Daftar Isi
Edisi Desember 2011 No.59
KONSTITUSI MAYA

7

www.penelitianhukum.com

Fokus di Penelitian Hukum

www.bhinnekatunggalika.org

Berjuang Menghargai Keragaman

LAPORAN UTAMA

10 MK Perintahkan KPU MTB

Terima Berkas Pencalonan
Pemohon

L

agi, Mahkamah Konstitusi
memutuskan
untuk
mengabulkan permohonan
yang diajukan oleh bakal
pasangan calon. Kali ini, putusan
dijatuhkan dalam perkara perselisihan
hasil pemilihan umum kepala daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(MTB), Maluku. Dalam putusannya,
Mahkamah
menyatakan
bahwa
Termohon, Komisi Pemilihan Umum
Kab. Maluku Tenggara Barat, terbukti
melakukan pelanggaran. Bagaimana
beritanya?...
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M

ajalah KONSTITUSI Edisi Desember menutup tahun
2011 dengan beragam berita menarik dan informatif.
‘Laporan Utama’ mengangkat berita putusan sela MK
pada PHPU Maluku Tenggara Barat 2011 (23/12). Bahwa
MK memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Barat untuk menerima berkas pencalonan Pasangan Calon
Isai Wuritimur dan Angwarmase Lukas (Pemohon), serta
melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual. Selain itu, KPU Provinsi
Maluku dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta Bawaslu diperintahkan
untuk mengawasi verifikasi dan klarifikasi tersebut sesuai kewenangannya.
Kemudian dalam ‘Ruang Sidang’ ada berita pengujian UU Kesehatan yang
mengungkap perokok pasif adalah korban. Alasannya, asap rokok yang dihasilkan dari
pembakaran rokok oleh perokok aktif sangat berbahaya bagi kesehatan. Lebih-lebih
sampai saat ini, masih belum ada perlindungan hukum yang utuh terhadap hak-hak
masyarakat, terutama bagi perokok pasif. Dengan demikian, adanya kawasan tanpa
rokok adalah sebuah keharusan, bukan pilihan.
Itulah inti dari keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait
dalam sidang pembuktian perkara No. 57/PUU-IX/2011, Kamis (1/12). Hadir saat
itu sebagai ahli Nani Widayani dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, serta dua saksi
yaitu Ketua Bidang Penyuluhan dan Pendidikan Yayasan Lembaga Menanggulangi
Masalah Merokok Fuad Baradja dan Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia.
Selain itu ada berita Fara Novia Manoppo terpidana kasus perbankan, melalui
kuasanya Ichwan Heru Putranto, keberatan terhadap ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf c UU Perbankan yang mensyaratkan adanya pidana maksimal dan minimal serta
denda maksimal dan minimal. Demikian sidang uji materi UU Perbankan yang digelar
di Mahkamah Konstitusi, Rabu (14/12). Menurut Ichwan, ketentuan pasal tersebut
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Sedangkan berita-berita non-sidang, misalnya Ketua MK Mahfud MD meraih
Marketer of the Year Indonesia 2011. Mahfud menerima penghargaan itu karena
dinilai berperan menyebarkan marketing spirit yang positif, memiliki kinerja yang
baik di bidang pemerintahan dan memberikan dampak sosial yang efektif di tengahtengah masyarakat.
Juga ada berita Ketua MK yang mengatakan, langkah yang tepat dalam upaya
membenahi birokrasi di Indonesia agar bersih dari praktik KKN adalah melakukan
tindakan, bukan sekadar teori. Demikian ungkap Mahfud dalam acara Deklarasi
Nasional Menuju Indonesia Bangkit: Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kamis
(8/12) siang di kampus UI, Depok.
Itulas sekilas pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat
Membaca! Semoga bermanfaat bagi kita semua.

EDITORIAL

Hak Untuk Dipilih adalah Hak Asasi

T

idak satu pun Pasangan
Calon Pemilihan Umum
yang boleh diuntungkan
dalam perolehan suara
akibat terjadinya pelanggaran
konstitusi dan prinsip keadilan
dalam
penyelenggaraan
Pemilihan Umum. Pertimbangan
hukum Mahkamah Konstitusi
(MK) dalam Putusan Nomor
41/PHPU.D-VI/2008
itu
menjadi pintu bagi MK untuk
memajukan demokrasi. Itu
pula yang menjadi alasan MK
menciptakan terobosan, dengan
tidak membiarkan diri dipasung
oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata, melainkan
juga oleh keadilan substansial.
Pada 23 Desember lalu, pertimbangan hukum tersebut
menjadi neraca bagi MK dalam menjatuhkan putusan sela perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2011. Dalam putusan
Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 itu, MK memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat
untuk menerima berkas pencalonan Pemohon, yakni Pasangan
Calon Isai Wuritimur dan Angwarmase Lukas.
Selain itu, MK memerintahkan lembaga penyelenggara
Pemilu daerah tersebut melakukan verifikasi administrasi dan
klarifikasi faktual. Verifikasi dan klarifikasi tersebut, menurut
MK, harus diawasi oleh KPU Provinsi Maluku dan Panwaslu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai kewenangan masingmasing. Diktum putusan tersebut juga menegaskan bahwa hasil
verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual tersebut harus
dilaporkan ke MK dalam jangka waktu 45 hari setelah putusan
tersebut diucapkan.
Isai Wuritimur dan Angwarmase Lukas adalah Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011. Keduanya
keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Barat karena tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta
Pemilukada. Padahal, Surat Keputusan KPU tentang Peserta
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tahun
2011, tertanggal 13 September 2011 itu, telah dinyatakan “ditunda
pelaksanaan dan tindak lanjutnya” oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Ambon, pada 10 November 2011
Pemohon diusung oleh 14 Partai Politik Nonkursi yang
tergabung dalam Koalisi Galaxy Lintas Partai Politik Tingkat
Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jumlah akumulasi perolehan
suara sah keempat belas koalisi Partai Poitik tersebut adalah 17%
sehingga memenuhi syarat minimal 15% sebagaimana ditetapkan
KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Semasa pendaftaran bakal pasangan calon, Koalisi
Galaxy Lintas Partai Politik mengusung Seferinus Fenanlampir
dan Johanis Seralarat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati. Berdasarkan hasil verifikasi KPU, pasangan bakal
calon tersebut diwajibkan untuk memperbaiki berkas persyaratan
pasangan bakal calon.
Masalah muncul ketika Seferinus Fenanlampir dan Johanis
Seralarat menyatakan mengundurkan diri dari proses pencalonan.
Mereka mempersilakan Koalisi Partai Politik mencalonkan Bakal

Pasangan Calon yang baru agar tidak mengganggu Tahapan
Pemilu. Lalu, diusunglah nama Isai Wuritimur dan Lukas
Angwarmase.
Namun, KPU tetap memproses perbaikan dokumen
Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat. Sedangkan
Perbaikan Surat Pencalonan dan Dokumen Administrasi yang
diajukan Koalisi 14 partai politik ditolak. KPU menyatakan
agar Koalisi 14 partai politik melaporkan ke Panitia Pengawas
Pemilukada (Panwaslukada) Kabupaten Maluku Tenggara
Barat. Apabila ada rekomendasi dari Panwaslukada, KPU akan
mengakomodasi perbaikan pencalonan yang diajukan Koalisi 14
Partai Politik tersebut.
Panwaslukada lalu merekomendasikan kepada KPU
untuk memberikan kesempatan kepada koalisi 14 partai politik
pengusung Bakal Pasangan Calon Isai Wuritimur dan Lukas
Angwarmase melengkapi dokumen surat pencalonan dan
lampirannya. Panwaslukada juga merekomendasikan agar
perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dari
Seferinus Fenanlampir dan Johanis Seralarat tidak diproses lebih
lanjut.
Kenyataannya, KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Barat mengabaikan rekomendasi tersebut. Karena itu, Pemohon
menempuh upaya hukum dengan menggugat Termohon
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. PTUN
Ambon kemudian menjatuhkan Penetapan Pendahuluan yang
memerintahkan menunda pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan
KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Peserta Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat tahun 2011,
tertanggal 13 September 2011. Sekalipun demikian, KPU tetap
menyelenggarakan pemungutan suara pada 17 November 2011
tanpa mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta.
Atas fakta tersebut, Mahkamah menilai, penolakan KPU
atas pengajuan bakal calon pada masa perbaikan, namun tetap
menerima proses pelengkapan berkas Seferinus-Johanes yang tidak
melibatkan Koalisi Galaxy, merupakan tindakan yang memihak.
Seharusnya, menurut Mahkamah, Termohon tetap menerima
perbaikan berkas dan penggantian pasangan calon yang diajukan
oleh Koalisi Galaxy pada 21 Agustus 2011. Proses itu dilanjutkan
dengan penelitian dan verifikasi keseluruhan dokumen, karena
Penetapan Pasangan Calon dijadwalkan pada 13 September 2011.
Dengan demikian, masih ada waktu 20 hari bagi Termohon untuk
melakukan verifikasi berkas penggantian pasangan calon.
Tidak dilaksanakannya putusan PTUN Ambon itu, menurut
Termohon, karena mereka baru menerima salinan penetapan pada
masa tenang. Di sisi lain, Termohon mengakui pihaknya hadir pada
persidangan pengucapan penetapan pendahuluan PTUN tersebut.
Bagi Mahkamah, sikap tersebut adalah indikasi adanya upaya
Termohon menghalangi partai politik untuk dapat mengajukan
pasangan calon (right to propose candidate). Pengabaian putusan
peradilan, menurut Mahkamh, mengindikasikan adanya itikad
tidak baik dari Termohon.
Berdasarkan hukum dan fakta, menurut Mahkamah,
tindakan Termohon yang tidak menerima berkas Pemohon pada
tanggal 21 Agustus 2011 tidak tepat, dan menyalahi ketentuan
yang diatur Pasal 60 ayat (3) UU Pemda. Selain itu, tindakan
Termohon a quo menghalangi hak Pemohon untuk dipilih (right
to be candidate). The right to be candidate, menurut Mahkamah,
merupakan hak asasi manusia dan berkedudukan sebagai
supraconstitutional norm.
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SUARA PEMBACA

Jurnal Konstitusi dan Majalah Konstitusi free?
Yang terhormat Redaksi Majalah Konstisusi,
Saya mau bertanya apakah Jurnal Konstitusi dan Majalah
Konstitusi free? Jika ya, bagaimana cara mendapatkannya? Lalu
tulisan untuk rubrik apa saja di Majalah Konstitusi yang mendapat
honorarium? Dan pertanyaan terakhir saya, apakah MK membuka
peluang kerja sama pelatihan konstitusi dengan kampus-kampus
di Jakarta? Jika ya, bagaimana teknis mengajukan program kerja
sama?
Inggar
Mahasiswa Pendidikan UNJ, Penikmat Kajian Hukum, Pendidikan
dan Sosial
Redaksi:
Majalah Konstitusi dan Jurnal Konstitusi tidak diperjualbelikan
dan diberikan cuma-cuma. Untuk mendapatkann Majalah
Konstitusi harus berlangganan dengan mengajukan permohonan

kepada Hubungan Masyarakat dan Protokol MK. Tulisan berbagai
pihak kami terima untuk Rubrik ”Opini” dan ”Pustaka” dan jika
dimuat mendapatkan honorarium. Rubrik “Opini”, merupakan
rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini
yang mendalam terhadap isu aktual terkait putusan Mahkamah
Konstitusi dan masalah ketatanegaraan, sedangkan Rubrik
“Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan resensi bukubuku hukum dan konstitusi. 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. 18226; 2. Fax. (021) 3520177; atau
melalui E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id. Untuk
Jurnal Konstitusi dapat dilihat pada Pedoman Penulisan Jurnal
Konstitusi yang dapat dibaca pada www.mahkamahkonstitusi.
go.id.

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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Fokus di Penelitian Hukum

P

enelitian 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)

itus ini muncul untuk mengingatkan kembali pentingnya
Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga,
dalam satu rumah besar Indonesia. Situs ini menegaskan
keragaman dan perbedaan adalah fitrah yang tidak bisa ditolak.
Secara teologis, keragaman makhluk menegaskan tauhid; tidak
ada apa pun yang menyamai-Nya. Karena itu, penolakan atas
keragaman menjadi penolakan pada fitrah.
Untuk
menguatkan
bahwa
Bhinneka Tunggal
Ika tidak bertentangan dengan ajaran Islam, diperjelas
pula dengan ayat-ayat Alquran, misalnya QS Al Hujurat
13
berbunyi:
wahai
orang-orang
yang
beriman,
sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita,
dan Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa
agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia
di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling taat beragama.
Ayat lain dicantumkan pula untuk memperkuat konsep Bhinneka,
yakni QS Yunus 99 dan QS Al Maidah 48.
Gerakan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana misi besar
situs ini adalah mendorong terwujudnya masyarakat yang mengakui
keragaman, mencintai tradisi dan budaya bangsa, demi terwujudnya
bangsa yang taat beragama tanpa kehilangan jati diri kebangsaannya.
Para penggagasnya adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH
Ahmad Mustofa Bisri, dan Ahmad Syafi’i Maarif.
Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu empat pilar yang
sekarang gencar disosialisasikan oleh MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.
Tiga pilar lain adalah Pancasila, UUD 1945 (Konstitusi), dan NKRI.
Untuk mempertajam gerakan, situs ini menyediakan
informasi mengenai buku-buku yang relevan dengan isu yang
sedang didorong, seperti buku Ilusi Negara Islam. Anda bisa
mendownloadnya secara cuma-cuma bab per bab.
Untuk membuka komunikasi dengan publik, jika ada
saran, nasehat, gagasan maupun pertanyaan terkait usaha-usaha
melestarikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia, pengelola
menyediakan alamat email info@bhinnekatunggalika.org.
Prinsip utama yang diusung adalah mengakui dan
menghargai keragaman tradisi, budaya, dan keyakinan. Yang
menarik adalah motto gerakan ini, yakni: Ratu berbadan manusia
tapi harus bersifat dewa bersenjata Trisula Wedha (benar, bersihsuci-lurus, dan jujur); patuh pada para Resi yang menggenggam
Trisula Wedha; dan melayani kawula. Motto ini diilhami oleh
pusaka Jawa kuno, Serat Jongko Joyoboyo. (Yazid)
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OPINI

Mahkamah Konstitusi: Dinamika, Implikasi
& Proyeksi
Oleh Rhesa Narola Sigarlaki
Penulis adalah rohaniwan di Gereja Kasih Karunia Indonesia [GEKARI], Jakarta

K

eberadaan Mahkamah Konstitusi [MK]
memiliki fungsi yang sangat erat kaitannya dengan corak sistem politik [dan nilai]
demokrasi, selama ini demokrasi umumnya
dipahami secara sempit; yakni sebatas mekanisme
dalam pemilihan umum dengan mantra “luber dan
jurdil”, padahal substansi demokrasi sendiri adalah
suatu bentuk pengakuan konseptual dan praktis bahwa
eksistensi dan fungsi pemerintah didasarkan oleh
kehendak rakyat dan bagi kepentingan rakyat secara
keseluruhan, tujuan substansial dari demokrasi inilah
yang hendak diupayakan oleh MK sebagai pengawal
konstitusi dan demokrasi (demokrasi nomokratik),
setidaknya ikhtiar kearah itu nampak dalam corak
beberapa contoh putusan yang tampil mengemuka
sepanjang tahun 2011:
Pertama, dalam sidang uji materi UU 8 / 2011
mengenai MK, putusan MK No. 48/PUU-IX/2011
menyatakan bahwa ultra petita sebagai hal yang
konstitusional, putusan ini kontroversial mengingat
sebuah azas nemo judex in causa sua (larangan
memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri).
Bagi saya ditabraknya azas ini menampak-kan ciri dari
sesuatu yang dalam hukum perdata dikenal dengan
nama penemuan hukum (rechstvinding), yang menurut
van Eikema Hommes adalah proses konkretisasi
peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum
dengan mengingat peristiwa konkret tertentu (das
sein) (Mertokusumo, 2009, h.37).
Dan putusan diatas menampakan kedekatannya dengan aliran Begriffsjurisprudenz dari Rudolf
von Jhering (1818-1890), aliran ini menekankan
bahwa penemuan hukum dalam bentuk apapun
musti tetap diletakan dalam kerangka sistem, artinya
Undang-Undang (UU) menerangkan UU lain, dan
proses ini berpuncak pada satu asas utama, bagai
puncak piramida, dari konstelasi semacam inilah
dicari suatu pengertian-pengertian baru (ibid, h.9798). Dan referensi terhadap sistem ini nampak dalam
pertimbangan hakim konstitusi bahwa di Indonesia
tidak adanya forum lain untuk mengadili perkara
sejenis, ditambah pula bahwa dampak dari putusan
MK mengikat semua orang secara obligatur (erga
omnes); bukan hanya individu yang berperkara.
Kedua, dalam sidang uji materi Pasal 55 ayat
(4) UU 20/2003 mengenai Sisdiknas tehadap UUD
1945, MK dalam amar putusannya atas perkara No.
58/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa kata “dapat”
dalam redaksi “Lembaga pendidikan berbasis
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masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi
dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata
dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah” sebagai
“inkonstitusional”, mengingat bunyi pasal 31 [2] UUD
1945 yang dimaknai sebagai “pendidikan dasar”.
Tafsiran semacam ini lekat secara konseptual dengan
madzhab Interessenjurisprudenz yang menekankan
pentingnya ekstraksi dari kepentingan-kepentingan
yang mendasari pembuatan sebuah Undang-Undang
[ibid, h.99-101], namun karena MK adalah pelindung
konstitusi, maka kepentingan sektoral UndangUndang (UU) bukan menjadi acuan nya melainkan
“kepentingan” konstitusi; dan suara konstitusi adalah
pemberian pendidikan dasar kepada warga negara oleh
pemerintah.
Ketiga, dalam sidang uji materi Undang-Undang
Nomor 15 / 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum terhadap UUD 1945, putusan MK No. 81/
PUU-IX/2011 membatalkan pasal 11 [i] dan pasal 5
[i] UU 15/2011 tentang Penyelenggaraan pemilu, hal
ini guna menutup celah kemungkinan anggota partai
politik untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan
Umum (KPU) atau calon anggota pengawas Pemilu,
hanya mereka yang telah mundur dari keanggotaan aktif
partai politik sekurang-kurangnya lima tahun terhitung
dari saat pendaftaran sajalah yang berkesempatan
untuk mencalokan diri. Putusan ini menegaskan
ulang sifat kemandirian, dalam arti non-partisan, dari
KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana
diamanatkan pasal 22E ayat [5] UUD 1945. Tafsiran
ini dekat dengan aliran Freirechtbewegung yang
walau beragam versinya, namun bentuk terpentingnya
adalah suatu metode penemuan hukum yang bersifat
futuristik dan antisipatoris yang mem-fasilitasi proses
transisi yang luwes dari hukum lama ke hukum baru
(ibid, h.103-104).
Berdasarkan contoh-contoh putusan diatas,
kiranya dapat dipostulasikan bahwa MK memahami
UUD 1945 dalam kaitannya dengan uji materi secara
ekstensif, artinya bukan hanya konstitusi tertulis
namun juga semangat konstitusi yang tidak tertulis,
dalam hal ini juga nilai-nilai ketatanegaraan beserta
kebiasaan dan kesadaran hukum bangsa, semua ini
telah menjadi bagian dari pertimbangan majelis
hakim dalam memutus perkaran. Oleh karena hal itu,
setidaknya terdapat tiga implikasi konkret bagi MK:
Pertama, putusan-putusan yang bersifat
ultra petita (khusunya dalam hal Pemilukada) sudah
akan menimbulkan kesan bahwa MK sudah bukan

lagi merupakan negative legislator (penghapus
/ pembatal norma) melainkan positive legislator
(pembuat norma). Disisi lain hal ini dapat dinyatakan
sebagai bagian dari penjagaan konstitusi atau bahkan
wewenang diskresioner dari MK, namun di pihak lain,
dikhawatirkan hal ini akan memunculkan semacam
“absolutisme konstitusional” serta merugikan
kepentingan hukum pihak pemohon (reformatio in
peius). Tetapi kiranya mekanisme dissenting opinion
dan budaya transparansi yang menjadi hallmark
MK selama ini dapat menjadi counter balance
atas kemungkinan-kemungkinan diatas, perlu juga
ditambahkan disini bahwa acapkali putusan ultra
petita adalah sesuatu yang tak terelakkan, mengingat
penghapusan satu pasal langsung memiliki dampak
sistemik, hingga perlu juga dihapuskannya bagianbagian yang memiliki keterkaitan konseptual-normatif
dengannya.
Kedua, putusan-putusan MK memainkan
peranan vital bagi pembentukan hukum nasional
dalam kerangka negara hukum (rechtstaat), pertama
bagi pihak legislatif, putusan MK dapat mengukuhkan
sifat konstitusional sebuah UU yang berdampak
positif bagi penguatan tertib hukum nasional, kedua
meningkatkan kehati-hatian lembaga legislatif
dalam membuat UU, dalam hal ini agar jangan
sampai terlalu banyak bermuatan kepentingan
politis namun dimensi konstitusionalnya lah yang
ditekankan; khususnya pendekatan heuristik yang
mengakomodasi perkembangan segi-segi sosialpsikologis masyarakat.
Hal yang sama juga berlaku bagi pihak
eksekutif, sebagaimana kita ketahui bentuk peraturan
perundangan yang berasal dari eksekutif menurut pasal
9-13 UU 10/2004 bentuknya terdiri dari Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan
Peraturan Daerah (Perda) serta jenis-jenis peraturan
lain sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, olehnya
pengaruh keputusan MK sifatnya tidak langsung yakni
jika keseluruhan UU atau pasal-pasalnya dibatalkan
seluruhnya, maka lembaga eksekutif harus mencabut
semua atau sebagian dari Peraturan Pelaksana-nya.
(Yusdiansyah, Efik. Implikasi Keberadaan mahkamah
Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional
dalam Kerangka Negara Hukum, 2010, hal.165-173)
Ketiga, putusan-putusan MK mencerminkan
perkembangan teori hukum di Indonesia, selama ini
konon ilmu hukum tata negara di Indonesia hanya

merupakan catatan kaki dari pikiran-pikiran Kelsen
& Nawiasky; namun pasal 2 UU 24/2003 menyatakan
bahwa kedudukan MK adalah guna menyelenggarakan
peradilan guna menegakan “hukum dan keadilan”,
“hukum” adalah istilah yuridis, sedang “keadilan”
adalah istilah etis-sosiologis, dari sini dapat diraba
bahwa pencarian “hukum substantif” tak lain adalah
rangkaian diskusi panjang yang produktif antara
positivisme dan sosiologi hukum, dan secara historis
dialektika antara kedua elemen konstitutif dalam
masyarakat tidak ditemukan dalam pikiran-pikiran
Kelsen & Nawiasky, melainkan pada tulisan kolega
Kelsen, yakni Herman Heller (1891-1933), dalam tiga
jilid buku-nya berjudul yang “Gesammelte Schriften”
(1971), ia mendaku dua tesis:
Pertama, Heller berupaya untuk mencari
titik taut antara legalitas hukum dan legitimasi
sosial, ia berargumen bahwa hukum positif musti
disubordinasikan kedalam prinsip-prinsip fundamental
hukum (Rechtsgrundsätze) yang sifatnya suprapositif,
logis dan etis.
Kedua, ia menganjurkan agar dasar legalitas dari
hukum positif musti bersumber dari praktek-praktek
internal masyarakat hukum itu sendiri. Hal ini ia ajukan
akibat keyakinan-nya bahwa jika suatu tata hukum
ingin dibuat menjadi efektif (dan olehnya memiliki
legitimasi) maka dasar operasionalnya tidak bisa hanya
melulu normatif, melainkan kultural. Maka bagi Heller,
antara yang bersifat sosial dan individual, norma dan
kuasa dan pelbagai antinomi lain dalam masyarakat
musti dipahami sebagai suatu unit dialektis, yang tidak
dapat direduksi kedalam pasangannya [Dyzenhaus
David. Herman Heller. dalam Jacobson. Arthur J &
Bernhard Schlink [ed] Weimar. A Jurisprudence of
Crisis, 2000. h.250-254]
Dari sebaran putusan MK sepanjang tahun 2011,
kita dapat melihat pergulatan heroik mewujudkan ide
dasar Heller [tetap] dalam kerangka Kelsen & Nawaisky,
karena memang pada akhirnya ikhtiar menerjemahkan
niat dasar [original intent] dari konstitusi memang
bukan hanya sekedar praktik menafsir ayat namun
juga menjadikan apa yang samar terang dan yang
laten menjadi aktual, dan ini semua merupakan cermin
dari dinamika teori hukum Indonesia, kiranya maxim
William Arthur Ward menyimpulkan kompleksitas
upaya MK ini dengan baik “The pessimist complains
about the wind, the optimist expects it to change; the
realist adjusts the sail”.
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Laporan Utama

KPU MTB Wajib Terima
Berkas Pencalonan
Pemohon

Salah satu Pemohon
dalam perkara Nomor
124/PHPU.D-IX/2011,
Dharma Oratmangun
bersama kuasanya
hadir pada Sidang
Pendahuluan, Selasa
(13/12) di Ruang Sidang
Panel MK

Humas MK/GANIE

L

agi, Mahkamah Konstitusi memutuskan
untuk mengabulkan permohonan yang
diajukan oleh bakal pasangan calon. Kali
ini, putusan dijatuhkan dalam perkara
perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku.
Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa
Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kab. Maluku
Tenggara Barat, terbukti melakukan pelanggaran.
“Terdapat pelanggaran-pelanggaran hakhak perseorangan untuk menjadi calon (right to
be candidate) dan hak-hak partai politik dan/atau
gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan
calon (right to propose candidate) yang tidak boleh
diabaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum,”
tulis Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya.
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Humas MK/GANIE

Pemohon dalam Perkara Nomor 125/PHPU.DIX/2011 ini adalah Bakal Pasangan Calon Isai
Wuritimur dan Angwarmase Lukas. Pasangan ini
diusung oleh Koalisi 14 (empat belas) Partai Politik
Non Kursi yang tergabung dalam Koalisi Galaxy Lintas
Partai Politik Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (disebut ”Koalisi Galaxy”). Permohonan PHPU
diajukan atas dasar tindakan Termohon yang menolak
menerima pencalonan Pemohon dalam Pemilukada
MTB 2011.
Berdasarkan hukum dan fakta dipersidangan,
menurut Mahkamah, tindakan Termohon yang
tidak menerima berkas Pemohon adalah tidak tepat.
Setidaknya, telah menyalahi ketentuan yang diatur
Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan
Daerah.

Pandangan tersebut juga sesuai dengan
pendapat Ahli Pemohon, Maruarar Siahaan. Dalam
keterangannya, Maruarar menerangkan bahwa apabila
penyelenggara Pemilu tanpa alasan yang jelas dan
tanpa kepatuhan terhadap hukum dengan sengaja
menyisihkan bakal pasangan calon, sehingga yang
bersangkutan kehilangan hak untuk dipilih, maka
jika dibiarkan akan terjadi perampasan the right to be
candidate. “Yang merupakan hak asasi manusia dan
berkedudukan sebagai supraconstitutional norm,”
ujarnya.
Menurut Mahkamah, Pemohon dan Koalisi
Galaxy yang mengusungnya, telah menempuh proses
pendaftaran, dalam hal ini penggantian bakal pasangan
calon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di
mana, parpol atau gabungan parpol dibenarkan dan
diperbolehkan untuk melengkapi berkas dan juga
mengganti pasangan calon.
“Berdasarkan ketentuan, maka batas waktu
penggantian (bakal pasangan calon) yaitu tujuh hari
sejak adanya Surat KPU Maluku Tenggara Barat
Nomor 270/75/KPU-MTB/VIII/2011 bertanggal 14
Agustus 2011, yaitu tanggal 21 Agustus 2011,” tegas
Mahkamah.
Faktanya, pada 21 Agustus pukul 22.00 WIT
Pemohon bersama Koalisi Galaxy datang untuk

memasukkan berkas pencalonan ke KPU MTB, dan
mengganti bakal pasangan calon Seferinus Fenanlampir
dan Johanes Seralarat. Pasangan Seferinus dan Johanes
sebelumnya telah menyatakan mengundurkan diri pada
rapat pleno dihadapan Koalisi Galaxy.
Sebelumnya, KPU MTB telah menolak
pendaftaran Pemohon dengan berbagai alasan. Ada
dua alasan diantaranya, yakni pertama, KPU MTB
menyatakan pihaknya tidak menerima surat pernyataan
resmi pengunduran diri pasangan Seferinus dan
Johanes. Kedua, terdapat dua partai dalam Koalisi
Galaxy yang masih bermasalah, sehingga jumlah
dukungan tidak memenuhi persyaratan dukungan
minimal, yakni 15% dukungan sah. Keputusan ini
tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/
KPU-Kab.MTB/2011 tentang Peserta Pemilu Bupati
dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2011.
Atas Keputusan KPU MTB tersebut,
Pemohon telah melaporkannya ke Panwaslukada dan
menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Ambon. Hasilnya, Panwaslukada merekomendasikan
agar Termohon untuk tetap memproses kembali
pengajuan bakal pasangan calon baru disertai dengan
kelengkapan dokumen persyaratan yang telah
diajukan oleh Koalisi Galaxy. Sedangkan PTUN

Tampak pengunjung
sidang sedang
memperhatikan
jalannya sidang
pembacaan putusan
perkara Nomor 125/
PHPU.D-IX/2011,
Jumat (23/12) di
Ruang Sidang Pleno
MK.

Humas MK/GANIE
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Laporan Utama

Kutipan Amar Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011
Mengadili,
Menyatakan,
Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Perkara:
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
•
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara
Barat untuk menerima berkas pencalonan Pasangan Calon Isai Wuritimur S.H.,
M.H., dan Angwarmase Lukas, BCKN., (Pemohon), serta melakukan verifikasi
administrasi dan klarifikasi faktual;
•
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta Badan
Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi dan klarifikasi tersebut
sesuai kewenangannya;
•
Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan
klarifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan
ini diucapkan.

Ambon memerintahkan Termohon untuk menunda
pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan itu. Namun,
tak satupun dari dua perintah ini ditindaklanjuti oleh
KPU MTB.
Mahkamah menegaskan, tindakan KPU MTB
yang menolak perbaikan berkas dan penggantian bakal
pasangan calon yang diajukan oleh Koalisi Galaxy
adalah tidak beralasan hukum. Bahkan menilainya
sebagai tindakan yang memihak. Karena, pada saat
bersamaan Termohon malah tetap menerima proses
pelengkapan berkas Seferinus-Johanes yang tidak
melibatkan Koalisi Galaxy dan telah menyatakan
mengundurkan diri.
Selain itu, sambung Mahkamah, ketentuan
larangan penarikan pasangan calon berlaku apabila
KPU telah menetapkan pasangan calon peserta pemilu.
Padahal, dalam perkara ini, penetapan pasangan calon
baru dilakukan pada tanggal 13 September 2011.
“Sehingga masih ada waktu 20 hari bagi Termohon
untuk melakukan verifikasi berkas penggantian
pasangan calon”.
Bahkan, Mahkamah menyatakan, tidak
menemukan aturan yang mensyaratkan pengunduran
diri pasangan calon bagi partai politik atau gabungan
partai politik yang hendak menarik dukungan. “Tidak
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juga menemukan aturan yang melarang partai politik
untuk mengajukan pasangan calon pengganti dalam
tenggang waktu perbaikan syarat,” kata Mahkamah.
Akhirnya, demi kepastian hukum yang
berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilukada
yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta
jujur dan adil (Jurdil), Mahkamah memandang perlu
mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan
putusan akhir yang memerintahkan Termohon untuk
menerima berkas pencalonan Pemohon yang diusulkan
oleh Koalisi Galaxy, untuk selanjutnya dilakukan
verifikasi dalam rentang waktu yang layak dan patut
menurut hukum.
“Dengan demikian Mahkamah menunda
dijatuhkannya putusan mengenai Surat Keputusan
KPU Nomor 32/Kpts/KPU.Kab-MTB/2011 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Maluku Tenggara Barat Tahun 2011, tertanggal 27
November 2011 sampai dengan adanya putusan akhir
dari Mahkamah,” ujar Mahkamah dalam putusan
setebal 92 halaman tersebut.
Akibat lainnya, Mahkamah juga menunda
penjatuhan putusan terhadap perkara No. 124/
PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh tiga pasangan

calon kepala daerah. Mereka adalah Pasangan Calon
Nomor Urut Tiga, Dharma Oratmangun dan Josepus
Kulalean (Pemohon I), Pasangan Calon Nomor Urut
Empat Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrik Batlayery
(Pemohon II), serta Pasangan Calon Nomor Urut
Lima Paulus Koritelu dan Timotheus Futuwembun
(Pemohon III).
“Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menunda
penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai
dengan dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 23 Desember
2011,” ujar Ketua MK Moh Mahfud MD.
Karena Jadwal dan Anggaran
Sedangkan Termohon, dalam jawabannya telah
membantah dalil-dalil Pemohon. Menurut Termohon,
penggantian bakal pasangan calon kepala daerah
sebagaimana dilakukan oleh Pemohon dan Koalisi
Galaxy adalah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1),
dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.
“Karena itu pendaftaran tidak dapat diterima,” ujar
Termohon.
“Pasangan calon Seferinus Fenanlampir, S.E.,
dan Johanis Seralarat telah dinyatakan memenuhi
persyaratan, kecuali persyaratan yang harus dipenuhi
oleh partai politik, sehingga tidak dapat digugurkan

atau diganti dengan pasangan calon lain,” lanjut
Termohon.
Selain itu, Termohon berpendapat, pada
verifikasi tahap kedua, pihaknya mendapati dua partai
politik yaitu Partai Penegak Demokrasi Indonesia
(PPDI) serta Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
(PPPI) tidak melengkapi berkas sebagaimana diminta.
Sehingga, kedua partai ini dinyatakan tidak memenuhi
syarat untuk mengusung bakal pasangan calon.
Konsekuensinya, perolehan suara kedua partai tersebut
harus dikeluarkan dari perolehan suara Koalisi Galaxy.
Akhirnya bakal pasangan calon, yakni Pemohon, yang
diusulkan oleh Koalisi Galaxy tidak memenuhi syarat
dukungan minimal 15% suara sah.
Sedangkan terhadap rekomendasi Panwaslukada
Kabupaten MTB yang disampaikan kepada Termohon
pada 2 September 2011, menurut Termohon, telah
melampaui batas waktu penggantian bakal pasangan
calon yaitu seharusnya disampaikan pada tanggal 15
sampai dengan 21 Agustus 2011. Adapun terhadap
Putusan PTUN Ambon yang juga tidak diindahkan,
Termohon beralasan, karena telah memasuki masa
tenang, serta Termohon telah selesai mencetak surat
suara. “Tidak dapat melaksanakan Penetapan PTUN
karena akan terjadi pemborosan keuangan negara,”
tegas Termohon. (Dodi)
Pemohon Prinsipal
perkara Nomor 125/
PHPU.D-IX/2011, Isai
Wuritimur (tengah)
didampingi kuasa
hukumnya hadir dalam
sidang pengucapan
putusan, Jumat
(23/12) di Ruang
Sidang Pleno MK

Desember 2011 KONSTITUSI

13

RUANG SIDANG

Pengujian UU APBN TA 2011

Prioritas dari Besaran Anggaran Persoalan
Kebijakan Hukum Terbuka
Pihak Pemohon dalam sidang PUU APBN, Rabu
(28/12) terlihat sedang membacakan pokok-pokok
permohonan.

