan civitas akademika ITB, mantan
Menteri Pertahanan RI semasa Gus Dur ini
mengatakan, untuk mencegah kehancuran
dan mencapai tujuan bernegara, setiap
upaya yang dilakukan harus dikembalikan
dan diarahkan kepada cita-cita yang sudah
disepakati bersama, dengan cara apapun
sesuai dengan dasar-dasar yang digariskan
oleh konstitusi. “Hal ini menjadi kewajiban
semua pihak, baik warga negara, organisasi
kemasyarakatan, lembaga pendidikan,
apalagi organ-organ negara. Setiap
komponen bangsa dan segenap warga
negara harus bekerja dengan baik sesuai
dengan arah cita-cita yang telah digariskan
oleh konstitusi,” terangnya. (Edhoy./mh)

AKSI

Delegasi Kementerian PU Kunjungi MK
H.M. Akil Mochtar (kiri)
di ruang konferensi pers
MK, memberikan kuliah
singkat bertema “Peraturan
Perundangan” kepada
delegasi dari kementrian
Pekerjaan Umum (PU),
Selasa (8/11) pagi di ruang
konferensi pers MK.

D

elegasi dari Kementerian
Pekerjaan
Umum
(PU)
mengunjungi
Mahkamah
Konstitusi
(MK),
pada
Selasa (8/11) pagi. Kedatangan mereka
diterima langsung oleh Hakim Konstitusi
H.M. Akil Mochtar di ruang konferensi
pers MK, yang juga memberikan kuliah
singkat bertema “Peraturan Perundangan”,
termasuk di dalamnya sejarah singkat
pengujian UU di dunia, lahirnya
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(MKRI) dan wewenang MKRI.
Dalam pertemuan itu, disinggung
mengenai UU No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundangundangan. UU No. 12/2011 menjelaskan
hirarki perundang-undangan ini : a)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat; c)
Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan
Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f)
Peraturan Daerah Provinsi; g) Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.”
Melihat hirarki perundang-undangan

tersebut, Ketetapan MPR berada di bawah
UUD 1945. Permasalahannya, kata Hakim
Konstitusi Akil Mochtar, dalam UU MK
disebutkan bahwa salah satu wewenang
MK adalah menguji UU terhadap UUD.
Dengan demikian MK tidak menguji
Ketetapan MPR.
“Dengan demikian belum diatur
adanya lembaga resmi yang bisa menguji
Ketetapan MPR,” ujar Akil dalam
kesempatan itu.
Dijelaskan
Akil,
berdasarkan
hirarki perundangan-undangan tersebut,
kedudukan Ketetapan MPR lebih tinggi
dari UU. Kemudian dalam UU No.
12/2011 dinyatakan hal itu sebagai satu
perintah untuk membuat satu legislasi,
maka Ketetapan MPR itu ditafsirkan
menjadi dua. “Di samping ketetapan,
juga sebagai keputusan. UU merupakan
keputusan bukan ketetapan. Tapi, kalau
jadi satu norma UU harus abstrak,” ucap
Akil.
Kuliah singkat itu juga membahas
soal kekuasaan yang merdeka untuk
menjalankan peradilan, guna menegakkan
hukum dan keadilan. Pelaku kekuasaan

kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya,
selain juga Mahkamah Konstitusi.
Akil
memaparkan
kekuasaan
Mahkamah Konstitusi yakni mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final dan mengikat
terhadap perkara. Sedangkan wewenang
MK adalah menguji undang-undang,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara, memutus pembubaran partai
politik, memutus perselisihan hasil
pemilihan umum termasuk pemilukada.
“Selain itu ada kewajiban MK, yaitu
wajib memutus pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan
atau Wakil Presiden menurut UUD,” kata
Akil.
Akil juga menjelaskan sejarah
terjadinya pengujian undang-undang atau
judicial review di dunia, yang dilatar
belakangi kasus Marbury vs Madison yang
mencakup pembatalan ketentuan terkait
pengangkatan hakim (judiciary Act. 1789).
Kasus itu pun jadi dasar kewenangan
judicial review Supreme Court Amerika
Serikat. (Nano Tresna A./mh)
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AKSI

Studi Banding Mahasiswa FH Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi (kiri) sedang
memberikan kuliah singkat
di depan ratusan Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta,
Kamis (10/11).

S

ebelum Mahkamah Konstitusi
(MK) berdiri, tidak ada yang
bisa menguji Undang-Undang
(UU). Dahulu, konstitusi hanya
dimaknai sebagai asas dan moral dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
konstitusi sebagai hukum tidak pernah
ditegakan melalui mekanisme hukum,
tetapi hanya melalui mekanisme politik.
Demikian
disampaikan
oleh
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
di depan ratusan Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dalam acara Kunjungan Studi Banding
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, di
Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/11).
”Jadi agak mengingkari, bahwa konstitusi
walaupun sebagai hukum tertinggi, tetapi
konstitusi sebagai hukum tidak pernah
ditegakkan melalui mekanisme hukum.”
Di samping itu, Fadlil Sumadi juga
mengatakan bahwa mengapa ada MK di
negara ini? Karena, pada pertengahan
abad ke-20, adanya pemikiran, perlunya
fungsi pengawalan konstitusi sebagai the
supreme law of the land. ”Dan fungsi MK
itu adalah mengawal konstitusi,” ucap
Fadlil Sumadi.
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Lanjut Fadlil menegaskan bahwa
mengapa Konstitusi harus dikawal?
Karena, menurutnya, Konstitusi dalam
kehidupan bernegara di Indonesia harus
berhukum, dan
harus menggunakan
instrumen hukum. Dalam hal ini, tingkat
yang paling tinggi dalam hukum adalah
Konstitusi. ”Makanya Konstitusi disebut
sebagai the supreme law of the land.
Menjadi hukum tertinggi di dalam suatu
negara,” urai Fadlil.
Lebih lanjut, Fadlil mengatakan
bahwa apa makna konstitusi sebagai hukum
tertinggi dalam suatu negara? Artinya,
”Semua hukum harus bersumber dari dia.
Semua hukum harus diuji validitasnya,
semua hukum dianggap benar kalau tidak
bertentangan dengan dia yaitu the supreme
law of the land.”
Oleh karena itu, menurut Fadlil, UU
yang dibentuk, belum tentu menguntungkan
rakyatnya, karena bertentangan dengan the
supreme law of the land. ”UU itu, justru
merugikan mereka, karena merugikan
hak-hal konstitusional yang dimiliki oleh
warga negara,” tegasnya.
Dikarenakan, kata Fadlil, negara
adalah abstrak. Konkritnya, yang

menjalankan konstitusi adalah orang juga.
Di mana, orang dianggap mempunyai
kepentingan, keinginan, dan cita-cita yang
sering bertabrakan dengan keinginan dan
cita-cita rakyat atau warga negara, yang
dikehedaki dalam konsitusi.
Sementara
itu,
menanggapi
pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan
putusan MK mengapa tidak final and
binding dalam mengadili pendapat DPR
berkenaan dengan dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh Presiden, menurut
Fadlil, kasus tersebut adalah kasus politik.
Lembaga Presiden adalah politik. Dalam
hal ini, soal politik, rekruitmentnya
dipilih melalui mekanisme politik.
Dahulu, Presiden Abdurrahman Wahid
diturunkan, belum tahu salahnya apa? Dan
penyelesaian masalahnya juga tidak benar.
”Oleh sebab itu, masalah politik harus ada
dasar hukumnya,” tegas Fadlil.
Sebelumnya, Dosen Pembimbing
Hukum Perdata, Suhardana selaku
perwakilan rombongan studi banding
tersebut, mengucapkan terima kasih
kepada MK, karena telah membantu
para mahasiswa untuk belajar hukum,
khususnya hukum acara MK. ”Dalam hal
ini, walaupun kita sudah belajar tentang
hal tersebut. Namun, ia kira tidak cukup,
mengingat kebutuhan pasar kerja pun
menginginkan untuk mempunyai bekal
yang bersifat aplikasif,” jelas Suhardana
menyampaikan maksud dan tujuan mereka
datang. (Shohibul Umam/mh)

AKSI

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Berkunjung ke MK
Suasana kunjungan rombongan
Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Bengkulu, di
Gedung MK, Senin (14/11). Tampak
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi (kiri) sedang memberikan
materi tentang MK.

H

akim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi menerima langsung
rombongan
Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah
Bengkulu yang berkunjung ke Mahkamah
Konstitusi, di Gedung Mahkamah
Konstitusi
(MK),
Senin
(14/11).
Kedatangan mahasiswa ini untuk mengenal
dekat MK dengan mengetahui mengetahui
hukum acara MK dan termasuk proses
peradilan yang berkembang di MK
Dalam materi yang disampaikan
Fadlil yang sekaligus menyampaikan
materi, bahwa hukum yang dianut oleh
bangsa Indonesia adalah UUD 1945.
Sementara, UUD 1945 tersebut di atasnya
adalah Pancasila. Pancasila diambil
sebagai pandangan hidup bangsa, dan
di dalam Pancasila terdapat konstitusi
yang tertulis dalam UUD 1945. Artinya
Indonesia
mengimplimentasikan
pandangan hidupnya dalam berhukum.
Fadlil Sumadi juga menyampaikan
bahwa MK dan Mahkamah Agung (MA),
serta pengadilan di bawah MA, dalam

peradilannya menegakkan hukum di
bawah konsitusi. Dalam hal ini, “MK
juga menegakan hukum konstitusi
sebagai the supreme law of the land yaitu
hukum tertinggi di dalam suatu negara,”
jelas Fadlil Sumadi di hadapan puluhan
mahasiswa tersebut.
Selain itu, Fadlil juga mengatakan
bahwa sebelum tahun 2003, hukum
tidak pernah ditegakkan sebagai hukum,
meskipun bangsa Indonesia mengakui
konstitusi sebagai hukum yang berlaku di
Indonesia. ”Namun, apakah hukum tersebut
sama sekali tidak ditegakkan? Juga tidak.
Hukum tersebut juga ditegakkan, akan
tetapi melalui mekanisme politik,” jelas
Kandidat Doktor Universitas Diponegoro
Semarang itu.
Lanjut Fadlil Sumadi mengatakan
bahwa akibat hukum yang dahulu dibentuk
melalui mekanisme politik. Maka, hukum
tersebut mengadung cacat bawaan.
”Sehingga sejak lahir, dia (Hukum)
mengandung cacat bawaan,” tegasnya.
Cacat bawah tersebut, menurutnya,

merupakan suara terbanyak yang diperoleh
dari proses mekanisme politik. Di dalam
berpolitik, apakah putusan yang diambil
merupakan putusan yang adil atau tidak?
Itu tidak pernah dipikirkan. ”Oleh karena
itu, dahulu Bung Karno diberhentikan
itu salah apa? Tidak ada yang bisa
menjawabnya. Karena berpolitik bukan
soal salah dan benar, akan tetapi soal,
kamu sudah tidak saya sukai, maka harus
berhenti,” urai Fadlil Sumadi.
Di samping berbicara tentang
kondisi hukum di Indonesia sebelum tahun
2003, Fadlil juga membicarakan tentang
perbedaan lembaga peradilan yang ada di
MK, MA, dan lembaga peradilan di bawah
MA. Dalam menyitir teori Hans Kelsen
selaku ahli hukum, Fadlil menjelaskan
bahwa
negara
sebagai
organisasi
kekuasaan, di mana Hans Kelsen melihat
dalam perpektifnya mengatakan bahwa
negara adalah sebagai penyelenggara
hukum.
Dikarenakan sebagai penyelenggara
hukum, lanjut Fadlil, maka persoalan
hukum merupakan persoalan yang
bertingkat-tingkat. Dan tingkatan tertinggi
dalam hukum adalah konstitusi. ”Hukum
tertinggi itu disebut dengan konsitusi,”
jelas Fadlil Sumadi.
Di samping itu, Fadlil juga
mengatakan bahwa MK merupakan
lembaga yudisial yang terkandung di dalam
UUD 1945. Sedangkan lembaga yudisial
disebut juga kekuasaan kehakiman yang
di dalam menginginkan keadilan. ”Oleh
karena itu, ketika keadilan tergoyah, ketika
keadilan tiada, ketika keadilan lemah.
Itulah tugas penyelenggara lembaga
peradilan untuk menegakkan keadilan,”
ucap Fadlil Sumadi. (Shohibul Umam/
mh)
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AKSI
AKSI

Dua Ratus Calon Hakim Terpadu Belajar Tentang
Lembaga MK

Rombongan Peserta Diklat Calon Hakim Terpadu yang berjumlah sekitar 200 Peserta berfoto bersama Hakim Konstitusi,
Anwar Usman di depan Gedung MK, Selasa (24/11) seusai berkunjung ke MK.

