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Perpanjangan Waktu Solusi Aceh
Akhir bulan Januari Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan bernomor 1/SKLNX/2012. Meskipun dalam putusan akhirnya Mahkamah menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima, namun yang banyak menyedot perhatian publik
bukanlah putusan akhirnya, melainkan putusan sela yang telah dibacakan pada Selasa
(17/1) dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi. Dalam
putusan selanya MK memerintahkan untuk membuka pendaftaran calon kembali
dalam Pemilukada Aceh.
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Ayo ini ramuan
sakti pemilukada...
· Campurkan
segepok money
politik
· Dengan sebongkah
kolusi dan
· Taburkan anarkis

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

ajalah KONSTITUSI Edisi Januari 2012 terbit dengan
beragam berita lebih informatif dan menarik. ‘Laporan
Utama’ pada kesempatan ini menampilkan berita terkait
putusan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
antara Menteri Dalam Negeri melawan Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Aceh, dan Calon Gubernur Aceh Peserta Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011 Irwandi
Yusuf sebagai Pihak Terkait pada 27 Januari 2012.
Dalam putusan provisinya MK menguatkan Putusan Sela MK Nomor 1/
SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan ketentuan KIP Aceh hanya dapat
menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan
selambat-lambatnya 9 April 2012. Sedangkan untuk substansi dan pokok perkaranya
sendiri, Mahkamah memutuskan perkara SKLN ini tidak diterima. Putusan ini
dikeluarkan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Pada edisi ini, oleh karena MK menyelenggarakan Seminar Nasional dengan
tema “Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah” pada 24-26 Januari 2012, Majalah
KONSTITUSI mengganggap materinya sangat penting untuk diketahui masyarakat
luas sehingga dalam edisi ini dimuat dalam “Laporan Khusus Evaluasi pemilukada”.
Tema besar seminar dibahas dalam tiga sesi dengan narasumber dan peserta dari
penyelenggara Pemilu, termasuk anggota kepolisian dan para dosen serta pengamat
Pemilu yang menambah bobot masukan-masukan yang muncul karena pengalaman di
lapangan sangat berharga memperbaiki sistem dan pelaksanaan Pemilukada.
Selain hal itu, ada berita terkait dikabulkannya pengujian UU Ketenagakerjaan
sehingga ketentuan outsourcing dinyatakan inkostitusional bersyarat, putusan
pengujian UU Penyelenggara Pemilu sehingga calon anggota KPU-Bawaslu tidak
dimungkinkan dari orang-orang partai politik karena harus 5 tahun sudah mundur
dari partai politik tersebut dan berita-berita putusan atau persidangan pengujian UU
lain dan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, serta
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang manarik untuk dibaca yang
terangkum dalam rubrik ‘Ruang Sidang’. Kemudian ada berita-berita non-sidang
dalam rubrik ‘Aksi’.
Lainnya, disajikan sejumlah informasi melalui rubrik-rubrik tetap seperti
‘Editorial’, ‘Cakrawala’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Jejak Konstitusi’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka
Klasik’ dan lainnya. Inilah sekilas pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami
mengucapkan Selamat Membaca!

EDITORIAL

Kepastian Hukum Pemilukada Aceh

B

erbagai
upaya
ditempuh para pihak
demi
memperoleh
keadilan di Mahkamah
Konstitusi. Demikianlah yang
dilakukan
para
pemangku
kepentingan dalam Pemilihan
Kepala Daerah (Pemilukada)
Provinsi Aceh. Terakhir, pada
27 Januari lalu, Mahkamah
memutus perkara Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara
(SKLN) yang diajukan oleh
Menteri Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri
mempermasalahkan sengketa kewenangan antara lembaganya
dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Aceh. Pertanyaan pokok yang diajukan adalah
apakah Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri berwenang
melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dan
membuka kembali pendaftaran pasangan calon.
Atas permohonan Pemohon, pada 16 Januari lalu,
Mahkamah menjatuhkan putusan sela. Ketika itu Mahkamah
menilai, ada alasan yang penting, mendesak dan serta merta untuk
menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan membuka
kembali pendaftaran calon. Tujuannya, memberikan kesempatan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilukada
Aceh guna menentukan sikap hukumnya setelah mengetahui
keabsahan Pemilukada Aceh. Mahkamah memberi waktu tujuh
hari bagi KIP Aceh untuk membuka kembali pendaftaran termasuk
pelaksanaan verifikasi dan penetapan pasangan calon yang baru
tanpa mengubah hari dan tanggal pemungutan suara.
Putusan sela tersebut tidak berdiri sendiri, karena perkara
a quo terkait erat dengan perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011
yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Sela Nomor
108/PHPU.D-IX/2011, pada 2 November 2011. Menyusul putusan
sela tersebut, pada 10 November 2011, KIP Aceh menerbitkan
keputusan yang mengatur perubahan keempat Tahapan, Program
dan Jadwal Pemilukada Aceh.
Mahkamah telah pula mengeluarkan Putusan Akhir Nomor
108/PHPU.D-IX/2011, pada 24 November 2011. Persoalan hukum
yang diputus oleh Mahkamah adalah menunda pelaksanaan
Pemilukada Aceh Tahun 2012 -2017 yang akan diselenggarakan
oleh KIP Aceh. Putusan itu mengacu pada dalil Pemohon, yang
menilai Pemilukada tersebut tidak sah karena cacat hukum
disebabkan KIP Aceh memasukkan calon perseorangan dan
belum ada Qanun yang mendasarinya.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah memerintahkan untuk
membuka kembali pendaftaran pasangan calon kepala daerah.
Maksudnya, untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan
calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai
politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan. Mahkamah
juga menegaskan bahwa calon perseorangan dalam Pemilukada
tidak bertentangan dengan UUD 1945. Calon perseorangan tidak
pula melanggar butir 1.2.2 Nota Kesepahaman antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
Masalahnya, Pemohon dan pemangku kepentingan dari
perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tersebut baru mengetahui