Humas MKGanie

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan menolak per
mohonan para Pemohon untuk
seluruhnya dalam perkara uji
konstitusionalitas UU No. 10/2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011
dan UU No. 11/2011 tentang Perubahan
Atas UU No. 10/ 2010 tentang APBN
Tahun Anggaran 2011. “Permohonan
para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum,” tegas Ketua MK Mahfud MD,
saat membacakan salah satu konklusi
putusan No. 60/PUU-IX/2011, Rabu
(28/12) pagi, di Ruang Sidang Pleno MK.
Pemohon dalam perkara ini
terdiri dari beberapa lembaga swadaya
masyarakat yang concern terhadap isuisu anggaran dan kesejahteraan rakyat.
Mereka adalah Indonesian Human
Rights Committee for Social Justice
(IHCS), Prakarsa Masyarakat Untuk
Negara Kesejahteraan dan Pembangunan
Alternatif
(PRAKARSA),
Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran
(FITRA), Perhimpunan Pengembangan
Pesantren dan Masyarakat (P3M), Asosiasi
Pendamping Perempuan Usaha Kecil
(ASPPUK), serta Trade Union Rights
Centre (TURC), serta dua orang Pemohon
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lainnya, Ridaya La Ode Ngkowe dan Dani
Setiawan.
Dalam pertimbangan hukumnya,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait
Anggaran Kesehatan yang menyatakan
pengalokasian total belanja kesehatan
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
adalah tidak terbukti menurut hukum.
“Walaupun terdapat perbedaan antara
UU No. 36/2009 mengenai prosentase
anggaran kesehatan minimal sebesar 5%
dari APBN di luar gaji dengan UU APBN
2011 yang untuk anggaran kesehatan tidak
mencapai 5% dari APBN 2011, namun
menurut Mahkamah, hal demikian tidak
menimbulkan ketidakpastian hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat
(1) UUD 1945,” tulis Mahkamah dalam
pertimbangannya. Alokasi total belanja
kesehatan di luar komponen gaji dalam
APBN TA 2011 hanya sekitar 1,94 % dari
APBN 2011.
Sedangkan perbedaan UU APBN
2011 dengan UU No. 36/2009, Mahkamah
berpendapat, hal tersebut memang
dapat diartikan Presiden dan DPR tidak
memenuhi kewajiban mereka berdasarkan
UU yang mereka bentuk sendiri, akan
tetapi hal demikian tidaklah sertamerta bertentangan dengan UUD 1945.

“Sehingga persoalannya bukan masalah
konstitusionalitas UU,” tegas Mahkamah.
Terkait anggaran pembangunan
gedung DPR, studi banding, dan
pembelian pesawat kepresidenan dalam
pengalokasian APBN TA 2011 yang
juga dianggap bertentangan dengan
konstitusi, Mahkamah berkesimpulan,
pengalokasian tersebut justru merupakan
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
negara secara terbuka dan bertanggung
jawab sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1)
UUD 1945. Penetapan suatu anggaran
dalam UU APBN, lanjut Mahkamah,
merupakan proses yang tidak sekali jadi,
melainkan meliputi tahap-tahap panjang
yang terbuka, yang dalam tahap-tahap
tersebut Presiden maupun DPR, masingmasing sebagai subjek hukum yang
mempunyai kewenangan untuk itu dapat
mempertimbangkan secara mendalam.
“Apabila dalam rancangan UU
APBN dan telah menjadi UU APBN ada
pihak-pihak yang dirugikan karena terjadi
pelanggaran konstitusional maka pihakpihak tersebut dapat mengajukan pengujian
konstitusional
kepada
Mahkamah
Konstitusi,” ujar Mahkamah.
Selain
itu,
Mahkamah
ber
pendapat pula bahwa permohonan
itu bukan merupakan permasalahan
konstitusionalitas norma, melainkan
persoalan legal policy pembentuk undangundang yang bersifat terbuka (opened
legal policy). Karena menyangkut
penentuan prioritas dan besaran anggaran
tersebut yang dikaitkan dengan besaran
anggaran lainnya. Dengan demikian,
permohonan para Pemohon mengenai
pengujian anggaran pembangunan gedung
DPR, studi banding, pembelian pesawat
kepresidenan dan dalil-dalil lainnya dalam
UU APBN 2011 tidak tepat dan tidak
beralasan menurut hukum.

Pendapat Berbeda
Dalam putusan ini terdapat pendapat
berbeda (dissenting opinion) oleh salah
satu Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki.
Menurut dia, seharusnya permohonan para
Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah
sejauh mengenai anggaran belanja untuk
kesehatan. Karena, bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Dengan mengutip teori dari beberapa
pemikir, seperti Jeremy Bentham dan
Lon Fuller, Sodiki menyimpulkan empat
hal. Pertama, UU yang diuji tersebut
telah mengacaukan dan mengganggu
terpenuhinya ekspektasi masyarakat yang
dapat merugikan kepatuhan masyarakat
terhadap hukum, memperbesar diskohesi

masyarakat, tidak menjamin rasa aman
masyarakat.
Kedua,
menimbulkan
ketidakpastian hukum, tidak menjamin
prediktabilitas, dan kalkulabilitas hukum.
Ketiga, menimbulkan ketidakkonsistenan
dan
kekonstanan
hukum
(legal
inconsistency and inconstancy). Keempat,
moralitas keterikatan dan kepatuhan
legislator terhadap apa yang telah
diputuskannya sendiri tidak mencerminkan
moralitas kejujuran.
Faktanya, menurut Sodiki, pada
Desember 2011 terjadi peristiwa seorang
pasien dari kalangan rakyat miskin ditolak
berobat gratis di RS Dokter Soetomo,
karena Pemda Surabaya belum melunasi
hutangnya, padahal dana untuk rakyat
miskin sudah habis. Berita lainnya

menyebutkan, bayi di Papua Barat, 16
% belum mendapat imunisasi lengkap
padahal toleransinya kurang dari 5%.
“Masih banyak lagi peristiwa
yang memilukan dari mereka yang
kurang mampu. Hal ini mengingatkan
kita bahwa dalam hal memenuhi
kebutuhan pokok saja ternyata negara
belum bisa memenuhi sepenuhnya.
Sandang, pangan, papan, kesehatan,
dan pendidikan merupakan kebutuhan
pokok. Padahal Pasal 28H Ayat (1) UUD
1945 menyatakan setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan,”
paparnya. (Dodi/mh)

Pengujian UU MK

Uji Materi Putusan Final MK Tidak Diterima
Salim Alkatiri selaku Pemohon dalam Pengujian
UU MK, saat mendengarkan putusan MK pada
Rabu (21/12).

Humas MK/Ganie

P

engujian
terkait
ketentuan
putusan final MK yang ter
cantum dalam Pasal 10 ayat (1)
UU MK terhadap UUD 1945
oleh Salim Alkatiri seorang dokter dalam
Perkara Nomor 69/PUU-IX/2011 telah
memasuki sidang pengucapan putusan.
MK menyatakan permohonan tidak dapat
diterima. Amar putusan disampaikan
Mahfud MD pimpinan sidang, didampingi
hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang
Pleno MK, Rabu (21/12) sore.
Mahkamah dalam pertimbangan
nya menyatakan permohonan mengenai

Pasal 10 ayat (1) UU MK, mengandung
kesamaan dengan permohonan yang
telah diputus dalam Perkara Nomor 129/
PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010
dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011,
tanggal 23 Agustus 2011, yang kemudian
menjadi pertimbangan hukum dalam
Putusan Nomor 46/PUU-IX/2011 tanggal
1 November 2011, yaitu mengenai
kewenangan Mahkamah.
Oleh karena itu, untuk memper
timbangkan permohonan ini, perlu
terlebih dahulu merujuk pertimbangan
hukum dalam ketiga putusan tersebut,

yaitu apabila Mahkamah menguji materi
pasal-pasal yang dimohonkan dalam
permohonan tersebut, maka secara tidak
langsung Mahkamah akan pula menguji
materi yang terdapat dalam Pasal 24C Ayat
(1) UUD 1945, yang berarti Mahkamah
akan menguji konstitusionalitas dari
materi UUD 1945.
”Secara konstitusional hal demikian
bukan menjadi kewenangan Mahkamah
karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD
1945 adalah pilihan dari pembuat UUD
1945,” tulis Mahkamah. Karena bukan
kewenangan MK, maka terkait kedudukan
Pemohon dan pokok permohonan tidak
dipertimbangkan lagi.
Dalam permohonannya, Pemohon
mempersoalkan Pasal 10 ayat (1) UU MK
yang dianggap bertentangan dengan UUD
1945, khusunya Pasal 28I Ayat (2) dan
Pasal 27 Ayat (1). Pemohon juga antara
lain meminta yang termuat dalam Pasal
10 ayat (1) UU MK supaya bisa diadakan
peninjauan kembali kepada Majelis Hakim
Independen, karena hal tersebut sudah
melanggar wahyu Allah SWT. (Shohibul
Umam/mh)
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Pengujian UU MK

Ahli Pemohon Tidak Hadir, Pemohon
Minta Langsung Pengucapan Putusan
Para Pemohon dalam sidang PUU MK, Selasa
(13/12), meminta Majelis Hakim mempercepat
putusan, karena tidak adanya Ahli Pemohon.

Humas MK/Fitri Yuliana

M

ahkamah Konstitusi (MK)
membuka sidang Perkara
No. 68/PUU-IX/2011 dalam
Pengujian Undang-Undang
(UU) No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, untuk
mendengarkan keterangan Ahli dari para
Pemohon, Selasa (13/12) siang.
Sebelum sidang dibuka, Mahkamah
mendapatkan surat dari para Pemohon
yang isinya Ahli yang dihadirkan oleh
para Pemohon tidak bersedia hadir dalam
persidangan tersebut.
“Ahli yang sudah disiapkan yaitu
A.S Natabaya yang sebelumnya bersedia
memberikan keterangan terkait dengan
perkara tersebut. Namun karena ada
alasan kegiatan lain, beliau membatalkan
kehadirannya,” ucap Pimpinan Sidang
Pleno Moh. Mahfud MD saat membacakan
surat dari para Pemohon.
Dalam surat tersebut, Mahfud
melanjutkan, para Pemohon juga
mengusulkan kepada Mahkamah untuk
langsung melaksanakan sidang pengucapan
putusan hakim Mahkamah Konstitusi.
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”Sedangkan untuk jadwal sidang
kami usulkan pada hari Selasa. Soal
tanggal dan bulannya, kami persilahkan
kepada Mahkamah untuk menentukan,”
tulis surat para Pemohon itu.
Setelah dianggap sudah selesai
semua, pada sidang berikutnya Mahkamah
akan memilih hari Selasa, untuk tanggal
dan bulannya nanti akan ditentukan.
”Tetapi sebelum itu, kami menunggu
penyerahan kesimpulan terlebih dahulu.
Selambat-lambatnya Selasa, 27 Desember.
Kesimpulan itu untuk mempertajam
alasan-alasan petitum bagi Pemohon.
Sedangkan Pemerintah bisa mempertajam
untuk penolakan atau untuk apapun,” tutur
Pimpinan sidang itu.
Sebelum sidang perbaikan per
mohonan, para Pemohon yaitu Bambang
Supriyanto, Max Boli Sabon, Eddie I.
Doloksaribu, Ari Lazuardi Pratama,
Andriko Sugianto Otang, dan Muhammad
Anshori telah mengujikan Pasal 45A, Pasal
57 ayat (2a), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal
15 ayat (2) huruf b dan huruf h UU MK.
Pasal tersebut, menurutnya, bertentangan
dengan UUD 1945, terutama Pasal 28C

ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat
(2) serta Pasal 28H ayat 1. “Perubahan
UU MK yang baru dari UU No.24/2003
menjadi UU No.8/2011 justru melemahkan
UU Mahkamah Konstitusi sebelumnya.
Padahal MK merupakan anak kandung
reformasi,” tutur salah satu Pemohon.
Selain itu, para Pemohon juga
mengatakan, Pembatasan kewenangan
MK sebagaimana diatur dalam Pasal
57 ayat (2a) dan Pasal 59 ayat (2) UU
MK telah membuat peran MK dengan
sembilan orang hakim konstitusi menjadi
tidak diberdayakan secara optimal. “Pasal
59 ayat (2) UU MK, bukan solusi yang
tepat untuk mengisi kekosongan hukum
sebagai akibat suatu Pasal atau Ayat
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat berdasarkan putusan
MK,” jelas Bambang.
Namun setelah Sidang Perbaikan,
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.
Oleh karena itu, menurut para
Pemohon, Pasal 15 Ayat (2), huruf b
Undang-Undang MK tidak mendukung
untuk dapat diperolehnya sebagai 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.” (Shohibul Umam/mh)

Pengujian UU MD3

Calon Anggota DPRD Pelangi Utara Cabut
Uji UU
Usai pembacaan Ketetapan Perkara Nomor
72PUU-IX2011 yang dibacakan oleh Ketua MK
Mahfud MD, Selasa (1312) di Ruang Sidang Pleno
MK tampak Pemohon dan Kuasanya.

Humas MK/Ganie

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan untuk menarik
kembali permohonan peng
ujian Pasal 403 UndangUndang (UU) No. 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU MD3) terhadap UUD 1945.
Ketetapan dengan Nomor 72/PUUIX/2011 ini dibacakan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD, Selasa (13/12), di
Ruang Sidang Pleno MK.
“Mengabulkan penarikan kembali
permohonan Pemohon. Bahwa Pemohon
tidak menyampaikan perbaikan per
mohonan, tetapi mengajukan permohonan
penarikan kembali permohonan Perkara
Nomor 72/PUU-IX/2011 dengan surat
bertanggal 11 November 2011, yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada 16 November 2011,” jelas
Mahfud membacakan Ketetapan Putusan
yang diajukan oleh Pemohon Sin Sikku,

Calon Anggota DPRD Pelangi Utara,
Tanah Toraja.
Terhadap pencabutan permohonan
atau penarikan kembali permohonan
tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan
Hakim tanggal 1 Desember 2011 telah
menetapkan, pencabutan/penarikan kem
bali permohonan Perkara Nomor 72/PUUIX/2011 beralasan dan tidak bertentangan
dengan UU. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, pencabutan/penarikan kembali
permohonan tersebut dapat dikabulkan.
Sementara itu, dikarenakan Pemohon
sudah mencabut permohonannya, Mah
kamah dalam ketetapannya menuliskan
bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan
kembali permohonan pengujian Pasal
403 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043) terhadap UUD 1945
Dalam pokok permohonannya,
Sikku mendalilkan hak konstitusionalnya

terlanggar dengan berlakunya Pasal 403
UU MD3. Menurut Pemohon, Pasal
403 UU MD3 diperuntukkan hanya
bagi pengisian keanggotaan DPRD,
bagi pembentukan kabupaten/kota yang
dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun
2009, dan setelah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 dibentuk, diundangkan dan
diberlakukan.
Lebih lanjut, Sikku mengatakan,
Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD
dari Partai Damai Sejahtera Tanah
Toraja, Kabupaten Tanah Toraja, pada
Pemilihan Umum Tahun 2009 telah
dirugikan dengan norma yang terdapat
dalam Pasal 403 Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009. “Dikarenakan norma
tersebut, menghilangkan kesempatan bagi
Pemohon untuk menjadi Anggota DPRD
di Kabupaten Pelangi Utara yang telah
dibentuk, dan diresmikan pada tahun 2008
sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009,”
tandas Sikku dalam sidang pemeriksaan
permohonan pada Kamis (20/10) lalu.
Sementara
dalam
petitumnya,
Pemohon Memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) untuk segera
membentuk/membuat peraturan KPU
untuk penyisihan dan pengangkatan
anggota DPRD bagi kabupaten/kota yang
telah dibentuk sebelum Pemilu tahun 2009
dan sebelum UU No 27 Tahun 2009, pada
29 Agustus 2009 dibentuk, diundangkan,
dan diberlakukan sebagaimana norma
yang terdapat dalam Pasal 108 ayat (1b)
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009,
tanggal 31 Juli 2003. “Selambat-lambatnya
30 hari setelah menerima putusan MK.”
(Lulu Anjarsari/Shohibul Umam/mh)
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Pengujian UU Kesehatan

Ahli Paparkan Bahaya Rokok dan
Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok
Para ahli dan saksi dalam pengujian UU
Kesehatan, Kamis (1/12).

P

erokok pasif adalah korban,
karena asap rokok yang
dihasilkan perokok aktif sangat
berbahaya bagi kesehatan.
Sampai saat ini, masih belum ada
perlindungan hukum yang utuh terhadap
hak-hak masyarakat, terutama bagi
perokok pasif. Adanya kawasan tanpa
rokok adalah sebuah keharusan, bukan
pilihan. Demikian, inti keterangan Ahli
dan Saksi yang dihadirkan Pihak Terkait
dalam sidang pembuktian Perkara No. 57/
PUU-IX/2011, Kamis (1/12), di Ruang
Sidang Pleno MK. Hadir saat itu sebagai
Ahli, Nani Widayani dari Dinas Kesehatan
Kota Bogor, serta dua Saksi yakni Ketua
Bidang Penyuluhan dan Pendidikan
Yayasan
Lembaga
Menanggulangi
Masalah Merokok Fuad Baradja dan Tulus
Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia.
Berdasarkan penelitian, Fuad Baradja
menegaskan, ruang khusus rokok di dalam
gedung tidak memberikan dampak yang
signifikan untuk mengurangi efek negatif
dari asap rokok. “Ruang khusus rokok
dalam gedung tidak efektif,” tegasnya. Hal
itu dikarenakan, pada ruang khusus rokok,
arus keluar-masuknya orang tetap saja
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Humas MK/Yogi DJ

menggunakan pintu yang terhubung pada
ruang yang seharusnya tidak terpapar asap
rokok. Hal ini diperparah lagi jika kita
berada pada bangunan yang menggunakan
pendingin ruangan.
Menurut
Fuad,
seharusnya
kalaupun dibuat ruang khusus rokok,
maka letaknya adalah di luar bangunan,
bukan di dalam. Meskipun, peletakan
ruang khusus rokok di luar bangunan juga
masih tetap berpotensi merugikan publik.
“Partikel-partikel yang dikandung rokok
menempel pada dinding-dinding di luar
ruang rokok,” jelasnya. Bahaya yang
menghantui dalam sebatang rokok tidak
main-main, asap rokok mengandung
banyak racun. “Sedikitnya ada 400
senyawa kimia, 400 jenis di antaranya
merupakan kimia beracun. Bahkan, ada
46 jenis lainnya merupakan zat yang
bersifat karsinogenik yang menyebabkan
kanker,” papar Fuad.
Pernyataan itu kemudian diamini
oleh Nani dan Tulus. Nani menambahkan,
berdasarkan rekomendasi WHO (World
Health Organization), smoking room
tidak dianjurkan. Sebab, konsentrasi asap
rokok di ruangan tetap saja masih pada
tingkat membahayakan kesehatan. Terkait

pentingnya kawasan tanpa rokok, kata
Tulus, pihaknya telah melakukan survei
persepsi publik atas hal itu. Setidaknya
ada tiga survei yang dilakukan pada 2008,
2010 dan 2011. Tahun 2008 misalnya,
pihaknya telah melakukan jajak pendapat
menggunakan metode purposive random
acak terarah, dengan jumlah responden
1000 orang yang tersebar di lima wilayah
di Jakarta. Terdiri dari 600 responden
bukan perokok (pasif) dan 400 perokok
(aktif), dengan 200 responden masingmasing area.
Hasilnya, lanjut Tulus, menunjukkan
dukungan yang positif terhadap adanya
kawasan tanpa rokok, terutama untuk
tempat-tempat publik. “87,8 persen
mendukung adanya penerapan kawasan
tanpa rokok di Jakarta,” ujarnya. Bahkan,
responden perokok pun memberikan
dukungan yang sangat kuat sebesar 81
persen. Hal itu membuktikan, keberadaan
kawasan tanpa rokok sangatlah penting.
Bukan Hak yang Melekat
Sidang lanjutan UU No. 36/2009
tentang Kesehatan kembali digelar pada
Selasa (20/12) siang, di Gedung MK.
“Merokok bukan hak yang melekat yang
bersifat kodrati,” tegas dr. Widyastuti
Suroyo, Ahli yang dihadirkan Pihak
Terkait dalam Perkara No. 57/PUUIX/2011. Menurutnya, hak seseorang untuk
merokok, mirip dengan hak guna produk.
Namun, karakteristik dan informasi yang
diterima perokok atau calon perokok atas
produk rokok biasanya kurang memadai. Ia
menegaskan, setidaknya terdapat 7000 zat
kimia, 70 diantaranya bersifat karsinogen.

Dikatakan Widyastuti lagi, ber
dasarkan hasil riset, konsentrasi zat
berbahaya yang dikandung asap rokok
ketika dilepaskan ke udara lebih besar
dibandingkan konsentrasi pada asap
yang ada pada batang rokok. “Asap
rokok lingkungan lebih berbahaya.
Konsentrasinya tiga kali lebih besar
dari pada bahaya asap rokok utama,”
ungkapnya. Selain itu, smoking room
dalam gedung atau bangunan tidak efektif
mengurangi risiko paparan asap rokok.
“Asap rokok akan melebar ke ruang
sekitarnya. Bahkan, dalam hal ini, ventilasi
dapat dikatakan tidak ada gunanya.
Ventilasi hanya untuk kenyamanan, bukan
untuk tujuan kesehatan,” tuturnya.

Akhirnya, Widyastuti menyimpul
kan, “penyediaan ruang rokok dalam
gedung tidak dapat mengontrol rembesan
racun asap rokok ke ruangan lain,”
simpulnya. “Kawasan tanpa rokok tidak
melarang untuk merokok sejauh tidak
merugikan hak bukan perokok atas
lingkungan sehat yang dilindungi oleh
Undang-Undang Dasar 1945.”
Sementara
itu, Yusril
Ihza
Mahendra, Ahli dari Pemohon, me
nyoroti persoalan uji UU No. 36/ 2009
tentang Kesehatan ini dari sisi normatif.
Menurutnya, permasalahan uji atas
Pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan yang
diajukan oleh Pemohon dapat dilakukan
secara materil maupun formil. “Karena,

apa yang diuji adalah penjelasan pasal,
bukan norma dalam pasal,” jelasnya.
Ia juga menyatakan, ketentuan dalam
yang diuji oleh Pemohon tersebut
memunculkan ketidakpastian hukum.
“Batal demi hukum karena memuat
norma sendiri,” ucapnya.
Selain para ahli tersebut, pada
kesempatan yang sama, Pleno Hakim
Konstitusi yang diketuai oleh Wakil Ketua
MK Achmad Sodiki ini juga sempat
mendengarkan keterangan seorang saksi
yang dihadirkan oleh Pihak Terkait, yakni
Sukaesih. Menurut Sukaesih, selama
ini Pemerintah belum memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari
bahaya asap rokok. (Dodi/mh)

Pengujian UU Penyelenggara Pemilu

Pemohon Perbaiki Tuntutan dan Pertimbangan
Hukum
Pemohon dalam sidang UU Penyelenggaraan
Pemilu, Selasa (20/12), terlihat sedang menyimak
penjelasan Majelis Hakim.

Humas MK/Fitri Yuliana

Mahkamah Konstitusi (MK) meng
gelar sidang perbaikan permohonan PUU
No. 15/2011 tentang Penyelenggara
Pemilu - Perkara No. 81/PUU-IX/2011 pada Selasa (20/12) di Ruang Sidang MK.
“Petitum sudah diperbaiki oleh Pemohon,”
ungkap Ketua Panel Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar. Pada kesempatan itu,

juga dilakukan pengesahan alat bukti
Pemohon. Selanjutnya, kata Akil, Majelis
akan menunggu daftar nama Ahli dan
Saksi yang akan dihadirkan Pemohon
pada persidangan berikutnya.
Akil menuturkan, perkara ini
diusahakan akan diselesaikan secara
cepat, sebagaimana juga diinginkan oleh

Pemohon. Karena, pendaftaran sebagai
anggota Penyelenggara Pemilu telah
dibuka. “Speedy trial,” tegasnya.
Sebelumnya,
Pemohon
dalam
perkara ini mengungkapkan bahwa
keberadaan mantan anggota partai politik
sebagai penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum telah merugikan hakhak konstitusionalnya, khususnya terkait
hak politik.
Menurut Pemohon, dengan tidak
adanya Penyelenggara Pemilu yang
mandiri, maka peran untuk memfasilitasi
dan mewujudkan Pemilu yang bersih,
jujur, adil, dan imparsial tak akan
terwujud. Pemohon dalam perkara ini
adalah Indonesia Parliamentary Center,
dkk. Pasal yang diuji adalah Pasal 11
huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat
(4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5), dan
Desember 2011 KONSTITUSI
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ayat (11) Undang-Undang Penyelenggara
Pemilu.
Perbaikan
Hukum

Terkait

Pertimbangan

Hanya berselang sehari, MK
kembali menggelar sidang perbaikan
permohonan
PUU
Penyelenggaraan
Pemilu, dengan nomor perkara yang
berbeda yaitu Perkara No. 80/PUUIX/2011. Anggota KPU Kabupaten
Bogor, Tugiman selaku Pemohon,
melakukan perbaikan permohonan. Dalam
persidangan, Pemohon mengatakan sudah
memperbaiki permohonannya, khususnya
terkait pertimbangan hukum.
Pemohon mengatakan, ia akan
mendatangkan Anggota KPU Provinsi
Jawa Barat. ”Tetapi apakah hal itu
dimungkinkan?” tanya Pemohon. Padahal
bagi Pemohon, hal tersebut merupakan
subjektivitasnya sebagai anggota KPU.
“Kami sebagai Pemohon memerlukannya
sebagai fakta,” ucap Pemohon.
Mendengar permintaan tersebut,
Hakim Muhammad Alim selaku Pimpinan
Sidang, didampingi Maria Farida Indrati
dan Achmad Sodiki masing-masing
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sebagai anggota, mengatakan bahwa
masalah pertimbangan hukum dalam
permohonannya bisa diletakkan pada
pertimbangan akhir. Sedangkan, perminta
an Pemohon menghadirkan anggota KPU
Provinsi, menurut Muhammad Alim,
Pemohon bisa mengajukan Saksi dan Ahli,
karena itu hak Pemohon.
”Tetapi
soal
kesaksian
dan
keterangan Ahli, itu kan penilaian Majelis
Hakim dan Sidang Pleno, bukan penilaian
orang perorangan,” ucap Alim lagi.
Selain itu, sidang juga mengesahkan
bukti-bukti yang sudah diajukan oleh
Pemohon, yaitu bukti P1, dan P2.
”Bukti-bukti UU No. 15 Tahun 2011
terhadap UUD 1945 kami menyatakan
sah. Apabila ada bukti lain yang
tertulis, Anda bisa usulkan dan dan
diberi
materinya,”
imbuh Alim.
Sedangkan dalam pokok permohonnya,
Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (1)
dan ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Pemilu) yang berbunyi,
”Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu
karena … b, Mengundurkan diri dengan
alasan yang dapat diterima.”

Dalam hal ini, menurut Pe
mohon, penjelasan pasal bahwa yang
dimaksud “mengundurkan diri” adalah
mengundurkan diri karena alasan
kesehatan dan/atau karena terganggu
fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan
kewajibannya sebagai anggota KPU,
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/
Kota. Sementara itu, Pasal 27 UU
Penyelenggara Pemilu ayat (3) berbunyi,
“Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota yang mengundurkan
diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima dan diberhentikan dengan tidak
hormat diwajibkan mengembalikan uang
kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat
dari yang diterima.”
Menurut Pemohon, pasal ini sangat
diskriminatif karena Pemohon dilarang
untuk mengundurkan diri sebagai anggota
KPU sebelum berakhir masa jabatan
sehingga akan menghilangkan kesempatan
Pemohon untuk berpindah ke posisi lain
yang dikehendaki Pemohon. Oleh karena
itu, Pasal tersebut bertentangan dengan
UUD 1945, khususnya Pasal 28C Ayat
(2), Pasal 28D Ayat (1) dan (3), serta
Pasal 28E Ayat (1). (Shohibul Umam/
Dodi/mh)

Pengujian UU Perimbangan Keuangan

Pemerintah: Menciptakan Hubungan Keuangan
yang Adil dan Selaras
Para Pemohon dalam sidang Pengujian UU
Perimbangan Keuangan, Rabu (7/12) dengan
agenda mendengarkan keterangan Ahli.

Humas MK/Yogi DJ

U

U No.33/2004 tentang Per
imbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah,
khususnya Pasal 14 huruf e dan
f dinilai sudah mengatur secara adil dan
jelas mengenai hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah. Sehingga
menciptakan hubungan keuangan yang
adil, dan selaras, serta tidak terdapat
ketimpangan alokasi penerimaan dan
pembagian antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Demikian disampaikan
Perwakilan Pemerintah, K.A Badaruddin
dalam Sidang Pleno Perkara No. 71/PUUIX/2011 di Mahkamah Konstitusi, Selasa
(7/12). Hadir dalam Sidang tersebut,
para Pemohon yang terdiri atas Majelis
Rakyat Kalimantan Timur Bersatu, Luther
Kombong, Bambang Susilo, dan sejumlah
perwakilan dari Pemerintah.
Lanjut Badaruddin mengatakan
bahwa seluruh data yang terkait dengan
perhitungan penerimaan negara khususnya
pada sektor migas sudah diaudit oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh
karena itu, Sehubungan dengan perbedaan
persentase pembagian realisasi dana bagi
hasil migas yang disalurkan ke daerah,
pemerintah berpendapat, hal tersebut tidak
akan terjadi, karena proses penyaluran

dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA)
yang di dasarkan atas realisasi penerimaan
sudah sesuai dengan sumber daya alam
yang dimaksud.
Berdasarkan ketentuan di atas,
menurut Pemerintah, kebijakan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah
yang selama ini dilaksanakan sudah
mewujudkan keadilan dan keselarasan,
”Hal tersebut juga didasarkan atas
perundang-undangan yang mengatur
hubungan antara pemerintahan pusat dan
daerah,” jelas Badaruddin. Sementara
itu, berkenaan dengan data perminyakan
yang menjadi salah satu permohonan
para Pemohon. Pemerintah berpendapat
bahwa dana yang ditentukan sudah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, yang
disesuaikan dengan data yang dimiliki
oleh pemerintah.
Pada kesempatan tersebut juga
didengarkan keterangan Ahli dari para
Pemohon, di antaranya Mudrajad Kuncoro
yang menjelaskan keterkaitan pemerintah
dengan
mengurangi
kesenjangan
fiskal, mendukung prioritas nasional,
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, Kuncoro melihat kenyataan,
terdapat dana perimbangan yang disalurkan
kepada seluruh daerah di Indonesia,

”Paling tinggi pasti dana alokasi umum.
Sedangkan untuk dana bagi hasil, pasti
nomor dua,” jelasnya.
Bicara dana bagi hasil untuk SDA,
lanjut Kuncoro, ternyata hanya terbesar
kedua setelah dana alokasi umum. ”Oleh
karena itu, saya ingin Majelis Hakim
Konstitusi bisa melihat bagaimana kondisi
di daerah. Karena saya melihat kondisi
minyak dan gas ini yang ada di daerah,
ternyata paling besar. Sementara, dari
data tahun 2009 ada sebesar 40 triliun,
dan itu porsinya cukup besar,” tutur Ahli
Pemohon.
Belum Berdampak Bagi Kesejahteraan
Masyarakat
Sidang lanjutan PUU Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah kembali digelar MK, pada Kamis
(22/12). Dalam sidang, didengarkan
keterangan Ketua Komite IV DPD RI
Cholid Mahmud mengenai pengelolaan
minyak dan gas yang berkeadilan dan
memihak kepentingan nasional, belum
berdampak terhadap kesejahteraan ma
syarakat di daerah penghasil. Perundangundangan sektor migas belum sinkron
dengan perundang-undangan otonomi
daerah. Oleh karena itu, DPD sedang
melakukan kajian untuk perubahan
Undang-Undang Perimbangan Keuangan.
Cholid juga mengatakan, eksplorasi
dan eksploitasi sumber daya alam sektor
pertambangan minyak bumi dan gas bumi
menimbulkan dampak kerusakan alam
dan ekosistem. Kerusakan lingkungan
tersebut seharusnya dapat direhabilitasi
dari perolehan bagi hasil. “Kenyataannya,
besaran bagi hasil yang diterima oleh
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daerah sangat tidak mencukupi untuk
perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan
oleh pertambangan tersebut,” ucap Cholid.
Lebih lanjut Cholid juga mengatakan
bahwa kemiskinan yang terdapat di daerah
penghasil membuat keberadaan eksploitasi
pertambangan tidak bermanfaat bagi
masyarakat sekitarnya. ”Masalah ini telah
menimbulkan masalah sosial yang semakin
parah. Sumber daya alam yang memberi
harapan bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat telah menjadi sumber bencana
bagi mereka,” ucapnya.
Dalam akhir penyampaiannya,
Cholid menyampaikan DPD telah
melakukan kajian akademik untuk
perubahan UU Perimbangan Keuangan.
Selain itu DPD juga telah membentuk
Pansus Dana Bagi Hasil dalam rangka
perubahan UU perimbangan keuangan
tersebut. ”Prinsip yang dikembangkan
adalah konsistensi dan peningkatan dana

tranfer ke daerah untuk mempercepat
pembangunan daerah, serta pembangunan
nasional secara berkelanjutan,” ucap
DPD itu. Sidang itu juga mendengarkan
Ahli dari para Pemohon yaitu Aji Sofyan
E. Dalam keahliannya, ia mengatakan
dalam kondisi yang ada, Indonesia
seakan-akan dihadapkan pada dua
institusi, yaitu pemerintahan daerah
dengan pemerintahan pusat. (Shohibul
Umam/mh)

Pengujian UU Pemda

Calon Bupati Bangkalan Terganjal Persyaratan
Parpol
Sidang pemeriksaan pendahuluan PUU Pemda
pada Jumat (16/12) di Ruang Sidang MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

P

ersyaratan 15% bagi partai
politik atau gabungan partai
politik dalam mengusung calon
kepala daerah merupakan aral
yang potensial mengganjal keinginan
Imam Buchori untuk tampil sebagai Calon
Bupati Bangkalan, Jawa Timur. Demikian
antara lain pokok permohonan yang
disampaikan Muhammad Soleh, kuasa
hukum H. Imam Buchori, dalam sidang
panel pendahuluan Perkara No. 83/PUUIX/2011 di Mahkamah Konstitusi (MK),
Jumat (16/12).
Imam Buchori yang menjabat
Wakil Ketua Pengurus Wilayah Partai
Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
Jawa Timur Periode 2010-2015 ini
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memohonkan judicial review terhadap
Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang frase
“atau gabungan partai politik” dan Pasal
59 ayat (2) UU No. 12/2008 tentang
Perubahan Kedua UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Pasal 59 ayat (1) huruf a menyebutkan,
“Pasangan calon yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik”.
Sedangkan Pasal 59 ayat (2) menyatakan,
“Partai politik atau gabungan partai
politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan
calon apabila memenuhi persyaratan
perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima
belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau
15% (lima belas persen) dari akumulasi

perolehan suara sah dalam pemilihan
umum anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan”.
Di hadapan Panel Hakim Konstitusi,
Imam
melalui
kuasa
hukumnya,
menganggap pasal UU Pemda yang
diujikannya tersebut tidak memberikan
penghormatan dan kebebasan kepada
semua warga negara untuk bisa
dicalonkan menjadi kepala daerah. Karena
materi muatan ayatnya dibuat demi
menyenangkan partai-partai besar. Pasal
tersebut bertentangan dengan Pasal 27
Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D
Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I
Ayat (2) UUD 1945.
Imam Buchori merasa dirugikan
karena keinginannya mengajukan diri
menjadi Calon Bupati Bangkalan, Jawa
Timur Periode 2013-2018 terganjal. Sebab
partai pengusungnya yaitu PKNU hanya
mendapatkan perolehan 5 kursi di DPRD
Kabupaten Bangkalan atau sama dengan
10% dari jumlah kursi yang ada di DPRD
Kabupaten. “Kalau kita merujuk pada
pasal 59 tadi, maka perolehan PKNU di
Bangkalan tidak sampai 15 persen,” terang
Soleh.