R

ombongan Peserta Diklat Calon
Hakim Terpadu yang berjumlah
sekitar 200 Peserta, di antaranya
sebanyak 98 orang calon hakim
dari Lingkungan Peradilan Umum, sebanyak
78 orang calon hakim dari Pengadilan Agama,
dan sebanyak 25 orang calon hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara berkunjung Mahkamah
Konstitusi (MK), pada Selasa (24/11).
Rombongan tersebut, diterima
langsung oleh Hakim Konstitusi Anwar
Usman, di Lantai Dasar Gedung MK.
Maksud dan tujuan mereka datang adalah
ingin mengetahui segala informasi dan
pengetahuan tentang lembaga MK.
Dalam menanggapi tujuan tersebut,
Anwar dalam penyampaiannya mengatakan
bahwa reformasi telah membawah
perubahan yang sangat drastis tentang
politik, ekonomi, dan terlebih lagi terkait
dengan masalah hukum. ”Oleh karena itu,
kekuasaan kehakiman termasuk MK lahir
tidak lepas dari perubahan UUD 1945,”
papar Anwar.
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Lanjut Anwar mengatakan bahwa
dengan adanya reformasi beberapa
lembaga negara dibubarkan, misalnya
Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak
lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
”Dalam hal ini, muncul juga lembaga
negara yang baru seperti Komisi Yudisal,
MK,” papar Anwar Usman.
Selain itu, Anwar juga mengatakan
bahwa sebenarnya kewenangan MK
terkait dengan pengujian UU terhadap
UUD 1945 tersebut, sudah digagas pada
zaman BPUPK (Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan) yaitu pada
pelaksanaan sidang, Moh. Yamin selaku
anggota sidang mengusulkan bahwa
Mahkamah Agung (MA) perlu diberi
wewenang untuk menguji UU terhadap
UUD 1945, ”Tetapi anggota yang lain
tidak setuju,” ucap Anwar.
Alasannya, kata Anwar, UUD 1945
yang disusun pada zaman tersebut tidak
mengandung trias politika (kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan

tidak banyak yang sarjana untuk membahas
masalah tersebut, termasuk juga pada
tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum
mengusulkan MA diberi kewenangan
pengujian UU, tapi hanya sekedar usulan.
Akan tetapi, lanjut Anwar, pada
zaman reformasi hasil dari perjuangan
mahasiswa, terjadi banyak perubahan,
termasuk perubahan UUD 1945. Sebelum
adanya perubahan, UUD 1945 yang dulu
hanya mengandung sebanyak 71 norma,
dan sebanyak 71 ketentuan, akan tetapi
setelah diamandemen terjadi pertambahan
norma yaitu sebanyak 199 ketentuan dan
norma yang diubah
”Dari 199 norma yang masih asli
adalah cuman 12%, dan sekitar 25 norma.
Sisanya 174 norma, termasuk Pasal
24C UUD 1945. Pasal ini merupakan
cikal bakal lahirnya MK,” papar hakim
konstitusi usulan Mahkamah Agung ini
di depan ratusan peserta diklat tersebut.
(Shohibul Umam/mh)

AKSI

Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Malang
Sambangi MK
Hakim Konstitusi Muhammad Alim (kiri)
sedang memberikan kuliah singkat kepada
segenap mahasiswa Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang saat
mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Selasa (29/11) pagi

S

egenap mahasiswa Fakultas
Syari’ah Universitas Islam Negeri
(UIN) Malang mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Selasa (29/11) pagi, yang diterima
langsung oleh Hakim Konstitusi M.
Alim. Dalam kesempatan itu Hakim
Konstitusi M. Alim memberikan kuliah
singkat “Sekilas tentang Negara Hukum
dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia”.
Mengawali pertemuan, Hakim
Konstitusi M. Alim menjelaskan bahwa
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga
negara baru yang terbentuk sebagai hasil
reformasi hukum yang mulai bergulir
di Indonesia sejak 1998, pasca turunnya
Presiden Soeharto dan kekuasaannya.
“Namun, untuk memahami posisi
Mahkamah Konstitusi dalam negara
hukum Indonesia, perlu mengetahui
beberapa ketentuan UUD 1945. Misalnya
dalam UUD 1945 disebutkan, ‘Negara
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik,” ucap Alim.
Selain itu, ungkap Alim, dalam UUD
1945 disebutkan mengenai ‘Kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD’ yang dalam ilmu politik
dikenal dengan sebutan kedaulatan rakyat
atau demokrasi. Perkataan demokrasi
berasal dari kata ‘demos’ yang berarti
rakyat dan ‘kratos’ yang bermakna
berkuasa. Jadi, demokrasi berarti rakyat
yang berkuasa atau kedaulatan rakyat.
Dalam UUD 1945 juga disebutkan
‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’
yang oleh kalangan hukum disebut sebagai
nomokrasi. Perkataan nomokrasi berasal
dari kata ‘nomos’ yang berarti hukum dan
‘kratos’ yang bermakna berkuasa. Jadi,
nomokrasi berarti hukum yang berkuasa
atau kedaulatan hukum.
Selain itu, Alim menjelaskan masalah
‘Negara Kesejahteraan’ yang memiliki ciri
bahwa pemerintah diwajibkan mengurusi
pertahanan,
keamanan,
pendidikan,
kepemudaan, olahraga, perekonomian,
kesehatan, lingkungan hidup, kesenian,
kebudayaan dan sebagainya.
“Pekerjaan pemerintah menjadi
kompleks. Itulah ciri negara kesejahteraan
atau welfare state yang biasa disebut
juga sebagai negara hukum modern.

Mohammad Hatta menamakan negara
kesejahteraan sebagai ‘negara pengurus’,”
papar Alim.
Konsep
negara
kesejahteraan,
ujar Alim, sebenarnya sudah ada jauh
sebelumnya di masa kepemimpinan
Rasulullah SAW. Dalam ajaran Islam,
pemimpin satu kaum termasuk pemerintah
adalah pelayan dari kaum itu. Karena itu,
pemimpin atau pemerintah negara Madinah
yang ditata berdasarkan hukum Islam
adalah pelayan dari rakyat Madinah.
“Yang berarti pula bahwa negara
Madinah adalah negara kesejahteraan
atau negara hukum modern, bukan
negara hukum klasik yang lazim dikenal
dengan julukan ‘negara jaga malam’ yang
pemerintahnya hanya bertindak dalam
hal terjadi perbuatan yang mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat,
serta tidak mencampuri urusan ekonomi
dan sosial,” urai Alim kepada para
mahasiswa.
Lebih lanjut Alim juga menerangkan
kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu
menguji UU terhadap UUD, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh
UUD, memutus pembubaran partai politik
dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.
Sedangkan kewajiban Mahkamah
Konstitusi, memberikan putusan atas
pendapat
DPR
mengenai
dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut UUD, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 24C Ayat (2)
UUD 1945, sama dengan Pasal 10 ayat
(2) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah
Konstitusi. (Nano Tresna A./mh)
November 2011 KONSTITUSI
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AKSI

Mahasiswa FH Trisakti ”Kuliah” Kewenangan MK
Salah satu peserta kunjungan sedang mengajukan
pertanyaan kepada narasumber, Staf Ketua MK,
Fajar Laksono, Selasa (1/11) di Gedung MK.

M

ahasiswa
Fakultas
Hukum
Universitas
Trisakti berkunjung ke
Mahkamah
Konstitusi,
Selasa (1/11). Kehadiran mereka diterima
Staf Ketua MK, Fajar Laksono. Selain
menerima secara langsung kunjungan
para mahasiswa beralmamater biru tua itu,
Fajar juga menyampaikan materi tugas
dan kewenangan MK.
Fajar memulai pemaparan materinya
dengan mengatakan bahwa lembaga negara
saat ini mememiliki kedudukan yang
sama. Tidak ada satu lembaga negara pun
yang kedudukannya lebih tinggi dibanding
lembaga negara lainnya. Menurut Fajar
hal itu terjadi setelah adanya Amandemen
UUD 1945.
”Tidak ada lagi lembaga negara yang
superbody, yang berbeda hanya fungsinya
saja,” ujar Fajar menjelaskan kepada para
mahasiswa.
Selanjutnya, Fajar menjelaskan
mengenai kewenangan MK. Kewenangan
MK, yaitu berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji
Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan
Umum. MK juga diwajibkan memberi
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
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Rakyat mengenai dugaan pelanggaran
oleh presiden atau wakil presiden.
Dalam kesempatan itu, fajar juga
menjelaskan mengenai perbedaan judicial
review dan constitutional review. Seperti
dijelaskan Fajar, constitutional review
dapat dilakukan jika undang-undang
diujikan terhadap UUD 1945. Dalam
constitutional review pihak yang dapat
melakukan judicial review tidak hanya
hakim atau lembaga yudikatif, melainkan
semua lembaga yang memiliki kewenangan
untuk melakukan constitutional review
seperti yang diperintahkan UUD 1945.
“Kalau judicial review hanya lembaga

peradilan saja yang dapat mengujinya.
Yang diuji juga bisa UU terhadap UUD,
antara UU saling bertentangan dan
menimbulkan ketidakpastian hukum itu
juga bisa,” jelas Fajar.
Fajar juga menjelaskan mengapa
kewenangan membubarkan partai politik
diberikan ke MK. Pasalnya, sebelumnya
penguasa yang tidak suka dengan parpol
tertentu dapat membubarkannya atau
memfusikannya. Pembubaran parpol kala
itu tidak didasarkan pada alasan yang jelas
hanya berdasar rasa tidak suka atau merasa
terancam dengan parpol yang hendak
dibubarkan.
Dengan
kewenangan
tersebut
diberikan ke MK, parpol dibubarkan
dengan alasan yang jelas. Kalau ideologi
parpol bertentangan dengan ideologi
Pancasila dan UUD 1945 dan didasarkan
atas bukti-bukti yang jelas, MK dapat
memutuskan untuk membubarkan parpol
tersebut. ”Yang bisa menjadi Pemohon
dalam perkara pembubaran partai politik
juga tidak semua orang bisa. Pemerintah
yang bisa menjadi Pemohon perkara
pembubaran parpol,” tukas Fajar. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

Hana Rosalina
Dengan

Ishak Purnama, S.Kom
Staf IT Mahkamah Konstitusi
19 November 2011
Semoga Menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah,
Warahmah dan Mendapatkan Keturunan yang Soleh
dan Solehah

”Studi Banding” Peserta Diklat Calon Pustakawan
Tingkat Ahli Perpusnas RI ke MK
Peneliti sekaligus Staf Ketua MK Fajar Laksono
(paling kiri) dan Pustakawan MK Hanindyo (paling
kanan) menerima kunjungan Peserta Diklat Calon
Pustakawan Tingkat Ahli Perpustakaan Nasional RI,
Rabu (2/11) di Gedung MK.