kepastian hukum mengenai keabsahan Pemilukada Aceh 20122017 setelah adanya putusan akhir Mahkamah, pada 24 November
2011. Akibatnya, masih banyak pemangku kepentingan yang baru
mengetahui adanya putusan sela Mahkamah tersebut setelah masa
“perpanjangan waktu” untuk mendaftarkan diri sebagai bakal
pasangan calon sudah lewat. Akibatnya, tujuan membuka kembali
pendaftaran pasangan calon kepada pasangan yang baru sebagaimana
dimaksudkan dalam putusan tersebut tidak terlaksana.
Akibatnya, menurut Mahkamah, terjadi pengabaian
atas hak-hak partai politik atau perseorangan yang seharusnya
dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah
dalam Pemilukada Aceh. Mahkamah menimbang, hal itu sangat
potensial mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Pemilukada
Aceh dan penyelenggaraan pemerintahan Aceh pasca pemilihan
kepala daerah usai dilaksanakan.
Di sisi lain, KIP Aceh telah menutup masa pendaftaran
pasangan calon peserta Pemilukada Aceh sekaligus menetapkan
nomor urut pasangan calon peserta Pemilukada, serta hari dan
tanggal pemungutan suara. Sedangkan apabila menunggu putusan
akhir Mahkamah mengenai kepastian bahwa Pemohon memiliki
kewenangan sebagaimana didalilkan, maka masih melalui
pemeriksaan perkara yang membutuhkan waktu yang cukup lama.
Kalaupun permohonan Pemohon dikabulkan, putusannya akan
menjadi tidak berarti karena proses Pemilukada terus berlangsung
sampai tahapan pemungutan suara. Mahkamah menimbang, hal
itu dapat mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan baru dalam
penyelenggaraan Pemilukada Aceh. Karena itulah kemudian
dikeluarkan putusan sela yang memerintahkan membuka kembali
pendaftaran calon.
**
Pelaksanaan putusan sela tersebut dilaporkan KIP Aceh
pada persidangan 27 Januari lalu. Namun, menurut mereka,
secara teknis-prosedural pelaksanaan pemungutan suara tidak
mungkin dilakukan pada 16 Februari 2012, sebagaimana jadwal
sebelumnya. Karena itu, demi kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan, Mahkamah memberi pedoman penentuan waktu
pemungutan suara. Dengan demikian, keadilan juga dapat
diberikan kepada pihak-pihak yang selama ini merasa belum
terakomodasi dalam proses Pemilukada di Provinsi Aceh. Asas
kemanfaatan hukum pun dapat dinikmati karena masa depan
harmoni sosial, politik, dan keamanan di Aceh lebih terjamin.
Dengan beralaskan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat,
sebagai akibat hukum dijatuhkannya putusan sela pada 16 Januari
2012, maka KIP Aceh dapat menyesuaikan jadwal pemungutan suara
sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu paling lambat 9 April 2012.
Mahkamah menegaskan, penyesuaian itu harus memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya
Pemilukada Provinsi Aceh yang tidak cacat hukum serta
terlaksananya Pemilukada yang memenuhi prinsip-prinsip Pemilu
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945.
Sebaliknya, dalam amar putusannya, Mahkamah justru
tidak menerima permohonan pemohon. Sekalipun Pasal 17 ayat
(3) UUD 1945 menyatakan setiap menteri membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan, tetapi Mahkamah menilai, menteri
tidak serta merta dapat menjadi pemohon dalam perkara SKLN.
Alasannya, menteri adalah pembantu Presiden, bukan lembaga
negara yang berdiri sendiri seperti Dewan Perwakilan Rakyat,
Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
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SUARA PEMBACA