Syarat
jumlah
kursi
15%
sesungguhnya merupakan syarat pem
batasan agar calon peserta Pemilukada
tidak terlalu banyak. Namun menurut
Pemohon, syarat yang dibuat oleh
pembentuk UU haruslah mencerminkan
rasa keadilan. Misalnya semua partai

yang mendapatkan kursi berhak
mencalonkan kepala daerah. Gagasan
ini sangat rasional, sebab partai yang
mendapatkan kursi adalah representasi
keterwakilan dan kepercayaan rakyat
kepada partai politik.

Pemohon menginginkan, hanya
dengan perolehan 1 kursi di DPRD sudah
bisa menjadi tiket bagi partai untuk
mengusung calon kepala daerah. “Satu
kursi itu derajat keterwakilan dari partai
yang bisa mencalonkan,” pinta Soleh.
(Nur Rosihin Ana/mh)

Banyak Aturan Hukum
Memihak Koruptor
Ahli dari Pemohon, Saldi Isra dalam sidang
pengujian UU Pemda, Kamis (22/12.)

Humas MK/Ganie

B

anyak aturan hukum yang
masih berpihak kepada para
koruptor. Salah satunya, aturan
yang menyatakan harus ada
izin atau persetujuan Presiden saat akan
dilakukan penyelidikan dan penyidikan
terhadap kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah. Ijin Presiden ini sangat
mengganggu agenda pemberantasan
korupsi. Demikian dinyatakan Saldi Isra,
Ahli yang dihadirkan Pemohon dalam
Perkara No. 73/PUU-IX/2011, Kamis
(22/12) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi (MK).
Para Pemohon terdiri atas Feri
Amsari, Teten Masduki, Zainal Arifin
Mochtar Husein, dan Danang Widoyoko
dari Indonesia Corruption Watch, menguji
Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Secara norma, menurut Saldi,
ketentuan dalam pasal yang diuji tersebut
memiliki izin yang berlapis. Akibatnya,
proses penegakan hukum yang seharusnya
dilaksanakan dengan cepat dan sederhana
sulit terwujud. “Menciptakan birokrasi
baru dalam penegakan hukum,” tuturnya.
Pendapat tersebut diperkuat dengan
hasil kajian Kejaksaan RI yang menyatakan
aturan tersebut merupakan hambatan
dalam penegakan hukum. Beberapa
simpulan dari kajian itu: Pertama, izin
itu tidak sejalan dengan prinsip bahwa
semua orang memiliki persamaan di
muka hukum. Kedua, mengganggu asas
peradilan yang cepat. Ketiga, berpotensi
mengganggu kekuasaan kehakiman.
“Keempat, menimbulkan diskriminasi
bagi aparat penegak hukum,” papar Saldi.

Dalam praktiknya, kata Saldi yang
mengutip hasil kajian tersebut, terkadang
izin yang dimintakan tidak pernah ada
jawabannya. “Sehingga, penanganan
perkara menjadi tidak jelas dan terkatungkatung penyelesaiannya. Lebih parah
lagi, ketentuan itu sangat berpotensi
disalahgunakan. Salah satunya disebabkan
tidak adanya mekanisme kontrol terhadap
proses perizinannya. Ini merupakan lorong
gelap dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Ada berbagai kepentingan di dalamnya,”
urai Saldi.
Menurut Saldi, pandangan yang
menyatakan ketentuan tersebut bertujuan
untuk menjaga martabat kepala daerah dan
sebuah ‘proteksi’ agar tidak mengganggu
ritme kerja pemerintah daerah, adalah
kurang tepat. Karena sebenarnya, sistem
pemerintahan daerah di Indonesia sudah
memiliki antisipasi terhadap hal itu, yakni
dengan adanya jabatan wakil kepala
daerah. Kalaupun kedua kepala daerah
diduga bermasalah, masih tetap ada
antisipasi lain, yakni adanya sekretaris
daerah dan pelaksana tugas.
Sementara itu, sebagai saksi,
dihadirkan pula oleh Pemohon mantan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,
Chandra M. Hamzah. Ia pun membenarkan
hal itu. Ia berpendapat, berdasarkan
pengalamannya selama di KPK, tanpa
adanya izin jelas mempermudah proses
hukum yang sedang berlangsung. (Dodi/
mh)
Desember 2011 KONSTITUSI
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Pengujian UU Penyiaran

Panel Hakim Sahkan Alat Bukti Pemohon
Laica Marzuki, Ahli dari Pemohon sedang
memberikan keterangan dalam sidang PUU
Penyiaran, Kamis (7/12).

Humas MK/Annisa Lestari

P

Permohonan judicial review
Pasal 18 ayat (1) dan Pasal
34 ayat (4) UU Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran
(UU Penyiaran) kembali disidangkan di
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (7/12).
Sidang dengan agenda pemeriksaan
perbaikan permohonan ini dilaksanakan
oleh sebuah Panel Hakim yang diketuai
oleh
Hakim
Konstitusi
Harjono,
didampingi dua anggota Panel Hakim
Konstitusi Achmad Sodiki dan Ahmad
Fadlil Sumadi.
Proses persidangan berlangsung
singkat, yaitu empat menit, karena para
Pemohon sudah menganggap lengkap
permohonan yang diajukan. Berdasarkan
sidang sebelumnya, dari masukanmasukan Majelis Hakim, Pemohon sudah
masukkan di dalam perbaikan terutama
mengenai uraian permohonan.
“Yang Mulia, dalam perbaikan
permohonan kami sudah sampaikan
mengenai abstraksi. Kami merasa, sudah
cukup untuk sebagai permohonan kami
ini,” ucap Pemohon.
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Ketua Panel Hakim Harjono
menanggapi apa yang telah menjadi
perbaikan Pemohon. “Ya, kami juga sudah
melihat perbaikannya. Saudara-Saudara
lebih eksplisit menyatakan pada petitumnya karena sudah dianggap lengkap, jadi
Majelis Hakim bisa menerima perbaikan
Anda. Oleh karena itu, proses berikutnya
adalah akan kami laporkan ke RPH untuk
menentukan persidangan berikutnya,” urai
Harjono.
Selanjutnya Ketua Panel Harjono
menyarankan para Pemohon agar
menyiapkan saksi dan ahli. “Anda perlu
menyiapkan, paling tidak, saksi-saksi.
Kalau Anda punya ahli-ahli, tolong
bisa disampaikan tapi tidak usah di
dalam persidangan. Berikan saja kepada
Kepaniteraan. Setelah itu, nanti akan kita
panggil untuk persidangan berikutnya
setelah mendengar seluruh pendapat
dari Rapat Permusyawaratan Hakim,”
tandas Harjono. Selain itu, Panel Hakim
mengesahkan daftar alat bukti yang
diusung para Pemohon, yaitu bukti P-1
sampai P-29.

Seperti diketahui, permohonan
uji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1)
dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran ini
diajukan oleh Wahyu Dhyatmika dari
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta,
Hendrayana dari Lembaga Bantuan Hukum
Pers (LBH Pers), Ahmad Faisol dari Media
Link, Masduki dari Pemantau Regulasi
dan Regulator Media (PR2Media), dan
Christiana Chelsia Chan dari Yayasan Dua
Puluh Delapan (Y28).
Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran
menyatakan, “Pemusatan kepemilikan dan
penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta
oleh satu orang atau satu badan hukum,
baik di satu wilayah siaran maupun di
beberapa wilayah siaran, dibatasi”.
Kemudian Pasal 34 ayat (4)
UU Penyiaran menyatakan, “Izin pe
nyelenggaraan
penyiaran
dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain”.
Kedua materi pasal dalam UU Penyiaran
tersebut menurut para Pemohon adalah
bertentangan dengan dengan Pasal 28D,
28F, dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
Satu badan hukum baik di tingkat
induk atau anak perusahaan, atau
perseorangan tidak boleh memiliki lebih
dari satu izin penyelenggaran penyiaran
jasa, penyiaraan televisi yang berlokasi di
suatu provinsi. Para Pemohon mendalilkan,
seseorang atau satu badan hukum dengan
mudah membeli lembaga penyiaran
sekaligus izin penyelenggaraan penyiaran.
Padahal berdasarkan UU Penyiaran,
izin penyelenggaraan penyiaran se
harusnya dikembalikan kepada negara
saat suatu badan hukum tidak mampu
menyelenggarakan penyiaran lagi, atau
habis jangka waktu perizinannya, sehingga
negara secara otomatis mencabut izin
tersebut. Pengembalian frekuensi kepada
negara bertujuan untuk mencegah adanya
monopoli dalam dunia penyiaran. (Nur
Rosihin Ana/mh).

Pengujian UU Gelar

Pemerintah: UU Gelar Dibentuk Berdasarkan
Landasan Filosofis Kuat
Penampilan yang khas dari Pemohon dalam
sidang Pengujian UU Gelar, Rabu (14/12).

Humas MK/Yogi DJ

D

alil-dalil pemohon terkait
pengujian
Undang-Undang
No. 20 Tahun 2009 tentang
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan ditanggapi oleh Pemerintah.
Menurut Pemerintah, UU No. 20/2009
dibentuk berdasarkan pada landasan
filosofis yang kuat. Salah satunya karena,
hal itu diamanatkan oleh Konstitusi, yakni
oleh Pasal 15 Undang-Undang Dasar
1945. Demikian hal itu dinyatakan oleh
Pemerintah dalam tanggapannya yang
disampaikan oleh salah satu Perwakilan
Pemerintah pada sidang Perkara No. 61/
PUU-IX/2011, Rabu (14/12) di Ruang
Sidang Pleno MK.
Pemerintah menegaskan, pemberian
gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
diberikan kepada orang-orang yang telah
berbuat atau memberikan sesuatu yang
luar biasa dan melebihi batas-batas yang
semestinya bagi keutuhan, kelangsungan
dan kemajuan bangsa dan negara. Ter
masuk bagi orang yang menunjukkan sikap
keteladanan bagi bangsa dan negara.

Tidak hanya itu, menurut Pemerintah,
penentuan seberapa pantas orang bisa
diberikan tanda kehormatan atau gelar telah
didasari oleh pertimbangan-pertimbangan
yang objektif dan akuntabel. Setidaknya
ada beberapa aspek yang diperhatikan,
yakni: kesejarahan, keselarasan, keserasian,
keseimbangan, bobot perjuangan, karya,
prestasi, dan visi ke depan.
Selanjutnya, menurut Pemerintah,
dibentuknya UU No. 20/2009 adalah
ditujukan untuk penyederhanaan (unifikasi)
pengaturan terkait pemberian gelar, tanda
jasa, dan tanda kehormatan. Karena,
pengaturan terkait hal itu sangatlah banyak.
“Setidaknya tersebar dalam 121 produk
perundang-undangan, tidak termasuk surat
edaran,” ungkap Pemerintah.
Selain itu, pertimbangan lainnya
adalah dikarenakan terbatasnya area
Taman Makam Pahlawan Nasional yang
ada. “Sehingga menuntut adanya kebijakan
yang tepat, selektif, bervisi ke depan, dan
objektif,” tegas Pemerintah.
Sebelumnya, 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 ke-2. 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.
“Apa kesalahan kami sebagai para
penerima Bintang Gerilya, sampai ditolak
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan
(TMP) Kalibata? Lalu, apa kami yang
masih hidup setelah 2006, akan melanggar
undang-undang jika dimakamkan di TMP
Kalibata? Bagaimana dengan temanteman kami yang sudah meninggal dan
dimakamkan di TMP Kalibata sebelum
2006, apa mereka juga melanggar hukum?”
ujar Pemohon di hadapan Majelis Hakim
Konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD, pada persidangan
sebelumnya (22/11).
Pemohon menuturkan pula, 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. (Dodi/mh)
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Pengujian UU Kementerian Negara

Pemohon: Jabatan Wakil Menteri
Tidak Dikenal
Pihak Pemohon pada sidang pemeriksaan
pendahuluan PUU Kementerian Negara, Kamis
(1/12).

Humas MK/Ganie

A

Istilah wakil menteri tidak
dikenal dalam dalam UUD
1945. Pengangkatan Wakil
Menteri yang dilakukan oleh
Presiden pada Kabinet Indonesia Bersatu
Jilid II (KIB II) yang bersandarkan
pada Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara (UU
Kementerian Negara) bertentangan dengan
Pasal 17 UUD 1945. Demikian dikatakan
M. Arifsyah Matondang, saat didaulat
menjadi kuasa Pemohon di persidangan
Mahkamah Konstitusi, Kamis (1/12).
Sidang permohonan judicial review
mengenai materi UU Kementerian Negara
ini diajukan oleh Adi Warman, Ketua
Umum Gerakan Nasional Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) dan H.
TB. Imamudin, Sekretaris Jenderal GNPK. Pemohon meminta Mahkamah agar
menyatakan Pasal 10 UU Kementerian
Negara yang berbunyi, “Dalam hal
terdapat beban kerja yang membutuhkan
penanganan secara khusus, Presiden
dapat mengangkat wakil Menteri pada
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Kementerian
tertentu”
bertentangan
dengan Pasal 17 UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
dengan segala akibat hukumnya.
Memperkuat dalil permohonan,
lebih lanjut kuasa Pemohon, Arifsyah
menuturkan, Pasal 51 Peraturan Presiden
RI (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara menyatakan, “Susunan organisasi
Kementerian yang menyelenggarakan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu
Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu
sekretariat kementerian; c. pelaksana,
yaitu deputi kementerian; dan d. pengawas,
yaitu inspektorat kementerian.”
Berdasarkan ketentuan tersebut,
Wakil Menteri tidak ada dalam susunan
organisasi kementerian. Pengangkatan
jabatan Wakil Menteri akan menaikkan
anggaran untuk kantor kementerian.
“Apalagi pada kabinet saat ini ada 20 wakil
menteri setelah resfhuffle pada Selasa, 18
Oktober 2011,” lanjut Arif mendalilkan.

Arif juga mengutip pernyataan
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
saat pengumuman reshuffle KIB II di
Istana Negara pada 18 Oktober 2011,
yaitu “Tidak ada penggemukan dalam
kabinet, namun Presiden sesuai UU bisa
menunjuk Wakil Menteri. Bagaimanapun,
Wakil Menteri bukanlah anggota kabinet,
jadi tidak ada penambahan anggaran”.
Pendapat Presiden ini menurutnya tidak
dikenal dalam Pasal 17 UUD 1945.
Konsekuensi pengangkatan Menteri
menuntut penyediaan berbagai fasilitas
khusus dari negara yang dananya ber
sumber dari APBN, di antaranya: rumah
dinas, kendaraan dinas, biaya operasional,
gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan,
supir, beberapa staf pembantu. Berdasarkan
estimasinya, pemakaian uang negara untuk
seorang Wakil Menteri sebesar Rp. 1, 2
miliar per tahun.
Jabatan Wakil Menteri menurut
Pemohon, dapat diindikasikan sebagai
politisasi pegawai negeri sipil, dengan
modus operandi membagi-bagi jabatan
wakil wakil menteri dalam kalangan dan
lingkungan Presiden. Hal ini adalah dapat
dibuktikan dengan diterbitkannya revisi
Perpres No. 47/2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara pada
13 Oktober 2011 menjadi Perpres No.
76/2011. Tujuannya, tuding Pemohon,
agar “orang dekat” Presiden RI yang tidak
memenuhi persyaratan dapat diangkat
menjadi Wakil Menteri. (Nur Rosihin
Ana)

Pengujian UU Perbankan

Terpidana Kasus Perbankan Uji
UU Perbankan
Pemohon merasa keberatan dengan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan.

Humas MK/Andhini SF

F

ara Novia Manoppo terpidana
kasus perbankan, melalui kuasa
nya Ichwan Heru Putranto,
menyatakan keberatan terhadap
ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c
UU Perbankan yang mensyaratkan adanya
pidana maksimal dan minimal serta denda
maksimal dan minimal. Demikian sidang
uji materi UU Perbankan yang digelar
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (14/12).
Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menyatakan: “Anggota dewan komisaris,
direksi, atau pegawai bank yang dengan
sengaja: c. mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan,
menghapus,
atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan
dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, laporan transaksi atau

rekening suatu bank, atau dengan sengaja
mengubah, mengaburkan, menghilangkan,
menyembunyikan atau merusak catatan
pembukuan tersebut, diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah)
dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,(dua puluh milyar rupiah).”
Menurut Pemohon, ketentuan pasal
tersebut bertentangan dengan Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945. “Ketentuan dalam
Pasal 49 ayat (1)c Undang-Undang
Perbankan bertentangan dengan prinsip
pengakuan,
jaminan,
perlindungan
dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum
yang merupakan hak asasi, sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945,” kata Ichwan Heru Putranto.

Sebagaimana dalam uraian per
mohonan, Fara Novia Manoppo diputus
bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Utara karena melakukan tindak
pidana perbankan yang terjadi pada Bank
OCBC NISP Tbk. Cabang Kelapa Gading
sebesar Rp. 385.520.000. Amar Putusan
PN Jakarta Utara Nomor 86/Pid.Sus/2011.
PN Jakarta Utara tertanggal 20 April 2011,
menjatuhkan pidana penjara enam tahun
dan denda 10 miliar rupiah.
Sanksi pidana penjara dan pidana
denda tersebut dijatuhkan berdasarkan
pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) C UU
Perbankan. Fara menganggap putusan PN
Jakarta Utara memberatkan dan merugikan
hak-hak konstitusionalnya. Terlebih lagi
jika dibandingkan dengan sanksi pada
tindak pidana pencucian uang, tindak
pidana korupsi atau bahkan tindak pidana
penggelapan.
Di sisi lain, Majelis Hakim PN
Jakarta Utara yang yang mengadili Fara,
tidak mungkin menghukum Fara dengan
sanksi pidana di bawah lima tahun karena
jika hal tersebut dilakukan, maka Majelis
Hakim tersebut telah melanggar ketentuan
dan aturan dalam UU Perbankan.
Persidangan pendahuluan untuk perkara
Nomor 82/PUU-IX/2011 ini dilaksanakan
Panel Hakim Konstitusi yaitu Ahmad
Fadlil Sumadi sebagai Ketua, didampingi
Achmad Sodiki dan Muhammad Alim.
Menanggapi permintaan Fara agar
Mahkamah menerbitkan putusan sela
yang memerintahkan PN Jakarta Utara
untuk menghentikan dan atau menunda
penghukuman pidana, Hakim Konstitusi
Acmad Sodiki menyatakan permintaan ini
bukan merupakan wewenang Mahkamah.
“Kita tidak punya kewenangan untuk
mencampuri pengadilan negeri,” kata
Sodiki. (Nur Rosihin Ana/mh)
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Pengujian UU Pelayaran

MK Tolak Seluruh Permohonan Pemohon
MK akhirnya memutuskan menolak seluruh
permohonan PUU Pelayaran, Rabu (21/12).

Humas MK/Andhini SF

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya
pada PUU
No. 17/2008
tentang Pelayaran - Perkara No.74/PUUVIII/2010 - pada Rabu (21/12) di Ruang
Sidang Pleno MK. “Mahkamah berwenang
untuk mengadili permohonan a quo. Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo.
Dalil-dalil para Pemohon dalam pokok
permohonan tidak beralasan hukum.
Amar putusan mengadili, menyatakan
menolak permohonan para Pemohon
untuk seluruhnya,” demikian dibacakan
Ketua Pleno Mahfud MD didampingi para
hakim konstitusi lainnya.
Pemohon
mendalilkan
Pasal
90 ayat (3) huruf g UU No. 17/2008,
merupakan puncak dari upaya yang secara
sistematis, terstruktur,
dan terencana
untuk mengurangi dan/atau menghalanghalangi peran perusahaan bongkar muat
dalam menjalankan usaha bongkar muat
di pelabuhan yang ditempuh melalui
pengaturan sejak dimuat dalam Surat
Edaran Menteri Perhubungan Nomor
S.E. 6 Tahun 2002 tentang Penegasan
Kegiatan Bongkar Muat oleh PT. (Persero)
Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV,
bertanggal 11 November 2002.
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Mahkamah berpendapat, dalam
Penjelasan Pasal 90 ayat (3) UU No.
17/2008 dinyatakan ”Cukup jelas”.
Pasal 90 ayat (1) UU No. 17/2008
menyebutkan jenis kegiatan pengusahaan
di pelabuhan. Pasal 90 ayat (2) UU No.
17/2008 menyebutkan penyediaan dan/
atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan
barang. Pasal 90 ayat (3) UU No. 17/2008
merinci lebih lanjut maksud Pasal 90 ayat
(2) UU No. 17/2008 bahwa penyediaan
dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang,
dan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas penyediaan dan/atau
pelayanan jasa bongkar muat barang”.
Oleh sebab itu, lanjut Mahkamah,
Pasal 90 ayat (3) huruf g UU No. 17/2008
merupakan ketentuan yang menyebutkan
salah satu jenis kegiatan pengusahaan di
pelabuhan tanpa sama sekali menyebutkan
subjek hukum yang boleh atau tidak boleh
melakukan kegiatan tersebut.
“Sebagai jenis kegiatan, penyebutan
jenis kegiatan tersebut tidak memiliki
masalah konstitusionalitas. Tidak ada
subjek hukum yang dirugikan maupun
diuntungkan dalam penyebutan jenis
kegiatan ini,” tegas Mahkamah.
Selain itu Pemohon mendalilkan
ketentuan Pasal 90 ayat (3) huruf g
UU No. 17/2008 bersifat diskriminatif

terhadap pelaku ekonomi, sehingga
bertentangan dengan UUD 1945.
Guna mempertimbangkan hal tersebut,
Mahkamah perlu mengutip Putusan
Nomor 028-029/PUU-IV/2006 bertanggal
12 April 2007 yang menyatakan, “…
Pasal 1 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia berbunyi,
‘Diskriminasi adalah setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung
atau tak langsung didasarkan pada
pembedaan manusia atas dasar agama,
suku, ras, etnik, kelompok, golongan,
status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan politik, yang berakibat
pengurangan,
penyimpangan,
atau
penghapusan, pengakuan, pelaksanaan
atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik
individual maupun kolektif dalam bidang
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya,
dan aspek kehidupan lainnya’.
Ketentuan
mengenai larangan
diskriminasi di atas juga diatur dalam
International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) yang telah
diratifikasi oleh Indonesia dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan
demikian, diskriminasi harus diartikan
sebagai setiap pembatasan, pelecehan,
atau pengucilan yang didasarkan pada
pembedaan manusia atas dasar agama
(religion), ras (race), warna kulit (color),
jenis kelamin (sex), bahasa (language),
dan pandangan politik (political opinion).
“Bahwa
berdasarkan
ukuran
diskriminasi
sebagaimana
diuraikan
di atas, dalil mengenai penyebutan
jenis kegiatan tertentu sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 90 ayat (3) huruf
g UU No. 17/2008 bukanlah diskriminasi
sebagaimana dimaksud dalam konstitusi
yang merupakan pendirian Mahkamah,”
tandas Mahkamah. (Yusti Nurul Agustin)

PHPU Gorontalo

MK Kabulkan Sebagian Permohonan Pemohon
Pengunjung sidang pembacaan putusan PHPU
Gorontalo, Senin (19/12).

Humas MK/Ganie

P

ermohonan sengketa Pemi
lihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Provinsi Goron
talo yang diajukan pasangan
Gusnar
Ismail-Tonni
Uloli
(GT)
memasuki tahap final yaitu pengucapan
putusan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah dalam amar putusan Perkara
No. 120/PHPU.D-IX/2011 menyatakan
mengabulkan sebagian permohonan GT.
“Mengabulkan permohonan Pe
mohon untuk sebagian,” kata Ketua
Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud
MD dalam persidangan yang digelar
pada Senin (19/12) di Ruang Sidang Pleno
Gedung MK.
Mahkamah
juga
membatalkan
perolehan suara Pasangan H. David
Bobihoe Akib-H. Nelson Pomalingo
sejumlah 105.148 suara yang didapatkan
dari Kabupaten Gorontalo. Kemudian,
menetapkan perolehan suara yang benar
untuk masing-masing Pasangan calon
peserta Pemilukada Provinsi Gorontalo
Tahun 2011, yaitu: Pasangan H. Rusli
Habibie-H. Idris Rahim (Nomor Urut
1) sejumlah 264.011 suara; Pasangan H.
Gusnar Ismail-H. Tonny Uloli (Nomor Urut
2) sejumlah 183.060 suara; Pasangan H.
David Bobihoe Akib-H. Nelson Pomalingo
(Nomor Urut 3) sejumlah 48.104 suara.

Kendati permohonan dikabulkan
sebagian, namun tetap tak mampu
mendongkrak perolehan pasangan GT
sebagai pemenang Pemilukada Provinsi
Gorontalo. Posisi peraih suara terbanyak
tetap dipegang pasangan H. Rusli
Habibie-H. Idris Rahim (NKRI).
Mahkamah berpendapat, Pemohon
dapat membuktikan dalil-dalil mengenai
terjadinya pelanggaran secara terstruktur,
sistematis, masif di Kabupaten Gorontalo.
Namun, Mahkamah tidak memerintahkan
pemungutan suara ulang melainkan
langsung membatalkan perolehan suara
khususnya bagi pihak yang secara nyata
telah melakukan pelanggaran tersebut,
yaitu suara pasangan H. David Bobihoe
Akib-H. Nelson Pomalingo.
Tak Penuhi Syarat Dukungan
Mahkamah selain membacakan
putusan permohonan GT tersebut, be
berapa saat sebelumnya juga membacakan
putusan permohonan sengketa Pemilukada
Provinsi Gorontalo yang diajukan oleh
bakal Pasangan Calon Mohammad
Ramdhan Pomanto-Sofyan Puhi. Mah
kamah dalam amar putusan Perkara
Nomor 121/PHPU.D-IX/2011 menyatakan
permohonan
Mohammad
Ramdhan

Pomanto-Sofyan Puhi tidak dapat di
terima.
“Permohonan
Pemohon
tidak
dapat diterima,” kata Ketua Pleno Hakim
Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Mahkamah berpendapat, gabungan
partai yang mengusung pencalonan
Pemohon sebagai Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak
memenuhi syarat 15% sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) UU
Pemda yang menyatakan, “Partai politik
atau gabungan partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
mendaftarkan pasangan calon apabila
memenuhi
persyaratan
perolehan
sekurang-kurangnya 15% (lima belas
persen) dari jumlah kursi DPRD atau
15% (lima belas persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam pemilihan
umum anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan.”
Menimbang bahwa para Pemohon
mendalilkan pembagian undangan pe
mungutan suara untuk daerah basis
dukungan para Pemohon tidak dilakukan
secara maksimal oleh penyelenggara
Pemilukada, sedangkan di basis pe
menangan Pihak Terkait, penyelenggara
Pemilukada
membagikan
undangan
secara maksimal. Guna membuktikan
dalilnya para Pemohon mengajukan
saksi Jabaruddin. Selain itu, Termohon
pada pokoknya membantah dalil para
Pemohon;
Berdasarkan bukti dan fakta yang
terungkap di persidangan, Mahkamah
menilai dalil para Pemohon mengenai
tidak maksimalnya pembagian undangan
pemungutan suara, tidak diuraikan dengan
jelas oleh para Pemohon. Selain itu saksi
Jabaruddin yang diajukan para Pemohon
tidak mengetahui perihal
pembagian
undangan yang tidak maksimal kepada
para pemilih, kecuali undangan untuk
saksi sendiri, yang tetap disampaikan
kepada saksi meskipun penyampaiannya
berdekatan dengan hari pemungutan suara.
(Nur Rosihin Ana)
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PHPU Provinsi Papua Barat

Tidak Terbukti Menurut Hukum, MK
Tolak Permohonan Pemohon
Usai pembacaan putusan PHPU Papua Barat,
Senin (11/12), terlihat para Pemohon meninggalkan
Ruang Sidang MK.

Humas MK/GANIE

M

ahkamah Konstitusi me
nyatakan menolak seluruh
permohonan para Pemohon
dalam perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala
Daerah Provinsi Papua Barat, Senin
(11/12) sore, di Ruang Sidang Pleno MK.
“Dalam pokok perkara, permohonan
Pihak Terkait II tidak dapat diterima,
menolak permohonan para Pemohon
untuk
seluruhnya,”
ucap
Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
saat membacakan amar putusan Perkara
Nomor 119/PHPU.D-IX/2011.
Pemohon dalam perkara tersebut
terdiri dari tiga Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Papua Barat. Mereka
adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2
Dominggus Mandacan-Origenes Nauw,
Pasangan Calon Nomor Urut 1 Wahidin
Puarada-Herman Donatus Pelix Orisoe.
Pemohon
berikutnya
adalah
Pasangan Calon Nomor Urut 4 George
Celcius
Auparay-Hassan
Ombaier.
Sedangkan sebagai Pihak Terkait dalam
perkara ini adalah Pasangan Calon Nomor
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Urut 3 Abraham Octavianus AtururiRahimin Katjong (Pihak Terkait I) dan
Bakal Pasangan Calon Yusak Samuel Bisi
Wonatorey-Ismail Sirfefa (Pihak Terkait
II).
Pada intinya, menurut Mahkamah,
permohonan para Pemohon tidak terbukti
menurut hukum. Salah satunya terkait dalil
tentang mobilisasi uang yang bersumber
dari uang pribadi, dana otsus, maupun dana
hibah yang dilakukan dengan beberapa
cara.
“Mahkamah menilai, dana bantuan
kepada distrik se-Papua Barat bukan
merupakan dana hibah, dan dana bantuan
dimaksud memiliki dasar hukum,
sekurangnya berupa Peraturan Gubernur
dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
sebagaimana telah diuraikan di muka,
sehingga dalil para Pemohon dinyatakan
tidak terbukti,” tegas Mahkamah.
Selain itu, terhadap dalil terkait
adanya konspirasi Pihak Terkait I dengan
Termohon dan ketidaknetralan pejabat dan
pegawai negeri sipil, menurut Mahkamah,
juga tidak terbukti. Mahkamah ber

pendapat, dalil bahwa Termohon, Komisi
Pemilihan Umum Prov. Papua Barat,
berpihak kepada Pihak Terkait dengan
meloloskan Pihak Terkait menjadi
Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2011 adalah dalil yang telah dikemukakan
dan diputus oleh Mahkamah pada Perkara
Nomor 84/PHPU.D-IX/2011.
“Dengan demikian, Mahkamah tidak
akan memberikan pertimbangan hukum
lebih lanjut,” ujar Mahkamah.
Kemudian mengenai dalil bahwa
Panitia Pemungutan Suara se-Kota Sorong
membentuk forum yang akan mendukung
Pihak Terkait I, Mahkamah menyatakan
tidak menemukan bukti yang kuat bahwa
hal tersebut benar terjadi.
Karena, bukti berupa proposal
pengajuan dana untuk mendukung Pihak
Terkait I yang diajukan oleh PPS se-Kota
Sorong telah dibantah dengan bukti surat
pernyataan PPS se-Kota Sorong yang
menyatakan tidak pernah ada aliansi
PPS se-Kota Sorong dan tidak pernah
ada pengajuan proposal permintaan dana
kepada pasangan calon nomor Urut 3.
Terlebih lagi, para Pemohon
tidak melakukan pembuktian lebih
lanjut. Sementara itu, terhadap dalildalil lainnya, Mahkamah menegaskan,
“tidak terbukti mempengaruhi hasil
Pemilukada Provinsi Papua Barat Tahun
2011.” (Dodi/mh)

CATATAN PERKARA

Uji Konstitusionalitas Persentase Dana Bagi Hasil
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Oleh: Lulu Anjarsari

A

turan mengenai persentase
dana bagi hasil sumber daya
alam daerah dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah dimohonkan pengujiannya oleh
beberapa pemohon dari berbagai kalangan
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara
yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 71/PUU-IX/2011 ini dimohonkan
oleh Majelis Rakyat Kalimantan Timur
Bersatu (MRKTB), Kepala Desa Sungai
Bawang Sundy Ingan, Petani Desa
Badak Baru Andu, Luther Kombong,
Awang Ferdian Hidayat, Muslihuddin
Abdurrasyid, dan Bambang Susilo sebagai
Anggota DPD RI.
Para pemohon memohon pengujian
Pasal 14 huruf e dan Pasal 14 huruf f UU
No. 33/2004. Pasal 14 huruf e menyatakan
bahwa
“Penerimaan
Pertambangan
Minyak Bumi yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan
setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dibagi dengan
imbangan : 84,5% untuk Pemerintah dan
15,5% untuk daerah”. Sementara, Pasal 14
huruf f menyatakan bahwa “Penerimaan
Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan
dari wilayah daerah yang bersangkutan
setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dibagi dengan
imbangan : 69,5% untuk Pemerintah dan
30,5% untuk daerah”. Menurut Pemohon,
pasal-pasal a quo telah melanggar hak
konstitusional Pemohon yang dijamin oleh
Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33
ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33
ayat (4) UUD 1945.
Menurut Pemohon, UU No. 33/2004
belum mencerminkan keseimbangan
antara keadilan dan transparansi karena
proporsi pembagian antara Pusat dan

Daerah (Provinsi, Daerah Penghasil dan
Bukan Daerah Penghasil). UU a quo hanya
mencerminkan keadilan distributif, bukan
keadilan partisipatif, tidak transparan
dalam proses perhitungan Dana Bagi Hasil
karena daerah hanya menerima data final
dari Kementerian Keuangan. Hal tersebut
mengakibatkan Pemerintah Provinsi
maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan
Timur telah mengalami kekurangan
dalam pembiayaan pembangunan yang
menyangkut berbagai sisi sosial, ekonomi
serta aspek-aspek pemenuhan kesejahteraan
dan lingkungan. Eksploitasi SDA telah
mengganggu ekosistem di Kalimantan
Timur. Menurut
Pemohon,
ketika
mengkorelasikan antara UU No. 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah dengan
UU No. 33/2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, terlihat kalau kewenangan/urusan
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
yang begitu besar dan penting tidak sinergi
dan tidak konsisten dengan pendanaan
yang diberikan untuk menyelenggarakan
urusan tersebut dan bertentangan dengan
prinsip money follows function.
Frase angka-angka persentase
dana bagi hasil minyak bumi dan gas
sebagaimana diatur dalam kedua undangundang perimbangan keuangan pusat dan
daerah tersebut tidaklah memiliki landasan
argumentasi. Frase Pasal 14 huruf e dan f
UU No.33/2004 jelas telah bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat
(1), (3) dan (4) UUD 1945 menyatakan
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya
pemberlakuan yang berbeda dalam dana
bagi hasil minyak bumi dan gas antara
Aceh, Papua dan Daerah lain (termasuk
Kalimantan Timur), maka hal tersebut
jelas tidak sesuai dengan Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan dan tidak
mencerminkan adanya kesatuan ekonomi
nasional. Sehingga dengan demikian jelas
pemberlakuan yang berbeda dalam dana

bagi hasil minyak bumi dan gas untuk
daerah jelas bertentangan dengan Pasal 33
ayat (1) dan (4) UUD 1945.
Pembagian persentase dana bagi hasil
minyak bumi dan gas bumi sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 huruf e dan f t
UU No. 33/2004 tidak mencerminkan
adanya prinsip “uang mengikuti fungsi
(money follow function)”. Perbedaan
ketentuan besarnya persentase dana bagi
hasil minyak bumi dan gas bumi yang
diperoleh Aceh dan Papua yang mencapai
70%, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) huruf
b angka 5 dan 6 serta ayat (3) UU No.
11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan
Pasal 34 UU No.21/2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua, dibandingkan
dengan provinsi-provinsi lain yang sangat
jauh jurang perbedaannya. Oleh karena itu,
ketentuan frasa “84,5% untuk pemerintah
dan 15,5 % untuk daerah”, dan “69,5%
untuk pemerintah dan 30,5% untuk
daerah” dalam ketentuan Pasal 14 huruf e
dan f UU No. 33/2004, tidak memberikan
kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.
Oleh karena itu, dalam petitum
permohonannya, Pemohon meminta
kepada Majelis Hakim Konstitusi
untuk mengabulkan permohonan yang
dimohonkan para pemohon untuk
seluruhnya. Selain itu, pemohon meminta
agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan
frasa “84,5% untuk pemerintah dan 15,5
% untuk daerah”, dan frasa “69,5% untuk
pemerintah dan 30,5% untuk daerah”
dalam ketentuan Pasal 14 huruf e dan f
UU No. 33/2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1),
Pasal 33 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 18A
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I
ayat (2) 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 Desember 2011)
No

Nomor
Registrasi

1

72/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

2

69/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
KOnstitusi [Pasal 10 ayat (1)]

3

70/PUUVIII/2010

4

5

6

Pokok Perkara

Pemohon

Ketetapan

Salim Alkatiri

21 Desember
2011

Tidak dapat
diterima

Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda
yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 6 dan
Pasal 15 ayat (1) huruf b]

Uung Gunawan

21 Desember
2011

Ditolak

74/PUUVIII/2010

Pengujian UU No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran [Pasal 90 ayat (3) huruf g]

1.