M

ahkamah
Konstitusi
diwakili Peneliti sekaligus
Staf Ketua MK Fajar
Laksono dan Pustakawan
MK Hanindyo menerima kunjungan
Peserta Diklat Calon Pustakawan
Tingkat Ahli Perpustakaan Nasional
RI, Rabu (2/11). Sebelum melihat-lihat
perpustakaan MK, para peserta diklat
mendapat pendalaman materi seputar
MK dan perpustakaannya dari Fajar dan
Hanindyo secara bergantian.
Fajar yang mendapat kesempatan
pertama memaparkan materi seputar MK,
menjelaskan mengenai tugas MK, yakni
dalam menangani perkara-perkara yang
berkaitan dengan konstitusi. ”Beda dengan
pengadilan umum yang mengadili perkaraperkara konkrit, MK hanya menangani
perkara-perkara yang berkaitan dengan
konstitusi,” ujar Fajar.
Selanjutnya Fajar menjelaskan,
bahwa MK terbentuk setelah dilakukan
amandemen konstitusi ketiga. Pendirian
MK saat itu dilakukan untuk menjamin
tegaknya konstitusi dan supremasi hukum.
Setelah amandemen itu juga menyebabkan
kedudukan lembaga negara sejajar, tidak
ada yang memiliki posisi lebih tinggi
seperti halnya sebelum amandemen
dilakukan.”Tidak ada (lembaga negara,

ed) yang kewenangannya lebih, semua
sama,” ujar Fajar.
Sesuai
kewenangan
konstitusi
juga, MK memiliki empat kewenangan
dan satu kewajiban. Kewenangan MK
yaitu berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD 1945, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum. Sedangkan
satu kewajiban yang diamanatkan oleh
konstitusi untuk MK lakukan adalah wajib
memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden atau wakil
presiden.
Mengenai
komposisi
hakim
konstitusi, Fajar menjelaskan kepada para
Pustakawan yang berasal dari berbagai
daerah di Indonesia itu bahwa terdapat
sembilan orang hakim konstitusi yang
kesemuanya merupakan negarawan. ”Dari
sembilan hakim konstitusi itu semuanya
adalah seorang negarawan seperti yang
disyaratkan. Kesembilan hakim konstitusi
terdiri dari tiga orang berasal dari
pemerintah atau presiden, tiga orang dari

Mahkamah Agung, dan tiga orang dari
DPR,” jelas Fajar.
Fajar
kemudian
menegaskan,
meski para hakim konstitusi berasal dari
tiga sumber kekuasaan yang berbeda,
sudah tidak lagi memiliki hubungan
dan kepentingan terhadap lembaga
yang sebelumnya menaungi mereka.
”Independensi dan imparsialitas para
hakim konstitusi tetap terjaga meski
mereka berasal dari tiga sumber kekuasaan
di Indonesia. Sebab, setelah selesai
mengucapkan sumpah saat diangkat
sebagai hakim konstitusi mereka langsung
memutus hubungan personal maupun
fungsional dari organisasi yang menaungi
mereka sebelumnya,” tegas Fajar.
Perpustakaan
MK
Hanindyo
yang mendapat kesempatan terakhir
memaparkan bahwa MK saat ini memiliki
3 lantai perpustakaan, yaitu lantai 5, lantai
6, dan lantai 16. Untuk lantai 5 dan 6
dapat digunakan oleh pengunjung dari
manapun, termasuk para pegawai MK dan
masyarakat luas yang berminat terhadap
buku-buku hukum. ”Tapi yang di lantai 16
itu khusus untuk para hakim kalau sedang
melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim
(RPH). Nanti ada petugas kami satu orang
yang akan menemani para hakim untuk
membantu menyediakan buku-buku yang
diperlukan sebagai sumber rujukan,” ujar
Hanindyo.
Hanindyo kemudian menegaskan
fungsi utama perpustakaan MKRI adalah
sebagai supporting system dalam penyedia
literatur bagi hakim konstitusi guna
menghasilkan putusan yang berkualitas.
Sampai saat ini perpustakaan
MKRI memiliki 7.243 judul buku, 16.707
eksemplar buku, 164 judul e-book, 7 judul
majalah, 17 koran, semua putusan MK
yang sudah dibukukan, dan tesis serta
disertasi. (Yusti Nurul Agustin/mh)
November 2011 KONSTITUSI
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AKSI

Pelajar SMA PGRI III Bogor Kunjungi MK
Peneliti sekaligus Staf Ketua
MK Fajar Laksono (kiri) tampak
sedang menyampaikan materi
saat kunjungan SMA PGRI III
Bogor ke Mahkamah Konstitusi
(MK), pada Kamis (3/11) siang.

S

egenap pelajar SMA PGRI III
Bogor mengunjungi Mahkamah
Konstitusi (MK), pada Kamis
(3/11) siang, yang diterima
langsung oleh Peneliti MK Fajar Laksono
Soeroso. Tujuan kunjungan para pelajar
tersebut adalah untuk mengenal dekat MK,
termasuk di dalamnya mengetahui seluk
beluk Hukum Acara MK, hakim konstitusi,
serta melihat persidangan MK yang banyak
menggelar Pengujian Undang-Undang
dan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Kepala Daerah (Pemilukada).
Dalam kesempatan itu Fajar Laksono
Soeroso menerangkan berbagai hal terkait
MK. Di antaranya, hakim konstitusi harus
seorang negarawan yang menguasai
konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan
demikian, jabatan hakim konstitusi
merupakan satu-satunya jabatan politik
yang mempersyaratkan negarawan.
“Secara normatif memang tidak
ditentukan pengertian negarawan. Tapi
negarawan bisa diartikan sebagai orang
yang sudah tidak memikirkan lagi materi,
kepentingan-kepentingan politik praktis,
kecuali mengabdi untuk negara,” jelas
Fajar.
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Selanjutnya, kata Fajar, MK
berkedudukan di ibukota negara, dalam
hal ini di Jakarta. Konsekuensinya,
Mahkamah Konstitusi tidak memiliki
perwakilan di daerah-daerah. Mengenai
kedudukan MK ini sesuai dengan undangundang. Tetapi dalam praktiknya, lanjut
Fajar, kedudukan MK di Jakarta tetap
menimbulkan kesulitan.
“Kesulitannya apa? Wilayah kerja
Mahkamah Konstitusi seluruh Indonesia,
bagaimana kalau ada orang daerah ingin
berperkara di Mahkamah Konstitusi,
apakah harus datang ke Jakarta? Kalau
datang ke Jakarta, biayanya mahal dan
membutuhkan waktu,” urai Fajar.
Akhirnya, supaya para pencari
keadilan dari daerah dapat mengakses
ke MK, maka lembaga ini membangun
jejaring, kemitraan dengan sejumlah
perguruan tinggi di Indonesia khususnya
Fakultas
Hukum.
Caranya,
MK
membangun fasilitas video conference
di perguruan tinggi dari 33 provinsi di
Indonesia.
“Maksudnya, orang daerah yang ingin
berperkara di Mahkamah Konstitusi, tidak

perlu jauh-jauh datang ke Jakarta. Dia bisa
datang ke tempat terdekat, yang memilki
fasilitas video conference. Misalnya, orang
Papua tidak perlu datang ke Jakarta. Tapi
bisa datang ke Universitas Cendrawasih
untuk melakukan persidangan jarak jauh
melalui video conference,” papar Fajar.
Lebih lanjut Fajar menyampaikan,
MK melakukan penegakan keadilan
substantif
dan menganut penegakan
hukum progresif. Artinya, Mahkamah
Konstitusi tidak memaknai hukum itu
hanya sekadar apa yang ada dalam tulisan,
atau yang ada dalam peraturan perundangundangan.
“Tetapi juga, Mahkamah Konstitusi
harus mencari keadilan. Karena bisa jadi
aturan tertulis itu tidak adil. Terhadap
aturan tertulis tidak adil itulah, Mahkamah
Konstitusi bisa menerobos. Kalau hukum
tertulis menghambat tercapainya keadilan,
maka Mahkamah Konstitusi akan
menerobos,” tandas Fajar yang dalam
kesempatan itu juga menjelaskan mengenai
“ultra petita” kepada para pelajar. (Nano
Tresna A./mh)

Siswa SMA Dwiwarna Bogor Kunjungi MK
Peneliti sekaligus Staf Ketua MK Fajar
Laksono sedang memberikan kuliah
singkat dalam kunjungan Sekolah
Menengah Atas (SMA) Dwiwarna, Bogor,
Jawa Barat ke Gedung Mahkamah
Konstitusi, Jumat (11/11).

S

iswa kelas 11, Sekolah Menengah
Atas (SMA) Dwiwarna, Bogor,
Jawa
Barat,
mengunjungi
Mahkamah
Konstitusi
dan
rombongan diterima langsung oleh Staf
Ketua MK Fajar Laksono di Lantai 4 MK,
Jumat (11/11). Fajar yang menyambut
rombongan juga menyampaikan seputar
MK dan masalah ketatanegaraan untuk
memperkenalkan dan mensosialisasikan
lembaga yang terhitung baru terbentuk
pada 2003 ini.
Tujuan MK, Fajar mengatakan
dibentuk adalah untuk menjawab
persoalan-persoalan
yang
dahulu
belum terjawab, terutama persoalan
ketatanegaraan. Dalam hal ini, seperti
kasus Presiden Abdurrahman Wahid
(Gus Dur), diberhentikan atau dijatuhkan
ditengah jalan. Kasus tersebut merupakan
anomali dan sebuah penyimpangan dalam
sistem presidensial.
”Dan itu tidak boleh terjadi lagi,
seorang Presiden dalam sistem presidensial
tidak boleh dijatuhkan ditengah jalan,
kecuali Presiden terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum sesuai dengan UUD
1945. Permasalahan tersebut, sekarang
dijawab dengan keberadaan dengan MK,”
urai staf Ketua MK tersebut.

Berkenaan dengan tujuan para
pelajar datang ke MK adalah untuk belajar
secara langsung, bagaimana mekanisme
proses peradilan yang ada di MK. Dalam
kesempatan itu, Fajar juga mejelaskan
bahwa MK merupakan lembaga peradilan
baru yang disebut peradilan konstitusi.
Dan lembaga ini, berbeda dengan lembaga
Mahkamah Agung (MA). Karena MA
adalah peradilan umum, di mana, hakim
agung menjatuhkan putusannya berbentuk
sebuah sanksi atau denda.
Dan hal tersebut, berbeda dengan
MK, karena, menurut Fajar, hakim
konstitusi dalam putusannya tidak
menjatuhkan sanksi, melainkan mengadili
konflik norma yang ada di dalam hukum.
”Jadi di sini opini-opini lebih menentukan,
apa yang disampaikan dalam persidangan
dalam menyakinkan Hakim Konstitusi.
Atas dasar itu, MK mengadili dalam
putusannya,” jelas Fajar di depan puluhan
siswa tersebut.
Di samping berbicara proses
mengadili dalam persidangan MK, Fajar
juga menjelaskan kepedulian MK terhadap
kondisi Pancasila saat ini. Menurutnya,
MK sekarang sedang mengembangkan
Pendidikan Pancasila dan Konsitusi.
Disebabkan, Pancasila sebagai dasar

negara, sebagai pedoman hidup seluruh
rakyat Indonesia, sekarang ini, seolah-olah
hampir terpinggirkan, khususnya terhadap
anak-anak muda.
Kemudian,
pada
Mei
2011
kemarin, MK dengan Pimpinan lembaga
negara,
membicarakan
bagaimana
merevitalisasikan kembali Pancasila,
”baik itu di bidang pendidikan teknologi,
ataupun juga dibekali dengan pendidikanpendidikan dibidang ilmu sosial, dan
etika. ”Oleh karena itu, Pancasila itu
harus dibangkitkan kembali, untuk bisa
mendasari perilaku terhadap anak bangsa
ini,” imbuh Fajar.
Lebih lanjut Fajar mengatakan
bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
(PKN) sekarang ini, dianggap tidak
cukup. Seharusnya, menurut Fajar, PKN
ada di dalam Pancasila, bukan Pancasila
berada di dalam PKN. Untuk meluruskan
tersebut, dalam beberapa hari yang
lalu, MK mengumpulkan guru-guru
PKN dari TK, SD, SMP, SMA, dengan
tujuan merumuskan kembali, "Apa sih
strategi yang harus diaplikasikan dengan
pembelajaran Pancasila terhadap siswasiswa kita?" tanya Fajar.
Selain itu, Fajar juga menjelaskan
bahwa yang disebut MK dalam peradilan
konstitusi adalah sembilan hakim
konstitusi. Di anataranya, tiga orang
diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
3 orang diusulkan oleh Presiden, dan
3 orang lagi diusulkan oleh MA. ”Jadi
ada dari unsur eksekutif, yudikati, dan
legislatif, pas semuanya ada di sini (MK),”
ucap Fajar. (Shohibul Umam/mh)
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AKSI

Pelajar SMKN 37 Jakarta Kunjungi MK

Rafiuddin Pengadministrasi Umum Ketua MKRI Moh Mahfud MD, didampingi seorang moderator dalam
kunjungan pelajar SMKN 37 Jakarta ke MK pada Kamis (17/11).