Usul Pendidikan Kewarganegaraan Ditambah Jam Ajarnya
Hallo Pak Janedjri M. Gaffar beserta seluruh awak redaksi
Majalah Konstitusi.    
Perkenalkan, saya Daryanto, SPd, Guru PKn di SMPN
3 Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Kebetulan saya pernah
menjadi peserta Semiloka pendidikan Pancasila dan Konstitusi
yang diselenggarakan MK di Semarang.
Berhubung dengan itu, saya ingin menanyakan mengenai
informasi tindak lanjut dari rekomendasi semiloka tersebut,
terutama tentang perlunya kembali Pendidikan Pancasila untuk
diajarkan di semua jenjang sekolah. Megingat seperti yang kita
lihat dan rasakan bersama bahwa nilai-nilai luhur Pancasila yang
notabene digali dari karakter asli bangsa Indonesia sudah mulai
ditinggalkan oleh anak-anak kita.
Mohon kepada MK untuk dapat menyuarakan aspirasi ini,
bila perlu jam pelajaran mata pelajaran PKn ditambah menjadi
tiga jam per minggu dari yang tadinya hanya dua jam per minggu.
Rasanya juga perlu dipikirkan pula untuk menyusun kembali
standar kompetensi dan kompetensi dasar apa yang hendak kita
capai dalam pendidkan Pancasila.
Terakhir, Bravo buat MK! Terus tegakan Pancasila dan
Konstitusi di Indonesia. Saya senang ada Mahkamah Konstitusi
di Indonesia.
Daryanto, antodaryanto28@xxxxxx.co.id

Redaksi:
Salam, Pak Daryanto.
Sebelumnya Redaksi Majalah Konstitusi mengucapkan
terima kasih kepada Pak Daryanto yang telah memberi masukan
pentingnya pendidikan Pancasila diajarkan kepada semua
jenjang pendidikan sekolah.
Mengenai tindak lanjut dari rekomendasi Semiloka
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Semarang, MK dengan
lembaga-lembaga terkait melakukan berbagai kegiatan yang
penting diawali dari guru-guru PKn yang mengajar di berbagai
tingkat pendidikan. Selain itu, MK juga sedang menyempurnakan
buku Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk pendidikan SDSMA dan yang sederajat, penyusunan komik dan menggunakan
berbagai media yang muatannya mengenai Pancasila dan
Konstitusi, dan tahun ini menyelesaikan Pusat Dukumentasi
Sejarah Konstitusi dan MK.
		 Dari kegiatan-kegiatan MK ini diharapkan pendidikan
Pancasila dan kesadaran berkonstitusi di Indonesia, termasuk di
kalangan para pelajar akan meningkat. Soal penambahan jam
belajar PKn, MK tidak memiliki kewenangan untuk itu, tetapi
MK terus melakukan segala upaya menyuarakan Pancasila dan
Konstitusi diketahui semua lapisan masyarakat, terutama sejak
pendidikan dasar.

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”, m erupakan rubrik yang berisikan pendapatpendapat 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.

Konstitusi maya

http://hamdanzoelva.wordpress.com/

Dari Nusa Tenggara Barat Menuju Medan
Merdeka Barat
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www.akilmochtar.com