21 Desember
2011

ditolak

2.
3.

Bambang K.
Rahwadi
Arlen Sitompul
M. Fuadi

8/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Pasal 6 dan
Pasal 25]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mudhofir
Parulian Sianturi
Edward P. Marpaung
Markus S. Sidauruk
Supardi
Herikson Pakpahan
Zulkifli S. Ekomei
Elly Rosita Silaban
Nikasi Ginting
Ully Nursia Pakpaha
Lundak Pakpahan

23 Desember
2011

Ditolak

Pengujian UU No. 11 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

1.

Indonesia Human
Rights Committee
for Social
Justice(IHCS);
Prakarsa Masyarakat
Untuk Negara
Kesejahteraan dan
Pembangunan
Alternatif
(PRAKARSA)
Forum Indonesia
untuk Transparansi
Anggaran (FITRA)
Perhimpunan
Pengembangan
Pesantren dan
Masyarakat (P3M)
Asosiasi
Pendamping
Perempuan Usaha
Kecil (ASPPUK)
Trade Union Rights
Centre (TuRC)
Ridaya La Ode
Ngkowe
Dani Setiawan

28 Desember
2011

Ditolak

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
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Amar
Putusan

13 Desember
2011

60/PUU-IX/2011

Sin Sikku

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

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Amar Putusan

1

117/PHPU.D-IX/2011

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

Kristosimus Yohanes
Agamewu dan Martinus
Guntur Ohoiwutun

13 Desember 2011

Tidak Dapat
Diterima

2

118/PHPU.D-IX/2011

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

Aminadab Jumame dan
Marinus Kwamtakai

13 Desember 2011

Ditolak

3

123/PHPU.D-IX/2011

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

Haryanto dan Budiyono

13 Desember 2011

Ketetapan

4

119/PHPU.D-IX/2011

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

1. Dominggus
Mandacan dan
Origenes Nauw [No.
Urut 2] 2. Wahidin
Puarada dan Herman
Donatus Pelix Orisoe
[No. Urut 1] 3. George
Celcius Auparay dan
Hassan Ombaier [No.
Urut 4]

19 Desember 2011

Ditolak

5

120/PHPU.D-IX/2011

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

Gusnar Ismail dan H.
Tonny Uloli

6

121/PHPU.D-IX/2011

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

Mohammad Ramdhan
Pomanto dan H. Sofyan
Puhi

19 Desember 2011

Tidak Dapat
Diterima

7

122/PHPU.D-IX/2011

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

Laode Haimuddin dan
Nizam Dai

21 Desember 2011

Ditolak

8

124/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat
Tahun 2011

1. Dharma Oratmangun
dan Josepus Kulalean
2. Lukas Uwuratuw dan
Junus Fredrik Batlajery
3. Paulus Koritelu dan
Timotheus Futwembun

Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat
Tahun 2011

Isai Wuritimur dan
Lukas Angwarmase

9

125/PHPU.D-IX/2011

Dikabulkan
Sebagian

Putusan Sela
23 Desember 2011

23 Desember 2011

Putusan Sela
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Sulaiman Effendy Kusumah Atmadja
Sang Penjaga Martabat Peradilan

S

ulaiman Effendy Kusumah
Atmadja --ada juga yang menulis
Koesoemaatmadja-- merupakan
tokoh penting dalam penegakan
hukum di Indonesia. Dalam sidang Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18
Agustus 1945, ia ditunjuk untuk menjadi
Ketua Mahkamah Agung (MA). Pada saat
itu, Kusumah Atmadja tentu saja tidak
ditunjuk untuk langsung duduk menjadi
Ketua MA, melainkan harus membentuk
lembaga pemegang supremasi hukum
tertinggi di Indonesia itu mulai dari nol.
Sebagai
Ketua
MA,
situs
hukumonline menulis, Kusumah Atmadja
adalah orang yang mengambil sumpah
Soekarno sebagai Presiden Republik
Indonesia pertama pada 1945. Ia juga
mengambil sumpah Soekarno untuk kedua
kalinya ketika Soekarno menjadi Presiden
Republik Indonesia Serikat pada akhir
1949.
Kusumah Atmadja juga menjadi
bagian dari 60 anggota Badan Penyelidik
Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Coosakai,
yang turut merumuskan Undang-undang
Dasar 1945. Ketika itu, di bawah pimpinan
Mohammad Hatta, ia menduduki
kelompok yang menyusun bab mengenai
perekonomian.
Buku Risalah Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI)
dan
Panitia
Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terbitan
Sekretariat Negara mengungkapkan,
Kusumah Atmadja lahir di Purwakarta,
Jawa Barat, pada 8 September 1898.
Sebagai keturunan bangsawan, Kusumah
memperoleh
keistimewaan
untuk
mengenyam pendidikan hukum di
Rechtschool (Sekolah Kehakiman) hingga
meraih gelar diploma pada 1913.
Pada 1919, Kusumah Atmadja
diangkat
sebagai
pegawai
yang
diperbantukan di Pengadilan Bogor.
Setahun kemudian, ia mendapat beasiswa
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ia diangkat sebagai Pemimpin Kehakiman
Jawa Tengah pada 1944.
Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah
proklamasi
kemerdekaan,
Kusumah
Atmadja mendapat tugas membentuk
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia
juga diserahi tanggung jawab memimpin
lembaga yudikatif pertama setelah lahirnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia itu.

Sulaiman Effendy Kusumah Atmadja

untuk melanjutkan pendidikan hukum
Universitas Leiden, Belanda. Kuliahnya
diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Leat
disertasi berjudul “De Mohamedaansche
Vrome Stichtingen in Indie” (Lembaga
Ulama Islam di Hindia Belanda), yang
mengulai soal hukum wakaf di Hindia
Belanda, ia meraih gelar Doctor in de
recht geleerheid.
Setibanya di Tanah Air, Kusumah
Atmadja menduduki posisi sebagai
hakim di Raad Van Justitie atau setingkat
Pengadilan Tinggi di Jakarta. Setlah
setahun menjabat, ia mendapat promosi
sebagai Voor Zitter Landraad atau
Ketua Pengadilan Negeri di Indramayu.
Sepanjang masa pemerintahan Kolonial
Belanda itu, ia ditempatkan pula sebagai
hakim di Pengadilan Tinggi Padang, Ketua
Pengadilan Negeri Semarang, juga hakim
di Pengadilan Tinggi Semarang.
Ketika kekuasaan jatuh ke tangan
penjajah Jepang, pada 1942, Kusumah
masih dipercaya untuk menjabat sebagai
Ketua Tihoo Hooin atau Pengadilan
Negeri di Semarang. Dua tahun kemudian,

Menjaga Martabat Peradilan
Demi menjaga martabat peradilan,
pada 1951, Kusumah Atmadja pernah
membuat Presiden Soekarno tak berkutik.
Daniel S. Lev, sebagaimana ditulis
majalah Tempo edisi November 1989,
menggambarkannya sebagai drama di
pesta jamuan makan malam. Ketika itu
jamuan makan malam sudah siap digelar.
Para tamu sudah berdatangan. Mereka
tinggal menanti kehadiran Presiden
Soekarno.
Namun, setibanya di ruang
penjamuan, Soekarno tidak duduk di
sebelah Kusumah Atmadja. Seketika itu
juga Kusumah Atmadja melontarkan
komentar yang pedas. Ketegangan di
ruang itu tak bisa diredam. Soekarno yang
terhenyak menyaksikan peristiwa itu tak
mengucapkan sepatah kata pun karena
Kusumah Atmadja langsung berdiri dan
meninggalkan ruangan.
Bagi Daniel S. Lev, drama tersebut
merupakan salah satu momen paling
bermartabat bagi sejarah peradilan
Indonesia. Di dunia pengadilan, menurut
dia, sulit menemukan figur seperti Kusumah
Atmadja yang menolak suborniasi MA di
bawah presiden.
Data Daniel S. Lev juga dikutip
Sebastian Pompe dalam disertasinya, The
Indonesian Supreme Court: A Study of
Institutional Collapse. Di sana, Pompe
mengisahkan sikap Kusumah Atmadja
ketika menangani kasus Sudarsono.
Pada 26 Juni 1946, sekelompok tentara
yang dipimpin oleh Mayor Jenderal R.P.

Mr. Sulaiman Effendy Kusumah Atmadja adalah Ketua

www.umm.ac.id

Mahkamah Agung RI pertama kali.

Sudarsono berusaha menculik Perdana
Menteri Sjahrir dan dua orang menteri dari
Hotel Merdeka di Solo. Tujuan penculikan
agar negara Indonesia kembali ke sistem
presidensiil. Orang-orang dekat Presiden
Soekarno itu berencana melakukan
kudeta. Salah satu di antara mereka adalah
Muhammad Yamin.
Kisah ini juga ditulis Majalah Tempo
edisi November 1989. Di sana ditulis,
sehari setelah penculikan itu, Presiden
Soekarno mengambil alih pemerintahan
berdasarkan Undang-Undang Bahaya
Nomor 6/Juni 1946 dan menyerukan
pembebasan Sjahrir. Penculikan itu
atas perintah Komandan Divisi III.
Soedarsono menilai tindakan Sjahrir yang
kompromistis menggelisahkan rakyat.
Sjahrir dianggap mengkhianati revolusi
melalui perundingan dengan Belanda yang
merugikan Indonesia.
Tidak lama kemudian, Sjahrir pun
dibebaskan. Pemimpin militer berusaha
agar Soedarsono dan kawan-kawan
mendapat hukuman ringan. Tapi Kusumah
Atmadja tak peduli. Bagi dia, hukum harus
ditegakkan.
Para pelakunya pun diadili di sidang
Mahkamah Agung Tentara. Ketika itu
beredar desas-desus, Sukarno meminta agar
MA bertindak lebih “lembut”. Permintaan

itu membuat Kusumah Atmadja murka. Ia
mengancam akan mengundurkan diri dari
Ketua MA, kecuali Soekarno mundur dari
kasus tersebut. Ketika itu ia mengaskan
bahwa salah satu wujud independensi
kekuasan kehakiman adalah bebas dari
intervensi eksekutif.
Sebagai bentuk independensinya
itu, pada 27 Mei 1948, ia memvonis
hukuman 18 bulan penjara untuk Jenderal
Mayor R.P. Soedarsono dan kawan-kawan.
Putusan tersebut terbilang berani. Soalnya,
pada saat itu struktur Mahkamah Agung
dan Kejaksaan Agung berada satu atap
di bawah Departemen Kehakiman. Baru
pada 1961, Kejaksaan Agung memisahkan
diri dari MA menyusul lahirnya UndangUndang Pokok Kejaksaan Nomor 15
Tahun 1961.
Menolak Jadi Antek Asing
Kusumah Atmadja juga harus
menghadapi tantangan dari luar negeri.
Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu,
Belanda mendompleng dan berusaha
merebut lagi kekuasaannya di Indonesia.
Dualisme itu membuat lembaga yudikatif
terbelah. Akibatnya, pada saat itu tak
sedikit hakim senior asal pribumi yang
menyebrang ke kubu Belanda.
Persetujuan antara delegasi RI

dengan Belanda yang dilakukan di atas
kapal Renville, atau dikenal Persetujuan
Renville, pada 17 Januari 1948
menghasilkan keputusan yang bersifat
memecah belah Negara Kesatuan RI. Lalu
muncul negara-negara boneka ciptaan
Belanda, seperti Negara Pasundan.
Arya Ajisaka dalam buku Mengenal
Pahlawan Indonesia (PT Kawan Pustaka,
2004) menyebut, Kusumah Atmadja juga
tidak luput dari tawaran Belanda tersebut.
Ia diminta untuk menjadi Walinegara
Pasundan, kemudian menjadi Ketua MA
ciptaaan Belanda. Namun ia menolak
tawaran itu. Bagi Kusumah Atmadja,
NKRI tetap harus diperjuangkan. Pada
1948, menurut Pompe, dari 23 hakim
senior, hanya sembilan hakim yang tetap di
Republik. Salah satunya adalah Kusumah
Atmadja.
Tempo menulis, Mahkamah Agung
pernah berkedudukan di Yogyakarta
pada Juli 1946 dan kembali ke Jakarta
pada 1 Januari 1950, setelah Konferensi
Meja Bundar usai digelar dan pemulihan
kedaulatan. Jadi, sekalipun Mahkamah
Agung berada dalam pengungsian selama
tiga setengah tahun, namun Mahkamah
Agung masih tetap berkuasa di daerah
Republik Indonesia yang berkedudukan di
Yogyakarta.
Dengan pulihnya kembali kedaulatan
Republik Indonesia setelah konferensi,
pekerjaan Hooggerechtshof (Mahkamah
Agung) yang dipegang Belanda sejak
Agresi II itu harus diserahkan kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pada 1 Januari 1950, Dr. Mr. Kusumah
Atmadja mengambil alih gedung, personel,
serta pekerjaan Hooggerechtshof. Para
anggota Hooggerechtshof pun langsung
meletakkan jabatan.
Pada mulanya, sikap Kusumah
Atmadja belum cukup meyakinkan
sejumlah golongan pemuda yang
mencurigainya berada di pihak penjajah
Belanda. Namun, pada akhirnya mereka
tidak lagi meragukan nasionalisme
Kusumah Atmadja. Guru besar Universitas
Gadjah Mada itu memimpin MA hingga
akhir hayatnya, pada 11 Agustus 1952.
Pada 1965, almarhum dianugerahi gelar
pahlawan nasional. (Rita Triana)
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AKSI

Mewujudkan Konstitusionalitas, MK Koordinasi
dengan Dekan Fakultas Hukum, PKK dan APHAMK
Ketua MK Moh. Mahfud MD menyapa peserta
“Pertemuan Koordinasi Mahkamah Konstitusi
dengan Dekan Fakultas Hukum, Pusat Kajian
Konstitusi, dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi,” yang diselenggarakan di
Swiss-belhotel, Jakarta, Selasa (6/12).

K

egiatan
“Pertemuan
Koordinasi
Mahkamah
Konstitusi (MK) dengan Dekan
Fakultas Hukum, Pusat Kajian
Konstitusi (PPK), dan Asosiasi Pengajar
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
(APHAMK) dibuka secara resmi oleh
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD, Selasa (6/12). Pertemuan Koordinasi
yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari
di Swiss-belhotel, Jakarta, Selasa-Kamis
(6-8/12) inidihadiri Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar dan sejumlah tokoh
nasional, serta diikuti oleh 250 peserta dari
berbagai daerah di Indonesia.
Mahfud
dalam
sambutannya
menjelaskan peran kampus (universitas)
dalam mendorong berbagai perubahan,
di antaranya, mengenai konstitusi
yang menurut Mahfud, dilahirkan dari
kampus-kampus. Oleh karena itu, untuk
memperkuat kehidupan berkonstitusi,
maka harus dilakukan melalui kampuskampus, terutama fakultas hukum dan
fakultas sosial politik atau ilmu yang lain
terkait dengan hal itu.
Kampus juga bisa mencari alternatifalternatif untuk memperkuat konstitusi.
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Humas MK/GANIE

“Karena konstitusi itu adalah keniscayaan
yang harus diterima dan tidak boleh
ditolak. Karena (kalau) kita tidak mentaati
konsititusi, (maka) negara akan hancur,”
pesan Mahfud.
Oleh karena itu, tambah Mahfud
MD, tidak perlu dinilai konstitusi
benar atau salah. Karena apapun isi
dari konstitusi, harus dikuti dan isinya
mengikat. Karena sudah ditetapkan
melalui lembaga yang berwenang dan
menggunakan prosedur konstitusi. Lebih
lanjut, Mahfud mengatakan bahwa kalau
ingin menilai baik dan salah dari konstitusi
maka kembali ke kampus. Kampus sebagai
sumber keahlian akademik bukan sebagai
pedoman yang harus mengikat. Setelah
melalui kampus, maka akan dibawah
ke proses politik. Dengan berbagai
pertimbangan, akan segera disetujui oleh
proses politik tersebut.
Kalau politik sudah menyetujuinya,
menurut Mahfud, konstitusi tidak
boleh diperdebatkan lagi, baik benar
ataupun salahnya. “Semuanya harus
dikuti,” jelasnya. tetapi kalau mau
memperbaikinya, kata Mahfud, “silakan.
Itu ada prosedurnya.” Labih penting lagi,

kata Mahfud, di dalam kampus, konstitusi
diulas secara terus menerus, sehingga bisa
memberi alternatif, apakah penguatan
konstitusi melalui perubahan lain atau
hanya membuat instrumen yang lain? “Itu
semua dilakukan oleh Fakultas Hukum,
dan macam-macam asosiasi yang terkait.
Sehingga menghasilkan produk akademik,
dan diolah secara politik,” tutur Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga mengatakan
bahwa di dalam kebenaran ilmiah,
sebenarnya tidak selalu sama dengan
kebenaran politik. Benar kata ilmiah,
tetapi politik mengatakan tidak ya tidak.
Dan kebenaran ilmiah belum tentu juga
menjadi kebenaran politik. Karena di
dalam politik pada umumnya adalah
proses untuk mencari menang, sedangkan
kalau ilmiah mencari secara benar. “Akan
tetapi jangan dikira ilmiah itu selalu
kalah dengan politik. Ketika politik
sudah membusuk, dan ilmiah menguat,
maka politik yang busuk ini digeser oleh
kekuatan ilmiah yang dibawa oleh rakyat,”
ucap Mahfud MD.
Mahfud juga menyoroti tentang
demokrasi. Menurutnya, demokrasi adalah
sebuah kekuatan yang dahsyat. Seseorang
bisa saja bertindak sewenang-wenang,
tetapi tidak bisa membunuh demokrasi.
“Ketika demokrasi tidak diberi sebuah
saluran yang benar secara proporsional,
demokrasi bisa membuka jalannya

CATATAN
AKSI
PERKARA

sendiri,” tandas Guru Besar Universitas
Islam Indonesia ini.
Saling Menguntungkan

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki,
menutup secara resmi kegiatan “Pertemuan
Koordinasi Mahkamah Konstitusi (MK)
dengan Dekan Fakultas Hukum, Pusat
Kajian Konstitusi (PPK), dan Asosiasi
Pengajar Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi (APHAMK),” Kamis (8/12) di
di Swiss-belhotel, Jakarta.
Dalam
sambutannya,
Sodiki
mengatakan
kegiatan
ini
telah
menghasilkan sejumlah kesepakatan,
yang nantinya kesepakatan tersebut akan
dilakukan bersama antara MK dengan
Dekan Fakultas Hukum, PKK dan
APHAMK.
Kerjasama ini, kata Sodiki,
sangat menggembirakan dan sangat
menguntungkan antara MK sebagai
lembaga peradilan yang menerapkan
hukum itu sendiri dengan lembaga di
tingkat akademisi. ”Oleh karena itu, kita
bisa menimba apa yang telah diputus
dengan apa yang belum. Tetapi, MK juga
memdapatkan masukan dari apa yang
dipikirkan dan dikehendaki dari bangku
kuliah,” papar Sodiki.
Dengan demikian, lanjut Sodiki,
apa yang menjadi ide-ide dan pemikiranpemikiran para dosen yang ada di fakultas,
bisa tersalurkan di dalam suatu analisasi.
”Paling tidak dalam suatu pertimbanganpertimbangan dalam putusan-putusan
MK. Dan ini sangat sinergi, karena sejak
lama kita harapkan,” ucap Sodiki.
Selain itu, Sodiki juga mengatakan
bahwa kalau kerja sama ini bisa dibina
dengan baik, maka akan tercipta peradilan
yang ideal atau suatu peradilan yang bagus.
”Hal tersebut, bagaimana bisa diciptakan
pada masa yang akan datang. Sehingga
kita bisa mendapatkan manfaat dengan apa
yang ada,” harap Rektor Universitas Islam
Malang (1998-2002 dan 2002-2006), itu.
Dalam Akhir sambutannya, Sodiki
mengucapkan
syukur
alhamdulillah
kepada seluruh pihak yang hadir. ”Semoga
kegiatan ini bisa dilanjutkan untuk
direalisasikan. Dan, atas nama MK saya
mengucapkan ribuan terimakasih atas
kerjasama yang terjalin baik selama ini,”
ucap Sodiki.
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Wakil Ketua MK Achmad Sodiki memberikan sambutan sekaligus menutup acara “Pertemuan Koordinasi
Mahkamah Konstitusi dengan Dekan Fakultas Hukum, Pusat Kajian Konstitusi, dan Asosiasi Pengajar Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi,” Kamis (8/12) di Swiss-belhotel, Jakarta.

Hasil Kesepakatan

Penyampaian Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar melengkapi acara
tersebut, bahwa tujuan diadakan kegiatan
ini adalah untuk refleksi, dan sekaligus
proyeksi terhadap berbagai program
kerja sama yang dilakukan oleh MK
dengan Dekan Fakultas Hukum, PKK dan
APHAMK.
Selama tiga hari, kata Janedjri,
pertemuan
Koordinasi
ini
telah
menghasilkan sejumlah kesepakatan,
dan kesepahaman kerja sama. Di mana
Beberapa program yang telah terjalin pada
tahun sebelumnya antara lain, penerbitan
Jurnal Konstitusi, kerja sama Obrolan
Konstitusi, baik di radio maupun dari
fasilitas video conference (vicon), ”serta
kerjasama training of trainer (ToT) untuk
Calon Pengajar dan Pengajar Hukum
Acara MK,” papar Janedjri.
Selanjutnya, kata Janedjri, kerja
sama dalam bidang Pendidikan Pancasila,
dan Konstitusi, serta Penelitian Hukum
dan Konstitusi yang akan dilaksanakan
pada tahun 2012. Namun, khusus untuk
penerbitan Jurnal Konsitusi, menurutnya,
dalam kegiatan ini, ada beberapa program
yang telah disepakati secara garis besar,

di antaranya adalah adanya komitmen
bersama untuk meningkatkan Jurnal
Kontitusi. ”Selain itu juga, kegiatan
penelitian disepakati untuk tidak berbasis
disertasi lagi, melainkan berbasis kepada
penelitian yang berbasis pada riset atau
joint riset,” jelas Sodiki.
Hal lain yang telah disepakti, lanjut
Janedjri, keberadaannya di bawah payung
Rektor Perguruan Tinggi. Dalam hal ini,
kesepakatn tersebut akan dituangkan
ke dalam Nota kesepahaman atau MoU
(memorandum
of
understanding).
Kemudian, dalam tataran implimentasinya,
nanti akan diwadahkan dalam MoC
(memorandum of corporation) yang nanti
akan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu
Dekan.
”Sehingga
dengan
demikian
diharapkan kegiatan kerja sama tahun
2012, bisa dikoordinir oleh Bapak dan
Ibu Dekan Fakultas Hukum masingmasing. Meskipun dalam pelaksanaanya
masih dilaksanakan oleh pengelola vicon,
serta oleh Pengurus Pusat dan Kajian
Konstitusi,” papar Janedjri. (Shohibul
Umam/mh)
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Sekjen MK Buka Workshop Pancasila, Konstitusi dan
Hukum Acara MK Bagi Pegawai MK

S

ekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi, Janedjri M. Gaffar,
membuka secara resmi acara
“Workshop Pancasila, Konstitusi,
dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”
bagi pegawai di lingkungan Sekretariat
Jenderal (Setjen) dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, Kamis (8/12), di
Ruang Diklat, Lantai 8, Gedung MK,
Jakarta. Kegiatan tersebut, dihadiri oleh
Panitera MK Kasianur Sidauruk, para
pimpinan pejabat eselon II, dan diikuti
sekitar 64 peserta dari para Pegawai di
lingkungan Setjen dan Kepaniteraan MK.
Dalam
sambutannya,
Janedjri
mengungkap
penilaian
masyarakat
terhadap MK yang berhasil menjadi
lembaga peradilan konstitusi yang
memiliki tugas untuk menegakkan hukum
dan keadilan. “Kita juga harus mengakui
banyak hal yang harus kita perbaiki, di
satu sisi ada keberhasilan di sisi lain ada
kegagalan, dan itu sudah hukum alam,”
jelas Janedjri.
Namun dari sisi keberhasilan, lanjut
Janedjri, kita menyakini semua bisa
diwujudkan karena adanya sinergitas antara
segenap elemen, dan sub sistem yang ada
di dalam sistem MK. “Oleh karenanya,
keberhasilan itu bisa kita pertahankan, dan
ke depan kita bisa tingkatkan, jika kita bisa
meminimalisir dan bisa menghilangkan
kegagalan-kegagaln yang kita alami,”
pesan Janedjri.
Selain itu, khusus berkenaan dengan
pengembangan kapasitas pegawai, kata
Janedjri, MK lebih menekankan pada
penerapan Pancasila, Konstitusi dan
Hukum Acara MK. Kemudian, dengan
melihat tema yang diusung pada acara
workshop ini, Janedjri menilai bahwa
kegiatan ini setidak-tidaknya mencakup
tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan
psikomotorik.
Namun karena keterbatasan waktu,
lanjut Janedjri, berkenaan dengan aspek
psikomotorik tidak disampaikan di sini.
Tetapi, kegaiatan awal ini setidak-tidaknya
sudah menyakup dua aspek. “Sedangkan
untuk aspek, psikomotorik-nya kita
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Sekjen MK Janedjri M. Gaffar memberikan sambutan sekaligus membuka acara “Workshop Pancasila,
Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” bagi pegawai Setjen dan Kepaniteraan MK, Kamis (8/12),
di Ruang Diklat Lantai 8, Gedung MK.

berikan pada tahun yang akan datang,”
terangnya.
Dalam
akhir
penyampainnya,
Janedjri berpesan kepada para peserta,
hendaknya mengikuti kegiatan ini dengan
serius. ”Materi yang diberikan kepada
saudara-saudara sudah disusun sedemikian
rupa, disesuai dengan kebutuhan kita,
untuk meningkatkan profesionalisme
dalam memberikan layanan baik kepada
hakim maupun kepada masyarakat,
khsusunya masyarakat pencari keadilan,”
jelas Sekjen MK itu.
Sementara, itu, Panitera MK
Kasianur Sidauruk dalam sambutannya
mengatakan kegiatan workshop adalah
suatu kagiatan yang diadakan secara
rutin, dengan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman, keterampilan dan kemahiran
pegawai, sehingga mampu meningkatkan
profesionalisme kerja pegawai.
“Diharapkan dengan peningkatan
profesionalisme pegawai, secara mutatis
mutandis mampu mewujudkan efektifitas
dan efisiensi kerja birokrasi. Sehingga
bermuara kepada pelayanan optimal
kepada Mahkamah, serta masyarakat
luas,” tutur Kasianur.

Kasianur juga mengatakan bahwa
peningkatan kinerja birokrasi, palayanan
publik, yang mempunyai implikasi luas
terutama meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Mahkamah
Konstitusi adalah berkat kerja keras kita
bersama. Berkenaan dengan aspirasi
masyarakat yang sangat tinggi terhadap
MK, Kasianur mengatakan, Hal tersebut
tidak terlepas dari dukungan optimal
dari jajaran Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan
MK.
”Kepercayaan
masyarakat kepada Mahkamah Konsitusi,
merupakan satu tujuan yang diemban oleh
mahkamah sebagaimana termatuk pada
misi Mahkamah Konsitusi, ’menjadikan
Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan
modern dan terpercaya.”
Lebih
jauh
lagi,
Kasianur
mengatakan sebuah institusi peradilan
tanpa kepercayaan masyarakat, merupakan
wujud bahwa sebuah institusi yang
memiliki kompleksitas masalah yang harus
segera dituntaskan. ”Dengan bermodal
institusi yang masih baru seperti MK,
sebenarnya tinggal mempertahankan dan
meningkatkan kembali, yang selama ini
dinilai sudah cukup baik,” ucap Kasiunur.
(Shohibul Umam/mh)

Anggota “Law Library of Congress” AS Kunjungi MK
Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki menerima kunjungan Kurt Carroll
dan Kelly Buchanan dari Law Library of Congress
Washington DC, Amerika Serikat (AS), Kamis
(1/12).

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
didampingi Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki menerima
kunjungan Kurt Carroll dan Kelly
Buchanan dari Law Library of Congress
Washington DC, Amerika Serikat (AS),
Kamis (1/12). Kurt dan Kelly menyambangi
MK didampingi Field Director Library of
Congress di Kedutaan Besar AS di Jakarta,
William Tuchrello.
Ketiganya menyambangi MK dengan
maksud mengetahui koleksi dan jalannya
sistim administrasi Perpustakaan MK.
Selain itu, ketiganya juga ingin mengetahui
buku-buku hukum apa yang dikoleksi di
Perpustakaan MK dan arsip-arsip apa saja
yang disimpan di Perpustakaan MK itu.
Kelly memulai diskusi itu dengan
menanyakan apakah di koleksi buku-buku
di Perpustakaan MK hanya berbentuk
cetak saja atau ada dalam bentuk file digital
juga. Menanggapi pertanyaan itu, Mahfud
menjelaskan bahwa Perpustakaan MK juga
memiliki soft copy dari beberapa buku
koleksinya. Selain itu Mahfud kembali
menjelaskan koleksi di Perpustakaan MK
mencakup buku-buku terkait Hukum Tata
Negara, Administrasi Negara, Politik, dan
Sosial. Di Perpustakaan MK juga terdapat
putusan-putusan MK dalam bentuk cetak.

Humas MK

Sodiki kemudian menambahkan,
bahwa selain dalam bentuk cetak, putusanputusan MK serta risalah-risalah sidang
di MK bisa dilihat dan diunduh dari situs
MK. Situs MK yang beralamat di www.
mahkamahkonstitusi.go.id itu ditegaskan
oleh Sodiki dapat diakses oleh siapapun.
”Website MK itu sudah lengkap. Ada
putusan-putusan MK, risalah, berita-berita
tentang MK juga ada,” ujarnya.
Satu hal lagi yang dianggap maju dari
MK, yaitu setelah putusan dibacakan, para
pihak yang berperkara langsung diberikan
putusan yang sama. ”Itu meminimalisasi
adanya pemalsuan kalimat atau apa pun di
dalam putusan itu,” tegas Mahfud.
Kerja Sama
Sedikit berbeda dengan Perpustakaan
di MK, Law Library of Congress di AS
tidak hanya memiliki buku tentang hukum
tetapi juga mengoleksi hasil analisis hukum
dan analisis kasus-kasus hukum atau
kasus konkrit. ”Analisis yang dilakukan
bisa atas permintaan Kongres AS atau
permintaan dari publik,” ujar Kelly yang
diterjemahkan oleh William.
Kelly melanjutkan bahwa Law
Library of Congress dapat ditugaskan
untuk mencari dokumen-dokumen yang
terkait dengan risalah keluarga, seperti
akta lahir maupun surat nikah.

Kelly juga menjelaskan Law Library
of Congress memiliki satu sistim bernama
THOMAS. Sistim ini merupakan sisitim
penyedia informasi legislatif federal yang
diperuntukan untuk publik. THOMAS
menyediakan informasi-informasi berikut,
undang-undang,
rancangan
undangundang, aktifitas parlemen, risalah
perundingan parlemen, jadwal kegiatan
parlemen, dan sebagainya. Tidak hanya
mengenai informasi Parlemen AS, di
THOMAS tersedia 240 yurisdiksi dari 240
negara.
Mendengar hal itu, Mahfud
mengatakan bahwa ia tertarik dengan sistim
yang dimiliki Law Library of Congress.
“Mungkin tidak MK masuk, diberi space
di THOMAS untuk memasukkan datadata atau informasi-informasi tentang MK
di Indonesia?” tanya Mahfud.
Pertanyaan Mahfud langsung dijawab
positif oleh William. William mengatakan
hal yang dimintakan Mahfud bisa saja
dilakukan karena memang rencana Law
Library of Congress untuk memasukan
informasi-informasi hukum dari tiap-tiap
negara namun masih terkendala dengan
cakupan wilayah yang luas.
Untuk mendukung rencana MK
dan Law Library of Congress itu, Mahfud
mengatakan akan segera mengirimkan
staf IT MK untuk mempelajari sistim
yang dimiliki Law Library of Congress
itu. “Nanti akan kami kirim staf IT kami
ke sana untuk mempelajari sistem dan
menginformasikan apa yang bisa diupdate dari MK,” janji Mahfud. (Yusti
Nurul Agustin/mh)
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Mahasiswa FH UI Kuliah Bersama Hakim Maria Farida
Hakim Konstitusi Maria Marida Indrati memberikan
”kuliah” kepada mahasiswa Fakultas Hukum UI
yang bertandang ke MK, Jumat (2/12).