P

ara pelajar dari SMKN 37
Jakarta mengunjungi Mahkamah
Konstitusi pada Kamis (17/11)
pagi.
Kedatangan
mereka
diterima langsung oleh Rafiuddin, S.H.,
Pengadministrasian Umum Ketua MKRI
Moh Mahfud MD. Kedatangan para pelajar
tersebut bertujuan untuk mengenal lebih
dekat MK, memahami latar belakang dan
sejarah berdirinya MK di dunia maupun
Indonesia, serta melihat langsung jalannya
sidang MK.
Mengawali pertemuan, Rafiuddin
menjelaskan ide awal pengujian UU ini
sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung
dalam kasus Marbury vs Madison.
Pada kasus itu MA Amerika Serikat
membatalkan UU yang dibuat oleh
Kongres yang secara tradisional dalam
sistem pemisahan kekuasaan di Amerika
Serikat, satu lembaga negara tidak boleh
mencampuri urusan lembaga negara yang
lain.
Namun yang dibuat oleh Hakim
Marshall pada Kasus Marbury vs
Madison itu, ia berani memutuskan
untuk membatalkan UU yang dibuat oleh
Kongres. Ini kasus pertama di dunia,
awal munculnya pengujian UU. Ide ini
berkembang dan sejak itu diterapkan di
Amerika Serikat yang tidak mengenal
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adanya lembaga Mahkamah Konstitusi.
Karena di Amerika Serikat, kewenangan
Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
Selanjutnya munculnya gagasan
cemerlang dari Hans Kelsen hingga
terbentuknya MK Austria pada 1920.
Gagasan Kelsen, agar ketentuan konstitusi
sebagai hukum tertinggi dapat dijamin

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

Siswa MTs Negeri Babadan Baru Sleman Belajar
Konstitusi di MK
Peserta kunjungan tampak serius
membahas isi Majalah Konstitusi yang
dibagikan secara cuma-cuma kepada
seluruh peserta.

M

ahkamah Konstitusi RI baru
dibentuk setelah perubahan
UUD 1945 pada 19992002. Hasil perubahan
UUD 1945 mengakibatkan perubahanperubahan yang cukup mendasar dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Sebelum perubahan UUD 1945,
MPR disebut sebagai lembaga tertinggi
negara. Kemudian ada lembaga tinggi
negara seperti Presiden, DPR, MA, dan
lainnya. Berdasarkan perubahan UUD
1945, kualifikasi lembaga tertinggi negara
dan lembaga tinggi negara sudah tidak ada
dan dihapus. Sekarang semua lembaga
negara kedudukannya sederajat dan
fungsi-fungsinya ditentukan dalam UUD
1945,” ungkap Peneliti MK Fajar Laksono
Soeroso kepada para siswa MTs Negeri
Babadan Baru, Sleman, Yogyakarta pada
Jumat (18/11) pagi di Gedung MK.
Terkait kekuasaan kehakiman di
Indonesia, ujar Fajar, kini kekuasaan
kehakiman berada di tangan Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung
(MA). Kalau dulu, puncak kekuasaan
kehakiman berada di tangan MA.
“MK tidak mengadili persoalanpersoalan hukum yang bersifat konkret,
namun mengadili persoalan-persoalan

konstitusional. Sedangkan MA mengadili
persoalan-persoalan
hukum
yang
konkret, misalnya penipuan, pencurian,
perampokan dan sebagainya. MA juga
memberikan hukuman kepada orang
yang terbukti bersalah, berupa denda atau
kurungan,” urai Fajar.
Lebih lanjut, Fajar menjelaskan
mengenai kewenangan-kewenangan MK.
Kewenangan pertama MK adalah menguji
UU terhadap UUD. Kenapa UU harus
diuji dan batu ujinya adalah UUD? “UUD
berada paling tinggi dan menjadi sumber
dari segala sumber hukum. Sedangkan
posisi UU berada di bawah UUD dan UU
dibuat untuk menjabarkan UUD,” ucap
Fajar.
Terkadang, sambung Fajar, UU
dibuat tidak sesuai dengan apa yang
dimaksud dalam UUD. Oleh karena itu
tugas MK adalah agar UU selaras, tidak
bertentangan, tidak melanggar UUD.
“Kalau UU bertentangan dengan UUD
dan tidak dapat diuji, itu bahaya besar bagi
negara hukum. Karena UU yang justru
melanggar rakyat, bisa terus berlaku.
Karena itu, diuji oleh MK, supaya sesuai
dengan UUD,” urai Fajar.
Kemudian
yang
menjadi
kewenangan kedua MK adalah memutus

sengketa kewenangan lembaga negara,
yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945. Banyaknya lembaga negara
di Indonesia, memungkinkan terjadinya
sengketa sehingga harus ada pihak yang
menyelesaikan.
“Tetapi bukan sembarang sengketa,
yang bisa diselesaikan oleh MK adalah
sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
Misalnya, kewenangan MPR, Presiden,
atau DPR yang disebutkan dalam UUD
1945,” papar Fajar.
Selanjutnya, kewenangan ketiga MK
adalah memutuskan pembubaran partai
politik. Kenyataannya, membubarkan
parpol bukan hal yang mudah dan
sederhana. Parpol merupakan pilar dari
sebuah negara demokrasi, keberadaannya
menjadi hal yang penting. Oleh sebab
itu, parpol tidak boleh sembarangan
dibubarkan seperti pada masa dahulu,
tanpa mekanisme hukum, seperti
terjadi pada masa Presiden Soekarno
dan Presiden Soeharto.
“Kebebasan
berserikat, berkumpul dijamin dalam UUD
1945. Pembubaran parpol harus melalui
mekanisme hukum dan MK yang berhak
membubarkan parpol,” imbuh Fajar.
Selain itu, lanjut Fajar, ada
kewenangan keempat MK yaitu memutus
sengketa perkara perselisihan hasil Pemilu,
termasuk juga Pemilukada. Ditambah satu
kewajiban MK yaitu memberikan putusan
atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat maupun perbuatan
tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
(Nano Tresna A./mh)
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CAKRAWALA

Conseil
Constitutionnel
Lebanon

Butuh Empat Bulan Pengajuan
Perkara Hingga Putusan
kekuasaan semerata mungkin di antara aliran-aliran agama
yang berbeda-beda.
Sebelum Perang Saudara Lebanon (1975-1990), negara
ini menikmati ketenangan dan kemakmuran yang relatif,
didorong oleh sektor pariwisata, pertanian, dan perbankan
dalam ekonominya. Lebanon dianggap sebagai ibukota
perbankan di dunia Arab dan umumnya dianggap sebagai
“Swiss di Timur Tengah”. Karena kekuatan finansialnya,
Lebanon juga menarik banyak sekali Dewan Konstitusi
Lebanon.
Dewan Konstitusi (Conseil Constitutionnel)
Lebanon adalah lembaga peradilan konstitusi Lebanon.
Lembaga ini berdiri atas kontribusi Perjanjian Taif. Perjanjian
Taif adalah perjanjian antar Lebanon yang ditandatangani
pada 22 Oktober 1989 dan dimaksudkan untuk mengakhiri
perang saudara Lebanon yang berlangsung dari tahun
1975 sampai 1990. Ini adalah upaya untuk memulihkan
perdamaian melalui gencatan senjata dan rekonsiliasi
nasional. Dinegosiasikan di Taif, Arab Saudi, hasil dari upaya
politik dari sebuah komite Raja Hassan II dari Maroko, Raja
Fahd dari Arab Saudi dan Presiden Chadli dari Aljazair,
dengan dukungan dari diplomasi Amerika Serikat.
Pemicu utama berdirinya Dewan Konstitusi adalah
adanya reformasi Pasal 19 Konstitusi Lebanon. Terinspirasi
oleh Dewan Konstitusi Perancis, perannya adalah untuk
engontrol konstitusionalitas dari undang-undang dan untuk
menjamin penghormatan terhadap integritas institusi,
termasuk keseimbangan kekuasaan .
Komposisi
Sumber: http://fr.wikipedia.org/wiki/Najib_Mikati

Presiden Dewan Konstitusi Lebanon Najib Azmi Mikati

R

epublik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah,
sepanjang Laut Tengah, dan berbatasan dengan Suriah
di utara dan timur, dan Israel di selatan. Bendera
Lebanon menampilkan sebuah pohon aras berwarna hijau
dengan latar belakang putih, diapit oleh dua garis merah horisontal
di atas dan bawahnya. Karena keanekaragamannya yang sektarian,
Lebanon menganut sebuah sistem politik khusus, yang dikenal
sebagai konfesionalisme, yang dimaksudkan untuk membagi-bagi
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Dewan Konstitusi Lebanon terdiri dari 10 anggota, lima
dipilih oleh Majelis Nasional dan lima oleh Dewan Menteri.
Komposisi 10 anggota tersebut terdiri atas seorang Presiden
Dewan Konstitusi, wakil presiden dan seorang sekretaris.
Proses pemilu yang kental dengan aroma kompromi di
House of Deputi pun mau tidak mau menyebabkan adanya
pergeseran patronase. Karena itu, fungsi Dewan Konstitusi
telah diamandemen pada tahun 2006. Ada beberapa kriteria
baru yang diterapkan. Misalnya, setelah amandemen ini 10
anggota dibagi atas lima anggota Kristen dan lima Muslim,
sementara itu tidak ada peluang untuk masyarakat umum
menjabat sebagai anggota Dewan Konstitusi melalui fit and
proper test. Reformasi ini telah menyebabkan kritik dan
kekhawatiran pada tahun-tahun itu.

Kebuntuan Majelis Nasional
menyebabkan kekosongan lima dari
sepuluh kursi di Dewan sampai deputi
mampu memilih kembali. Kekosongan itu
terjadi pada 26 Mei 2009, tepat menjelang
hari-hari sebelum pemilihan parlemen
2009. Hal ini memungkinkan Dewan untuk
memainkan perannya menerima pengaduan
terkait dengan pemilihan, sesuai dengan
standar internasional yang dibutuhkan
untuk proses pemilu demokratis.
Dewan Konstitusi Lebanon bersifat
independen dari peradilan dan berbeda
dengan Mahkamah Agung. Ini membuat
Dewan Konstitusi Lebanon menjadi bagian
integral yang tak terpisahkan dari hirarki
peradilan di Negara Lebanon.
Peran
Peran amat fundamental yang
dimiliki Dewan Konstitusi Lebanon
diakui oleh badan-badan publik atau tokoh
masyarakat secara resmi. Pengakuan itu
memang atas upaya dan kerja keras yang
dilakukan oleh sepuluh anggota Dewan
Konstitusi. Pengakuan tersebut memang
terjadi dengan memanfaatkan otoritas
negara yang memandang pengakuan
adanya Dewan Konstitusi adalah bagian
dari kewajiban menegakkan Hak Asasi
Manusia.
Untuk menilai konstitusionalitas suatu
undang-undang, Dewan mengacu pada
konstitusi. Oleh karena itu, pengujiannya
selalu didasarkan pada prinsip-prinsip dan
teks Konstitusi Lebanon, bahkan juga
mengacu pada Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia.
Dewan Konstitusi didirikan agar
proses hukum di Lebanon berjalan lebih
efektif. Lembaga ini dapat menangguhkan
pertimbangan dalam hukum, dan jika
dianggap inkonstitusional, Dewan dapat
membatalkannya (harus didukung minimal
oleh 7 dari 10 suara anggota). Setelah
itu, hasil putusan Dewan Konstitusi dapat
menjadi rekomendasi badan legislatif
untuk memperbaiki undang-undang yang
telah dibatalkan.
Dewan Konstitusi dapat menentang
ekses Majelis dan pemerintahan dan
menenangkan oposisi dalam kasus
pelanggaran terhadap Konstitusi. Lembaga
peradilan ini juga memiliki yurisdiksi
dalam sengketa pemilu. Untuk pemilihan
anggota parlemen, seorang calon yang
kalah dapat mengajukan banding hasil
pemilu dalam waktu tiga puluh hari setelah
dipublikasikan.
Presiden Dewan Konstitusi kemudian
akan menunjuk seorang anggota lain
selain dirinya sendiri sebagai pelapor. Ada
waktu selama tiga bulan untuk membuat
laporan kepada Dewan Konstitusi. Dewan

Peta

kemudian memiliki satu bulan untuk
membuat keputusan. Jika banding
selanjutnya ditegakkan, Dewan dapat
menyatakan pemenang atau memutuskan
melakukan pemilihan umum baru.