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi

H

.M. Akil Mochtar adalah hakim konstitusi di Mahkamah
Konstitusi yang dipilih atas usulan DPR. Pria kelahiran
Putussibau, Kalimantan Barat, 18 Oktober 1960 ini
memulai karir sebagai advokat sejak 1984 hingga
1999. Beliau kemudian terpilih sebagai anggota DPR periode
1999-2004. Ketika itu, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi III
DPR yang membidangi masalah Hukum, Perundang-Undangan,
Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.
Semasa menjadi anggota DPR, ia kerap mewakili DPR
sebagai kuasa hukum untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan sebagai anggota MPR, ia pernah menjadi anggota
Panitia Ad Hoc I MPR RI, kemudian menjadi anggota Panitia
Ad Hoc II MPR RI. Ia saat itu juga tercatat sebagai anggota Tim
Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI.
Akil Mochtar memiliki pengalaman organisasi yang
cukup banyak. Sejak SMA, ia sudah menjadi Ketua OSIS SMA
Muhamadiyah Pontianak. Kemudian ia juga menjabat sebagai
Ketua Ikatan Pelajar Muhamadiyah Pontianak, aktif di Pelajar
Islam Indonesia, Ketua Alumni SMA Muhamadiyah Pontianak,
Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca
Bhakti Pontianak, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, hingga
Komandan Batalyon E Resimen Mahasiswa (Menwa) UPB.
Dalam perpolitikan, ia pernah tercatat salah satu
fungsionaris penting Partai Golkar. Pada periode 1983-2003, Akil
menjabat sebagai Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar Tahun
1998-2003. Kemudian, Akil juga menjadi Ketua Ikatan Penasihat
Hukum Indonesia (IPHI) Kalimantan Barat, Sekretaris Ikatan
Advokat Indonesia (IKADIN) Cab. Pontianak, Anggota Majelis
Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Pemuda Pancasila, dan
Anggota Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI.
Dalam organisasi kemasyarakatan, Akil Mochtar juga
aktif di Pengurus Wilayah Muhamadiyah Kalbar, serta Anggota
Lembaga Hikmah Pengurus Pusat (PP) Muhammaddiyah. Di
bidang olahraga, beliau bahkan menjadi Ketua Umum Federasi
Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Kalbar Periode 20062010, serta Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI)
Kalbar pada 2006-2009.
Saat ini, di samping sebagai hakim konstitusi di Mahkamah
Konstitusi, beliau juga sekaligus juru bicara lembaga negara
pengawal konstitusi ini. Apapun yang anda ingin ketahui tentang
MK, sebaiknya tanyakan langsung pada sosok yang juga dikenal
cukup dekat dan akrab dengan para wartawan yang biasa ngepos
di MK ini. (Yazid)

ria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962
ini pada pemilu tahun 1999 terpilih menjadi anggota
DPR Periode 1999-2004 dari Partai Bulan Bintang.
Suami dari R.A. Nina Damayanti, S.H. (pengacara) ini
mengawali pendidikan di Madrasah Tsanawiyah, Bima (19751977), kemudian   melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah
Negeri, Bima (1977-1981) dan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Makassar (1981-1986).
Ia lalu memperdalam pengetahuan ilmu hukum program
Magister Hukum bisnis di Universitas Pelita Harapan Karawaci,
Tangerang (1999) akan tetapi tidak tamat. Mengikuti Kursus Pasar
Modal Depkeu, Jakarta, 1994. Menyelesaikan Magister Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2005. Sekarang
Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran. Bandung.
Politisi muda ini dianugerahi rahmat oleh Allah SWT
dengan memiliki tiga buah hati, yaitu: (Muhammad Faris Aufar,
tanggal lahir 12-09-1992, SMA Al Azhar, Jakarta; Ahmad Arya
Hanafy, tanggal lahir 13-08-1994, SMP Al Azhar, Jakarta; dan
Ahmad Adib Karamy, tanggal lahir 10-11-2001, SD Al Ikhlas).
Kiprahnya sewaktu menjadi anggota DPR cukup menonjol.
Selain menjadi anggota Badan Musyawarah DPR RI, Wakil
Ketua Komisi II DPR RI yang membidangi hukum dan peradilan.
Anggota Badan Pekerja MPR RI Paniatia Ad Hoc III/1999 dan
Panitia Ad Hoc I/2000-2002 Amandemen UUD, juga menjabat
Sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang DPR RI, dan Wakil
Sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang MPR RI.
Sebelum menjadi anggota DPR ia sempat berprofesi sebagai
Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Makassar (1986-1987) dan Asisten Dosen Fakultas Syari’ah IAIN
Alauddin, Makassar (1986-1987), Asisten Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makasar, semuanya mengajar
mata kuliah Hukum Internasional. Kemudian ia beralih menjadi
asisten Pengacara pada OC. Kaligis and Associates, Jakarta (19871990), mendirikan sekaligus menjadi Partner pada Kantor
Pengacara Law Firm SPJH and J, Jakarta (1990-1997), mendirikan
dan menjadi Managing Partner pada Kantor Pengacara Hamdan,
Sudjana & Januardi (HSJ), Jakarta (1997-2004). Terakhir ia
mendirikan dan menjadi Managing Partner pada Kantor Pengacara
Zoelva&Januardi dari tehun 2004 hingga sekarang.
Dunia politik baginya adalah sebagai bentuk ibadah.
Karena dunia politik merupakan sarana melakukan amar bil ma’ruf
nahi anil munkar melalui perumusan kebijakan yang bermaslahat
bagi bangsa Indonesia. Ketika Muktamar II Partai Bulan Bintang
tahun 2005 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, pria yang dekat
dengan para aktifis ini menyerahkan dukungannya secara penuh
kepada H.MS. Kaban,SE.,M.Si untuk menjadi Ketua Umum
Partai Bulan Bintang. Langkah politik ini dilakukan semata-mata
untuk menjaga ukhuwah Islamiyyah. Perjuangan politiknya tidak
terlepas dari pengasuhan orang tuanya. Ayahnya, H. Muhammad
Hasan, BA adalah seorang pensiunan Guru Agama. Sementara,
ibunya, Hajjah Siti Zaenab, seorang ibu rumah tangga yang sangat
memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya. (Yazid)
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OPINI

Putusan Yang Mendamaikan
Oleh Abdul Ghoffar
Peneliti pada Pusat Penelitian dam Pengkajian Mahkamah Konstitusi, tulisan ini adalah pendapat pribadi.