H

akim Konstitusi yang juga
Guru Besar Luar Biasa
Ilmu Perundang-Undangan
Universitas Indonesia (UI),
Maria Marida Indrati memberikan
”kuliah” kepada 19 mahasiswa Fakultas
Hukum UI yang bertandang ke Mahkamah
Konstitusi (MK), Jumat (2/12). Maria
menyampaikan materi seputar MK dan
peraturan perundang-undangan dalam
sistim hukum di Indonesia. Meski hanya
19 orang yang hadir dalam ”perkuliahan”
kali ini, para mahasiswa aktif bertanya
kepada Maria.
”Selamat datang di ’Kampus MK’,”
ujar Maria membuka percakapan seraya
bergurau kepada para mahasiswa yang
datang dari universitas almamaternya.
Maria bergurau seperti itu karena
dia memang Guru Besar Luar Biasa
Ilmu Perundangan di UI. Namun, karena
kesibukannya sebagai hakim konstitusi,
Maria tidak sempat memberikan kuliah
secara langsung di UI. ”Tidak apa-apa
karena saya tidak bisa ke Depok, kita
bertemu di sini saja,” lanjutnya.
Perundang-Undangan
Sebagai pengantar sebelum masuk
lebih dalam membahas materi perundangundangan, Maria memulai dengan
menyatakan bahwa Pancasila bukan sumber
dari segala sumber hukum. Menurutnya,
Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukum negara Indonesia. “Kalau
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Pancasila merupakan sumber segala
sumber hukum artinya sumber hukum
Islam itu Pancasila dong, padahal kan
seharusnya Al-Quran. Begitu juga dengan
hukum adat, sumbernya hukum adat bukan
Pancasila,” jelas Maria.
Penjelasan Maria diperkuat dengan
isi Pasal 2 Udan Pasal 3 ayat (1) UU
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Pasal
2 UU tersebut menyatakan Pancasila
merupakan sumbe dari segala sumber
hukum negara. Sedangkan Pasal 3 ayat
(1) UU yang sama menyatakan UUD 1945
merupakan hukum dasar dalam peraturan
perundang-undangan.
Penempatan Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum negara
disesuaikan dengan Pembukaan UUD
1945 yang menempatkan Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara sekaligus dasar
filosofis bangsa dan negara. Dengan
begitu, setiap materi peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila.
Maria juga menjelaskan mengenai
hierarki peraturan perundang-undangan. Ia
menjelaskan bahwa pasca terbitnya UU No.
10 Tahun 2004 itu keberadaan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP
MPR) menjadi tidak jelas. Pasalnya, UU
No. 10/2004 mengeluarkan TAP MPR dari
hierarki peraturan perundang-undangan
Indonesia.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.
10/2004 jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan menjadi sebagai
berikut secara berturut-turut. 1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, 2) Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Penngganti Undang-Undang,
3) Peraturan Pemerintah, 4) Peraturan
Presiden, dan 5) Peraturan Daerah.
Namun, hirearki itu berubah
setelah UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
PerundangUndangan diresmikan. Dalam UU
Pengganti UU No. 10/2004 itu, jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan
menjadi, 1) UUD 1945, 2) TAP MPR, 3)
UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU,
4) Peraturan Pemerintah, 5) Peraturan
Presiden, 6) Peraturan Daerah Provinsi,
dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten.
Seputar MK
Maria juga sempat menjelaskan
hal-hal terkait kewenangan MK sekaligus
menjawab
pertanyaan-pertanyaan
para mahasiswa. Maria menjelaskan
bahwa ketika mengambil keputusan
terhadap satu perkara, para hakim MK
dapat menyampaikan disenting opinion
(pendapat berbeda). “Jadi pendapat hakim
MK bisa berbeda-beda terhadap satu
perkara. Itu bisa disampaikan dengan
disenting opinion. Tapi keputusan MK
tetap satu,” ujarnya.
Maria juga menyampaikan hal lain,
seperti tidak bolehnya Warga Negara
Asing (WNA) mengajukan permohonan
pengujian UU ke MK. “Kalau di negara
lain, WNA bisa mengajukan constitutional
complaint, tapi di Indonesia tidak bisa,”
jelasnya.
Di
akhir
“kuliah”,
Maria
menyemangati para mahasiswa agar berani
tampil dalam menggunakan kepintaran
yang dimiliki para mahasiswa agar suatu
saat mereka dapat menggantikan Maria
menjadi Hakim Konstitusi. (Yusti Nurul
Agustin/mh).

Ketua MK Resmikan Sekretariat IKA UII
Ketua MK Moh. Mahfud MD selaku Ketua Umum
Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam
Indonesia (IKA UII) meresmikan Sekretariat
Pengurus Pusat IKA UII, Ahad (4/12).

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
selaku Ketua Umum Pusat
Ikatan
Keluarga Alumni
Universitas Islam Indonesia (IKA UII)
meresmikan Rumah Sekretariat (kantor)
Pengurus Wilayah Jakarta dan Perwakilan
Pengurus Pusat IKA UII, di Jakarta, Ahad
(4/12), siang. Acara ini, dihadiri oleh ibu
Zaizatun Nihayati Mahfud MD, Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro
Muqoddas, Rektor UII Edy Suwandi
Hamid, Pimpinan Wilayah Jakarta IKA
UII Halim Alamsyah, dan Perwakilan
Pengurus RT/RW setempat, serta dihadiri
juga ratusan alumni di Wilayah Jakarta
dan sekitarnya.
Dalam awal sambutannya, Mahfud
MD menitipkan anggota alumni dan
Rumah Sekretariat IKA UII kepada
pengurus RT/RW setempat. Menurutnya,
sejak diresmikan Rumah Sekretariat ini,
sejumlah kegiatan akan diadakan. “Oleh
karena itu, sebagai pengurus RT dan
RW, bapak mempunyai legalitas untuk
melakukan hal apapun, dan secara hukum
harus ditindak. Bapak juga mempunyai
legalitas untuk mengatur, dan mempunyai
sesuatu yang harus ditaati oleh kami,”
imbuh Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga mengatakan
kepada alumni, khususnya masyarakat
setempat, mengapa UII bisa sebesar
ini sebagai universitas Islam? Karena,
menurutnya, dahulu Universitas ini
memang didirikan oleh bung Karno dan
bung Hatta, dan tokoh-tokoh Islam yaitu
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Wahid Hasyim, dan Abdul Kahar Muzakkir
selaku Rektor pertama UII. Semula,
menurutnya, mendirikan Universitas UII
berada di Jakarta. Kemudian, setelah
Indonesia diserang oleh Belanda tahun
1946, UII berpindah ke Yogyakarta,
karena Presiden, dan para menteri-nya
yang menjadi dosen juga pindah ke sana.
Oleh sebab itu, dengan melihat sejarah
berdirinya UII, Mahfud menginginkan,
sebagai universitas Islam, UII bertugas
untuk meng-Indonesiakan Islam, dan
bukan meng-Islam-kan Indonesia. “Dan itu
berbeda,” kata Mahfud. Meng-Indonesikan Islam artinya adalah membawa Islam
ke tengah-tengah masyarakat Indonesia
yang mempunyai budaya, yang memang
sejak awal plural.
“Jadi Islam di bawah sebagai
rohmatal lilalamin, supaya Indoesia
menjadi negara yang bernafaskan Islam,”
jelas Mahfud. Oleh karena itu, lanjutnya,
banyak orang mengatakan bahwa negara
islam memberlakukan hukum Islam,
tetapi Mahfud tidak setuju dengan istilah
itu. Yang ia setujui adalah adalah negara
Islami, dan hukum juga yang Islami.
“Sehingga tidak terlalu formal tetapi nilainilai subtansinya itu masuk,” pungkasnya.
Selain berbicara subtansi dari nilainilai Islam, Mahfud juga menceritakan
sudah adanya pengakuan tentang
keberadaan agama Islam di Indonesia.
Menurutnya, Pada zaman dahulu, Islam
tidak hadir dalam proses pengambilan
keputusan publik. Karena Islam dahulu,
di anggap “udik” atau kampungan, dan

menakutkan. Tapi sekarang, Islam sudah
menjadi tuan rumah di negeri ini, karena
faham Islam yang moderat seperti mengIndonesia-kan Islam. “Sehingga Islam
bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat
Indonesia,” jelas Guru Besar UII tersebut.
Dalam akhir penyampaiannya,
Mahfud selaku Ketua Umum berpesan
kepada seluruh Pengurus IKA UII. Pertama,
IKA UII tidak berpolitik, dan melarang
kalau ada dukung-dukungan ke partai
politik. Dan kedua, sebagai Alumni UII,
kita mempunyai tugas untuk membawah
nilai-nilai UII yang berorentasi pada kerja
yang benar sehingga cita-cita akan bisa
dicapai karena kerjaan kita bagus. Pesan
terakhir, kata Mahfud, dalam nilai-nilai keUII-an, kita harus membantu apabila suami
dan istri kita bekerja. “Jangan digangu
pekerjaan mereka, jangan di perjualkan
jabatan baik jabatan suami ataupun istri,”
pesan Mahfud.
Sementara, dalam tausiyah yang
disampaikan oleh Busyro Muqoddas, ia
menyitir doa dari Nabi Ibrahim bahwa
“berikan aku hikmah dan masukan aku
dalam golongan orang-orang soleh ketika
aku tidak menjabat lagi.” Doa seperti itu,
benar-benar nyata ketika tokoh UII Abdul
Kahar Muzakkir wafat. Dalam peristiwa
itu, banyak yang bertakziyah ke sana.
“Allahuakbar, yang bertakziah ke Kota
Gede (jenazah disemayankan) luar biasa
banyaknya, sampai saya sendiri tidak
bisa masuk,” ungkap Busyro. Kenapa
hal tersebut bisa terjadi? Pak Kahar
adalah salah satu sosok yang benar-benar
berwibawa, “bukan persoalan jabatanya
tetapi keteladannya.”
Sebelum itu, sambutan mewakili UII
disampaikan oleh Edy Suwandi Hamid.
Dalam penyampainya ia mengatakan
bahwa dengan adanya kantor ini, paling
tidak akan bermanfaat dalam konteks
komunikasi antar Alumni, dan untuk bisa
menjalin silaturahmi yang lebih baik,
serta menjalin networking. Tempat ini,
menurutnya, bisa juga membahas isu-isu
lokal yang terkait dengan ke-UII-an dan
pendidikan. (Shohibul Umam/mh)
Desember 2011 KONSTITUSI
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Ketua MK Kembali Bicara “Jual Beli Pasal”
Ketua MK Moh. Mahfud MD
menerima cinderamata lukisan,
saat memenuhi undangan Redaksi
VIVAnews.com di Gedung Menara
Standard Chartered, Jakarta, Senin
(5/12).
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B

anyak hal yang disampaikan
oleh
Ketua
Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD,
saat memenuhi undangan
Redaksi VIVAnews.com di Gedung
Menara Standard Chartered, Jakarta, Pukul
12.00 WIB, Senin (5/12). Dalam hal ini,
Mahfud menjelaskan bahwa berkenaan
dengan kasus “jual beli pasal” di Dewan
Perwakilan Rakyat, menurutnya, tidak
bisa terbantahkan oleh apapun.
”Sampai sekarang pun (kasus
dugaan jual beli pasal, Red) masih tetap
ada. Jangankan di DPR, di pengadilan pun
ada,” jawab Mahfud MD saat menanggapi
pertanyaan dari VIVAnews.com terkait
dengan mengapa isu jual beli pasal hanya
sekedar wacana. Hadir dalam pembicaran
itu, Pimpinan Redaksi dan jajaran
pimpinan VIVAnews.com.
Oleh karena itu, Mahfud MD
mengharapkan kepada Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi Abraham Samad
selaku Ketua KPK yang baru, bisa
membongkar kasus terkait dengan jual beli
pasal di DPR. ”KPK kan sudah memanggil
orang-orang Badan Anggaran DPR. Yang
dipanggil ke KPK, kan semua kasus itu,”
tutur Mahfud.
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Lebih penting lagi, Mahfud
menceritakan bahwa praktik jual beli pasal
di DPR sudah lama terjadi. Dahulu, di
zaman Orde Baru pernah ada berita kasus
Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief yang
memberikan sekian miliar rupiah untuk
membayari anggota DPR untuk tidur di
hotel, dan membahas undang-undang. ”Itu
bukan lagi rahasia umum karena sudah
dimuat di koran-koran. Cuma, waktu itu,
kalau Presiden Soeharto bilang bukan
masalah, kan langsung selesai. Tapi untuk
sekarang lebih lagi, dan saya berani saja
mengungkapnya,” ucap Mahfud.
Selain itu, kalau berbicara mengenai
bukti, kata Mahfud, bukti-bukti terkait
dengan jual beli pasal sudah berupa
putusan pengadilan. ”Dan ketika berbicara
indikasinya, Wa Ode Nurhayati (politisi
PAN) dipanggil saja,” pintanya. ”Dia kan
punya data,” ungkap Menteri Pertahanan
RI tahun 2000-2001 itu.
Ketua KPK Baru
Menanggapi pertanyaan terkait
dengan terpilihnya Ketua KPK, Abraham
Samad? Mahfud mengakui, Abraham
Samad,
bukanlah
kandidat
yang
diperhitungkan untuk menjadi Ketua KPK.
”Justru karena faktor itu, saya berharap

iya, dia (Abraham Samad) terpilih karena
kecelakaan kompromi saja. Tidak ada yang
memperhitungkan dia,” ucap Mahfud.
Dengan kejadian ini, Mahfud
melihat, hal itu justru menjadi nilai
tambah bagi Abraham Samad, karena
dia tidak memiliki ikatan apapun dengan
DPR. Dengan keadaan seperti itu, Mahfud
berharap penuh kepada Abraham, supaya
bisa memberantas korupsi yang ada di
Indonesia. “Saya katakan, dia (Abraham)
hasil kompromi yang terjadi karena
kecelakaan. Bukan kompromi yang
disadari sejak awal, bahwa ini orang
baik,” ujar Guru besar Universitas Islam
Indonesia itu.
Pertanyaan selanjutnya kembali
dilontarkan oleh VIVAnews.com. Kali ini,
pertanyaan terkait dengan sikap seperti
apa yang dilakukan oleh Mahfud ketika
di calonkan sebagai calon Presiden tahun
2014? Dalam jawabanya, Mahfud MD
mengatakan bahwa masalah terkait dengan
pemilihan Presiden tahun 2014, kita harus
menunggu, biarlah waktu berjalan dengan
sendirinya. ”kita menunggu saja terkait
masalah tersebut. Biarkan sejarah berjalan
menurut hukumnya sendiri,” jawab
Mahfud MD. (Shohibul Umam/mh)

Kunjungan Pelajar International Islamic Education
Council

Humas MK/Yogi Dj

Pelajar International Islamic Education Council (IIEC) Jakarta, yang berkunjung ke MK, Selasa (6/12) sedang mendengarkan penjelasan terkait wewenang dan kewajiban MK.

P

ara pelajar International Islamic
Education
Council
(IIEC)
Jakarta - setingkat SMP dan
SMU - mengunjungi Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Selasa (6/12) siang.
Kedatangan mereka diterima langsung
oleh Kepala Bagian Persidangan MK
Muhidin, yang kemudian melanjutkan
dengan menyampaikan materi maupun
hal-hal terkait Mahkamah Konstitusi,
misalnya mengenai UUD 1945, Pancasila,
dan sebagainya.
Dalam kesempatan itu, Muhidin
menjelaskan perjalanan panjang UUD 1945
sejak dibentuk, terjadi dinamika pada 1949
dan 1950, mengalami amandemen pada
1999-2002, hingga lahirnya Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)
pada 13 Agustus 2003.
Seiring bergulirnya waktu, Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
berganti menjadi Negara Serikat pada
1949. Undang-undangnya pun menjadi
Konstitusi RIS. Selanjutnya, pada tahun
1950 bentuk negara Indonesia kembali ke
negara kesatuan, dengan UUDS 1950.
Setelah berjalan beberapa waktu
semenjak
diberlakukannya
UUDS
1950, maka pada 1955 negara Indonesia
membentuk
konstituante.
Hingga
akhirnya dikeluarkanlah Dekrit Presiden
pada 5 Juli 1959 dan menyatakan negara
Indonesia kembali kepada UUD 1945.
Masa 1959-1965 merupakan masa
orde lama. Kemudian mulai 19651997 merupakan masa era orde baru.
“Sampai akhirnya terjadi Reformasi
1998, lalu pada 1999-2002 dilakukan
amandemen UUD,” jelas Muhidin.
Selain menjelaskan perjalanan UUD

1945 dari awal sampai sekarang, Muhidin
juga menuturkan seputar wewenang
dan kewajiban Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia. Wewenang MK
adalah 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.
“Selain itu ada ciri khas MK, yaitu
kewajiban MK memberikan putusan
atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut UUD,” ucap Muhidin.
Kewajiban MK tersebut 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)
Desember 2011 KONSTITUSI
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Hakim Harjono Berikan Materi tentang MK kepada
Mahasiswa Universitas Islam As-Syafi’iyah
Hakim Konstitusi Harjono
sampaikan kuliah hukum acara
MK di hadapan mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas
Islam As-Syafi’iyah (UIA) ke
MK, Selasa (6/12).

H

akim Konstitusi, Harjono
menerima kunjungan kepada
para mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam AsSyafi’iyah (UIA) ke Mahkamah Konstitusi
(MK), Selasa (6/12). Mahasiswa yang
mengenakan jaket almamater berwarna
hijau itu mendapat materi seputar hukum
acara di MK dan hal lainnya tentang MK.
”Awalnya orang tidak tahu tentang
MK. Tapi akhirnya lewat putusanputusannya, masyarakat jadi tahu tentang
MK dan apa saja kewenangannya,” ujar
Harjono memulai pemaparannya.
Harjono
melanjutkan
bahwa
berperkara di MK murah biayanya, mudah
prosesnya, dan cepat. Ia menjelaskan
bahwa murah biaya berperkara di MK
karena tidak dipungut uang sedikitpun
ketika para Pemohon mengajukan
permohonan. Ketika persidangan sudah
dimulai, tidak ada satupun biaya yang juga
harus dikeluarkan oleh berbagai pihak
yang berperkara. “Yang bikin mahal itu
biaya advokat lalu biaya mendatangkan
saksi ke Jakarta dari Papua misalkan.
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Kalau di MK-nya tidak dipungut biaya
sedikitpun,” tegasnya.
Sebenarnya, ungkap Harjono, para
saksi perkara Pemilu bisa tidak datang
ke MK di Jakarta untuk memberikan
kesaksian. Para saksi bisa memberikan
kesaksian melalui fasilitas video conference
(vicon) yang berada di fakultas-fakultas
hukum di 33 universitas di Indonesia.
Proses berperkara di MK, lanjut
Harjono, juga terhitung cepat dan tidak
berbelit-belit. Untuk perkara Pemilu
ataupun Pemilukada, disediakan waktu
14 hari untuk menyelesaikan satu perkara.
Dari proses pengajuan ke persidangan
juga tidak membutuhkan waktu lama.
Para pihak nantinya akan segera dikabari
kapan persidangan pertama dimulai dan
selanjutnya.
Adanya laman MK yang beralamat
di www.mahkamahkonstitusi.go.id juga
disinggung oleh Harjono. Ia mengatakan
segala informasi tentang MK bisa dilihat
di laman tersebut. ”Jadwal sidang, risalah
sidang, putusan sidang MK semua bisa
dilihat di website MK,” jelasnya.

Beralih soal independensi hakim
konstitusi, Harjono meyakinkan para
mahasiswa bahwa indenpendensi hakim
konstitusi tidak usah diragukan. Pasalnya,
selain sosok para hakim konstitusi
yang terpercaya, MK juga menerapkan
peradilan yang bebas dan independen.
Meski para hakim konstitusi berasal dari
DPR, Pemerintah, maupun MA, ketika
sudah menjadi hakim konstitusi mereka
sudah terlepas dari ”latar belakangnya”
itu.
Independensi para hakim konstitusi
terlihat dari putusan MK yang memuat
disenting opinion. Hal itu terjadi ketika ada
hakim konstitusi memiliki sikap berbeda
terhadap satu perkara yang diputuskan.
”Sembilan orang punya pendapat masingmasing. Saya bisa berpendapat berbeda
dengan hakim konstitusi lainnya, termasuk
juga dengan ketua MK. Putusan MK adalah
pendapat MK. Sedangkan pendapat saya
yang saya ucapkan tidak menjadi pendapat
MK,” tutupnya. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Ketua MK: Dahulu, Bicara tentang UUD 1945 Bisa
Dihukum
Ketua MK Moh. Mahfud MD
sampaikan ceramah dalam
seminar politik yang diadakan
Centre For Strategic And
Internasional Studies (CSIS)”
di Hotel Four Seasons, Selasa
(6/12).

B

erbagai peristiwa akhir-akhir
ini
menunjukkan
bangsa
Indonesia masih mempunyai
berbagai kemajuan. Sehingga
harus ada optimisme untuk kemajuan
yang lebih panjang lagi. Walaupun optimis
dengan sedikit demi sedikit.
Demikian disampaikan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
saat memberi sambutan tentang ”Refleksi
13 Tahun Reformasi” dalam acara Seminar
Politik bertema ”Selamat Tinggal Politik
Transaksional, Selamat Datang Politik
Bermartabat” di Hotel Four Seasons,
Selasa (6/12) Jakarta.
Acara ini diselenggarakan oleh
Centre For Strategic And Internasional
Studies (CSIS), dihadiri oleh sejumlah
tokoh nasional, diantaranya Eksekutif
CSIS Rizal Sukma, Rektor Universitas
Paramadina, Anies Baswedan, dan puluhan
peserta yang mengikuti acara tersebut.
Mahfud mengatakan bahwa dahulu
banyak orang yang menyatakan reformasi
muncul dari kampus-kampus. Namun,
kalau ingin memperbaiki keadaan harus
memperbaiki sistem politik, menata
struktur politik, dan kuncinya adalah
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amandemen UUD 1945. Dahulu UUD
1945 adalah sumber dari masuknya
otoriterisme kekuasaan. Namun, Presiden
Soekarno,
tidak
memperbolehkan
berbicara terkait dengan UUD 1945,
termasuk juga Presiden Soeharto. ”Kamu
boleh berbicara apapun tetapi jangan
berbicara tentang UUD, kecuali orang itu
mau dihukum,” tutur Mahfud.
Mahfud juga juga mengakui, UUD
1945 yang disahkan tidak mungkin bisa
disepakti oleh semua orang. Hal senada
juga disampaikan dalam pidato Presiden
Soekarno. Dalam pidatonya, menurut
Mahfud, UUD 1945 kita sahkan terlebih
dahulu, besok kita ubah. ”Oleh karena
itu, tidak mungkin semua bisa disetujui.
Maka, kita dalam dunia akademik, apa
yang sudah berlaku mari kita tegakkan,”
ajak Mahfud.
Selain
menjelaskan
tentang
amandemen, Mahfud juga menjelaskan
“Penghapusan
Dwifungsi
ABRI.”
Menurutnya, ABRI dinilai keluar lebih
cepat yaitu tahun 2004, padahal melihat
rencana semula adalah tahun 2009.
Kemidian mengenai ”Penegakan
Supremasi Hukum, Penghormatan HAM,

dan Pemberantasan KKN (korupsi kolusi
dan nepotisme). Kata Mahfud, Penegakkan
hukum di Indonesia sudah ada kemajuan
terhadap perlindungan HAM. ”Terutama
instrumen hukumnya, baik dalam
bentuk aturan maupun institusi-institusi
perlindungan HAM itu sudah banyak,”
jelasnya.
Hal tersebut, kata Mahfud, sangat
berbeda dengan zaman Presiden Soeharto.
Menurutnya, saat menjelang konferensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden
Soeharto selalu melobi supaya dalam
agenda konferensi tidak membicarakan
tentang pelanggaran HAM. ”Namun,
walapun
sekarang
tidak
adanya
pelanggaran HAM secara terstruktur
atau vertikal, tapi saat ini justru terjadi
pelanggran HAM terjadi secara horisontal
antara orang dan orang. Sehingga menjadi
sulit, karena mereka saling tersandera,”
jelas Mahfud.
Tiga agenda refomasi yang lain
adalah ”Penataan Politik Hubungan
Pusat dan Daerah dengan Otonomi Luas,
dan Kebebasan Pers, serta Mewujudkan
Kehidupan Demokrasi.” (Shohibul Umam/
mh)
Desember 2011 KONSTITUSI
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Ketua MK: Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi
Hanya Wacana
Ketua MK Moh. Mahfud MD menerima
cinderamata usai acara Deklarasi
Nasional Menuju Indonesia Bangkit:
Birokrasi Bersih dan Melayani, Kamis
(8/12) siang di kampus UI, Depok.

L

angkah yang tepat dalam
upaya membenahi birokrasi
di Indonesia agar bersih dari
praktik KKN adalah melakukan
tindakan. “Saya pikir, semua teori sudah
saya sampaikan terkait birokrasi. Teoriteori sudah habis saya sampaikan, tapi tetap
saja praktik-praktik KKN dalam birokrasi
di Indonesia tidak berkurang,” kata Ketua
MK Moh. Mahfud MD mengatakan
kepada para hadirin dalam acara Deklarasi
Nasional Menuju Indonesia Bangkit:
Birokrasi Bersih dan Melayani pada
Kamis (8/12) siang di kampus UI, Depok.
Mahfud menuturkan, ketika ia
menerima surat untuk hadir di acara ini,
mulanya ia tidak bersedia hadir karena
ia sudah tidak tahu lagi teori apa yang
akan disampaikannya terkait pembenahan
birokrasi di Indonesia.
“Tapi karena saya terus ‘dirayu’
oleh Mbak Dewi Aryani agar saya mau
datang, akhirnya saya bersedia hadir,” kata
Mahfud seraya tertawa kecil.
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Mahfud mengatakan, saat ini ia
lebih tertarik mengurusi pekerjaannya
dalam penegakan hukum, ketimbang
berceramah soal birokrasi bersih. “Urusan
saya penegakan hukum. Saya sudah tak
punya bahan soal birokrasi yang bersih,”
ujar Mahfud.
Ditambahkan Mahfud lagi, di
Indonesia sudah terlalu banyak orang
yang berbicara masalah korupsi dalam
birokrasi, namun nyatanya hanya wacana.
Begitu banyak tokoh yang menyuarakan
anti korupsi, mengutuk korupsi, namun
ketika diberi kepercayaan memimpin
suatu lembaga, tokoh itu malah melakukan
korupsi hingga masuk penjara.
“Tokoh itu ada yang berasal dari
LSM, praktisi hukum, bahkan ulama,”
kata Mahfud apa adanya.
Sementara itu Guru Besar UI bidang
Ilmu Administrasi, Prof. Azhar Kasim
juga memberikan testimoninya seputar
birokrasi di Indonesia. Dijelaskan, Azhar,

birokrasi adalah suatu instrumen penting
negara.
“Tetapi, di Indonesia ternyata
menilai perbaikan birokrasi adalah
suatu hal yang berat dan lamban serta
pemerintah cenderung tidak sensitif. Ini
mengakibatkan Indonesia mengalami
krisis. Oleh sebab itu, dengan deklarasi
ini, birokrasi harus ditata kembali tentunya
dengan konteks menuju pembangunan,”
ungkap Azhar.
Sejumlah deklarator yang hadir,
lima diantaranya adalah Mahfud selaku
perwakilan yudikatif, Dewi Aryani sebagai
anggota DPR, Putri Wardani selaku
pengusaha, Joko Widodo sebagai walikota
Solo, Teten Masduki sebagai tokoh
pemberantasan korupsi. Selain itu, hadir
pula tokoh dan senior gerakan perubahan
birokrasi dan turut serta sebagai deklarator
yaitu Prof. Dr Sofian Effendi, Sarwono
Kusumaatmadja, dan banyak lagi sejumlah
politisi, birokrat dan lainnya. (Nano Tresna
A./mh)
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Kunjungan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
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Peneliti MK Abdul Goffar, memberikan kuliah singkat seputar latar belakang dibentuknya MK di hadapan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkunjung ke
MK, Senin (12/12).

L

atar belakang dibentuknya
MK juga dipengaruhi gerakan
reformasi 1998. Salah satu
tuntutan
reformasi
adalah
menciptakan sebuah negara yang tidak
otoriter. Hal ini didasarkan pada masa
pemerintahan Presiden RI beberapa
tahun lalu, seperti Presiden Soekarno
dan Presiden Soeharto yang di akhir
pemerintahannya cenderung otoriter.
“Selama 25 tahun memimpin, Bung
Karno pada awalnya sangat demokratis
namun pada ujung jabatannya malah
otoriter. Demikian pula Pak Harto yang
memimpin Indonesia selama 32 tahun, pada
mulanya sangat demokratis tapi kemudian
juga menjadi otoriter,” urai Abdul
Goffar, Peneliti MK, saat memberikan
kuliah singkat kepada mahasiswa UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin
(12/12).
Dikatakan
Goffar,
adanya
pemerintahan yang otoriter di Indonesia,
karena hal itu dibenarkan secara teori
bahwa kekuasaan itu cenderung untuk

disalahgunakan. Termasuk kekuasaan
yang absolut, akan memunculkan
penyalahgunaan yang lebih hebat lagi.
“Kekuasaan yang absolut ternyata
dibenarkan oleh UUD 1945. Model sistem
ketatanegaraan sebelum perubahan UUD
1945, kedaulatan ada di tangan rakyat
dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.
Seperti tercantum dalam Pasal 2 Ayat
(1) UUD 1945 sebelum perubahan UUD
1945,” papar Goffar.
Goffar melanjutkan, sebelum terjadi
reformasi 1998, kekuasaan seratus persen
yang diberikan rakyat melalui pemilu,
diberikan pula seratus persen kepada
Presiden. Selanjutnya, dalam praktiknya
Presiden membagikan kekuasaan kepada
DPA, DPR dan kepada lembaga-lembaga
tinggi negara lainnya.
“Padahal
semestinya
Presiden
setingkat dengan DPR, MPR, BPK, dan
lembaga tinggi negara lainnya,” ucap
Goffar.
Tetapi kenyataannya, karena Presiden
memegang mandataris MPR, maka dia
memegang seratus persen kekuasaannya

yang kemudian didistribusikan ke lembaga
lain. Itulah yang terjadi selama masa
Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
Selain itu, lanjut Goffar, Pasal 10
UUD 1945 sebelum perubahan UUD
1945 menyebutkan “Panglima Tertinggi
di Indonesia adalah Presiden”. Dalam
konteks tongkat komando, yang namanya
TNI, tetap satu komando. Secara otomatis,
yang menentukan anggota ABRI menjadi
anggota MPR adalah Presiden.
Lebih lanjut Goffar menerangkan
mengenai pengertian living constitution,
sebagai ‘sebuah konstitusi yang hidup’.
“Hal inilah yang kemudian
menggelayuti pikiran kita bersama, apakah
Indonesia memiliki sebuah konstitusi
yang hidup? Maksud konstitusi yang
hidup adalah sebuah konstitusi yang bisa
menyesuaikan zaman, konstitusi yang tidak
lekang dimakan waktu, sebuah konstitusi
yang bisa ditegakkan,” tandasnya. (Nano
Tresna A./mh)
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Ketua MK Mendorong Ratifikasi Statuta Roma 1998
Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi keynote
speech Peluncuran dan Bedah Buku ”Statuta Roma
1998 tentang Mahkamah Pidana International,
Dalam Kerangka Hukum Pidana International dan
Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional,”
karya Prof. Muladi, Selasa (12/12).

B

anyaknya permasalahan yang
harus dihadapi, menyebabkan
Bangsa
Indonesia
belum
meratifikasi Statuta Roma
1998. Namun untuk sekarang, kita harus
mendorong Statuta Roma 1998 untuk
diratifikasi. Demikian disampaikan oleh
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh.
Mahfud MD saat menjadi keynote speech
dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku
berjudul, ”Statuta Roma 1998 tentang
Mahkamah Pidana International, Dalam
Kerangka Hukum Pidana International
dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana
Nasional,” karya Prof. Muladi selaku
Mantan Gubernur Lemhanas dan Pakar
Hukum Pidana, di Gedung Dwi Warna
Purwa Lemhanas RI, Jakarta.
Acara yang di selenggarakan hari
Selasa (12/12) tersebut, dihadiri oleh para
tokoh nasional di antaranya, mantan Hakim
Konstitusi H.A.S Natabaya, Hikmahanto
Juwana (Gurus Besar FH UI), Ifdal
Kasim (Ketua Komnas HAM), Let. Jend.
TNI (Purn) Agus Wijoyo, Caheruman
Harahap (Ketua Komisi II DPR RI), Azis
Syamsudin (Wakil Ketua Komisi III DPR
RI), dan ratusan peserta yang mengikuti
acara tersebut.
Mahfud juga menambahkan bahwa
dorongan untuk meratifikasi itu timbul,
dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu pertama
adalah tata kelola negara sekarang ini
dinilai sudah lebih baik, sudah jauh lebih
siap untuk menerima Statuta Roma 1998,
”dan kita juga harus mengakui bahwa
setelah adanya reformasi, hampir tidak
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terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi
Manusia) yang struktur dilakukan oleh
negara,” ucapnya.
Oleh sebab itu, kata Mahfud,
pentingnya supaya diratifikasi adalah agar
tidak terjadi kejadian-kejadian seperti di
masa lalu, dan untuk menyosong masa
depan dengan politik hukum dan HAM
yang lebih baik. ”Sebab bukan tidak
mungkin ke depan mungkin bisa terjadi
situasi di mana kita harus membuat dan
mengikuti Mahkamah Pidana Internaional
tersebut,” jelas Mahfud.
Sementara yang kedua adalah
mungkin pada suatu saat negara akan
mengalami kesulitan menghadapi konflik
horisontal antara rakyat dengan rakyat,
sehingga negara tidak berdaya. ”Maka pada
akhirnya, Mahkamah Pidana International
harus turun kalau sudah terjadi konflik
horisontal yang bersifat masif dan
menyangkut tanggung jawab negara bagi
perlindungan HAM,” urai Mahfud.
Di samping keinginan untuk
mendorong ratifikasi statuta Roma 1998
tersebut, Mahfud juga mengomentari
sambutan dari Muladi yang disampaikan
oleh Dia Sulistyani selaku putri Muladi.
Dalam sambutannya, kata Mahfud,
dia merasa ada beban moral, merasa
mempunyai hutang terhadap bangsa
Indonesia, terkait dengan ratifikasi Statuta
Roma 1998, dikarenakan statuta tersebut
sampai sekarang belum diratifikasi di
Indonesia.
Lanjut Mahfud mengatakan, bahwa
sebagai ilmuwan dan pejuang HAM,

Muladi mempunyai keinginan agar Statuta
Roma 1998 diratifikasi. Tetapi pada saat
itu, katanya, ada tantangan besar juga dari
dalam, “dan andaikata dirafikasi mungkin
kita yang mempunyai masalah besar. Di
mana Mahkamah Pidana International
akan ikut campur dalam penyelesaian
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
ada di masa lalu,” tutur Mahfud.
Pada masa lalu memang rencananya
Statuta Roma 1998 akan diratifikasi, akan
tetapi di dalam negeri belum sepakat
tentang bagaimana menyelesaikan kasuskasus yang ada, “maka disanalah akan
terjadi persoalan yang besar,” pungkas
Mahfud MD. “Dan disanalah saya pahami,
kenapa Muladi merasa berutang pada
bangsa ini.”
Selain itu, kata Mahfud, mengapa
pada waktu reformasi banyak orang yang
memikirkan tentang perlindungan HAM
ditanggapi dengan sungguh-sungguh, dan
harus dilakukan dengan amandemen UUD
1945? Karena, menurutnya, pemerintah
otoriter yang terbangun pada waktu Orde
Baru, dilakukan dengan manipulasimanipulasi terhadap konstitusi. ”Sehingga
pada waktu itu, banyak sekali pelanggaranpelanggaran HAM yang terjadi di negara
ini. Dan, begitu masa orde baru jatuh,
agenda yang paling penting adalah
mengamendemen UUD 1945 yang sudah
bagus itu,” ucap Mahfud.
Lebih dari itu, kata Mahfud,
amandemen yang sudah bagus tersebut,
diatur secara lebih pesat lagi melalui 3 (tiga)
hal yaitu jaminan HAM harus lebih jelas.
Kedua, supaya HAM terlindungi dengan
baik, maka harus ada demokrasi yang di tata
melalui lembaga-lembaga negara, seperti
yang ada sekarang. ”Untuk yang terakhir
adalah demokrasi harus dijamin dengan
tegaknya hukum, karena demokrasi tanpa
adanya nomokrasi (kedaulatan hukum),
maka akan menimbulkan anarki,” jelas
Mahfud. (Shohibul Umam/mh)

AKSI

Hakim Maria Farida Indrati Jelaskan Prosedur
Pembubaran Parpol
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpose
bersama mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, pada Selasa
(13/12) di Ruang Konferensi Pers Gedung MK.