Eropa memandang sebenarnya waktu satu
bulan mestinya telah cukup, kecuali adanya
penundaan-penundaan yang dianggap
penting dan diperlukan. (Yazid)

Dewan Konstitusi dapat menilai
apakah sebuah pemilu dianggap kompeten
atau tidak untuk menilai tindakan persiapan
pemilu (termasuk pembentukan Daftar
pemilih ). Namun hal ini bukannya tanpa
kritik. Waktu antara pengajuan pengaduan
dan keputusan Dewan Konstitusi yang
berlangsung selama 4 bulan (tiga bulan
masa pengajuan, dan satu bulan membuat
keputusan) telah dikritik karena dianggap
terlalu lama oleh para pemantau Uni Eropa
Dalam pemilihan parlemen 2009. Uni

Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon
http://www.conseil-constitutionnel.gov.lb/
fr/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_
constitutionnel_(Liban)#Liens_externes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_
Ta%C3%ABf
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Ragam Tokoh

Abdel Raheem Al-Keeb
Kepala Pemerintahan Sementara Libya

M

enyusul penggulingan mantan Presiden Libya, Muamar Ghadafi, Ketua
Dewan Transisi Nasional Libya (NTC) mengumumkan kepala pemerintahan
sementara untuk Libya. Seorang akademikus, Abdel Raheem al-Keeb telah
terpilih menggantikan Ghadafi, Selasa (1/11).
Penguasa Libya NTC telah memilih Keeb yang tidak populer di kalangan
akademikus itu untuk menjabat sebagai perdana menteri sementara.
Meski begitu, Keeb telah memimpin pemerintahan Libya untuk
sementara dan berjanji menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritasnya.
“Kami menjamin bahwa kami akan membangun sebuah bangsa yang
menghormati hak asasi manusia dan tidak akan menerima pelanggaran atas
hak asasi manusia. Tapi kami perlu waktu,” ujar Abdel tidak lama setelah
pengumuman dirinya terpilih seperti yang disarikan dari kantor berita
AFP.
Sebelumnya, Keeb yang berasal dari Tripoli itu telah
mengungguli empat calon pimpinan Libya sementara
lainnya pada putaran pertama pemilihan. Keeb
mendapat 26 dari 51 suara yang diberikan oleh
para anggota Dewan Transisi Nasional (NTC).
Keeb yang bukan calon kuat itu merupakan
seorang lulusan dari Universitas Tripoli dan Southern
California dan North Carolina State. Keeb juga
mengajar di beberapa perguruan tinggi dan juga
di Petroleum Institute di Uni Emirat Arab.
(Yusti
Nurul
Agustin/Antara/Foto:EPA)

MA Filipina Cabut Cekal terhadap
Gloria Arroyo

M
cekal.

antan Presiden Filipina, Gloria Arroyo kembali mendapat sorotan
mata publik di Filipina. Pasalnya, Mahkamah Agung Filipina
mengizinkan mantan presiden Gloria Arroyo untuk bepergian
ke luar negeri, satu minggu setelah pemerintah menerapkan

Sebelumnya Arroyo tengah menghadapi dakwaan korupsi dan
Pemerintah Filipina
mengatakan Arroyo akan melarikan diri bila
diperbolehkan untuk ke luar negeri. Namun ketakutan Pemerintah Filipina
itu dianggap melanggar konstitusi. Para Hakim Mahkamah Agung
Filipina mengatakan pencekalan itu melanggar konstitusi karena tidak
memperhatikan azas praduga tidak bersalah.
Suami Arroyo, Jose Miguel, kemudian berbicara kepada publik
bahwa ia dan istrinya berterima kasih kepada MA atas keputusan yang ia
sebut sebagao “keberhasilan dalam keadilan”.
”Menegakkan hak individu untuk melakukan perjalanan
dijamin oleh Konstitusi yang merupakan landasan hukum
negara. Paling tidak, dia (Arroyo) sekarang bisa mendapatkan
perawatan yang diperlukan. Puji Tuhan,” ujar Miguel
mewakili istrinya seperti yang dilaporkan BBC. (Yusti Nurul
Agustin/BBC/Foto : gloria-arroyo.com)
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Empat Tokoh yang
Kematiannya
Ditangisi Banyak
Orang

D
Farhat Abbas dan
Mesin Foto Copy

S

idang pengujian UU No. 30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada
2010 lalu menyisakan cerita yang agak lucu. Saat itu,
Farhat Abbas selaku kuasa hukum tersangka penerima
aliran dana pemilihan Guburnur BI, Hengky Baramuli. Farhat
meminta Mahkamah Konstitusi mencabut Pasal 40 dan Pasal 63
UU KPK. Menurut Farhat, pasal tersebut bertentangan dengan
UUD 1945 karena dianggap diskriminatif.
Selanjutnya, Farhat Abbas mendapat nasihat hakim untuk
memperbaiki permohonannya. Bahkan karena kurang lengkap,
Hakim Akil Mochtar seraya bercanda menyindir Farhat Abbas
yang tidak punya mesin foto copy. Peristiwa itu bermula ketika
Akil memeriksa berkas permohonan, ternyata tidak disertai
dengan foto copy KTP Pemohon. “Identitas Pemohon tidak ada,
foto copy KTP juga tidak ada. Masa kantor Farhat, mesin foto
copy saja tidak ada,” kata Akil.
Dalam persidangan, Akil juga memberikan nasihat yaitu
UUD jangan ditafsirkan sempit, satu pasal diartikan satu pasal.
Selain itu, pijakan UUD 1945 harus diuraikan terhadap UU KPK.
Menanggapi nasihat Hakim, Farhat mengaku akan memperbaiki
permohonannya, untuk disampaikan pada sidang berikutnya.
depan.
Namun, sebelum mengakhiri sidang, lagi-lagi Majelis
Hakim menyindir Farhat, “Jadi akan beli mesin foto copy?”
Pertanyaan Majelis Hakim pun dijawab Farhat dengan santai.
“Ha.ha ha, bukannya tidak punya mesin foto copy. Biasanya juga
tidak disarankan dilampirkan, ini kok diminta,” jawab Farhat
seraya tersenyum. (Nano Tresna A./seperti dilansir dari www.
detiknews.com)

alam seratus tahun terakhir, hanya ada empat tokoh
yang ada di dunia ini, yang kematiannya ditangisi
dan didoakan oleh banyak orang yaitu Mahatma
Gandhi di India, John Kennedy di Amerika Serikat,
Ayatullah Khomeini dan yang terakhir yaitu Abdurrahman Wahid
di Indonesia. Demikian disampaikan Ketua MK Mahfud MD
dalam acara ”Simposium Kristalisasi Pemikiran Gus Dur” yang
diselenggarakan oleh Yayasan Bani Abdurrahman Wahid, Jakarta,
beberapa waktu lalu.
Mahfud mengungkapkan kekagumannya ketika mantan
Presiden Abdurrahman Wahid meninggal dunia pada 30 Desember
2010 lalu. Jutaan orang memberikan penghormatan kepada Gus
Dur. ”Saya melihat sendiri rakyat berjubel, dari rumah sakit
sampai ke rumah Almarhum di Ciganjur, Jakarta. Begitu juga
rakyat kembali berjubel, saat membawa jenazah Gus Dur dari
Bandara Juanda Surabaya ke kediaman terakhir di Jombang Jawa
Timur, tempat Gus Dur disemayamkan,” kenangnya.
Dari kejadian itu, Mahfud melihat, banyak rakyat menangis
dan banyak rakyat yang berteriak Allahu Akbar, selamat jalan Gus
Dur. Ada juga yang melambaikan Bendera Merah Putih dan ada
yang mengumandangkan shalawat. ”Dengan sangat mengharukan,
semua hanyut dalam duka,” tambah Mahfud.
Tak sulit untuk menjawab hal tersebut. Kenapa banyak
orang yang mendoakan dan menangisi wafatnya Gus Dur? ”Kata
Gus Mus bahwa Gus Dur dicintai oleh manusia, karena dia
mencintai manusia yang lain. Hidup Gus Dur tidak mau menyakiti
orang, dan selalu ingin untuk menolong orang lain,” urai Mahfud
menirukan pernyataan dari Gus Mus. (Nano Tresna A.)
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Sistem Hukum Kolonial
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

B

uku Sistem Hukum di Indonesia,
Sebelum Perang Dunia II
merupakan salah satu karya ahli
hukum produktif yang dimiliki
bangsa Indonesia yaitu Mr. R. Soepomo.
Tokoh dibalik perancangan konstitusi
yang pernah berlaku di Indonesia ini
diantara tokoh yang produktif menelorkan
pengetahuan dan gagasan-gagasannya
dalam tulisan.
Kenapa buku ini penting dalam
perbendaraan hukum Indonesia? Menurut
peresensi, karya Soepomo ini diantara berisi
sejarah yang menjelaskan kondisi sistem
hukum Indonesia sebelum kemerdekaan,
terutama periode penguasaan penjajahan
Belanda. Sejarah pluralisme digambarkan
olehnya dengan baik yang bisa menjelaskan
bangunan sistem hukum tersebut dan
apa pengaruhnya terhadap sistem hukum
Indonesia pasca merdeka sejak 17 Agustus
1945.
Mengistimewakan Eropa
Semasa
Hindia
Belanda,
menunjukkan penggolongan penduduk
yaitu: kaula negara Belanda dan
orang asing; penduduk negara dan
bukan penduduk negara; orang Eropa,
“Bumiputara” dan orang Timur Asing;
dan orang Belanda, kaulanegara pribumibukan orang Belanda dan kaula negara
mancabumi-bukan orang Belanda.
Menurut hukum saat itu tidak
dikenal warga negara tersendiri, dan
penghuni negeri ini adalah kaulanegara
Belanda dan selainnya sebagai orang asing.
Hukum di Hindia Belanda pada dasarnya
tidak memiliki konstitusi tersendiri, tetapi
berdasarkan Konstitusi Kerajaan Belanda.
Termasuk kedudukan pemerintahan Hindia
Belanda.
Hal penting, terkait penggolongan
atas orang Eropa, “Bumiputera” dan
orang Timur Asing. Hal ini berpengaruh
besar
bagi
perundang-undangan,
pemerintahan dan peradilan di Hindia
Belanda. Pembedaan ini ditentukan oleh
kebangsaan dan orang Eropa menempati
keistimewaan, baik dalam pemerintahan,
perundang-undangan dan sistem peradilan.
Pluralisme saat itu dianggap memenuhi
kebutuhan masing-masing golongan
secara baik dan tidak memerlukan adanya
unifikasi hukum. Usaha menuju unifikasi
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sendiri telah dilepaskan oleh pemerintah
Hindia Belanda sejak 1924.
Pengistimewaan Eropa Belanda,
ditunjukkan seperti posisi Gubernur
Jenderal dan Letnan-Gubernur-Jenderal
harus orang Belanda, pembedaan mengenai
hak pilih dalam badan-badan perwakilan,
kewajiban masuk tentara untuk orang
Belanda dengan diatur khusus, kebijakan
pengusiran atas orang Belanda harus
memiliki alasan, dualisme pemerintahan
dan hanya orang-orang Belanda yang
dapat diangkat, dan lain sebagainya.
Mengenai sejarah penggolongan secara
runtut dan komprehensif dijelaskan di
awal pembahasan buku.
Dualisme Peradilan
Selain
keistimewaan
diatas,
disamping ketidakseragaman, juga dalam
lingkungan hukum berlaku berbagai
tatanan. Soepomo menjelaskan lima
tatanan hukum tersebut, yaitu: peradilan
gubernemen, peradilan pribumi, peradilan
swapraja, peradilan agama, dan peradilan
desa.
Hanya
peradilan
gubernemen
meliputi seluruh daerah Hindia Belanda.
Disamping peradilan gubernemen di
daerah-daerah, terdapat peradilan pribumi
yang terdapat di luar Jawa dan Madura
yang mengadili menurut tatanan peradilan
pribumi, dengan hakim-hakim guberneme,
juga pribumi. Peradilan swapraja terdapat
di semua daerah swapraja kecuali swapraja
Paku Alam (Jawa) dan Pontianak (Kalbar),
yang dua-duanya memiliki peradilan
gubernemen.
Untuk peradilan desa di semua daerah
yang memiliki peradilan gubernemen,
disamping peradilan desa sebagai bagian
peradilan pribumi atau bagian peradilan
swapraja. Di daerah-daerah yang sematamata terdapat peradilan gubernemen
terdapat peradilan desa, yaitu: Jawa,
Tapanuli, Sumatera Barat, Lampung,
Bangka dan Belitung, Kalimantan Selatan,
Minahasa dan Amboina.
Kekuasaan mengadili pengadilan
gubernemen menurut Soepomo, tidak
dibatasi daerah, tetapi berdasarkan
perkara dan orang. Keistimewaan tetap
didapatkan untuk orang Eropa, meskipun
pengadilan untuk orang Eropa dibedakan
dengan orang-orang Indonesia. Yang
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menentukan
pembedaan
pengadilan
Eropa dan Bumiputera semata-mata
berdasar golongan rakyat dari tergugat
atau terdakwa, sedangkan kebangsaan
penggugat tidak memiliki arti.
Hal menarik, peradilan gubernemen
tidak serupa di berbagai daerah dan
aturan berbeda pula. Untuk pengadilan
gubernemen Eropa di Jawa dan Madura
yaitu residentiegerecht, raad van justice
dan hooggerechtshof, termasuk di luarnya.
Untuk Bumi Putera di Jawa dan Madura yaitu:
districtsgerecht,
regentschapsgerecht,
dan landraad. Sedangkan luar Jawa
Madura yaitu: negorijrechtbank (Ambon),
districtsgerecht, magistraatsgerecht dan
landraad. Untuk menerobos peradilan
dualistis ini juga diterapkan namanya
landgerecht yang terbatas menangani
pidana, tetapi pembedaanya berdasarkan
wilayah Jawa Madura dan diluarnya.
Hal yang menarik, untuk Bumi Putera
berlaku forum previlegiatum berdasarkan
hukum Hindia Belanda. Artinya terdakwa
atau tergugat karena kedudukan dan
pangkatnya harus diadili hakim yang lebih
tinggi (hakim Eropa) dan tidak berdasar
ketentuan biasa. Selain itu, karena
“konektitas” orang Indonesia dapat ditarik
kepada hakim Eropa. Selain itu, untuk
anggota angkatan darat dan angkatan laut