M

ahkamah Konstitusi (MK) kembali
mengeluarkan putusan yang sangat
berani
dengan
memperbolehkan
Pemilukada Aceh diundur sampai
tanggal 9 April 2012. Saya katakan berani sebab
yang menjadi adresat putusan ini adalah daerah yang
mempunyai sejarah konflik panjang. Sudah tidak
terhitung berapa ribu nyawa melayang akibat konflik
tersebut. Konflik itu baru reda setelah penandatangan
Memorandum of Understanding (MoU) di Helsingki
antara Pemerintah RI dengan GAM.
Dari MoU ini kemudian lahir UU Nomor
11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di
dalamnya mengatur tentang pencalonan kepala daerah.
Dalam Pasal 256 UU tersebut dikatakan bahwa bahwa
calon perseorangan hanya berlaku satu kali setelah
UU itu diberlakukan.
Namun pada tahun 2010, MK mengeluarkan
Putusan No. 35/PUU-VIII/2010 yang mencabut
ketentuan pasal tersebut, sehingga calon perseorangan
pada Pemilukada Aceh saat ini dan yang akan datang
diperbolehkan.
Oleh sebagian kalangan, Putusan ini dianggap
sebagai embrio kembali memanasnya Aceh. Bahkan
tertembaknya beberapa orang, walaupun belum
diketahui siapa dalangnya, banyak yang menuding
tidak lepas dari situasi politik yang terjadi di sana.
Dari berbagai pemberitaan, Partai Aceh,
adalah pihak yang paling menentang putusan tersebut.
Partai yang menguasai sekitar 48% kursi di DPRA ini
merasa keberatan calon perseorangan diperbolehkan
dalam Pemilukada Aceh. Mereka berargumen putusan
tersebut bertentangan dengan MoU. Menurutnya, calon
perseorangan hanya diperbolehkan sekali saja, dan
selanjutnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor
11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Tudingan Partai Aceh bahwa putusan tersebut
bertentangan dengan MoU Helsinki “dijawab” oleh
MK melalui Putusan Nomor 108/PHPU.D-IX/2011.
Dalam putusan tersebut MK mengatakan bahwa calon
perseorangan dalam Pemilukada sesuai dan tidak
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar
butir 1.2.2 Memorandum of Understanding between
the Government of the Republic of Indonesia and the
Free Aceh Movement.
Membongkar MoU
Secara umum MoU Helsingki mengatur enam
point, yaitu tentang governing of aceh, human rights,
amnesty and reintegration into society, security
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arrangements, establishment of the aceh monitoring
mission, dan dispute settlement. Dari keenam point
tersebut, yang dipersoalkan oleh sebagian kalangan
masyarakat di sana adalah point tentang Governing of
Aceh atau Pemerintahan Aceh.
Jika kita cermati, point tersebut memuat 4 sub
point yang mengatur tentang Law on the Governing
of Aceh, Political Participation, Economy, dan Rule
of Law. Dari keempat sup point tersebut, yang sempat
menjadi pembicaraan hangat, terutama menjelang
Pemilukada saat ini, adalah terkait sub point partisipasi
politik (political participation).
Sub point political participation mengatur
delapan hal. Pertama, sesegera mungkin dan selambatlambatnya satu tahun sejak penandatanganan MoU
tersebut, Pemerintah RI menyepakati dan akan
memfasilitasi pembentukan partai politik (nasional)
yang berbasis di Aceh. Selain itu, Pemerintah RI juga
diwajibkan untuk mendirikan partai politik lokal dalam
jangka waktu satu tahun atau paling lambat 18 bulan
dari penandatanganan MoU tersebut, namun pendirian
partai politik di Aceh harus dengan berkonsultasi
dengan DPR RI.
Kedua,
rakyat
Aceh
akan
memiliki
hak
untuk
mencalonkan
calon untuk posisi semua jabatan yang dipilih
untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada
April 2006 dan sesudahnya. Ketiga, Pemilihan lokal
yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah UU
baru tentang Pemerintahan Aceh untuk memilih Kepala
Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan
April 2006 serta legislatif Aceh pada tahun 2009.
Keempat, sampai tahun 2009 legislatif Aceh
tidak berwenang untuk memberlakukan hukum
tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Kelima,
semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas
baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April
2006. Keenam, partisipasi penuh semua orang Aceh
dalam pemilihan lokal dan nasional akan dijamin
sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.
Ketujuh, pemantau dari luar akan diundang untuk
memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa
diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar. Dan
terakhir, kedelapan, adanya transparansi penuh dalam
dana kampanye.
Dari ke delapan hal tersebut, terlihat tidak ada
satu pun larangan atau ketentuan yang terkait dengan
calon perseorangan dalam Pemilukada. Satu-satunya
aturan yang mengatur tentang pencalonan adalah
pada point 1.2.2. yang berbunyi, upon the signature
of this MoU, the people of Aceh will have the right