Humas MK/Annisa Lestari

H

akim Konstitusi Maria Farida
Indrati menerima kunjungan
para mahasiswa Fakultas
Syariah dan Hukum UIN
Syarief Hidayatullah Jakarta, pada Selasa
(13/12) di Ruang Konferensi Pers Gedung
Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam
kesempatan itu Maria menerangkan
berbagai permasalahan mengenai prosedur
berperkara di MK, hingga wewenang MK,
antara lain memutuskan pembubaran
partai politik (parpol).
“Pembubaran parpol bisa diajukan
ke MK, tetapi yang berhak memohon
pembubaran parpol adalah Presiden,” jelas
Maria.
Maria
melanjutkan,
meskipun
banyak parpol yang pecah, di antaranya
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) maupun
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
tetapi tidak ada yang pernah diajukan ke
MK. Presiden yang harus mengajukan
permohonan
membubarkan
parpol
bermasalah. Alasannya, misalnya ideologi
parpol bertentangan dengan ideologi
negara, asas dan tujuan maupun program
parpol bertentangan dengan UUD 1945.
“Namun dalam praktiknya tidak ada
parpol yang ideologi, asas dan tujuannya

bertentangan dengan UUD 1945, sehingga
sampai saat ini MK belum pernah
memutuskan perkara pembubaran parpol,”
urai Maria.
Mengenai
prosedur
sidang
pembubaran parpol, ungkap Maria,
Pemohonnya adalah Pemerintah, baik
pusat dan daerah, diwakili Jaksa Agung
atau Menteri yang ditugaskan oleh
Presiden. Sedangkan Termohonnya adalah
Partai Politik yang diwakili pimpinannya,
serta didampingi Kuasa Hukumnya.
“Proses-proses selanjutnya sama
proses seperti permohonan pengujian
UU ke MK. Setelah itu dapat dilakukan
sidang terbuka, mulai dari pemeriksaan,
pembuktian para saksi dan para ahli,
hingga pengucapan amar putusan,” tambah
Maria kepada hadirin.
Dikatakan Maria lagi, kalau amar
putusan
mengabulkan
permohonan
Pemohon, maka MK menyatakan
membubarkan dan membatalkan status
badan hukum parpol yang digugat.
Selanjutnya MK meminta kepada
Pemerintah untuk menghapus parpol dari
daftar Pemerintah, maksimal 7 (tujuh) hari
sejak putusan MK diterima.
“Selain itu mengumumkan putusan

MK dalam Berita Negara, maksimal 14
(empat belas) hari sejak putusan MK
diterina,” ucap Maria.
Pada pertemuan itu, Maria juga
menjawab pertanyaan salah seorang
mahasiswa mengenai alat bukti DPR
terhadap dugaan Presiden atau Wakil
Presiden melanggar konstitusi.
“DPR bisa meminta alat bukti
dari beberapa lembaga. Berdasarkan
UUD MD3, DPR dapat meminta pihakpihak lain, baik Menteri atau Presiden
untuk datang kalau DPR mengajukan
satu pertanyaan. Kalau ada hak angket,
maka DPR bisa meminta lembaga negara
lain untuk datang untuk didengarkan
pendapatnya,” papar Maria yang juga
menjelaskan DPR bisa membuat rapatrapat dengar pendapat umum.
“DPR juga membuka diri untuk
menerima surat-surat atau tanggapantanggapan dari rakyat. Namun demikian,
DPR selektif menanggapi surat-surat yang
masuk. Kalau surat kaleng, tidak akan
ditanggapi. Tapi kalau nama dan alamat
pengirim surat jelas, maka akan ditanggapi
DPR,” tandas Maria. (Nano Tresna A./
mh)
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Pengajian Konstitusi Ketua MK Bersama Pengurus
Ponpes Se-Karesidenan Kediri

Humas MK/Ilham

Ketua MK Moh. Mahfud MD sampaikan Pengajian Konstitusi di Pondok Pesantren Al-Amien, Kediri, Jawa Timur, Jum’at (9/12).

K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD dalam
kunjungannya ke Pondok
Pesantren Al Amien, Kediri,
Jawa Timur, Jum’at (9/12), memberikan
pengajian konstitusi bersama para
pengurus pondok pesantren se-Karesidenan
Kediri, Jawa Timur, yang berlangsung di
Kasihan.
Dalam kunjungan tersebut, Mahfud
menyampaikan berbagai persoalan yang
terjadi belakangan ini, khususnya Surat
Palsu MK. Menurut Mahfud, bangsa ini
tidak bisa terus menerus menyalahkan
Polri, sebab sudah bekerja dengan
maksimal. Kesalahan itu adalah tanggung
jawab seluruh komponen bangsa yang
sudah membuat dan mendukung sistem
politik yang buruk.
Dalam kehidupan bernegara, ada
dua pilar dalam menjalankan negara,
yakni ulama dan umaro. “Ulama
sebagai pemimpin agama berperan
untuk membimbing moral masyarakat,
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sedangkan umaro bertugas untuk melayani
masyarakat,” ungkapnya. Selain itu, ada
tiga pilar dalam berdemokrasi, namun
tiga pilar itu sedang sakit karena korupsi.
Mahfud mengatakan, “Penyembuhannya
lama, negara ini bisa hancur.” Seluruh
teori untuk memberantas korupsi sudah
habis, sehingga dirinya merasa sudah
merasa bosan jika diundang untuk ceramah
mengenai anti korupsi, sebab sudah
saatnya untuk bertindak melawan korupsi.
Karena kebosanan itu serta teori
yang sudah habis, dirinya beberapa waktu
lalu melontarkan guyonan mengenai kebun
koruptor, dimana koruptor dimasukkan
kedalam tempat seperti kebun binatang
dan disaksikan oleh banyak orang. Mahfud
menambahkan,
untuk
memberantas
korupsi diperlukan pemimpin yang bersih
dan berani.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud
menceritakan bagaimana penanganan
kasus korupsi yang sudah ada putusan dari
pengadilan, namun tiba-tiba berubah. Untuk

membuktikan seorang pejabat bersalah,
maka beberapa anak buah pejabat tersebut
terlebih dahulu diadili hingga tingkat
kasasi. Namun karena perkara tersebut
pejabat itu ditetapkan sebagai tersangka,
secara tiba-tiba bawahan pejabat tersebut
dibebaskan tanpa ada proses peninjauan
kembali.
Selain itu, Mahfud juga menyinggung
kehidupan politik yang saat ini dinilai tidak
baik. Pimpinan politik, menurut Mahfud,
hampir seluruhnya masuk dengan caracara curang, namun tidak ketahuan karena
sama-sama curang. Namun Mahfud
mengingatkan kepada hadirin untuk tidak
membenci partai politik, polisi, jaksa dan
hakim. Justru dengan keadaan seperti
itu masyarakat harus bisa memperbaiki
bersama.
Dalam sesi tanya jawab, muncul
banyak pertanyaan mengenai kasus korupsi
yang tidak tuntas, yaitu kasus Century,
bagaimana perubahan yang harus dilakukan
di Indonesia, serta tatanan politik indonesia.

AKSI
Mahfud menyatakan, penyelesaian kasus
korupsi di Indonesia terhambat karena
adanya politik saling sandera. Mahfud
mengungkapkan, “Semakin besar tekanan
untuk menyelesaikan kasus korupsi, justru
menimbulkan deal-deal politik antar elit
politik. Menurutnya, jika keadaan saling
kunci ini terjadi terlalu lama, rakyat akan
bertindak untuk membuka kebuntuan itu.”
Namun demikian, sebenarnya masih
banyak polisi, jaksa dan hakim yang
masih baik dan lurus. Sayangnya mereka
tidak dapat bertindak karena ditekan dan
disingkirkan. Di sisi lain orang korupsi saat
ini justru bangga dengan perbuatannya,
dan masyarakat menjadi kebal dan
terbiasa dengan korupsi, karena banyak
berita mengenai kasus-kasus korupsi yang
besar diangkat oleh media. Hal itu justru

membuat orang menganggap remeh dan
kecil kasus korupsi yang nilainya satu-dua
milyar.
Atas
pertanyaan
atas
kasus
Century, Mahfud mengingatkan hadirin,
bahwa kasus tersebut sudah selesai dan
pelakunya sudah ditahan, bahkan BPK
saat ini sedang melakukan audit forensik
untuk membongkar kasus terebut, karena
kemungkinan ada pelaku lain yang dapat
diungkap. Mengenai kekecawaan yang
berujung dengan tuntutan untuk melakukan
perubahan karena kecewa dengan
pemerintahan yang ada, Mahfud mengajak
kepada para ulama agar tidak berpikiran
menjatuhkan pemerintah. “Kalau saat ini
dinilai jelek, menurutnya itu kesalahan
dari rakyat Indonesia mengapa ketika
pemilu memilih yang jelek,”terang Guru

Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta
ini.
Sistem
presidensiil
justru
menghendaki posisi presiden harus
kuat. Mahfud menegaskan, “Kita juga
tidak boleh menimpakan kesalahan pada
seseorang, sebab sistemnya sudah seperti
itu. Revolusi justru mahal ongkosnya,
bahkan Indonesia bisa saja hilang karena
tindakan itu.” Mahfud juga mengajak
kepada para pengurus pondok pesantren
yang hadir dalam kesempatan itu,
untuk berdoa agar revolusi tidak terjadi.
Usai kegiatan di Pondok Pesantren Al
Amien, Mahfud MD menyempatkan diri
mengunjungi pengasuh Pondok Pesantren
Lirboyo Kediri Kyai Haji Idris. (Ilham
WM/mh)

Ketua MK: Bekerjalah dengan Baik, Benar, dan Jujur
Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam acara dialog
dengan civitas akademika Universitas Islam Kadiri
(Uniska), Jum’at (9/12).

B

ekerjalah dengan baik, benar dan
jujur,” kata Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD
kepada perwakilan mahasiswa
Universitas Islam Kadiri, Uniska, Jum’at
(9/12). Mahfud menambahkan, jika kita
sudah melakukan hal-hal itu, maka Tuhan
akan membantu dengan cara-Nya. Nasihat
tersebut disampaikannya dalam acara
dialog dengan civitas akademika Uniska,
dalam rangkaian kegiatan kunjungan di
kota Kediri.

Humas MK/Ilham

Mahfud mengungkapakan, Uniska
akan selalu masuk dalam catatan sejarah
karirnya di dunia akademik, karena dirinya
pernah menjadi rektor selama empat tahun
di universitas tersebut. Menurutnya, ada
kesan di masyarakat bahwa politik itu
jelek, namun tidak selamanya politik
itu jelek, karena dirinya menjadi rektor
Uniska karena hasil hubungan politiknya.
Selain itu, politik merupakan bagian
hidup dari masyarakat, hanya ada tiga
pilihan dari politik yang harus ditentukan

oleh masyarakat yaitu mendukung,
meolak, atau tidak perduli. Dan orang
harus bertanggung jawab terhadap
pilihannya itu.
Secara
jujur
Mahfud
mengungkapkan,
hingga
saat
ini
dirinya masih mengenang empat tahun
perjalanannya menjadi rektor Uniska.
Bahkan karena perjalanannya itu, dirinya
menjadi semakin dekat dengan dunia
pondok pesantren dan berpengaruh
pada hidupnya. Pondok pesantren yang
nampak gagah karena kemerdekaan dan
kesederhanaannya itulah yang berpengaruh
dalam hidupnya. Secara tegas Mahfud
meminta kepada mahasiswa idealisme
pondok pesantren itu untuk dijadikan
panutan dalam bekerja. (Ilham WM/mh)
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Ketua MK Pembicara Utama Seminar Internasional
STAIN Kediri
Ketua MK Moh. Mahfud MD pembicara
utama Seminar bertema “Tantangan
dan Peluang Hukum Islam dalam
Pembangunan Politik Hukum dan
Penegakkan Konstitusi” di Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Kediri, Jum’at (9/12).

K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD menjadi
pembicara utama Seminar
Internasional Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, yang
mengangkat tema “Tantangan dan Peluang
Hukum Islam dalam Pembangunan Politik
Hukum dan Penegakkan Konstitusi”,
Jum’at (9/12) di aula kampus STAIN
Kediri.
Mahfud dalam kesempatan tersebut
banyak memberikan pandangan terkait
Islam dan Konstitusi di Indonesia. Kalimat
“Ketuhanan Yang Maha Esa” ditegaskan
Mahfud merupakan kalimat tauhid. Hal
tersebut merupakan hasil perdebatan
Sukarno dengan Natsir mengenai dua
paham hubungan antara agama dan negara,
yakni negara sekuler dan teokrasi. “Makna
kalimat ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’
sebagai kalimat tauhid sendiri merupakan
hasil pemahaman tokoh Muhammadiyah
kala itu, Ki Bagus Hadi Kusumo,” ungkap
pria kelahiran Pamekasan itu. Dengan
kalimat tersebut, Indonesia memosisikan
diri bukan sebagai negara agama dan
bukan pula sebagai negara sekuler, namun
sebagai negara Pancasila.
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Indonesia tidak memberlakukan
hukum agama, tapi melindungi warga
negara untuk melaksanakan hukum agama.
Mahfud juga menceritakan, penghapusan
kata syariat Islam dari konstitusi karena
dirasa tidak adil, karena dengan begitu
hukum agama-agama lain juga harus
dicantumkan dalam konstitusi.
“Semestinya kita bersyukur, karena
ada rekayasa Allah untuk mencoret tujuh
kata tersebut. Karena jika tidak, maka
akan muncul faksi-faksi di Indonesia,
karena mazhab apa yang akan digunakan
sebagai landasan hukum. Sedangkan
hukum sendiri menghendaki adanya
kepastian hukum,” ungkap Mahfud. Di
sisi lain, manusia ditakdirkan berbeda,
kalau Allah ingin berkehendak seluruh
manusia menjadi Islam, hal tersebut bisa
dilakukan Allah dengan mudah. Maka dari
itu, perbedaan sejatinya adalah kehendak
Allah kepada manusia.
Mahfud menegaskan, ada tiga
patokan berlakunya hukum Islam tanpa
harus menyebutkan dalilnya, yang pertama
kesatuan asal-usul manusia, kedua
“kalimatun sawa” yang berarti universalitas
nilai-nilai Islam yaitu keadilan, dan ketiga

adalah “hanifiatus samhah”, yaitu lurus
dan toleran. Pancasila sendiri modus
vivendi dalam bahasa latin, atau sebagai
mitsaqon gholidzo yang dalam bahasa
Arab merupakan kesepakatan, akad atau
perjanjian bangsa Indonesia untuk hidup
bersama. Hal tersebut dicontohkan oleh
Nabi Muhammad lewat piagam Madinah.
Apa yang dicontohkan oleh Nabi
mengajak kita agar tidak tegang dalam
beragama, jika Allah menginginkan sesuatu
Allah bisa saja melakukan sesuatu. Allah
tidak harus dibela ujarnya. Oleh karena itu
dalam beragama kita tidak boleh tegang,
kalau dalam beragama justru bawaannya
marah dan emosi berarti ada yang salah
dalam beragama. Dalam kesempatan
tersebut, guru besar hukum tata negara itu
juga menceritakan pengalamannya saat
melakukan perjalanan ke tiga negara Eropa
Timur beberapa waktu lalu. Kazakstan
dan Azerbaijan yang memiliki penduduk
mayoritas Muslim justru memilih negara
sekuler dalam hubungan antara negara
dan agama. Atas hal itulah, ada perbedaan
mendasar antara memproteksi hukum
agama dengan memberlakukan hukum
suatu agama. (Ilham/mh)

AKSI

Ketua MK Pembicara Kunci Semiloka BKS-PTIS
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
pembicara utama “Seminar dan Loka Karya
Nasional Pendidikan dan Pengajaran Ekonomi
Islam” di Universitas Islam Bandung (UNISBA),
Selasa (13/12).

D

i sela kesibukan menghadapi
sidang Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU),
Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD pada Selasa, (13/12)
melakukan perjalanan tugas ke Bandung
dalam rangka menjadi pembicara utama
acara “Seminar dan Loka Karya Nasional
Pendidikan dan Pengajaran Ekonomi
Islam” yang di laksanakan di Gedung
Hj. Kartimi Kridhoharsojo (Aula Utama)
Universitas Islam Bandung (UNISBA)
Bandung.
Acara ini di selanggarakan oleh
Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam
Swasta (BKS-PTIS). BKS-PTIS sendiri
beranggotakan lima Perguruan tinggi
Islam Swasta antara lain Universitas Islam
Bandung (UNISBA), Universitas Islam
Indonesia (UII), Universitas Muhamadiyah
Jakarta (UMJ), Universitas Islam Riau
(UIR), dan Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM).
Dalam materi yang disampaikan,
Mahfud
mengatakan
kesenjangan
masyarakat antara kaya dengan yang miskin
dan antara ekonomi kuat dan ekonomi
lemah yang terjadi sekarang ini semakin
terlihat perbedaannya. “Konon sekarang
ini 50% kekayaan atau kehidupan ekonomi
Indonesia itu di kuasai oleh 50 orang,
padahal penduduk Indonesia itu lebih dari
dua ratus juta orang. Sementara angka
pengangguran dan kemiskinan bermacammacam persepsi, ada salah satu yang
berpendapat 23 juta. Semua itu menjadi

Humas MK/EDhOY

persoalan ekonomi di masyarakat kita yang
kemudian di sisi lain ada fenomena lain
yaitu korupsi yang disebabkan oleh tata
kelola dan perebutan-perebutan sumber
daya ekonomi di Indonesia itu merajalela.
Kita mungkin hampir putus asa jika bicara
tentang korupsi,” jelasnya.
Mahfud melanjutkan, mengenai
harapan memperbaiki negara. Mahfud
mengatakan,”Ada sebuah pertanyaan
klasik “apa bisa negara ini di perbaiki ?”
Terkadang sudah menjadi putusan sebuah
pengadilan pun sulit untuk ditidaklanjuti,
sehingga sering timbul pertanyaan dari
masyarakat “masih ada hukum di negeri
ini ? Sudah menjadi putusan pengadilan
menjadi inkracht ?” Jika di kaitkan
dengan ekonomi, kata Mahfud, persoalanpersoalan itu di timbulkan oleh pergulatan
ekonomi masyarakat itu sendiri. “Kita akan
berfikir jangan-jangan tata kelola ekonomi
kita itu mempunyai andil yang paling
besar di antara masalah-masalah lain.
Lalu sistem ekonomi apa yang kita pakai
? Ada yang mengatakan fenomena yang
muncul di negeri kita ini sebenarnya sama
dengan negara-negara kapitalis,” jelasnya.
Ada yang mengatakan, di Indonesia ini
sekarang diakui atau tidak, walaupun kita
punya sistem ekonomi Pancasila tetapi
sebenarnya dalam praktiknya adalah
ekonomi kapitalis, sekurang-kurangnya
di dominasi oleh kapitalisme walaupun
formalnya ekonomi Pancasila, sehingga
banyak gugatan-gugatan terhadap MK
yang menggugat persoalan kapitalisme di

dalam proses kebijakan ekonomi kita yang
di tuangkan dalam undang-undang.
Kalau orang sudah bicara kapitalis,
lanjut
Mahfud,
sekurang-kurangnya
dampaknya kapitalisme itu membuat
suatu negara dan bangsa itu tidak baik di
karenakan kapitalisme itu berangkat dari
premise setiap keserakahan manusia itu
merupakan bagian hak azasi, sehingga
keserakahan itu di beri kebebasan untuk
disalurkan menurut aturan-aturan yang
di sepakati bersama. “Jadi asumsinya
ekonomi itu akan maju kalau orang itu
yang serakah di biarkan melaksanakan
keserakahannya selama itu diatur oleh
hukum. Kemudian, dalam konteks itu,
harus ada persaingan bebas menurut
kemampuannya masing-masing karena itu
dikatakan bagian dari hak asasi. Karena hak
asasi itu menghargai hak dan memercayai
manusia itu lahir dalam keadaan bebas.
Oleh sebab itu dia tidak boleh dihalangi
oleh negara sekalipun untuk menggunakan
kebebasan itu.
Dalam acara itu, Mantan Menteri
Pertahanan RI semasa Gus Dur ini juga
bertindak Wakil Ketua Penasehat BKSPTIS di dampingi oleh ketua Penasehat
BKS-PTIS Prof. DR. Drs Edi Suandi
Hamid, Rektor Universitas Islam Bandung
(UNISBA) Prof. Dr. dr.M. Thaufiq Siddiq
Boesoirie, M.S.,Sp THT KL(K), perwakilan
dari anggota BKS-PTIS dan mahasiswa
Universitas Islam Bandung (UNISBA).
Pada akhir pernyataannya, Mahfud
mengatakan, Ilmu itu harus memihak,
tidak boleh dianggap netral. Ilmu itu harus
memihak kepada kemaslahatan umat
manusia agar umat manusia itu selamat
hidupnya. Ilmu bukan diciptakan untuk
akal-akalan dan yang berikutnya Ilmu itu
tidak dikatomis, tidak memisahkan antara
faham agama dan faham keilmuan sekuler.
Ilmu itu integratif dan ilmu itu bagian dari
Agama. (Edhoy/mh)
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AKSI

Pelajar SMA Laboratorium Percontohan UPI
Bandung Belajar Konstitusi di MK
Kabag Persidangan MK, Muhidin
sampaikan penjelasan seputar
Konstitusi Indonesia kepada pelajar
SMA Laboratorium Percontohan
UPI Bandung yang mengunjungi
MK, Rabu (14/12).

P

ara pelajar SMA Laboratorium
Percontohan UPI Bandung
mengunjungi
Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Rabu
(14/12) siang. Kedatangan mereka diterima
langsung Kepala Bagian Persidangan MK
Muhidin. Pada kesempatan itu, Muhidin
membahas berbagai permasalahan seputar
Konstitusi Indonesia dan negara-negara
lain.
“Ternyata tidak semua konstitusi
tertulis. Dalam praktik penyelenggaraan
negara, ada ketentuan-ketentuan dasar lain
yang melandasi bagaimana berdemokrasi
dan bertindak dalam kehidupan bernegara.
Contohnya, bangsa kita tidak bisa begitu
saja menghilangkan peran serta masyarakat
adat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka
mentaati dengan sungguh-sungguh hukum
adat. Karena justru hukum adat dilindungi
oleh konstitusi,” papar Muhidin.
Muhidin melanjutkan, ada tiga hal
yang harus diperhatikan dari konstitusi.
Hal pertama, konstitusi terkait dengan
kesepakatan tentang tujuan atau citacita bersama dalam bernegara. Tujuan
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bernegara tertuang dalam Pembukaan UUD
1945 yakni melindungi segenap bangsa
Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Hal kedua, konstitusi terkait
dengan kesepakatan tentang the rule of
law. Ciri-ciri negara hukum, antara lain
adanya perlindungan terhadap hak asasi
manusia, persamaan dalam kehidupan
hukum, termasuk tatanan kelembagaan
negara yang berlandaskan hukum,” ujar
Muhidin.
Hal ketiga, lanjut Muhidin, konstitusi
terkait dengan kesepakatan tentang bentuk
kelembagaan negara. Sistem kelembagaan
negara Indonesia saat ini menganut sistem
kelembagaan negara yang setara, semua
lembaga negara sama kedudukannnya,
baik lembaga yang melaksanakan
kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif
maupun kekuasaan yudikatif.
“Presiden dan Wakil Presiden
melaksanakan
kekuasaan
eksekutif,

DPR melaksanakan kekuasaan legislatif,
sedangkan MK dan MA yang melaksanakan
kekuasaan yudikatif,” imbuh Muhidin
yang didampingi moderator Ahmad
selaku Wakil Kepala SMA Laboratorium
Percontohan UPI Bandung.
Lebih lanjut Muhidin menerangkan,
perubahan atau amandemen UUD
1945 tidak bisa terlepas dari tuntutan
Reformasi 1998 yang menghendaki antara
lain perubahan UUD 1945. Salah satu
perubahan UUD 1945 yaitu mengenai
kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UU.
“Sebelum perubahan UUD 1945
disebutkan bahwa kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh MPR,” tandas Muhidin.
Dikatakan Muhidin lagi, ‘kedaulatan
berada di tangan rakyat’ memiliki
makna sebagai demokrasi. Sedangkan
‘dilaksanakan menurut UU’ diartikan
sebagai konstitusi. Dengan demikian,
demokrasi Indonesia harus demokrasi
konstitusional.
“Demokrasi
yang
berlandaskan hukum tertinggi,” tandas
Muhidin. (Nano Tresna A./mh)

AKSI

Mahfud MD Terima Anugerah Marketer of the Year
Indonesia 2011

Humas MK/GANIE

Ketua MK Mahfud MD menerima anugerah Marketer of the Year Indonesia 2011 dari Markplus Inc, Kamis (15/12), di Pacific Place Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

B

ertempat di Pacific Place
Hotel Ritz Carlton, Jakarta,
pada Kamis (15/12/2011),
Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD menjadi salah satu
penerima penganugerahan Marketer of
the Year Indonesia 2011 dari Markplus
Inc. Mahfud adalah nominator dari bidang
pemerintahan.
Markplus Inc. adalah perusahaan
konsultan di bidang marketing yang
digawangi oleh Hermawan Kertajaya.
Sebagai holding company, Markplus
juga merambah bisnis di bidang lainnya,
misalnya di sektor media, Markplus
memiliki majalah Marketeers.
Hermawan Kertajaya selama ini
dikenal sebagai pakar dan guru marketing
di kawasan Asia. Karena itu, dalam acara
yang bertajuk The Markplus Conference
2012, beberapa tokoh di berbagai bidang
dianugerahi Marketer of the Year Indonesia
2011.

Johannes Loman, Vice President
Director PT Honda Astra Motor, menjadi
best of the best Marketer 2011 karena
penjualan sepeda motor Honda yang
melajut pesat. “Sepeda motor menjadi
salah satu revolusi penting tahun ini
karena mampu meningkatkan mobilitas
kelas bawah menjadi kelas menengah,”
kata Dahlan Iskan sebagai Ketua Dewan
Juri yang menyeleksi penerima award.
Dahlan Iskan sebelumnya adalah penerima
Marketer of the Year Indonesia 2010.
Menurut Hermawan, acara ini telah
diselenggarakan sejak 2006, dan pada 2011
ini sudah yang keenam kalinya. “Acara
dihadiri sekitar 5000 orang marketer dari
berbagai negara; Malaysia, Singapura,
Korea, dan lainnya karena Indonesia saat
ini dipandang sebagai the pretty woman
pada 2012 mendatang,” katanya.
Mahfud MD sendiri menerima
penghargaan karena dinilai berperan
menyebarkan marketing spirit yang positif,

memiliki kinerja yang baik di bidang
pemerintahan, dan memberikan dampak
sosial yang efektif di tengah-tengah
masyarakat. “Integritasnya diakui, dan
Mahfud MD saat ini tidak hanya pejuang
konstitusi, tapi juga pejuang akal sehat,
sebab banyak sekali birokrat dan pejabat
kita sekarang yang tidak berakal sehat,”
kata Dahlan Iskan yang membacakan
penerima anugerah tahunan Markplus ini.
Tema konferensi kali ini adalah
welcome to the new chapter of marketing,
Indonesia is riding high, are you ready?
Menurut Hermawan dalam sambutannya,
saat ini Indonesia dilirik banyak negara
pasca krisis di Amerika dan Eropa.
Sebab, Indonesia mampu bertahan karena
kekuatan pasar domestiknya, justru di saat
negara-negara lain turun nilai ekspornya
karena adanya krisis di dua benua tersebut.
(Yazid/mh)
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AKSI

Guru PKN se-Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
”Belajar” ke MK

Humas MK/Fitri Yuliana

Seorang Guru PKn sedang mengajukan pertanyaan setelah Kabag Persidangan MK, Muhidin, sampaikan materi di hadapan rombongan Guru SMP Pendidikan
Kewarganegaraan (PKN) se-Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang berkunjung ke MK, Kamis (15/12).

K

epala Bagian Persidangan
Mahkamah
Konstitusi
(MK) menerima langsung
kunjungan
rombongan
Guru SMP yang mengajar Pendidikan
Kewarganegaraan (PKN) se-Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (15/12).
Selain menerima kunjungan 19 orang
guru SMP swasta dan negeri itu, Muhidin
juga memberikan materi seputar MK dan
masalah ketatanegaraan.
Muhidin yang juga mantan guru mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di
SMPN 206 Jakarta Barat ini terlihat sangat
akrab ketika menyampaikan materinya
kepada para guru. Ia juga sempat
mempersilakan para guru untuk melihat
perpustakaan MK dan suasana sidang
di Ruang Sidang MK. ”Nanti bapakbapak dan ibu-ibu silakan melihat-lihat
perpustakaan MK dan masuk ke ruang
sidang MK melihat jalannya persidangan
MK. Dengan begitu kan bapak-bapak dan
ibu-ibu bisa menjelaskan kepada para
siswa dengan tidak mengawang-ngawang
lagi karena lihat sendiri,” ujar Muhidin
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seraya mengingatkan agar mengikuti
tata-tertib persidangan kalau mau melihat
jalannya sidang MK.
Muhidin
menegaskan
bahwa
persidangan MK terbuka untuk umum. Ia
menjelaskan bahwa maksudnya terbuka
untuk umum adalah dapat dilihat oleh
siapa pun, termasuk para pengunjung.
Setiap memulai persidangan, Ketua
Sidang Panel atau Pleno akan mengatakan
persidangan terbuka untuk umum. ”Kalau
tidak dikatakan terbuka untuk umum, bisa
diulang itu. Karena sidang di MK memang
wajib terbuka untuk umum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhiddin menjelaskan
bahwa tugas dan wewenang MK, antara
lain berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang keputusannya
bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar.
MK juga berwenang memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD1945.
MK pun berwenang untuk memutus
pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

”Jadi di MK ibu-ibu dan bapak-bapak,
tidak seperti di lembaga peradilan lainnya
di Indonesia, putusan MK bersifat final
pada tingkat pertama dan terakhir, artinya
tidak bisa lagi dilakukan banding atau pun
kasasi,” kembali Muhidin menjelaskan.
Muhidin menambahkan bahwa MK
wajib memberikan keputusan atas pendapat
DPR bahwa Presiden RI atau Wakil
Presiden RI telah melakukan pelanggaran
hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak
memenuhi syarat sebagai presiden atau
wakil presiden sebagaimana dimaksud
dalam UUD 1945. Meski begitu, lanjut
Muhidin, bukan MK-lah yang nantinya
mencopot presiden dan wakil presiden
dari jabatannya. MK hanya memberikan
keputusan dan yang memutus untuk
mencopot jabatan itu adalah MPR.
Terakhir, Muhidin mengatakan bila
para guru ingin mengetahui informasi
mengenai MK yang terbaru, para guru dapat
melihat websiteMK. ”Website kami selalu
update. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau
mau melihat putusan MK dan lainnya bisa
dilihat di website itu, lengkap,” tutupnya.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

AKSI

Mahasiswa Program S2 STIH Pertiba Bangka
Belitung Kunjungi MK
Staf Ketua MK, Rafiuddin Munis Tamar,
sampaikan materi judicial review kepada
mahasiswa program S-2 Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum (STIH) Pertiba, Bangka Belitung, yang
bertandang ke MK, Kamis (15/12).

Humas MK/Fitri Yuliana

J

udicial review menjadi ‘mahkota’
Mahkamah Konstitusi, terjadi
ketika negara Austria mendirikan
Mahkamah Konstitusi atas gagasan
pakar hukum, Hans Kelsen. “Gagasan itu
mengenai pengujian undang-undang di
sebuah Mahkamah Konstitusi,” ungkap
Rafiuddin, Pengadministrasi Umum Ketua
MKRI Moh. Mahfud MD kepada para
mahasiswa program S-2 Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum (STIH) Pertiba, Bangka
Belitung pada Kamis (15/12) siang.
Rafiuddin melanjutkan, para pendiri
Republik Indonesia dalam sidang BPUPK
pada 1945 melakukan perdebatan perlu
tidaknya di Indonesia terdapat lembaga
yang menguji undang-undang terhadap
UUD.
“Usulan itu keluar dari pemikiran
Prof. Moh. Yamin. Selayaknya Indonesia
memiliki Balai Agung yang dapat
membanding UU terhadap UUD,” ujar
Rafiuddin.
Kala itu, pemikir-pemikir hukum
di Indonesia sudah mampu mengakses
pemikiran-pemikiran komtemporer yang
berkembang di Barat. Namun, gagasan
Moh. Yamin akhirnya ditolak karena tidak
mendapat persetujuan dari Prof. Soepomo

sebagai salah seorang pakar hukum yang
disegani di Indonesia.
“Menurut Soepomo, Mahkamah
Konstitusi tidak cocok dengan budaya
hukum di Indonesia. Karena Mahkamah
Konstitusi itu hanya dapat digerakkan
pada sistem hukum yang menganut ‘Trias
Politica’,” jelas Rafiuddin. Alasan lain
penolakan terhadap gagasan Moh. Yamin,
saat itu Indonesia belum banyak sarjana
hukum yang memiliki keahlian terkait
penerapan hukum ketatanegaraan.
Gagasan mendirikan Mahkamah
Konstitusi di Indonesia tidak berhenti
begitu saja. Ketika Indonesia menjadi
negara RIS, dalam Konstitusi RIS diatur
mengenai pengujian UU negara bagian
terhadap UUD. Selanjutnya, pada masa
peralihan antara orde lama ke orde baru,
ada gagasan untuk memunculkan lembaga
yang dapat melakukan pengujian UU
terhadap UUD di Mahkamah Agung
(MA).
“Hanya saja, pada saat itu pemerintah
tidak setuju, walaupun MPRS sudah
memutuskan pengujian UU terhadap
UUD di MA harus diatur. Karena menurut
pemerintah, yang berhak melakukan
penilaian konstitusional terhadap UU
adalah MPR,” tutur Rafiuddin.

Barulah setelah Reformasi 1998 di
Indonesia, gagasan pengujian UU terhadap
UUD dapat diwujudkan. Karena ketika
itu dirasakan banyak terjadi overlapping
mengenai norma dalam UU yang satu
dengan UU yang lain.
“Bahkan di kalangan kampus,
para pemikir akademik menyampaikan
bahwa tidak ada reformasi tanpa adanya
perubahan konstitusi,” imbuh Rafiuddin.
Singkat cerita, setelah terjadi
perubahan UUD 1945 pada 1999-2002,
tepatnya 13 Agustus 2003 dibentuklah
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(MKRI) yang memiliki kewenangan
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 termasuk pemilukada.
Sedangkan kewajiban MKRI adalah
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 lainnya, atau perbuatan tercela.
(Nano Tresna A./mh)
Desember 2011 KONSTITUSI
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AKSI

Ketua MK: Kembalikan Cita Luhur Pancasila

Humas MK

Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi narasumber acara “Seminar Nasional Mengukuhkan Strategi Kebudayaan Nusantara untuk Kedaulatan Bangsa dan Sidang Pleno
Nasional Kagama 2011” di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sabtu, (17/12).