karena perbuatan kemiliterannya dibawah
kekuasaan peradilan militer tersendiri.
Hal-hal penting dari peradilann
gubermen
yaitu
menganut:
asas
kemerdekaan hakim, hakim dalam
tindakannya terikat UU dan tidak kepada
keputusan pemerintah, hakim dijamin
kedudukannya tidak dapat dipecat
kecuali karena hal tertentu, hanya pada
hooggerrechtshof dan raad van justice
kehakiman terpisah sama sekali dari
pemerintah, hakim hanya terikat UU,
sedangkan tidak tertulis hakim menguji
secara formil (formeel toetsingrecht) dan
pengujian materiil selain UU, campur
tangan pemerintah harus berdasarkan
UU: grasi dan amnesti, kecuali tertangkap
tangan, terhadap wakil Presiden dan
anggota raad van justice dan pegawaipegawai lain yang ditunjuk peraturan
umum tidak dapat ditangkap dan dituntut
kecuali terdapat kuasa Gubernur-Jenderal.
Mengenai
peradilan
pribumi,
swapraja, dan agama dijelaskan di buku
ini secara detil. Yang perlu digarisbawahi,
Soepomo berdasarkan pendapat Van
Vollenhoven tentang peradilan pribumi
pada dasarnya lebih merupakan peradilan
gebernemen yang disederhanakan dan
lebih merdeka. Sedangkan peradilan
swapraja,
sebagai
kemerdekaan
pemerintahan swapraja. Dari empat
daerah swapraja, hanya Paku Alam yang
melepaskan kekuasaan mengadili pada
1907, sedangkan Surakarta, Yogyakarta
dan Mangkunagaran hanya mempunyai
kekuasaan mengadili keluarga sedarah
dan keluarga karena perkawinan sampai
dengan pupu keempat dari raja-raja dan
terhadap
pegawai-pegawai
tertinggi
raja, sedangkan kaula selainnya masuk
yurisdiksi gubernemen. Termasuk di luar
Jawa dan Madura, yurisdiksinya hanya
terbatas kaulanya saja kecuali ditarik
kepada kekuasaan swapraja.
Terkait
kekuasaan
peradilan
agama digambarkan jelas kriterianya
yaitu perkara antara orang Islam dan
menurut hukum adat mereka perkaranya
harus diajukan kepada agama. Perkara
bagaimana menurut adat? Di Luar Jawa dan
Madura, perkara mengenai perkawinan,
perceraian, hukum waris, dan wakaf,
sebuah kelaziman diajukan kepada hakim
agama. Sedangkan Jawa dan Madura
diatur dengan UU. Sebelum 1 April 1937,
pengadilan-pengadilan agama di Jawa dan
Madura (raad agama/ priesterraad) atas
ketentuan tak tertulis berwenang terkait
sengketa perkawinan, cerai, waris, wakaf.
Semenjak saat itu pula mengenai waris
dan wakaf ditarik ke gubernemen.
Soepomo mengatakan penyelidikan
panitia yang dilantik 1922 untuk meninjau
peradilan agama, menyatakan hukum

waris islam tidak cocok dengan perasaan
hukum rakyat. Menurut panitia dan
berbagai pandangan hakim gubernemen
dan pegawai-pegawai pemerintahan dalam
praktik bahwa sebagian besar rakyat terkait
pembagian harta peninggalan dilakukan
menurut hukum adat. Soepomo juga cukup
gamblang dan lengkap menjelaskan struktur
organisasi, kompetensi, reorganisasi dan
lainnya. Mengenai perlunya pernyataan
dapat dijalankan (executoir) melalui
keputusan ketua landraad juga disinggung,
bahwa keputusan pengadilan agama masih
memerlukan eksekusi pengadilan lain jika
putusannya tidak dilaksanakan suka rela.
Mengenai peradilan desa menjadi
perhatian penting berkat Van Vollenhoven
dan muridnya Ter Haar bahwa sebelum
1935 peradilan desa di berbagai daeradaerah sudah hidup dan tumbuh. Pengakuan
melalui UU ini akhirnya hukum adat
lebih diperhatikan, memperoleh legalitas.
Hakim desa sendiri memeriksa perkara
yang menjadi yurisdiksinya sebagaimana
lazimnya mengenai tanah, perkawinan,
maskawin, keluarga, pertemanan, pidana
tatanan desa dan lainnya. Tidak ada
benturan kompetensi. “Kompetensi hakim
desa diatur demikian, sehingga tidak
pernah dapat timbul sengketa yurisdiksi
antara hakim desa, hakim gubernemen
atau hakim agama.”
Soepomo di bab III juga
mengemukakan hukum yang harus
diberlakukan di peradilan di lima tananan
peradilan diatas, baik hukum perdatanya
maupun hukum pidananya.
Asas-Asas Hukum
Dikemukakan oleh Soepomo, asasasas terpenting hukum Hindia Belanda
berasal dari asas-asas Burgerlijk Wetboek
(BW) Belanda, yang meneladani kitab
hukum perdata Prancis (Code Civil).
Beberapa asas penting, yaitu: asas
individualistis dalam hak eigendom,
kebebasan berkontrak, sifat netral hukum
perdata, hukum keluarga berlaku sistem
matrimonial
dan
ketidakmampuan
bertindak
perempuan,
dan
asas
monogami dalam perkawinan. Beberapa
hal mengalami perkembangan dalam
yurisprudensi yang ditetapkan maupun
pembentukan UU.
Sedangkan terkait Reglement op
de Burgerlijke Rechtsvordering Eropa
dikemukakan bahwa peradilan terbuka
untuk umum, untuk hooggerechtshof
dan raad van justice acaranya dikuasai
asas “Verhandlungsmaxima”. Hakim
bersifat pasif. Acaranya juga hampir
seluruhnya
bersifat
tertulis
dan
menggunakan pengacara, sedangkan
untuk residentiegerecht acaranya secara
lisan dan hakim bersifat aktif serta tidak

mengharuskan adanya pengacara.
Asas-asas terpenting Wetboek van
Strafrecht antara lain subyek hukum
perbuatan pidana orang dan badan hukum,
pembagian pelanggaran dan kejahatan,
tiada hukuman tanpa kesalahan dan
tiada suatu hukuman pun dengan tiada
penentangan hukum, nullum delictum,
empat hukuman pokok: mati, penjara,
kurungan dan denda uang.
Kemudian asas-asas dari Reglement
op de Strafvordering yaitu badan
penuntutan umum memegang monopoli
penuntutan, asas oportunitas, dua tahap
acara pemeriksaan yaitu pemeriksaan
permulaan dan pemeriksaan di pengadilan
dengan asas berbeda, hak terdakwa
mendapatkan pembela, sistem pembuktian
negatif menurut UU, tidak mengenal
peradilan “Jury”, penahanan (kurungan)
sementara, ijin penggeledahan rumah, ijin
membuka surat menyurat, sita barang atas
kuasa yang berwenang, acara sederhana
untuk perkara ringan, acara istimewa
untuk anak-anak.
Untuk asas hukum hukum adat
materiil menyimpang dari hukum Eropa
Barat yang individualistis-liberalistis,
dengan
corak
misalkan
bersifat
kebersamaan (communal) yang kuat,
magisch-religieus berhubungan pandangan
terhadap alam Indonesia, berpandangan
serba konkrit, dan sebagainya.
Selanjutnya mengenai beragamnya
sistem peradilan, digambarkan asas-asas
hukum acara masing-masing peradilan,
baik acara perdata maupun pidanya,
baik di landraad, regentschapsgerecht,
districtsgerecht, peradilan pribumi, dan
lain sebagainya.
Beberapa hal yang bisa dicatat, asas
zaman kolonial dengan saat kemerdekaan
pada dasarnya belum banyak berubah
kecuali beberapa hal, misalkan tidak
terdapat lagi penggolongan penduduk dan
dualisme peradilan, penghapusan forum
previlegiatum dan hukum pidana maupun
formilnya banyak digeser dengan legislasi
baru maupun yurisprudensi. Tetapi asasasas terkait hukum perdata dan hukum
acaranya tidak banyak berubah.
Hal yang menarik, zaman kolonial
keberadaan
peradilan
berdasarkan
kehidupan hukum yang hidup dengan
hukum adat materiil banyak diakomodasi
dalam sistem hukum kolonial, sehingga
menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana
hukum nasional kita saat ini? Apakah
hukum yang hidup di masyarakat Indonesia
menjiwai hukum tertulis? Apakah hukum
yang lokal dan tradisional yang benarbenar ditaati yang usianya lebih tua akan
tergerus dengan hukum modern dengan
kuasa negara-nya? Di buku yang ditulis
tahun 1950 ini belum menjawabnya.
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K