to nominate candidates for the positions of all elected
officials to contest the elections in Aceh in April 2006
and thereafter (dengan penandatanganan MoU ini,
rakyat Aceh akan memiliki hak untuk mencalonkan
calon untuk posisi semua jabatan yang dipilih
untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada
April 2006 dan sesudahnya).
Putusan Berani
Dari uraian isi singkat MoU di atas, secara
kasat mata terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh
MK dalam putusannya adalah benar, bahwa calon
perseorangan dalam Pemilukada tidak melanggar
MoU. Bahkan lebih dari itu, MoU tersebut justru
menegaskan bahwa rakyat Aceh mempunyai hak
untuk mencalonkan calon untuk posisi semua jabatan
yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada
April 2006 dan sesudahnya.
Dalam kaitan dengan calon perseorangan yang
terjadi saat ini, sejatinya mereka juga dicalonkan oleh
rakyat Aceh. Bahkan jumlahnya juga tidak sedikit, yakni
3 persen dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk
Aceh yang saat ini sekitar 5 juta jiwa, maka ada sekitar
150 ribu yang akan mencalonkan calon perseorangan.
Selain itu, jika kita membaca Putusan MK yang
mencabut pasal larangan calon perseorangan, harusnya
rakyat Aceh berbangga hati. Mengapa? Putusan MK
Nomor 5/PUU-V/2007 yang menganulir pasal 56, 59,
dan 60 UU 32/2004 yang mengatur mengenai persyaratan
pencalonan kepala daerah sehingga memberikan
peluang kepada calon perseorangan untuk maju dalam
Pemilukada, tidak bisa dilepaskan dari dibolehkannya
calon perseorangan dalam UU Pemerintahan Aceh.
Dalam putusan tersebut, MK berpendapat bahwa antara
Pasal 56 Ayat (2), Pasal 59 Ayat (1), dan Ayat (2) UU
Pemda dan Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh
keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu
Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apabila kedua ketentuan
tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk daerah
yang berbeda maka akan menimbulkan akibat adanya
dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat
(4) UUD 1945.
Menurut MK, dualisme tersebut dapat
mengakibatkan ketiadaan kedudukan yang sama antara
warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Aceh
dan yang bertempat tinggal di provinsi lainnya. Warga
Negara Indonesia yang bertempat tinggal di provinsi
lain selain Aceh akan menikmati hak yang lebih sedikit
karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala
daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan dan
oleh karenanya berarti tidak terdapatnya perlakuan yang

sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana
dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.
Karena alasan itulah kemudian, MK
membolehkan calon perseorangan di seluruh wilayah
Indonesia.
Akan tetapi, setelah seluruh wilayah di Indonesia
sudah diberlakukan calon perseorangan, justru di Aceh
calon perseorangan dilarang karena adanya ketentuan
Pasal 256 UU Pemerintah Aceh. Oleh karenanya, MK
kemudian mencabut pasal tersebut demi persamaan hak
warga negara dan tegaknya demokrasi di Bumi Serambi
Mekah tersebut.
Tetapi sayangnya, putusan tersebut ditolak oleh
sebagian kelompok masyakat Aceh. Partai Aceh, secara
tegas menolaknya. Menurut analisis banyak pengamat,
penolakan tersebut murni persoalan politik. Partai
Aceh tidak suka dengan keikutsertaan Irwandi Yusuf
dalam Pemilukada dari jalur perseorangan. Irwandi
dinilai sebagai calon kuat yang dikhawatirkan akan
mengalahkan calon dari Partai Aceh.
Kalau analisis itu benar, maka sangat
disayangkan. Demi kepentingan kekuasaan sesaat,
rakyat Aceh harus menjadi korban. Namun, syukur
alhamdulilah, pada 16 Januari 2012 kemarin,
melalui Putusan Sela Nomor 1/SKLN-X/2012, MK
mengeluarkan putusan yang berhasil membuat damai.
Sebuah putusan yang sangat berani dan moderat.
Saya katakan berani, karena MK mengeluarkan
Putusan Sela yang memerintahkan kepada Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk membuka
kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil
Walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal
pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang
diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik,
maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi
dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan
7 (tujuh) hari sejak putusan sela tersebut diucapkan.
Putusan Sela ini kemudian diperkuat dengan
Putusan Akhir Nomor 1/SKLN-X/2012 pada 27 Januari
2012 yang mana MK menegaskan bahwa (KIP) Aceh
hanya dapat menyesuaikan tahapan Pemilukada Aceh
2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan
memperhatikan peraturan per-UU-an yang berlaku dan
pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya 9
April 2012.
Rupanya putusan tersebut menjadi formula
yang jitu untuk mendamaikan kembali bumi rencong
tersebut. Sekarang Partai Aceh sudah mendaftarkan
calonnya. Selamat ber-Pemilukada.
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Laporan Utama