C

ita luhur Pancasila saat ini telah
dimentahkan sehingga jati diri
negara kita menjadi hilang,”
tegas Ketua MK Moh. Mahfud
MD saat menjadi narasumber dalam
Seminar Nasional Mengukuhkan Strategi
Kebudayaan Nusantara untuk Kedaulatan
Bangsa dan Sidang Pleno Nasional
Kagama 2011 di Aula Graha Sabha
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
pada sabtu, (17/12).
Dalam seminar tersebut Mahfud
banyak berbicara tentang situasi kekinian
yang dialami bangsa pada saat ini. Mahfud
mengatakan bahwa hukum di Indonesia
saat ini telah kehilangan sukma, yaitu
moral dan keadilan. Segala cara dilakukan
dalam proses hukum semata-mata agar
mencapai kemenangan tapi sama sekali
bukan berdasar keadilan. “Betapa kadang
kala hukum dipermainkan dengan cara
yang tidak benar, pasal-pasal saat ini bisa
diperjual-belikan hanya untuk sebuah
kemenangan dalam proses hukum,“ tegas
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mantan Menteri Pertahanan RI masa
Presiden Gus Dur ini.
Maka itu saat ini diperlukan usaha
untuk mengembalikan jati diri bangsa.
Bung Hatta mengatakan bahwa korupsi
merupakan budaya bangsa kita, tapi
seyogyanya pernyataan Bung Hatta
tersebut adalah untuk memicu kepada
pemerintah agar sadar bahwa saat ini
bangsa Indonesia harus mengalami
kemajuan dalam membangun negara yang
berasas Pancasila.
Mahfud mengatakan bahwa sekarang
ini adalah masa dimana kita harus kembali
setelah sekian lama melunturnya budaya
bangsa kita. Mahfud yang juga alumnus
UGM ini mengatakan,“Salah satu prestasi
besar dari reformasi, adalah pelanggaran
HAM yang sifatnya masif itu sudah
hilang, saat ini yang sering terjadi adalah
pelanggaran HAM secara horizontal.”
Kita saat ini kehilangan jati diri
kita, Indonesia dikenal sebagai negara
yg santun, ramah baik dan jujur. Mahfud

menegaskan, “Hukum adalah kristalisasi
nilai-nila moral yg dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan, namun
kenyataannya hukum pada masa ini lebih
dimainkan hanya dengan pasal-pasal
saja.”
Pada akhir seminar yang dihadiri
dari kurang lebih 300 orang alumnus
UGM dari berbagai jurusan akademis
yang tergabung dalam Keluarga Alumni
Universitas Gadjah Mada (KAGAMA),
Mahfud mengatakan demokrasi deliberatif
meletakkan keutamaan diskusi dan
musyawarah kekuasaan argumentasi
berlandaskan
daya-daya
konsensus
(hikmah kebijaksanaan) di atas keputusan
yang bersifat voting. Dalam hal ini
musyawarah meningkatkan kualitas dan
akseptabilitas keputusan kolektif. “Kita
sekarang berada dalam sebuah sistem
yang secara jati diri merupakan hal yang
prismatik, artinya selalu mengambil jalan
tengah dan dalam setiap keputusan dilalui
nilai-nilai yang universal,” tegasnya. (ddy/
mh)

AKSI

Ketua MK Bicara Soal Etika Kenegaraan di FE UI
Ketua MK Moh. Mahfud MD sampaikan tema
”Perspektif Etika Kenegaraan Dalam Membangun
Ekonomi Indonesia,” saat menjadi pembicara
utama di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(FE-UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (20/12).

S

ejumlah oknum pejabat yang ada
di negara Indonesia sudah banyak
belajar tentang moral dan etika.
Akan tetapi, mungkin karena
terlalu banyak belajar tentang hal tersebut,
sehingga mereka hanya mengakali orang
lain. Oleh karena itu, mereka benar-benar
tidak bermoral dan beretika bobrok dalam
menangani masalah-masalah di negeri ini.
Mereka hanya selalu menggunakan dalildalil untuk menutupi kebobrokannya.
Demikian disampaikan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud
MD saat menjadi pembicara utama
dengan membawakan tema, ”Perspektif
Etika Kenegaraan Dalam Membangun
Ekonomi Indonesia,” di Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia (FE-UI), Depok,
Jawa Barat, Selasa (20/12).
Acara
yang
diselenggarakan
oleh
Departemen
Kewirausahaan
Badan
Eksekutif
Mahasiswa
FEUI itu bertemakan, ”Sebuah Makna
Pengembalian dan Persemabahan Untuk
Negeriku.” Hadir dalam acara tersebut,
sejumlah pimpinan UI, serta dihadiri oleh
ratusan mahasiswa dari berbagi jurusan di
UI.
Lebih lanjut Mahfud mengakui
bahwa banyak masalah-masalah yang
terjadi di negeri ini tetapi semua masalah
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tersebut dibelokkan, sehingga semua
masalah tersebut tidak kunjung selesai.
”Memang ada ketidaksesuaian, karena
banyak masalah yang sudah jelas tapi
dibelokan,” ucapnya.
Dengan melihat kasus seperti itu,
Mahfud menyarankan, supaya kasus itu
dikembalikan saja dengan hukum alam.
Mengapa demikian, menurutnya, sekarang
banyak masalah terhadap sejumlah orang
namun, masalah tersebut tidak ditangani
dengan baik. ”Padahal, masalah sistem
sudah selesai, karena sudah dibuat sekitar
300 Undang-Undang untuk memperbaiki
sistem,” urainya.
Oleh sebab itu, menurut Mahfud,
lembaga-lembaga yang ada di negara ini,
harus berhenti bicara, khususnya berbicara
tentang sistem-sistem yang adanya pada
teori. Karena, menurutnya, semua teori
tentang sistem sudah habis dijadikan
Undang-Undang.
Hal tersebut, berbeda dengan apa
yang dilakukan oleh Mahfud. Ia mengakui
dirinya berada di dalam sub sistem atau
berada pada sebuah lembaga negara, tetapi
dia memastikan apa yang dipegangnya
tidak bermasalah. ”Dan berbeda dengan
saya, saya sendiri berada dalam sub
sistem, dan ingin memastikan yang saya
pegang tidak bermasalah,” ucap Guru
Besar Universitas Islam Indonesia itu.

Lebih penting lagi, Mahfud
menjelaskan bahwa berbagai macam
faktor atau cara banyak orang bisa
membelokan sebuah kasus, di antaranya
faktor politik. ”Dalam hal ini, kepentingan
suap-menyuap yang ada di negeri ini tidak
hanya berupa money politic tetapi juga
dengan jalan penipuan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, sekarang, kata
Mahfud, menegakkan hukum di negara ini
sangatlah sulit, disebabkan aparat-aparat
hukum itu pernah juga melakukan hal yang
sama. Yang dimanfaatkan oleh penjahat
adalah masa lalunya akan dibongkar
apabila kasusnya dibuka.
Selain itu, Mahfud mencontohkan,
kasus yang dialami Mantan Menlu dan
sekarang dipercaya sebagai utusan khusus
Presiden untuk kawasan Timur Tengah
Alwi Shihab. Dalam kasusnya, Alwi
mendapatkan seorang investor dari daerah
temur tengah, tetapi karena terganjal
birokrasi yang berbelit, maka investor
tersebut tidak jadi memberikan sahamnya
di Indonesia.
Kemudian, dalam menanggapi
pertanyaan dari mahasiswa supaya ada
tindakan terkait dengan kondisi masyarakat
yang mengalami ketidakadilan ini, Mahfud
mengatakan bahwa hukum ada 2 (dua)
aspek, yaitu formal dan subtansi. Dalam
hal ini, aspek subtansional menghendaki
persoalan diselesaikan secara tepat.
Masalah-masalah yang lama, bila tidak
disamakan itu tidak jadi masalah. Namun
yang menjadi bermasalah jika permasaialan
tersebut berbeda. ”Oleh karena itu, untuk
memperbaiki kembali ke etika moral,”
jawab Mahfud. (Shohibul Umam/mh)
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Hakim Maria Farida Indrati: MK Tidak Perlu Lembaga
Eksekusi Putusan
Hakim Konstitusi Maria Farida
Indrati sampaikan kuliah umum
di hadapan mahasiswa Pasca
Sarjana UI, Selasa (20/12) di
Gedung MK.

H

akim
Konstitusi
Maria
Farida Indrati mengatakan,
Mahkamah
Konstitusi
(MK) tidak memerlukan
lembaga eksekusi terkait dilaksanakan
atau tidaknya putusan MK, baik putusan
pengujian undang-undang, perselisihan
hasil pemilihan umum maupun pemilihan
umum kepala daerah atau pemilukada,
ataupun sengketa kewenangan lembaga
negara.
“Kita lihat terhadap kasus yang
mana? Terhadap Pengujian UU, tanpa
lembaga eksekusi, maka putusan akan
tetap berjalan. Kalau MK menyatakan
pasal tertentu bertentangan dengan UUD,
otomatis sejak putusan itu dijatuhkan,
maka pasal itu tidak dapat digunakan
lagi,” kata Maria menjawab pertanyaan
seorang mahasiswa Pasca Sarjana UI
pada kuliah umum di Gedung MK, Selasa
(20/12) sore.
Demikian pula dengan pelaksanaan
putusan PHPU Pemilukada, ungkap Maria,
hampir sebagian besar pihak-pihak yang
berperkara di MK melaksanakan putusan
MK. Meskipun memang ada beberapa
daerah yang tidak melaksanakan putusan
MK, namun jumlahnya hanya sedikit.
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“Daerah-daerah
yang
tidak
melaksanakan putusan MK, misalnya
Kotawaringin Barat dan Bengkulu Selatan,”
ucap Maria kepada para mahasiswa.
Dalam kesempatan itu pula, Maria
menerangkan Hukum Acara Pengujian
Undang-Undang di MK. Dijelaskan Maria,
pengujian UU meliputi pengujian formil
dan/atau pengujian materiil. Pengujian
formil adalah pengujian UU yang
berkenaan dengan proses pembentukan
UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk
pengujian materiil.
“Sedangkan pengujian materiil
adalah pengujian UU yang berkenaan
dengan materi muatan dalam ayat, pasal,
dan/atau bagian UU yang dianggap
bertentangan dengan UUD 1945,” ujar
Maria.
Lebih lanjut Maria menjelaskan
prosedur
pengajuan
permohonan
berperkara di MK, antara lain ditulis
dalam bahasa Indonesia, ditandatangani
oleh Pemohon atau kuasanya, serta
diajukan dalam 12 rangkap, sistematis
dalam identitas dan legal standing, posita,
dan petitum, disertai bukti pendukung.
Selain itu Maria menjabarkan
pengertian
sidang
pemeriksaan

pendahuluan MK, yang dilakukan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Panel
Hakim sekurang-kurangnya terdiri atas
3 (tiga) orang hakim konstitusi. Pada
pemeriksaan
pendahuluan
diperiksa
kelengkapan syarat-syarat permohonan
dan kejelasan materi permohonan.
“Pada pemeriksaan pendahuluan,
hakim juga memberi nasehat terkait
kelengkapan syarat-syarat permohonan
serta perbaikan materi permohonan,”
imbuh Maria.
Lainnya, Maria juga menjelaskan
mengenai sidang pembuktian di MK,
hingga sidang pembacaan putusan MK.
Isi putusan harus memuat sekurangkurangnya:
kepala
putusan
yang
berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa”, identitas
Pemohon, ringkasan permohonan yang
telah diperbaiki, pertimbangan terhadap
fakta yang terungkap dalam persidangan,
pertimbangan hukum yang menjadi dasar
putusan. Selanjutnya, amar putusan
maupun pendapat berbeda dari hakim
konstitusi, serta hari dan tanggal putusan,
nama dan tanda tangan hakim konstitusi
dan panitera. (Nano Tresna A./mh)

AKSI

Ketua MK Pembicara ‘Halaqah Kebangsaan
Ponpes Asshiddiqiyah
Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi pembicara
‘Halaqah Kebangsaan’ di Pondok Pesantren
Asshiddiqiyah, Jakarta, Rabu (21/12).

K

etua MK Mahfud MD menjadi
pembicara pada ‘Halaqah
Kebangsaan’ di
Pondok
Pesantren
Asshiddiqiyah,
Jakarta, Rabu (21/12) siang. Dalam
kesempatan ini Mahfud mengingatkan
bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami
masalah yang tidak pernah habis-habisnya.
“Masalah bangsa kita sekarang agak
serius, karena kita menghadapi beberapa
tantangan,” ujarnya.
Mantan Menteri Pertahanan RI
masa Presiden Gus Dur ini menghimbau
agar menengok ke belakang tentang peran
pondok pesantren dan para kyai maupun
santri. Dikatakannya, kalau dulu para kyai
dan santri tidak mau mendirikan negara
Indonesia sebagai bangsa yang merdeka,
berdaulat dan bermartabat, maka Indonesia
tidak akan bertahan sampai sekarang.
“Pada waktu itu para ulama
mempelopori Kemerdekaan Indonesia,
bukan hanya dalam gagasan, tapi juga
turun ke ‘lapangan’ untuk keluar dari
kejahiliyahan. Karena pada saat itu
Indonesia dijajah oleh Belanda dan
Jepang, tidak ada martabat tanpa hak asasi
yang dihargai sama sekali, kebodohan
merajalela,” ungkap Mahfud.
Dengan demikian, lanjut Mahfud,
ulama ikut membangun kemerdekaan

Humas MK

Indonesia sehingga terjadilah negara
Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan
dengan sebuah konstitusi.
“Konstitusi adalah perjanjian luhur
bangsa kita, sebagai sebuah ikatan bangsa
Indonesia bahwa kita akan sehidup semati
membangun bangsa yang beradab, santun,
maju, jujur, adil, demokratis yang semua
tertulis dalam konstitusi,” urai Mahfud.
Mahfud
melanjutkan,
dahulu
bangsa kita mendirikan negara Indonesia
karena ingin keluar dari ‘alam jahiliyah’.
Namun setelah Indonesia merdeka
selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia
memiliki konstitusi yang seharusnya
mengarahkan hidup kita agar tidak jadi
bangsa jahiliyah.
“Kenyataannya, bangsa kita sekarang
sedang menghadapi masalah jahiliyah
dalam hidup berbangsa dan bernegara,”
kata Mahfud.
Menurut Mahfud, jahiliyah adalah
sikap melanggar hukum maupun aturanaturan. Rasulullah SAW dikisahkan pernah
didatangi pimpinan orang Yahudi yang
bersengketa dengan pengikutnya sendiri.
Orang Yahudi itu meminta Rasulullah agar
memenangkan perselisihan tersebut. Kalau
berhasil, Rasulullah mendapat imbalan boleh
mengambil semua pengikut orang Yahudi
itu dan diperkenankan masuk Islam.

Namun
Allah
SWT
segera
mengingatkan Rasulullah, bila memenuhi
permintaan orang Yahudi itu sama
saja dengan perbuatan jahiliyah, yaitu
membenarkan yang salah dan menyalahkan
yang benar hanya karena disuap. “Dalam
konstitusi selalu dikatakan, hukum harus
ditegakkan dengan jujur dan adil,” ucap
Mahfud.
Mahfud menambahkan, jahiliyah
juga diartikan sebagai orang yang mau
menang sendiri, kalau berdebat tidak mau
kalah, menganggap orang lain salah dan
tidak punya kearifan dalam menyikapi satu
persoalan. “Orang tidak boleh mau menang
sendiri, tetapi mesti melalui kearifan
bermusyawarah, itu bunyi konstitusi yang
mengambil dari Kitab Al-Qur’an tentang
musyawarah,” imbuh Mahfud.
Pengertian jahiliyah, sambung
Mahfud, bertalian dengan peringatan
kepada istri Rasulullah agar tidak keluar
rumah sendirian, banyak di rumah, dan
jangan bersolek secara berlebihan seperti
bersoleknya perempuan-perempuan kaum
jahiliyah yang genit. Pada masa sekarang,
wanita penjaja seks bisa jadi alat suap
dalam kasus-kasus tertentu, jadi bukan
hanya uang. Oleh sebab itu, kata Mahfud,
sekarang ada gratifikasi model baru yaitu
gratifikasi seks.
“Di atas itu semua, kata ‘jahiliyah’
memiliki pengertian lunturnya keimanan,”
tandas Mahfud dalam acara yang dihadiri
Ketua Pondok Pesantren Asshiddiqiyah,
KH. Nur Muhammad Iskandar maupun
para santri dari seluruh Indonesia. (Nano
Tresna A./mh)
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Hari Ibu: Peringatan Nilai-Nilai Perjuangan
Perempuan
Upacara bendera Peringatan Hari Ibu di MK,
Kamis (22/12).

H

ari Ibu merupakan peringatan
terhadap nilai-nilai perjuangan
kaum perempuan Indonesia
yang mendambakan nilai
persatuan dan kesatuan Indonesia, nilai
kebangsaan Indonesia, nilai kemerdekaan
Indonesia, nilai kasih sayang ibu Indonesia
dan nilai kerelaan berkorban untuk
berjuang membangun Indonesia. Demikian
disampaikan Sekjen Mahkamah Konstitusi
(MK) Janedjri M. Gaffar sebagai Pembina
Upacara pada Peringatan Hari Ibu, Kamis
(22/12) pagi di Mahkamah Konstitusi
(MK).
“Peringatan
Hari
Ibu
2011
memfokuskan pada aspek ekonomi,
sehingga kaum perempuan Indonesia dari
berbagai latar belakang budaya, agama dan
status sosial dapat melakukan introspeksi
kembali terhadap upaya dan perjuangan
yang telah dilakukan kaum perempuan
di bidang ekonomi dalam rangka
perbaikan kualitas hidup perempuan
dan anak, keluarga, masyarakat dan
bangsa Indonesia,” ungkap Janedjri yang
membacakan sambutan.
Dikatakan Janedjri, partisipasi
perempuan di bidang ekonomi dalam
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kesetaraan dan keadilan gender yang
juga merupakan bagian dari perjuangan
gerakan perempuan Indonesia harus
menjadi perhatian kita di era globalisasi
dan persaingan yang semakin menekan,
terutama bagi negara berkembang seperti
Indonesia.
Janedjri
melanjutkan,
dengan
semangat nilai-nilai perjuangan kaum
perempuan Indonesia dan perhatian
pada aspek ekonomi untuk memperkuat
ketahanan nasional, diadakan Peringatan
Hari Ibu ke-83 pada 2011 dengan
mengambil tema “Peran Perempuan dan
Laki-Laki dalam Membangun Ketahanan
Ekonomi Menuju Kesejahteraan Bangsa”.
“Disadari
oleh
kita
semua,
perjuangan untuk mewujudkan kemajuan
dan pemajuan kaum perempuan Indonesia
belum berhasil sepenuhnya apabila kita
masih melihat perempuan Indonesia
hanya sebagai obyek pembangunan,
bukan sebagai subjek pembangunan,” urai
Janedjri.
Selain itu, lanjut Janedjri, perempuan
Indonesia harus dilihat sebagai aset
pembangunan yang potensial, sehingga
harus menggerakkan agar potensi-potensi
diri kaum perempuan didorong untuk

mengisi kemerdekaan dan membangun
hari depan Indonesia yang lebih baik.
“Selanjutnya kita juga perlu melihat
kaum perempuan Indonesia sebagai ibu
dari anak-anaknya yang melalui peran
utamanya akan dapat membangun karakter
bangsa, jati diri bangsa dan budi pekerti
bangsa, agar bangsa Indonesia menjadi
bangsa yang dihormati, mempunyai jati
diri, setara dengan bangsa lain untuk ikut
mengukir peradaban manusia dan dunia,”
papar Janedjri.
Oleh karena itu, agar semua pihak
berperan
meningkatkan
kemitraan
perempuan dan laki-laki dalam membangun
ketahanan ekonomi rumah tangga menuju
kesejahteraan bangsa, serta mendorong
terwujudnya keadilan dan kesetaraan
antara perempuan dan laki-laki dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
“Di samping itu, meningkatkan
peran serta lembaga pemerintah dan
non-pemerintah dalam meningkatkan
produktivitas
ekonomi
perempuan,
termasuk industri rumah tangga guna
menanggulangi kemiskinan,” pungkas
Janedjri di hadapan para pejabat dan
pegawai MK. (Nano Tresna A./mh)

Guru PKn Kab. Purbalingga Jateng ”Belajar”
Persidangan MK
Para guru tampak serius mendengarkan materi
seputar proses persidangan MK, Selasa (27/12),
di Ruang Konferensi Pers Gedung MK. Para
guru yang berkunjung ke MK tergabung dalam
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Kab. Purbalingga, Jawa Tengah.

P

ara Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang tergabung
dalam
Musyawarah
Guru
Mata Pelajaran (MGMP) Kab.
Purbalingga, Jawa Tengah, ”belajar”
ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk
mengetahui secara langsung proses
peradilan dan perkembangan yang terjadi
di lembaga peradilan konstitusi ini, Selasa
(27/12) pagi. Rombongan disambut
langsung Kepala Bagian Persidangan
MK Muhidin, di Ruang Konferensi Pers,
Gedung MK.
Para Guru yang berjumlah sekitar
48 Guru PKn tersebut sekaligus dijelaskan
banyak hal terkait proses persidangan MK
oleh Muhidin yang dalam sambutannya
mengatakan proses dalam peradilan
khususnya pendaftaran yang ada di MK
bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu
secara online dan secara langsung dengan
datang ke Gedung MK, Jakarta.
Kalau secara online, lanjut Muhidin,
masyarakat bisa mendaftar secara langsung
melalui perguruan tinggi yang sudah
bekerjasama dengan MK, yang jumlahnya
sekitar 39 (tiga puluh sembilan) perguruan
tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.
”Oleh karena itu, sebenarnya kalau ingin
mendaftarkan perkara ke MK cukup
dengan datang diperguruan tinggi saja,
kan itu lebih efisien,” ucap Muhidin.
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Selain itu, Muhidin juga menjelaskan
proses persidangan yang ada di MK,
ada yang bersifat terbuka dan ada yang
bersifat tertutup. Kalau terbuka, misalnya
pada Sidang Pleno maupun Sidang Panel.
Namun, untuk sidang tertutup, misalnya
yang diselenggarakan oleh hakim konstitusi
melalui Rapat Permusyawaratan Hakim
(RPH). RPH mensyaratkan kerahasiaan,
tidak diperkenankan terbuka.
Di samping berbicara terkait dengan
sistem persidangan di MK, Muhidin juga
menyinggung perkara yang masuk dalam
registrasi persidangan MK. Menurutnya,
masyarakat bisa mengetahui perkara
yang masuk dalam MK melalui websitenya. Namun, seandainya Bapak dan Ibu
datang lagi MK dalam beberapa tahun
kedepan, bisa dipastikan masyarakat bisa
mendapatkan informasi yang lebih tepat
dan lebih akurat dengan penyajian yang
mutakhir terkait dengan teknologinya
yang akan diterapkan oleh MK. ”Karena
kita sudah merancang Pusat Dokumentasi
Konstitusi dengan media yang sangat
mutakhir dari aspek teknologinya,”
jelasnya.
Dalam menanggapi pertanyaan yang
dilontarkan oleh salah satu guru berkenaan
dengan mengapa MK dalam putusannya
menerima permohonan keberatan dari
bakal calon pasangan Pemilukada Kab.

Pati, Jawa Tengah? Dalam jawabannya,
Muhidin mengatakan bahwa dalam
teorinya, MK harus mengadili Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU), tetapi
apakah MK harus mengadili angka-angka
dari hasil Pemilu saja? Apakah hasil
itu berdiri sendiri tidak terkait dengan
proses-proses sebelumnya? Dan apakah
yang harus ditegakkan oleh MK? Oleh
karena itu, menurutnya, MK sekarang
menegakkan keadilan yang disebut
keadilan substantif. Karena bukan hanya
aspek verbal-nya saja, tetapi material-nya
juga diadili oleh MK. ”Orang yang jelasjelas mempunyai hak untuk mencalonkan
diri, dan mempunyai potensi menjadi calon
kepala daerah, apakah hanya dibiarkan
saja?” kata Muhidin balik bertanya.
Lebih lanjut Muhidin mengatakan,
ketika orang itu diperlakukan tidak adil
oleh satu institusi seperti Komisi Pemilihan
Umum, sebenarnya harus diselesaikan
pada tahapan-tahapan sebelumnya. Tetapi
apabila institusi yang bersangkutan bisa
berperan baik, MK akan menerima hasilnya
saja. ”Namun kenyataannya tidak seperti
itu,” jelas Muhidin. ”Oleh karena itu, MK
membuka peluang, meskipun masih dalam
tahapan, MK tetap menerima”. (Shohibul
Umam/mh)
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CAKRAWALA

Tribunal
Constitucional
Andora

Usia 25 Tahun Dapat Menjadi
Hakim Konstitusi

A

ndora
(bahasa
Liguria:
Andeua)
adalah
sebuah
komune
atau
wilayah
administratif di pesisir Riviera
Italia. Andora merupakan bagian dari kota
Savona, eegione Liguria, Italia. Kota ini
berpenduduk 7.113 jiwa (per 31-12-2004).
Luas wilayah kotanya mencapai 31,6 km²,
dan kepadatan penduduknya 217 jiwa per
km². Kota ini adalah salah tujuan wisata
terkenal berkat pantainya yang panjang
dan daerah pedesaannya yang bersejarah.
Andorra la Vella adalah ibu kota
Andorra. Kota ini berpenduduk ±25.000
jiwa. Nama kota ini secara harfiah berarti
“Andorra yang Tua”. Andorra adalah
negara bebas pajak (duty free),sehingga
segala sesuatu di sana lebih murah di
banding negara-negara Eropa lainnya.Jika
Anda ingin pergi ke Andorra Anda bisa
melalui Spanyol maupun Prancis karena
letak Andorra berada di tengah kedua
negara ini.
Konstitusi dan Tribunal Constitucional
Perancang
konstitusi Andorra
dinilai
berhasil
memberikan
yurisdiksi konstitusional yang tepat
untuk sejarah dan realitas yuridis,
sosiologis dan politik negara. Melalui
keragaman kewenangannya, tribunal
(mahkamah) ini muncul sebagai penjaga
konstitusi. Hakim konstitusi bertindak
sebagai wasit dalam konflik-konflik
kewenangan dan kompetensi yang
mungkin timbul antara badan-badan
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Philippe ARDANT
President del Tribunal
Constitucional d’Andorra

konstitusional. Ini menjadi atribut sangat
penting pada tingkat lokal dalam sistem
desentralisasi yang begitu luas. Tribunal
Konstitusi Andora juga dapat memainkan
perannya sebagai penasihat, manakala ada
keragu-raguan tentang konstitusionalitas
undang-undang. Bahkan MK Andora
tidak jarang diundang untuk memberikan
pendapat pada kompatibilitas treaty
(traktat atau perjanjian) dengan Konstitusi
Andora.
Ruang Lingkup
Tribunal
Konstitusi
Andora
memiliki ruang lingkup yurisdiksi yang
jelas dan tegas. Tribunal Konstitusi adalah
penafsir tertinggi konstitusi, memiliki

fungsi yurisdiksi, dan keputusan yang
dihasilkannya mengikat otoritas publik
dan individu secara sama di mata hukum.
Tribunal Konstitusi memutuskan
aturan
prosedurnya
sendiri
dan
melaksanakan fungsinya hanya tunduk
Konstitusi dan UU terkait yang mengatur
hal itu (Pasal 95 Konstitusi Andorra)
Menurut pasal 98 dari Konstitusi
Andorra,
Mahkamah
Konstitusi
mendengar: kasus inkonstitusionalitas
diajukan terhadap hukum, legislatif
dekrit dan PeraturanDewan Umum,
permintaan
untuk
deklarasi
atas
inkonstitusionalitas hukum internasional
dan perjanjian, kasus perlindungan
konstitusional, serta menangani konflik
kompetensi antara badan konstitusional.
Komposisi
Mahkamah Konstitusi terdiri dari
empat orang anggota yang dinamakan
“Magistrats Constitucionals” (hakim
Mahkamah Konstitusi), salah satunya
ditunjuk oleh masing-masing Coprince
dan dua oleh Dewan Umum dari orangorang yang berusia 25 tahun atau lebih
dengan pengalaman hukum atau lembaga
yang diakui.
Masa kerja hakim Tribunal
Konstitusi adalah selama delapan tahun
mulai dengan tanggal pengangkatan dan
tidak terbarukan dengan periode berturutturut. Menurut sistem rotasi ditentukan oleh
kualifikasi perundang-undangan Tribunal
Konstitusi. Salah satu hakim Mahkamah

Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona
Copríncep Episcopal

Pierre Subra de Bieusses
Consell General

Carles Viver Pi-Sunyer
Consell General

Didier Maus
Copríncep Francès

Para Hakim Tribunal Constitucional d’Andorra

Konstitusi selesai masa jabatannya setiap
dua tahun dan digantikan oleh pengganti
lainnya yang ditunjuk oleh badan yang
sama yang dipilih hakim dari luar.
Para hakim Tribunal Konstitusi
dinyatakan telah mangkat dari tugas mereka
di akhir periode mereka di kantor dengan
beberapa alasan berikut: pengunduran
diri sukarela, meninggal dunia, adanya
beberapa penyebab ketidakmampuan
pribadi atau hukum, mendapatkan
sanksi pidana atas suatu kejahatan atau
bahkan Tribunal sendiri memberlakukan
sanksi disiplin sebagai konsekuensi dari
kesalahan yang sangat serius.
Hakim Tribunal Konstitusi yang
tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dengan pelaksanaan kegiatan
representasi, konsultasi manajemen, atau
membela kepentingan pribadi pihak ketiga
di wilayah Andorra, mendukung partai
politik, serikat buruh dan asosiasi dengan
aktivitas apapun, akan dapat membahayakan
kemandirian
dan
ketidakberpihakan
Tribunal dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya.
Sementara itu, hakim konstitusi
Tribunal dipimpin oleh seorang presiden.
Masa jabatan presiden adalah selama dua
tahun dan berikutnya sesuai dengan sistem
rotasi yang telah ditentukan dalam fungsi
dari asal-usul pengangkatannya (Ketentuan
peralihan Pertama QLCC). Setiap
hakim Mahkamah Konstitusi akan
menjadi presiden selama periode mereka
menjabat.
Masa jabatan wakil presiden
Tribunal Konstitusi, menurut aturannya,
dapat menjadi presiden selama periode
berikutnya. Para wakil presiden Tribunal
Konstitusi bertindak sebagai presiden

ketika presiden secara fisik tidak dapat
hadir atau diwakili oleh delegasi khusus.
Tribunal Konstitusi Andora terdiri
atas Sidang Pleno Mahkamah, presiden,
hakim lainnya yang bertindak sebagai
wakil presiden, dan hakim yang bertugas
melapor.Sidang Pleno MK adalah badan
tertinggi dari Mahkamah Konstitusi dan
bertindak sebagai ruang tunggal yang
dibentuk oleh empat hakim Mahkamah
Konstitusi. Meskipun demikian Sidang
Pleno Mahkamah dapat kuorum dengan
tiga hakim ketika salah satu dari
mereka ada yang absen. Dalam kasus
masalah yurisdiksi, salah satu dari mereka
harus menjadi hakim yang bertugas
melapor. Ketentuan ini diatur dalam bab

yurisdiksi dan wewenang tata kelola
internal (artikel 23 dan 24 dari QLCC).
Tribunal
Konstitusi
Andora
mengambil keputusan dengan suara
mayoritas. Perdebatan dan keputusankeputusan yang sedang dihasilkan
bersifat rahasia. Mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan penanganan material
dan pelaksanaan kekuasaan yang tepat
untuk Tribunal, dilakukan oleh anggota
kantor administratif yang permanen.
(Yazid)
Referensi:
http://www.tribunalconstitucional.ad/
main.asp?idLan=en
http://id.wikipedia.org/wiki/Andora

Web Tribunal Constitucional d’Andorra
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Ragam Tokoh

Michael Somare ”Sang Perdana Menteri” PNG

P

apuanugini (PNG), negara satu ini jarang sekali mendapat sorotan pemberitaan. Namun beberapa waktu lalu,
negara yang terletak di Pulau Papua ini justru muncul dengan berita menghebohkan. Penyebabnya, ada dua
orang yang mengklaim dirinya masing-masing sebagai Perdana Menteri PNG,
Rabu (14/12). Keduanya, yaitu Michael Somare dan Peter O’Neil.
Krisis terburuk konstitusional sejak kemerdekaan PNG pada 1975 itu terjadi
akibat Faksi O’Neill yang baru-baru ini bertemu parlemen mengusir Gubernur
Jenderal Michael Ogio dari kantor dan mereka menunjuk Jeffrey Nape sebagai
Gubernur Jenderal.
Somare yang sudah berusia 75 tahun memang telah dikenal akibat
keterlibatannya dalam aksi kekerasan selama hampir setengah dari
36 tahun kepemimpinannya. Somare yang
dikenal dengan sebutan
Kepala Agung saat mengklaim dirinya sebagai Perdana Menteri PNG
yang baru sedang bersembunyi di kantor Dewan Eksekutif Nasional.
Tidak habis akal, Somare mengunci kantor resmi Perdana Menteri PNG.
Hal itu dilakukannya saat O’Neill mengepung Gedung Parlemen. Somare
pun masih optimis dirinya melenggang sebagai Perdana Menteri PNG.
“Meskipun ada banyak peristiwa terjadi dalam beberapa hari terakhir,
saya yakin bahwa akal sehat akan menang,” ujar Somare.
Sebelumnya Somare telah dikukuhkan menjadi
perdana menteri kembali pada Senin (12/12) ketika
Mahkamah Agung PNG membatalkan pemilihan
O’Neill. Pada saat itu Somare masih lumpuh
oleh penyakit dan penunjukan O’Neil diwarnai
kabar inkonstitusionalitas. (Yusti/AFP)

Khaled Al-Faisal
Arab Jadikan Alquran
Landasan Konstitusi

A

rab Saudi menjadikan Alquran sebagai landasan
konstitusi pemerintahannya. Demikian dikatakan
Gubernur Makkah, Pangeran Khaled Al-Faisal,
Ahad (25/12). Pemerintah Arab Saudi berkomitmen
akan mengupayakan menyebarkan nilai-nilai Alquran di
tingkat nasional maupun internasional. Pangeran Arab Saudi
menegaskan hal itu pada penutupan Lomba Menghafal AlQur’an di Masjid Haram, Makkah. ”Arab Saudi telah bekerja
untuk mencapai program pembangunan tanpa menyimpang
dari ajaran Alquran dan Sunnah,” kata Khaled di hadapan
para peserta lomba, seperti dikutip Arabnews.com. Khaled
juga mendesak peserta kontes untuk menjadi ”duta Alquran”
yang merupakan salah satu upaya Kerajaan Arab Saudi
untuk mempromosikan studi Alquran. Sejumlah sekolah
penghafal Alquran telah banak didirikan di negara itu. (Yusti
Nurul Agustin/ republika.co.id)
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Sisi Lain BJ. Habibie