enapa Undang-Undang Dasar
bisa diubah? Tapi kenapa
pada bagian-bagian tertentu
tidak bisa diubah? Kenapa
harus ada Aturan Peralihan? Kenapa mesti
memuat Aturan Tambahan? Lalu, kenapa
rumusannya seperti yang ada sekarang?
Apa pertimbangannya?
Terhadap
pertanyaan-pertanyaan
tersebut,
setidaknya,
kita
bisa
menemukannya pada Buku X Naskah
Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil
Pembahasan 1999-2002 (edisi revisi) ini.
Buku ini mengangkat pokok bahasan:
“Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan
Aturan Tambahan”.
Dalam buku terakhirnya (dari
sepuluh buku dalam satu paket terbitan)
ini, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI ingin mengungkap
tentang bagaimana latar belakang perumusan
pada tiga hal pokok bahasan tersebut. Diurai
dari sejarah, latar belakang, perdebatan yang
muncul selama proses pembahasan, hingga
kesepakatan-kesepakatan yang dipegang
selama proses perubahan.
Sampai-sampai, kita bisa merasakan
suasana perdebatan yang muncul saat
pembahasan. Karena memang, hampir
seluruh bagian dari buku ini terdiri dari
kutipan-kutipan langsung dari risalah
sidang pembahasan selama amendemen
atas UUD 1945 pada 1999-2002 silam.
Diawali pada aspek sejarah,
misalnya, kita bisa menemukan penjelasan
dan penegasan bahwa UUD, yang
selanjutnya disebut UUD 1945, bukanlah
sebuah ‘berhala’ yang mesti dihormati dan
disanjung hingga kita tabu membicarakan
tentang amendemen atau perubahan
atasnya. Sebagimana kita alami pada masa
Orde Baru.
Meskipun memang, dari segi
ketentuan, perubahan atas UUD 1945
diperbolehkan dan ada mekanismenya.
Namun saat itu, proses yang mesti
ditempuh menjadikan perubahan sebagai
hal yang mustahil. Salah satunya, aturan
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saat itu memunculkan tahapan referendum
sebagai salah satu proses yang harus
ditempuh untuk melakukan amendemen
UUD 1945.
Terkait hal itu, dalam buku ini
dituliskan beberapa petikan langsung
dari perdebatan dan pernyataan yang
muncul saat UUD 1945 pertama kali
dibahas. Bahkan, berulang kali Soekarno
menyatakan sifat kesementaraan UUD
yang tengah dibahas kala itu. “Tuan semua
tentu mengerti, bahwa Undang-Undang
Dasar yang kita buat sekarang ini adalah
Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau
boleh saya memakai perkataan, ini adalah
Undang-Undang Dasar kilat (revolutie
grondwet),” ujarnya. (hlm 10)
Selain itu, dalam buku ini juga
disinggung tentang sejarah dan latar
belakang munculnya rumusan-rumusan
tentang
Perubahan
UUD, Aturan
Peralihan, dan Aturan Tambahan pada
UUD lainnya, yaitu Konstitusi Republik
Indonesia Serikat dan Undang-Undang
Dasar Sementara 1950.
Tidak Liar
Berkaitan dengan amendemen atas
UUD 1945 pada 1999-2002, terdapat
beberapa kesepakatan yang telah diambil
oleh anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat saat itu. Tepatnya ditahun 1999,
mereka menyepakati lima hal. Ibarat perang
pun ada aturannya, maka para anggota
MPR itu pun kemudian membingkai
perubahan agar tetap pada koridornya.
Setidaknya tetap menjaga spirit yang ada
pada UUD 1945 ‘asli’.
Kesepakatan
tersebut
adalah
pertama, tidak mengubah Pembukaan
UUD 1945. Kedua, tetap mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan
Presidensiil. Keempat, Penjelasan UUD
1945 ditiadakan serta hal-hal normatif
dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam
pasal-pasal. Dan kelima, perubahan
dilakukan dengan cara adendum.
Bagi para anggota MPR yang
melakukan
pembahasan
tersebut
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berpendapat, rangkaian perubahan yang
telah dilakukannya itu, jika hendak
disebutkan sebagai “Amandemen” maka
ia merupakan Amandemen I (kesatu)
yang dilakukan dalam empat tahapan.
Setiap tahapan tersebut dinamakan
PERUBAHAN PERTAMA sampai dengan
PERUBAHAN KEEMPAT. Sebagai bukti
atas pendapat ini, ditunjukkan ketika
pembahasan perubahan UUD 1945 pada
1999, hampir seluruh materi muatan
atau substansi setiap bab dan pasal telah
disinggung. Namun disadari bahwa waktu
yang terlalu singkat dalam membahas dan
memutuskan perubahan itu, mendorong
dibuatnya prioritas yang dipilih dari sekian
materi muatanhasil bahasan. (hlm. 456)
Intinya, dalam buku ini setidaknya
kita bisa berbagi pendapat dan pandangan
dibalik sebuah rumusan, terutama terkait
pasal-pasal tentang perubahan UUD,
Aturan Peralihan, dan Aturan Pambahan.

Kamus Hukum

Kamus Hukum
“Deponeering”

D

eponeering” atau kadang
digunakan istilah “deponering”
dua tahun ini menjadi kata
yang sering diucapkan. Tidak
hanya di kalangan hukum, tetapi juga tema
obrolan semua kalangan. Semua perdebatan
ini asal muasalnya berasal dari kasus yang
membelit Bibit-Chandra yang disangka
oleh kepolisian melakukan pemerasan dan
penyalahgunaan wewenang, dan selain
itu adanya dugaan upaya kriminalisasi
terhadap Pimpinan KPK.
Deponeering umum dipahami
sebagai diskresi yang dimiliki kejaksaan
untuk menghentikan sebuah perkara.
Perkara yang dihentikan penuntutannya
ini perbuatan pidananya sendiri dianggap
terbukti secara hukum. Pemahaman umum
ini memang tidak salah, akan tetapi istilah
hukum ini perlu dijelaskan bagaimana
penggunaanya sesuai hukum positif
di Indonesia. Semua ini dalam rangka
agar penerapannya tidak jauh keluar
dari pengertian asal dan maksud yang
dikehendaki hukum positif yang berlaku.
Mengenai istilah, selain deponeering
atau deponering, beberapa orang kadang
menggunakan istilah seponering sebagai
istilah yang mencerminkan makna
sebenarnya di Belanda. Depoonering
dianggap istilah yang salah kaprah,
kemudian digunakan secara terus menerus
kemudian dianggap kebenarannya.
Dari penelusuran buku-buku yang
terbit tahun sebelum 1960-an untuk
mengetahui siapa yang pertama kali
memunculkan istilah deponering ini,
tidak ditemukan bagaimana penghentian
penuntutan atau istilah padanannya
yang tepat. Tetapi, hampir umunya ahli
hukum generasi awal menggunakan
istilah deponeering dan seponering secara
bersamaan.
Mr. SM Amien misalkan dalam
bukunya Hukum Atjara Pengadilan Negeri
(1957) menggunakan istilah deponeer
perkara sebagai sebuah kemungkinan
pengecualian. Adakalanya kepentingan

umum menghendaki supaya atas suatu
kejahatan tidak dilakukan penuntutan,
sehingga pelaku tidak dihukum atas
perbuatannya pidananya.
Sedangkan Wirjono Prodjodikoro
dalam bukunya Asas-Asas Hukum Tata
Negara, cet ke-3 (1983) menyatakan
jaksa sebagai badan penuntut umum jika
mengetahui atau mendapatkan laporan
adanya tindak pidana tidak wajib untuk
selalu mengajukannya perkaranya ke
pengadilan, melainkan berwenang untuk
”mendeponir” perkara ini, yaitu untuk
tidak melanjutkan penuntutan, berdasarkan
pertimbangan bahwa kepentingan umum
lebih terpenuhi dengan tidak melakukan
penuntutan dari pada dengan melakukan
penuntutan. Wirjono menggunakan istilah
deponer, bukan dengan seponer.
E. Utrecht dalam Pengantar Dalam
Hukum Indonesia (1983) menggunakan
dua istilah tersebut secara bersamaan untuk
sebuah pengertian menyimpan perkara
yang menjadi wewenang kejaksaan
tersebut atas dasar kesukaran yang akan
ditimbulkan jika perkara diadili dan akan
lebih berguna dan bermanfaat jika diadili
oleh hakim.
Sedangkan dalam Het Recht
in Indonesie karya W.L.G. Lemaire
(NV Uitgeverij W van Hoeve – ‘s
Gravenhage Bandung, 1952, hal. 273)
sebagaimana dikutip dalam artikel
”Deponering atau Seponering?” dimuat
di www.hukumonline.com (24/11/10),
menyebutkan istilah seponeren itu. Istilah
itu dipakai ketika Lemaire membahas bab
tentang straftprocesrecht.
J.C.T. Simorangkir dkk dalam
Kamus Hukum yang terbit 1983 cet
ke-3, mengartikan deponeren dengan:
menitipkan, menyimpankan. Itu artinya
penggunaan istilah deponeren ini kurang
tepat digunakan jika yang dimaksudkan
pengesampingan perkara demi kepentingan
umum.
Istilah
deponeering
kurang
tepat digunakan menjelaskan maksud

mengesampingkan
perkara
demi
kepentingan umum. Eddi Santosa pasca
kasus Bibit-Chandra dalam artikelnya,
“Deponering,
Sebuah
Kesesatan”
(Detikcom,
Senin,
23/11/2009)
menyatakan bahwa deponering bentuk
kata benda dari deponeren. Dalam
bahasa aslinya di negeri Belanda artinya
menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan.
Ini bisa ditemukan dalam hukum dagang,
administrasi maupun perpajakan.
Eddi memberikan contoh-contoh
kalimat sebagai berikut: Het bedrijf wilde
zijn merknaam deponeren (Perusahaan
itu ingin mendaftarkan nama merknya).
Gedeponeerde merk = merk terdaftar.
Proses penyerahan, pelaporan atau
pendaftarannya
disebut
deponering.
Deponeren jaarstukken = laporan tahunan.
Dalam bahasa sehari-hari deponeren bisa
bermakna membuang. Jij kun je afval in
deze ton deponeren (Kamu bisa membuang
sampahmu di tong ini).
Sedangkan untuk menyampingkan
perkara,
menurutnya
lebih
tepat
menggunakan seponering, bentuk kata
benda dari seponeren. Seponeren artinya
terzijde
leggen
(menyampingkan),
niet vervolgen (tidak menuntut). Eddy
mengatakan terminologi ini hanya dikenal
dalam hukum pidana sebagaimana diatur
dalam Het Nederlands Strafprocesrecht
(KUHAP
Belanda).
Definisinya,
menyampingkan atau tidak melanjutkan
penuntutan terhadap tersangka karena
pertimbangan azas oportunitas atau
karena tidak cukup bukti untuk dibawa ke
pengadilan. Het Openbaar Ministerie heeft
de zaak tegen een brandweercommandant
geseponeerd
(Kejagung
telah
menyampingkan
perkara
terhadap
komandan pemadam kebakaran). Sinonim
dari seponeren adalah sepot. Penghentian
penuntutan karena dianggap tidak perlu
(pertimbangan azas oportunitas) disebut
dengan beleidssepot (penghentian secara
kebijakan),
sedangkan
penghentian
karena tidak cukup bukti disebut dengan
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technisch sepot (penghentian secara
teknis). Kewenangan atas seponeren atau
sepot ini menurut strafprocesrecht ada di
tangan kepolisian dan kejaksaan.
Menurut Andi Hamzah, seperti
pernah
dikemukakan
hukumonline,
istilah yang benar adalah seponering yang
berasal dari kata kerja seponeren, dengan
kata dasar sepot. Andi Zainal Abidin, kata
Andi Hamzah juga menunjukkan rujukan
berbahasa Belanda yang menggunakan
istilah seponering atau seponeren tersebut.
Dalam studi bandingnya ke Belanda untuk
kebutuhan penyusunan RUU KUHAP, ia
membuktikan istilah yang dipakai adalah
seponering, seponeren, atau sepot.
Bagaimana istilah yang tepat?
Menurut Marjanne Termorshuizen dalam
Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Cetakan
Ke-2 (Djambatan; 2002), deponeren
diartikan: 1. (neerleggen, in bewaring
geven)
mendaftarkan,
menitipkan,
menyimpan (kan); een authentiek
geschrift moet worden gedeponeerd
ter griffie salinan otentik harus disimpan
di kepaniteraan; gedeponeerd goed
titipan; 2 (Ned oud, NI; zie ook:
seponeren) mengesampingkan (perkara),
mendepot, memeti-eskan, mendeponir; 3.
(afleggen v getuigenverklaring) memberi
keterangan; 4. (zie ook: merk) (doen
inschrijven) mendaftarkan; een merk~
mendaftarkan merk (UU19/1992: 36ev);
gedeponeerdmerk merek yang terdaftar;
wettig gedeponeerd didaftarkan menurut
undang-undang. (hlm. 96-97)
Sedangkan seponeren tertulis di
kamus hukum tersebut bahwa seponeren
(zie ook: sepot) (strafr) mengesampingkan,
mendeponir, memetieskan; geseponeerd
dikesampingkan, dideponir; dipetieskan;
een zaak~mengesampingkan perkara,
memetieskan perkara.
Jika berdasarkan kamus-kamus
Belanda belakangan, kedua istilah tersebut
memiliki arti hampir tidak berbeda. Hal ini
kemungkinan mengikuti perkembangan
kondisi praktik yang sudah salah kaprah
itu. Namun pada dasarnya deponeering
lebih banyak digunakan dalam arti yang
lebih luas. Kemungkinan praktik hukum
tidak membedakan pengertian berbeda
keduanya menjadi dasar digunakan
juga dalam perbendaharaan hukum di
Indonesia.
Asas oportunitas sendiri di Belanda
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maupun Hindia Belanda dahulu pernah
diberlakukan. Dalam Wetboek van
Strafvordering Belanda yang baru pada
1924 mencantumkan asas tersebut dengan
tegas, sedangkan di Hindia Belanda
sendiri asas ini tidak ditegaskan secara
nyata, tetapi asas itu dianggap dianut
dalam praktik hukum. Pegawai penuntut
umum yang melakukan asas ini harus atas
perintah Pokrol-Jenderal. Pengawasan
terkait pelaksanaan tergantung kedudukan
hierarkis antara badan penuntutn umum,
Pokrol-Jenderal, Gubernur Jenderal dan
Mahkamah Agung.
Pengaruh hukum penjajahan inilah
yang mempengaruhi asas oportunitas
berlaku di Indonesia. Sesuai Pasal 35
huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI menyebutkan: Jaksa
Agung mempunyai tugas dan wewenang
salah
satunya
mengesampingkan
perkara demi kepentingan umum.
Penjelasan pasal tersebut menyatakan,
“Yang dimaksud dengan “kepentingan
umum” adalah kepentingan bangsa dan
negara dan/atau kepentingan masyarakat
luas. Mengesampingkan perkara yang
dimaksud dalam ketentuan ini merupakan
pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya
dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah
memperhatikan saran dan pendapat dari
badan-badan kekuasaan negara yang
mempunyai hubungan dengan masalah
tersebut.”
Berdasarkan
pasal
tersebut,
dapat ditarik kesimpulan: Pertama,
menghentikan perkara demi kepentingan
umum merupakan kewenangan Jaksa
Agung. Kedua, alasan mengesampingkan
perkara adalah hanya karena alasan
kepentingan
umum,
yang
berarti
kepentingan bangsa dan negara dan/atau
kepentingan masyarakat luas. Ketiga,
berdasarkan penjelasan pasal tersebut
mewajibkan Jaksa Agung memperhatikan
saran
dan
pendapat
badan-badan
kekuasaan negara diatas. Untuk ketiga
ini, tidak dijelaskan secara terperinci yang
dimaksud “hubungan dengan masalah
itu”.
Deponeering
sendiri
harus
dibedakan dengan kewenangan penuntut
umum menghentikan penuntutan karena
“perkara ditutup demi hukum” berdasarkan
Pasal 140 Ayat (2) Undang (UU) Nomor
8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana/KUHAP). Pasal ini
memungkinkan penghentian penuntutan
berdasarkan alasan-alasan: (1) tidak
terdapat cukup bukti; (2)
peristiwa
tersebut ternyata bukan merupakan tindak
pidana; atau (2) perkara ditutup demi
hukum. Penghentian ini tidak hanya
kewenangan penuntut umum, akan tetapi
juga kepolisian jika tidak menemukan alat
bukti, bukan peristiwa pidana, atau demi
hukum, maka perkara harus dihentikan.
Pembedaan ini penting, karena
banyak
orang
mencampuradukkan
keduanya.
Karena
deponeering
pelaksanaannya
berlandaskan
asas
oportunitas demi kepentingan umum
(non-hukum), sedangkan perkara ditutup
“demi hukum” lebih dikarenakan
alasan berdasarkan hukum itu sendiri
(hukum), misalkan yang dikenal di
KUHP disebabkan: perkara ne bis in
idem, matinya tersangka, kedaluarsa,
pembayaran denda dan sebagainya. Yang
memiliki kewenangan juga berbeda jika
penghentian penuntutan demi hukum
adalah kewenangan penuntut umum,
sedangan mengesampingkan perkara demi
kepentingan umum adalah Jaksa Agung.
Akibat kedua lembaga hukum ini
juga berbeda, karena dengan perkara
di-deponeering maka perkara tidak
dapat dibuka kembali, sedangkan untuk
penghentian penuntutan perkara masih
memungkinkan dibuka kembali perkaranya
jika penghentiannya disebabkan karena
tidak terdapat cukup bukti atau ternyata
peristiwanya bukan merupakan tindak
pidana dengan ditemukannya bukti-bukti
baru yang menunjukkan kejahatannya.
Intinya apabila kemudian ternyata ada
alasan baru, penuntut umum/kepolisian
dapat melakukan penuntutan dan
penyidikan.
Menghentikan penuntutan akan
dituangkan dalam surat ketetapan atau
yang dikenal SKP3 (Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan). Surat ini isinya
pemberitahuan kepada tersangka dan bila ia
ditahan, wajib segera dibebaskan. Turunan
surat ketetapan itu wajib disampaikan
kepada tersangka, dan bila ditahan wajib
segera dibebaskan. Selain itu turunan
pemberitahuan wajib disampaikan kepada
tersangka atau keluarga, atau penasihat
hukum, pejabat rumah tahanan negara,
penyidik dan hakim. (Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK
Konsolidasi
Sistem Pemilu
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