Perpanjangan Waktu
Solusi Aceh

Majelis Hakim
pada sidang pleno
perkara SKLN antara
Mendagri Vs KPU
dan KIP Aceh, Jum'at
(27/1)

A

khir bulan Januari Mahkamah Konstitusi
menjatuhkan Putusan bernomor 1/SKLNX/2012. Ini merupakan perkara sengketa
kewenangan lembaga negara pertama
yang ditangani oleh MK pada tahun ini. Meskipun
dalam putusan akhirnya Mahkamah menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima, namun
yang banyak menyedot perhatian publik bukanlah
putusan akhirnya, melainkan putusan sela yang telah
dibacakan pada Selasa (17/1) dalam sidang pleno yang
dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi.
Dalam putusan sela tersebut, Mahkamah
memerintahkan Komisi Pemilihan Independen (KIP)
Aceh, Termohon II dalam perkara ini, untuk membuka
kembali pendaftaran pasangan calon gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota dalam pemilihan umum kepala daerah di
Aceh. Tujuannya, untuk memberi kesempatan kepada
bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar,
baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai
politik, maupun perseorangan.
“Termasuk pelaksanaan verifikasi dan
penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan
7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan,” ucap
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Humas MK/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD saat
membacakan amar putusan.
Antara lain pertimbangan Mahkamah adalah
untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan demi
terwujudnya proses Pemilukada yang lebih demokratis
serta kepastian hukum yang adil. Mahkamah
menilai, ada alasan yang penting, mendesak, dan
serta merta untuk menjatuhkan putusan sela dengan
memerintahkan membuka kembali pendaftaran calon.
“Dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilukada
Aceh 2012–2017 guna menentukan sikap hukumnya
setelah mengetahui keabsahan Pemilukada Aceh,”
tegas Mahkamah.
“Adapun semua pasangan calon yang telah
terdaftar dan ditetapkan sesuai dengan proses verifikasi
yang berlaku dengan nomor urut yang ada, tidak
terpengaruh statusnya dengan adanya putusan ini,
termasuk keputusan administratif yang berkaitan dengan
pengadaan logistik Pemilu,” lanjut Mahkamah.
Namun rupanya, setelah putusan tersebut
coba ditindaklanjuti, KIP Aceh berpandangan
bahwa pembukaan pendaftaran tersebut otomatis
memengaruhi jadwal tahapan Pemilukada yang telah

ditetapkan. Akibatnya, pelaksanaan pemungutan suara
yang sebelumnya dijadwalkan akan digelar pada 16
Februari 2012, menjadi ditunda kembali.
Mahkamah pun sepakat dengan pendapat itu.
Secara teknis-prosedural, menurut Mahkamah, tidak
mungkin pelaksanaan pemungutan suara dilakukan
tanggal 16 Februari. Oleh karena itu Mahkamah
kemudian memberi rentang waktu pemungutan suara
yang layak. “Penentuan batas waktu ini dilakukan
oleh Mahkamah untuk menegakkan ketiga fungsi dan
tujuan hukum, yakni: kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan,” tegas Mahkamah.
Hingga dalam putusan akhirnya, Mahkamah
menegaskan bahwa pemungutan suara dilaksanakan
selambat-lambatnya 9 April 2012. “Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Aceh hanya dapat menyesuaikan
tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai
dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,”
Mahkamah mengingatkan.
Sementara itu, dalam eksepsi, Mahkamah
berpandangan bahwa Pemohon, yakni Pemerintah
c.q Menteri Dalam Negeri, tidak memenuhi syarat
sebagai subjek dalam perkara ini. Sebagaimana diatur
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1)
huruf b UU MK, dan Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006.
“Mengabulkan eksepsi Termohon II dan eksepsi Pihak
Terkait,“ ujar Mahkamah.