B

Kisah Klasik Kasus
Suap dan Korupsi

D

alam beberapa ceramahnya, Ketua MK Mahfud MD
mengungkapkan bahwa kasus suap dan korupsi yang
kini sering terjadi, memiliki sejarah panjang dan
cerita menarik di masa silam. Misalnya saja, kasus
percobaan suap pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Kala
itu beliau didatangi pimpinan orang Yahudi yang bersengketa
dengan pengikutnya. Pimpinan Yahudi itu meminta Rasulullah
memenangkan perselisihan tersebut. Jika berhasil, Rasulullah
mendapat imbalan mengambil semua pengikut orang Yahudi
itu, lalu mereka diperkenankan masuk Islam.
Namun Rasulullah menolak permintaan pimpinan Yahudi,
karena Allah SWT mengingatkan beliau melalui perantaraan
Malaikat Jibril. Ternyata, bila memenuhi permintaan pimpinan
Yahudi itu, sama saja dengan perbuatan jahiliyah yang
membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar hanya
karena disuap.
Lantas bagaimana dengan kasus korupsi? Korupsi paling
purba adalah korupsi dunia peradilan. Zaman Yunani kuno,
penyuapan hakim merajalela bahkan melibatkan elit politik.
Penyuapan hakim secara terorganisir muncul saat Pericles
menyeret Kimon pemimpin ternama Athena, ke pengadilan
pada 463 SM. (Nano Tresna A.)

anyak cerita bermakna dan jadi sisi lain dari mantan
Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, misalnya soal
kedekatannya dengan Pak Harto. Peristiwanya saat Pak
Harto berada dalam mobilnya dan siap meninggalkan
Bina Graha. Habibie mendekat dan mengetuk kaca mobilnya.
“Saya masih ada perlu Pak,” kata Habibie. Tak segan-segan Pak
Harto keluar mobil, mendengarkan perkataan serta menjawab
pertanyaan Habibie. Hubungan antara Habibie dan Pak Harto
sangat dekat, bahkan banyak yang menyebutnya ‘anak emas’ Pak
Harto.
Rahasia soal Habibie, juga diungkap Ir. Wiratman
Wangsadinata, teman sekelas Habibie di SMAK Bandung.
Hampir tiap hari, Habibie membawa lelucon yang agak berbau
porno ke sekolah. Teman yang mendengarkannya tertawa, namun
guru yang mengajar jadi marah. Selain itu, Habibie sangat hobi
menyanyi. Ia sering duet dengan temannya di panggung acara
perpisahan sekolah, menyanyikan lagu-lagu pop.
Sisi humanisme Habibie kerap terlihat dari cerita
kedekatannya dengan wartawan. Ia bahkan hafal beberapa nama
wartawan dan pernah pula menghadiri pernikahan seorang
wartawan. Tiada musuh dan kebencian dalam dirinya. Habibie
selalu beranggapan, pada dasarnya semua orang baik. Habibie
menganggap Jenderal Try Sutrisno rivalnya dalam pemilihan
Wapres adalah saudaranya. Semua orang yang tak sependapat
dengannya selalu diperlakukannya dengan bersahabat.
Berbicara tentang cinta, Prof Dr. Komaruddin Hidayat
Rektor UIN Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa Habibie
bukan hanya profesor dalam bidang teknik, tapi juga profesor
cinta. Hal ini beliau katakan setelah membaca buku yang berjudul
Habibie dan Ainun, kisah cinta Habibie dengan Ainun. (Nano
Tresna A./seperti dilansir dari www. shvoong.com)

www.kapanlagi.com
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Falsafah Indonesia Menurut Nasroen
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

M

. Nasroen (1907-1968)
dalam catatan Wikipedia
adalah seorang pelopor
kajian Filsafat Indonesia.
Puncak kariernya adalah sebagai Guru
Besar Filsafat di Universitas Indonesia.
Karyanya yang membahas secara
langsung filsafat Indonesia ialah Falsafah
Indonesia (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang,
1967), yang di Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia (PNRI) dikategorikan
sebagai ‘buku langka’ dengan Nomor
Panggil (Shelf Number) 181.16 NAS f.
Di dalam bukunya tersebut, ia
menegaskan pandangan hidup Indonesia
berbeda dalam pandangan hidup Yunani,
Barat dan Timur. Perbedaan terletak
pada dasar dan tujuan dan juga berlainan
dengan menjalankan pandangan hidup
dalam mencapai tujuan hidup. Menurut
Nasroen, pandangan mereka berdasarkan
kepada individualisme dan materialisme.
Dua paham ini dijelaskannya secara padat
dan jelas, sehingga sampai kesimpulan,
pandangan hidup Yunani tersebut
tidak akan memberikan kepuasan dan
kebahagiaan diluar yang bukan dunia dan
persoalan materi.
Pandangan Hidup Indonesia
Ia mengemukakan pandangan
hidup Indonesia telah ditemukan dalam
bumi Indonesia. Penemuan ini karena
menggali hikmah yang terkandung
dalam kebudayaan Indonesia, terutama
terdapat di fatwa-fatwa dan pepatahpepatah yang dimiliki turun temurun oleh
bangsa Indonesia. Penemuan tersebut juga
dengan melihat cara hidup dan pandangan
hidup sendiri secara langsung, meskipun
beberapa hal telah dikotori pandangan lain.
Selanjutnya penemuan tersebut terjadi
dalam merenungkan falsafah negara RI
yang terdapat dalam Pancasila. Secara
pendek Nasroen mengatakan, “Pandangan
Hidup Indonesia itu adalah berdasarkan 2
buah prinsip, jaitu: Pertama: Ke Tuhanan
Jang Maha Esa. Kedua: Kekeluargaan.”
Falsafah tersebut menggerakkan
manusia semua tindakan yang dilakukan
baik atau buruk bagi diri sendiri atau
orang lain. Tingginya nilai-nilai dari
masyarakat tersebut ditentukan oleh tinggi
dan rendahnya nilai falsah yang dianut.
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Falsafah sendiri dapat ditinjau dari segi
pemikiran dan kenyataan yang hasilnya
dalam kebudayaan. Kebudayaan Indonesia
dengan cukup jelas dikemukakan. Suatu
bangsa tanpa kebudayaan, kata Nasroen
adalah bangsa yang miskin. “Kebudajaan
itu adalah hasil jang njata dari pertumbuhan
dan perkembangan rohani dan ketjerdasan
sesuatu bangsa.”
Dengan Indonesia merdeka, bangsa
Indonesia harus membangun segala
lapangan kehidupan, baik rohani dan
jasmani untuk mengisi kemerdekaan.
Syaratnya, adalah cinta sesuatu yang
dibangun tersebut dan keyakinan yang
dibangun bukan hanya hayalan. Syarat
tersebut ada dalam bangsa Indonesia sejak
dahulu, baik dengan adanya candi-candi,
seni, hukum adat dan lain sebagainya.
“Syarat kebangsaan itu adalah teramat
penting bagi kebudajaan,” kata Nasroen.
Meskipun kebudayaan berbeda-beda,
pada dasarnya terdapat dasar yang satu
dan akhlak yang sama, sebab bangsa
Indonesia memiliki kebangsaan yang
satu. “Kebangsaan Indonesia,” tegasnya
dan bahkan tidak hanya sebangsa, tetapi
sedarah.
Proses
menuju
kebudayaan
Indonesia
tersebut
melalui
tiga
proses, yaitu: proses menyamaratakan
(nivelleeringsproces),
proses
memperdalam
(intensiveeringsproces),
dan
proses
meumumratakan
(verslagsmeeniseeringsproces). Mengenai
proses ini dijelaskan secara gamblang
bagaimana kebudayaan yang berserakan
dan berada dimana-mana tersebut diika-kan. Bab Bahan-Bahan Falsafah
dikemukakan unsur Ketuhanan Yang Maha
Esa yang sudah jelas, tinggal kemudian
menyempurnakan dan mengalamalkannya.
Selanjutnya kedudukan rasio dikemukakan
sebagai kenyataan dengan mengisinya
dengan ilmu pengetahuan.
Unsur Falsafah Indonesia
Menurut Nasroen, bahwa falsafah
Indonesia adalah berdasarkan: 1. Ketuhanan
Yang Maha Esa; 2. Kekeluargaan. 3.
Ratio.
Di bagian mengenai unsur-unsur
falsafah ini, diuraikan cukup singkat dan
padat. Misalkan Ketuahan Yang Maha Esa

Judul
Penulis
Penerbit
Tahun
Jumlah

:
:
:
:
:

Falsafah Indonesia
Prof. M. Nasroen, S.H.
Bulan Bintang
1967
72 halaman

berhadapan dengan agama dan bagaimana
kekeluargaan dan cara mengisinya.
Mengenai rasio sebagai unsur penting
tetapi pemakaiannya berlainan dengan
falsafah umumnya, dengan rasio murni.
Mengenai etika, sosial, berbuat baik dan
sebagainya, rasio harus mensertakan rasa
dan keyakinan. Selanjutnya manifestasi
falsafah Indonesia berdasarkan bab
terakhir sebelum penutup yang lebih
sifatnya implementatif atas tiga unsur
yang terdapat dalam falsafah tersebut.
Dari
uraian
diatas,
hanya
gambaran isi buku yang memang susah
dipahami. Buku lain cukup penting dari
Nasroen adalah. Dasar Falsafah Adat
Minangkabau (Jakarta: Bulan Bintang,
1957), yang sering dikutip pengkaji
feminisme baik di Indonesia maupun
di Barat sebagai karya yang membahas
konsep matriarki secara genial. Wikipedia
mencatat, Peggy Reeves Sanday, seorang
etnografer Minangkabau yang juga aktivis
feminisme senang mengutip karya M.
Nasroen ini dalam tulisannya Matriarchy
as a Socio-Cultural Form.
Buku setebal 72 halaman itu, hanya
memberikan garis besar, penjelasan umum
yang tidak detail, dan masih membutuhkan
penjabaran dan penjelasan yang lebih
luas.

Menggagas Pemilu Serempak
Oleh Hera Sa’diati
Pemerhati Pemilu, Bekerja di PBNU

P

emilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) yang awalnya
diharapkan
dapat
menjadi
manifestasi demokrasi yang nyata
di daerah-daerah, rupanya menyisakan
banyak masalah. Meskipun Konstitusi
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan
Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota dipilih secara demokratis”
menjadi landasan utama pemilukada, fakta
di lapangan membuat praktek pemilukada
tidaklah sesederhana bunyi pasal tersebut.
Beberapa hal yang dinilai bermasalah
dari pemilukada sebagaimana diatur dalam
UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
ini setidaknya menjadi catatan penting
Perludem, sebuah perkumpulan yang
intens pada isu-isu Pemilu dan Demokrasi.
Di antaranya: 1) kerangka hukum yang
simpang siur dan ketidakjelasan bagi
peserta, penyelenggara, serta pemilih
dalam
pemaknaannya,
2)
sistem
pemilihan dan metode pencalonan, 3)
penyelenggaraan tahapan yang diakibatkan
oleh ketidaksiapan penyelenggara, 4)
penegakan hukum dan penanganan
pelanggaran, 5) tersebarnya waktu
penyelenggaraan pemilukada melahirkan
kompleksitas dalam pelaksanaannya yang
berakibat pemborosan anggaran.
Karena fakta gamblang itulah,
Perludem bekerjasama dengan Australia
Indonesia Partnership (Kemitraan Australia
Indonesia) dan International Foundation
for Electoral Systems menyajikan sebuah
buku sebagai ikhtiar ikut membantu
penataan ulang pengaturan pemilukada.
Penataan Sistem Pemilihan dan
Penyelenggaraan
Penataan sistem pemilihan dan
penyelenggaraan
tahapan
pemilu
kada menjadi isu penting yang ingin
ditata. Dalam pemilihan langsung,
fakta menunjukkan bahwa prakteknya
banyak dibajak oleh kepentingan modal
dan kekuasaan. Praktik politik uang
dan politisasi birokrasi mendominasi
pelaksanaan pemilukada hingga detik ini.

Operasi pembajakan
demokrasi yang meresahkan
ini,
sampai
membuat
Khofifah Indar Parawansa,
salah satu calon gubernur
Jawa Timur menjadikannya
sebagai
pilihan
judul
buku
yang
ditulisnya
“Pembajakan Demokrasi,
Pelajaran dari Pemilukada
Jatim”. Bagaimana tidak,
operasi
pembajakan
memang melibatkan dana
puluhan, bahkan ratusan
miliar rupiah. Biaya-biaya
itu misalnya digunakan
untuk biaya pencalonan
(dibahasakan
Perludem
sebagai ‘ongkos perahu
politik’), tim sukses, survei,
atribut kampanye, sumbangan
ke kantong pemilih, membeli
suara, kampanye di media
cetak dan elektronik, hingga
menyiapkan
saksi
pada s a a t
pemungutan suara.
Karena dahsyatnya kekuatan uang
di atas, banyak kalangan menginginkan
proses pemilihan dikembalikan ke DPRD.
Sayangnya, merubah sistem pemilukada
langsung dan mengembalikan ke DPRD
bukanlah solusi tepat. Pemilihan langsung
gubernur oleh DPRD tidak sertamerta dapat memotong biaya perahu
pencalonan dan praktik transaksional
yang sudah dianggap biasa itu. Solusi
yang ditawarkan adalah memperbaiki
sistem sehingga “memaksa” kandidat dan
partai “berkeringat” memeroleh dukungan
rakyat.
Penegakan Hukum Pemilukada
Untuk menjamin terlaksananya
pemilukada secara demokratis, kerangka
hukum harus mengatur mekanisme
dan penyelesaian hukum yang efektif
untuk penegakan hak pilih karena hak
memberikan suara merupakan hak
asasi manusia. Karena itu, penyelesaian
hukum terhadap pelanggaran hak
memberikan suara juga merupakan hak

Judul Buku
Penulis
Penerbit
Tahun

: Menata Kembali Pengaturan
Pemilukada
: Titi Anggraini dkk
: Perludem (Perkumpulan
untuk Pemilu dan
Demokrasi)
: Maret 2011

asasi manusia. Kerangka hukum tersebut
harus menetapkan ketentuan-ketentuan
terperinci dan memadai untuk melindungi
hak pilih.
Misalnya, kerangka hukum harus
menetapkan bahwa setiap pemilih,
kandidat, dan partai berhak mengadu
kepada lembaga penyelenggara pemilu
atau pengadilan yang berwenang apabila
terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih.
Undang-undang Pemilu mengharuskan
lembaga penyelenggara pemilu atau
pengadilan berwenang segera memberikan
keputusan guna mencegah hilangnya hak
pilih korban.
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Selain itu, ketentuan batas waktu
pelaporan, yaitu 3 (tiga) hari dinilai
sangat singkat, apalagi dalam Pasal 247
Uu 10/2008 tidak jelas apakah yang
dimaksud “hari” adalah “hari kerja”
ataukah “hari kalender”. Karena itu,
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam setiap
kesempatan menyidangkan perselisihan
hasil pemilihan umum (PHPU) kepala
daerah, menafsirkannya sebagai tiga hari
kerja. Seringkali memang sengketa pemilu
dapat diatasi dengan baik oleh MK,
namun bagaimana dengan pelanggaran
pidananya? Apakah institusi penegak
hukum selama ini telah berhasil mengatasi
konflik-konflik yang lahir akibat terjadinya
pelanggaran pidana dalam pemilukada
selama ini?
Inilah masalah berikutnya yang
harus segera dipikirkan jalan keluar, sebab,
pelanggaran pidana seolah menjadi hal yang
lumrah di tengah-tengah para kontestan
pemilukada. Ada semacam kebanggaan jika
pelanggaran pidana yang dilakukan tidak
teratasi, maka itu berarti mereka mampu
“membeli” atau “mengatasi” penegak
hukum di daerahnya. Padahal, tindak pidana
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pemilu ini termasuk berat karena ancaman
pidananya serta dampaknya.
Adanya ketentuan yang membatasi
masa pelaporan pelanggaran Pemilu dalam
UU 10/2008 dinilai sebagai upaya untuk
segera menuntaskan proses penyelesaian
pelanggaran pemilu sebelum tahapan pemilu
selesai. Tujuannya, agar proses pidana tidak
mengganggu agenda pemilu. Agar, setelah
pemilu selesai (dan para anggota DPR,
DPD,d an DPRD dilantik) tidak ada lagi
masalah-masalah yang mengungkitnya.
Aturan ini sering membuat sulitnya
memproses manipulasi dan pelanggaran
pidana yang sering terjadi.
Pengaturan Waktu Penyelenggaraan
Pemilukada
yang
berserakan
waktunya menjadikan kegiatan politik
tidak terkontrol dengan baik, dan seolah
pemilukada adalah kegiatan politik yang
menjenuhkan karena terjadi hampir tiap
minggu di berbagai daerah. Bayangkan
saja jika pada 2011 ada sekitar 254
pemilukada di berbagai daerah, sementara
dalam setahun hanya 365 hari, berarti
energi bangsa kita benar-benar dihabiskan

untuk pemilukada terus-menerus yang
dananya acap tidak terkontrol dan justru
malah menciptakan koruptor-koruptor
baru di hampir semua daerah. Ini adalah
masalah serius yang harus dicarikan jalan
keluar!
Untuk mengatasi itu, Perludem
mengusulkan pemilu sekali serentak.
Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pemilukada
dijadikan dalam satu waktu, sehingga
dalam kurun lima tahun hanya terjadi satu
kali pemilu. Usulan ini sepertinya sering
merepresentasikan keinginan banyak
orang, dibanding usulan mengembalikan
sistem pemilihan ke legislatif yang tidak
menyelesaikan masalah.
Buku
ini
cukup
detail
mengemukakan isu, peraturan yang sedang
berlaku, permasalahan, dan menawarkan
rekomendasi serta catatan-catatan penting
di dalamnya. Secara gagasan, buku ini
sudah bagus, hanya penyajiannya yang
menurut peresensi perlu diperbaiki kembali
sehingga tidak membosankan pembaca,
dan dapat diuraikan secara lebih sistematis
dan efektif terhadap rekomendasi yang
ditawarkan.

Kamus Hukum

Kamus Hukum
“Testimonium de Auditu”

T

estimonium de Auditu, de
audituverklaring atau hearsay
evidence (Inggris) berasal dari
“tesmonium” yang berarti
1. (getuigenis) kesaksian, penyaksian,
keterangan; 2. (getuigschift) surat
keterangan, sedangkan “tesmonium de
auditu” adalah keterangan yang hanya
dari mendengar saja, penyaksian menurut
kata orang, keterangan tangan kedua
(Lihat Marjanne Termorshuizen, Kamus
Hukum Belanda Indonesia, hlm. 418)
Wikipedia menyebutnya sebagai kesaksian
berdasarkan desas-desus.
Apakah testimonium de auditu
dapat menjadi alat bukti yang sah, baik
dalam perkara perdata, pidana, tata
usaha negara atau bahkan berperkara di
Mahkamah Konstitusi? Pasal 185 Ayat
(1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP
menyatakan, keterangan saksi sebagai
alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan
di sidang pengadilan. Penjelasan pasal
tersebut menyatakan, “Dalam keterangan
saksi tidak termasuk yang diperoleh dari
orang lain atau testimonium de auditu”.
Oleh karenanya ketentuan KUHAP tidak
menempatkan testimonium de auditu
sebagai alat bukti yang sah.
R. Soesilo dalam Teknik Berita
Acara (Proses Perbal) Ilmu Bukti dan
Laporan, yang diterbitkan Politeia Bogor,
1980, juga menyatakan bahwa kesaksian
harus didengar dilihat dan dialami sendiri
disertai alasan-alasan pengetahuannya.

Kesaksian yang hanya berdasarkan
cerita orang lain atau hanya merupakan
kesimpulan saja dari saksi yang mendengar,
melihat dan mengalami sendiri saja tidak
cukup. Selanjutnya untuk dianggap sah
harus dikemukakan di depan persidangan
pengadilan, bukan di hadapan polisi, jaksa,
kecuali ditentukan UU lain, serta saksi
tersebut harus disumpah terlebih dahulu.
Namun, atas kesaksian yang hanya
berdasarkan orang lain, menurut Andi
Hamzah (2008) perlu didengar keterangannya
oleh hakim, walaupun tidak memiliki nilai
sebagai alat bukti melalui pengamatan
hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk,
yang penilaiannya diserahkan kepada hakim.
Wirjono (1967) juga memandang demikian,
bahwa kesaksian tersebut tidak selalu dapat
dikesampingkan dan mungkin mendengar
peristiwa orang lain berguna untuk
penyusunan suatu rangkaian pembuktian
terhadap terdakwa.
Dari yurisprudensi yang pernah
ada di Indonesia tidak dapat dirumuskan
secara jelas kesaksian de auditu diterima
atau tidaknya, tetapi tergantung dari
kenyataan-kenyataan kasus per kasus.
Beberapa putusan menunjukkan kesaksian
de auditu diterima juga baik dalam
putusan sebelum kemerdekaan Indonesia,
maupun setelah kemerdekaan. Sedangkan
di Belanda juga, terjadi hal yang sama
bahwa kesksian terebut tidak diterima,
tetapi dalam beberapa kasus diterima. Mr.
S Amien menunjukkan penyimpangan
tersebut dalam Putusan H.R. 20 Desember

1926 (W. 11601, N.J. 1927, 85) dengan
memberikan daya bukti kesaksian yang
hanya berasal orang lain.
Sedangkan terkait perkara perdata,
pada dasarnya berlaku hal yang sama. Pasal
1907 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Tiap
kesaksian harus disertai keterangan tentang
bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
Pendapat maupun dugaan khusus, yang
diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah
suatu kesaksian. (Sv. 377; IR. 171, 301; RBg.
308.)” Namun, dalam perkembangan putusan
kesaksian bentuk tersebut dapat digunakan
sebagai pesangkaan hakim, sebagaimana
putusan MA No.308/Pdt/1959, menyatakan
testimonium tidak dapat digunakan sebagai
alat bukti langsung, tetapi dapat digunakan
sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden),
dan persangkaan itu dapat digunakan dasar
untuk membuktikan sesuatu. Bahkan dalam
praktik Pengadilan Agama yang memiliki
banyak kekhususan disamping pengadilan
perdata, kesaksian de auditu atau yang
disebut saksi istifadhoh, banyak digunakan
saksi keluarga dan tidak harus mengetahui
secara langsung peristiwa yang didalilkan.
Untuk perkara sengketa tata usaha
negara yang diadili Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) juga berlaku hal yang sama.
Pasal 104 UU No.5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan
bahwa, “Keterangan saksi dianggap sebagai
alat bukti apabila keterangan itu berkenaan
dengan hal yang dialami, dilihat, atau
didengar oleh saksi sendiri”
Dalam persidangan di MK, Pasal 36
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(1) UU MK menyatakan bahwa alat bukti
ialah: a. surat atau tulisan; b. keterangan
saksi; c. keterangan ahli; d. keterangan
para pihak; e. petunjuk; dan f. alat bukti
lain berupa informasi yang diucapkan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan secara
elektronik dengan alat optik atau yang serupa
dengan itu. MK menentukan sah tidaknya
alat bukti dalam persidangan.Kemudian
bahwa dalam pemeriksaan persidangan
hakim konstitusi memeriksa permohonan
beserta alat bukti yang digunakan. Saksi
tersebut dapat diajukan para pihak dengan
dibawah sumpah atau janji.
Mengenai
perkara Perselisihan
Hasil Pemilu (PHPU) Kepala Daerah,
sesuai buku Panduan Teknis Beracara
dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (2011), bahwa saksi adalah orang
yang melihat, mendengar, atau mengalami
sendiri proses penghitungan suara yang
diperselisihkan. Saksi tersebut antara lain:
saksi resmi peserta Pemilukada, saksi
pemantau Pemilukada, Panitia Pengawas
Pemilu dan kepolisian.
Pengertian saksi sendiri pernah
diuji materinya ke Mahkamah Konstitusi
(MK). “Saksi” sebagaimana dimaksud
Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto
Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4),
serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP,
menurut Mahkamah, pengertian saksi
yang menguntungkan dalam Pasal 65
KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara
sempit dengan mengacu pada Pasal 1
angka 26 dan angka 27 KUHAP saja.
Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan
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dalam Pasal 1 angka 26 dan angka
27 KUHAP memberikan pembatasan
bahkan
menghilangkan kesempatan
bagi tersangka atau terdakwa untuk
mengajukan saksi yang menguntungkan
baginya karena frasa “ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”
mensyaratkan bahwa hanya saksi yang
mendengar sendiri, melihat sendiri, dan
mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak
pidana yang dapat diajukan sebagai saksi
yang menguntungkan. Padahal, konteks
pembuktian sangkaan atau dakwaan
bukan hanya untuk membuktikan apakah
tersangka atau terdakwa melakukan atau
terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu;
melainkan meliputi juga pembuktian
bahwa suatu perbuatan/tindak pidana
adalah benar-benar terjadi.
Dalam konteks pembuktian apakah
tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah
tersangka/ terdakwa benar-benar benar-benar
melakukan atau terlibat perbuatan/tindak
pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi
penting, meskipun hanya testimonium de
auditu. Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka
26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi
pengertian saksi alibi, dan secara umum
mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain
yang dapat digolongkan sebagai saksi yang
menguntungkan (a de charge) bagi tersangka
atau terdakwa, antara lain, saksi yang
kesaksiannyadibutuhkanuntukmengklarifikasi
kesaksian saksi-saksi sebelumnya.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
arti penting saksi bukan terletak pada
kesaksian mengalami sendiri, melainkan
pada relevansi kesaksiannya dengan

perkara pidana yang sedang diproses
terkait dengan permasalahan siapa pihak
yang memiliki kewenangan untuk menilai
apakah saksi yang diajukan tersangka
atau terdakwa memiliki relevansi dengan
sangkaan atau dakwaan, Penyidik tidak
dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau
saksi yang menguntungkan tersangka atau
terdakwa, sebelum benar-benar memanggil
dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang
bersangkutan. Kewajiban penyidik untuk
memanggil dan memeriksa saksi yang
menguntungkan bagi tersangka tidak
berpasangan dengan kewenangan penyidik
untuk menilai apakah saksi yang diajukan
memiliki relevansi atau tidak dengan
perkara pidana yang disangkakan, sebelum
saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa
(didengarkan kesaksiannya). Begitu pula
dengan kewenangan jaksa penuntut umum
dan hakim adalah sama dengan kepolisian.
Menurut Mahkamah, pengaturan
atau pengertian saksi dalam KUHAP,
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal
yang dimohonkan pengujian menimbulkan
pengertian yang multitafsir dan melanggar
asas lex certa serta asas lex stricta
sebagai asas umum dalam pembentukan
perundang-undangan pidana. Ketentuan
yang multitafsir dalam hukum acara pidana
dapat mengakibatkan ketidakpastian
hukum bagi warga negara, karena dalam
hukum acara pidana berhadapan antara
penyidik, penuntut umum, dan hakim yang
memiliki kewenangan untuk memeriksa
dengan tersangka atau terdakwa yang
berhak untuk mendapatkan perlindungan
hukum. (Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK
Pilkada dan Demokrasi
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

S

alah satu wujud dan mekanisme
demokrasi di daerah adalah
pelaksanaan pemilihan umum
kepala daerah (pilkada) secara
langsung. Selain sebagai sarana manifestasi
kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih
adalah masyarakat di daerah, pilkada
juga memiliki fungsi penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertama,memilih kepala daerah
sesuai
dengan
kehendak
bersama
masyarakat di daerah sehingga diharapkan
dapat memahami dan mewujudkan
kehendak masyarakat di daerah. Kedua,
melalui pilkada diharapkan pilihan
masyarakat di daerah didasarkan pada
misi, visi,program,serta kualitas dan
integritas calon kepala daerah, yang
sangat
menentukan
keberhasilan
penyelenggaraan
pemerintahan
di
daerah. Ketiga, pilkada merupakan sarana
pertanggungjawaban sekaligus sarana
evaluasi dan kontrol publik secara politik

terhadap seorang kepala daerah dan
kekuatan politik yang menopang. Karena
itu, pilkada sebagai bagian dari pemilu
harus dilaksanakan secara demokratis
sehingga betul-betul dapat memenuhi
peran dan fungsi tersebut. Pelanggaran
dan kelemahan yang dapat menyesatkan
atau membiaskan esensi demokrasi dalam
pilkada harus diperbaiki dan dicegah.
Sengketa Pilkada
Sejak
menerima
pengalihan
wewenang memutus perselisihan hasil
pilkada dari MA pada Oktober 2008 hingga
saat ini, tercatat 392 perkara diregistrasi
di MK. Putusan MK terhadap perkara
perselisihan hasil pilkada terdiri atas 45
dikabulkan, 256 ditolak, 78 tidak dapat
diterima, 6 perkara ditarik kembali, dan 7
perkara sedang dalam proses persidangan.
Putusan-putusan tersebut diambil
berdasarkan persidangan yang bersifat
terbuka untuk umum yang tidak hanya

membuktikan penghitungan hasil mana
yang benar, tetapi juga selalu ada dalil dan
pembuktian pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi dalam penyelenggaraan pilkada.
Semua persidangan perkara perselisihan
hasil pilkada menunjukkan ada pelanggaran
dan kelemahan dalam penyelenggaraan
pilkada dalam derajat yang berbeda-beda.
Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
dalam proses penyelenggaraan pilkada
tentu memengaruhi kualitas demokrasi
dan pada akhirnya berpengaruh terhadap
kualitas calon terpilih dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Hal yang terjadi
dalam persidangan di MK telah mendorong
perkembangan ruang lingkup wewenang
dan putusan MK. Dihadapkan pada perkaraperkara yang di dalamnya menyuguhkan
berbagai bentuk pelanggaran, MK sebagai
pengawal konstitusi memiliki kewajiban
untuk memastikan bahwa pelaksanaan
pilkada tidak melanggar asas konstitusional
pemilu yaitu ‘luber’ dan ‘jurdil’.
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Karena itu, MK tidak hanya
memeriksa perbedaan penghitungan
hasil pilkada, tapi juga memeriksa
dan mempertimbangkan pelanggaranpelanggaran yang terjadi. Pada saat
pelanggaran sudah diyakini merusak
asas luber dan jurdil, MK memiliki
kewajiban
konstitusional
untuk
meluruskannya.
Hal
inilah
yang
mendasari perkembangan putusan MK
untuk perkara perselisihan hasil pilkada.
MK tidak lagi hanya memutuskan
penghitungan siapa yang benar, tetapi juga
melahirkan amar putusan penyelenggaraan
pemungutan suara ulang, memasukkan
bakal calon tertentu yang semula
dinyatakan tidak lolos, mendiskualifikasi
calon tertentu, melakukan penghitungan
suara
ulang,
bahkan
menetapkan
pemohon sebagai pemenang pilkada.
Bentuk Pelanggaran
Setidaknya terdapat tujuh bentuk
pelanggaran dan kecurangan yang pada
umumnya terjadi pada setiap tahapan
penyelenggaraan pilkada. Pertama, pada
tahap pendaftaran pemilih acapkali terjadi
data pemilih tetap tidak valid karena ada
sebagian warga yang memiliki hak pilih tidak
terdaftar, ada nama yang terdaftar sebagai
pemilih, tetapi tidak ada orangnya, serta
ada pemilih yang terdaftar lebih dari satu.
Hal ini dapat terjadi, baik
karena kelemahan sistem administrasi
kependudukan dan sistem pendaftaran
pemilih maupun karena unsur kesengajaan.
Kedua, pada tahap awal juga terjadi
pelanggaran dalam tahap verifikasi
pasangan bakal calon yang menentukan
pasangan mana yang lolos menjadi
pasangan calon peserta pilkada. Ketiga,
politik uang merupakan bentuk pelanggaran
paling banyak didalilkan dan menjadi
materi pemeriksaan persidangan di MK.
Pelanggaran ini dapat terjadi di
semua tahap,bahkan sebelum dimulai
tahap pendaftaran pasangan bakal calon.
Politik uang terjadi setidaknyadengan
memanfaatkan programprogram, hibah,
atau bentuk lainnya yang dibiayai anggaran
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negara (APBD) untuk membentuk persepsi
masyarakat bahwa keberhasilan program
itu adalah atas jasa orang tertentu yang akan
mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Keempat, pelanggaran berupa
pengerahan atau mobilisasi organisasi
pemerintahan
untuk
memenangkan
pasangan calon tertentu. Mobilisasi dalam
hal ini dapat terjadi terhadap pegawai

Yang perlu dilakukan
adalah perbaikan di masa
mendatang, baik dari sisi
electoral system maupun
electoral process. Selain
itu juga diperlukan
penataan kelembagaan
penyelenggara serta
peningkatan kesadaran
peserta pilkada dan warga
negara agar tidak terjebak
pada permainan dan
pragmatisme kekuasaan
yang merugikan bangsa.

pemerintahan, baik mulai dari tingkat atas
hingga tingkat bawah di kelurahan atau desa
maupun mobilisasi sarana dan prasarana
untuk kepentingan pemenangan pasangan
calon tertentu. Kelima, pelanggaran
berupa
ancaman
atau
intimidasi
untuk memaksa warga masyarakat
memilih pasangan calon tertentu.
Intimidasi dapat terjadi dalam
berbagai bentuk dan dilakukan oleh
berbagai pihak. Intimidasi dapat dilakukan
oleh aparat pemerintahan daerah dalam

bentuk ancaman tidak akan mendapatkan
layanan pemerintahan. Intimidasi juga
dapat dilakukan oleh kelompok tertentu
berupa ancaman kekerasan. Keenam,
pelanggaran berupa pemberian hak
suara oleh orang yang tidak berhak, baik
di tempat pemungutan suara maupun
di luar tempat pemungutan suara.
Ketujuh,
pelanggaran
berupa
manipulasi penghitungan hasil perolehan
suara. Penghitungan suara secara
bertingkat memungkinkan terjadinya
manipulasi dengan mengurangi atau
menambah perolehan suara calon tertentu.
Model pelanggaran ini dapat dikatakan
sebagai model klasik yang saat ini sudah
jarang terjadi karena tuntutan keterbukaan
dan saling kontrol antarpasangan calon.
Perbaikan Sistem
Berbagai
bentuk
pelanggaran
tersebut pasti memengaruhi kualitas
demokrasi di daerah. Akibatnya, kepala
daerah yang terpilih sesungguhnya bukan
merupakan kehendak rakyat. Alih-alih
mendapatkan pemimpin yang berkualitas
dan berintegritas, yang diperoleh
justru kepala daerah yang hanya haus
kekuasaan dan akan menyalahgunakan
kekuasaan. Hal ini pasti berdampak pada
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Orientasi pemerintahan daerah
dalam melaksanakan otonomi daerah
bukan untuk rakyat di daerah, melainkan
untuk kekuasaan belaka. Namun, fakta
tersebut tentu tidak perlu menjadi alasan
untuk bersurut langkah, meninggalkan
demokrasi
dan
otonomi
kembali
kepada
otokrasi
dan
sentralisasi.
Yang perlu dilakukan adalah
perbaikan di masa mendatang, baik dari
sisi electoral system maupun electoral
process. Selain itu juga diperlukan
penataan kelembagaan penyelenggara serta
peningkatan kesadaran peserta pilkada
dan warga negara agar tidak terjebak pada
permainan dan pragmatisme kekuasaan
yang merugikan bangsa.
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia
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