B

agi negara demokrasi modern,
pemilihan umum (pemilu)
merupakan mekanisme utama
yang harus ada dalam tahapan
penyelenggaraan negara dan pembentukan
pemerintahan.
Pemilu dipandang sebagai bentuk
paling nyata dari kedaulatan yang berada
di tangan rakyat serta wujud paling konkret
partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan
negara. Oleh karena itu, sistem dan
penyelenggaraan pemilu selalu menjadi
perhatian utama karena melalui penataan,
sistem dan kualitas penyelenggaraan
pemilu diharapkan dapat benar-benar
mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan
untuk rakyat. Di era reformasi, sistem dan
penyelenggaraan pemilu telah mengalami
banyak perkembangan dan perubahan.
Saat ini para pembentuk UU tengah
mempersiapkan UU yang akan menentukan
sistem dan penyelenggaraan pemilu 2014

yang akan datang. Perbaikan sistem dan
penyelenggaraan pemilu memang selalu
diperlukan berkaca dari kelemahan dan
kelebihan dari sistem dan penyelenggaraan
pemilu yang lalu. Itu semua tentu
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kualitas pemilu dan meningkatkan kualitas
demokrasi. Namun, tentu perbaikan itu
harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar
dan mengarah pada nilai konstitusional.
Pilihan Sistem
Lalu, sistem pemilu apakah yang
sesuai bagi Indonesia? Untuk menjawab
pertanyaan ini tentu para pembentuk UU
telah mempertimbangkan dua hal pokok,
yaitu ketentuan dalam konstitusi dan kondisi
bangsa Indonesia. Dari sisi konstitusional,
dasar utama adalah pengakuan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat. Lebih
dari itu, sebagai konsekuensi dari prinsip
pemerintahan oleh rakyat, sistem pemilu

yang dipilih tidak boleh menjadi pembatas
atau penghalang keikutsertaan rakyat
dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemilu harus mampu membangun
dan menjalin ikatan tak terputuskan
antara rakyat dan para wakilnya.
Dari sisi kondisi bangsa Indonesia
yang
perlu
diperhatikan
adalah
keanekaragaman, baik dari sisi aliran
politik, etnis, maupun agama. Selain itu
terdapat keragaman karakteristik wilayah,
baik ditinjau dari sisi populasi maupun
sumber daya alam. Hal ini tentu juga harus
menjadi perhatian untuk menentukan sistem
pemilu agar semua keragaman itu terwakili
dan tidak menimbulkan kecemburuan yang
mengancam integrasi nasional. Secara
umum diketahui ada dua sistem pemilu
yang berbeda secara diametral, yaitu
sistem proporsional dan sistem distrik.
Pada masa Orde Baru, sistem
yang dipilih adalah proporsional murni
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secara nasional. Hal itu bergeser pada
masa reformasi yang memilih sistem
perpaduan antara proporsional dan
distrik, yaitu distrik berwakil banyak.
Sistem yang diterapkan saat ini sudah
sesuai dengan prinsip konstitusional dan
kondisi bangsa Indonesia. Sistem ini
mampu menghasilkan wakil-wakil yang
mencerminkan keanekaragaman bangsa
Indonesia serta mampu menjalin ikatan
yang jelas antara para wakil dengan pemilih.
Yang
perlu
disempurnakan
adalah penentuan cakupan wilayah
daerah pemilihan dan penentuan jumlah
proporsi wakil dari setiap daerah
pemilihan agar semakin meningkatkan
keterwakilan keberagaman masyarakat
dan menguatkan ikatan antara pemilih dan
para wakilnya. Ikatan dan keberlanjutan
hubungan antara pemilih dan wakil
juga ditentukan oleh pilihan sistem
cara memilih, apakah rakyat berhak
untuk memilih calon yang dikehendaki
ataukah hanya memilih partai politik saja.
Dilihat
dari
tujuan
untuk
melanggengkan hubungan antara pemilih
dan wakilnya, tentu saja sistem yang
memungkinkan para pemilih untuk
memilih calon yang lebih sesuai, apalagi
penentuan calon terpilih didasarkan
pada suara terbanyak. Sistem ini akan
mendorong para wakil rakyat untuk selalu
menjalin komunikasi dan memperhatikan
suara konstituennya. Apalagi jika sistem
ini dilengkapi dengan mekanisme
recall yang memberikan hak kepada
konstituen untuk mengajukan recall, akan
semakin menguatkan hubungan tersebut.
Tentu saja sistem ini memiliki
kelemahan, yaitu mengurangi kendali partai
atas anggotanya yang menjadi wakil rakyat
dan dalam penyelenggaraan pemilu dapat
memicu konflik antar calon sesama partai.
Penyempurnaan Sistem
Penyempurnaan sistem pemilu tentu
terkait dengan sistem kepartaian serta
sistem penyelenggaraan pemilu. Sudah
disadari bahwa UUD 1945 dan realitas
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politik menghendaki adanya sistem
multipartai sederhana. Hal itu diperlukan
terutama demi stabilitas penyelenggaraan
negara dan kelancaran pengambilan
keputusan
serta
untuk
mencegah
kebuntuan akibat politik transaksional.

Saat ini para
pembentuk UU tengah
mempersiapkan UU yang
akan menentukan sistem
dan penyelenggaraan
pemilu 2014 yang akan
datang. Perbaikan sistem
dan penyelenggaraan
pemilu memang selalu
diperlukan berkaca
dari kelemahan dan
kelebihan dari sistem dan
penyelenggaraan pemilu
yang lalu. Itu semua
tentu dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas
pemilu dan meningkatkan
kualitas demokrasi.
Namun, tentu perbaikan
itu harus dilakukan sesuai
dengan prinsip dasar
dan mengarah pada nilai
konstitusional.
Terkait dengan pemilu, penyederhanaan
dilakukan
melalui
pemberlakuan
parliamentary treshold (PT) atau
electoral threshold (ET), atau keduanya.

Sebagai sistem yang didesain
sebagai saringan, sistem ini memang
memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan
hilangnya suara atau aspirasi pemilih
yang memberikan suaranya kepada partai
yang tidak lolos PT atau ET. Namun hal
itu adalah konsekuensi dari pilihan sistem
dan hanya akan terjadi pada saat awal
pemberlakuan PT dan ET, apalagi jika
PT dan ET dibarengi dengan pengetatan
syarat pembentukan partai baru secara
proporsional dengan PT dan ET itu sendiri.
Konsolidasi dan penyempurnaan lain yang
diperlukan dalam pemilu mendatang
adalah masalah pelanggaran pemilu. Hal
ini amat menentukan terwujud tidaknya
asas luber dan jurdil dalam pemilu.
Selama ini yang dianggap sebagai
pelanggaran pemilu masih cenderung
bersifat formal sehingga tidak dapat
menjangkau tindakan-tindakan yang
melanggar etika dan fatsun politik. Selain
itu mekanisme dan kelembagaan yang
menangani pelanggaran pemilu juga
belum mencukupi sehingga hanya sedikit
pelanggaran yang dapat ditindak baik karena
alasan pembuktian maupun rentang waktu
yang diberikan. Penanganan pelanggaran
ini menjadi sangat penting sebagai
bagian dari konsolidasi sistem pemilu
jika melihat perkara-perkara perselisihan
hasil pemilu yang berujung di MK.
Terlihat bahwa banyak pelanggaran
pemilu sebelum masuk ke MK yang
tidak diproses secara hukum dan tidak
mendapatkan sanksi sehingga dianggap
sebagai kewajaran dan pada akhirnya
memengaruhi hasil pemilu. Hasil yang
lahir dari proses yang penuh pelanggaran
tentu telah mencederai kedaulatan rakyat
dan asas pemilu yang jujur dan adil.
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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