Dalam eksepsinya selaku Pihak Terkait, Irwandi
Yusuf yang juga Gubernur Aceh, berpandangan bahwa
Pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara
ini. Sebab, Mendagri dalam hal ini bukanlah subjek
yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam
perkara SKLN.
Di samping itu dalam permohonan Pemohon,
menurut dia, Pemohon hanya mempersoalkan
kewenangan yang dimiliki oleh Termohon saja dan
dalam uraiannya Pemohon hanya meminta kewenangan
untuk membuka kembali pendaftaran pasangan
calon serta melakukan penundaan terhadap tahapan
pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung
tanpa menyebutkan pelaksanaan kewenangan dari
Pemohon yang diperselisihkan dengan Termohon.
Selain itu, menyangkut surat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh (DPRA) kepada Pemohon untuk
meminta diselesaikannya Qanun baru adalah bukan
alasan yang berdasarkan hukum untuk melakukan
penundaan Pemilukada. Karena, tahapan Pemilukada
hampir mendekati tahap akhir dan sudah mendesak
dilaksanakan dan jelas pelaksanaan Pemilukada
sah dilakukan berpedoman pada Qanun lama.
"Sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi terdahulu Nomor 108/PHPU.D-IX/2011,
"ujar Pihak Terkait
Bahwa, kata dia, justru penundaan Pemilukada
akan sangat merugikan Aceh. Sebab, akan berimplikasi
pada masa kerja penyelenggara Pemilukada Aceh.
Para Pemohon
(Kemendagri)
dalam persidangan
pemeriksaan
pendahuluan, Jum'at
(13/1)

Humas MK/Yogi Dj

Januari 2012 KONSTITUSI

11

Laporan Utama
“Bertambah dari seharusnya selama 8 (delapan) bulan
menjadi lebih dan hal ini jelas-jelas telah melanggar
peraturan perundang-undangan,” katanya. Selain itu,
berdampak pula pada bertambahnya anggaran biaya
untuk penyelenggaraan Pemilukada dimana anggaran
sebelumnya telah ditetapkan.
Belum lagi jika dilihat dari kepentingan
Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya yang
sudah mendaftar akibat masa pendaftaran calon yang
bertambah, khususnya dalam aspek cost politic. Bahkan
bisa merembet pada adanya Pj Gubernur dan Pj untuk 16
kepala daerah kabupaten/kota lainnya. Dampaknya, akan
mengakibatkan kurang optimalnya penyelenggaraan
pemerintahan karena Pj punya batasan-batasan
kewenangan dibandingkan dengan pejabat definitif.
“Masa Pemilukada yang berlarut-larut
mengakibatkan kondisi politik tidak menentu sehingga
berpotensi terganggunya aktivitas pemerintahan
dan masyarakat, padahal pada sisi lain pemerintah
mempunyai keinginan agar seluruh pelaksanaan
Pemilu dan Pemilukada dilaksanakan secara serentak
dan bersamaan aktivitas politik tidak berulang-ulang
dan tidak menghabiskan cost politic yang tinggi dan
tentunya tidak menyedot anggaran yang besar,” tegas
Pihak Terkait dalam tanggapannya.
Begitupula dengan Termohon II, KIPAceh, juga
mengajukan eksepsi atas permohonan Pemohon. Pada
intinya KIP Aceh juga menganggap Pemohon tidak
punya legal standing untuk mengajukan permohonan.
Meskipun, pada pokok permohonan KIP Aceh sepakat
bahwa semua calon yang memenuhi syarat seharusnya
dapat mencalonkan diri. “Sepanjang sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik
Indonesia,” tegas KIP Aceh.
Jalan Panjang Pemilukada Aceh
Patut diketahui, putusan 1/SKLN-X/2012 ini
sedikit banyak dipengaruhi oleh putusan-putusan MK
sebelumnya. Putusan ini bisa dikatakan merupakan

M

ewujudkan Pemilukada yang demokratis
rupanya tak semudah membalikkan
telapak tangan. Meskipun tampaknya
seluruh pihak yang berkepentingan punya
visi yang sama, namun fakta dilapangan membuktikan
hal sebaliknya. Banyak kondisi dan kepentingan yang
mesti disintesiskan. Dan kadang, ketika terjadi benturan
kepentingan, rakyat yang mesti menanggung akibatnya.
Buktinya, beberapa kali Pemilukada Aceh telah
ditunda. Serangkaian putusan MK mewarnai dalam
perjalanannya. Tentu saja dalam hal ini MK berharap
melalui putusannya demokratisasi di Aceh dapat tetap
dijaga dan diakselerasi. Berikut rangkaian putusan MK
tersebut:
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rangkaian perjuangan bakal calon kepala daerah yang
berupaya membuka pintu calon perseorangan dalam
Pemilukada Aceh.
Pada mulanya adalah pengujian atas Pasal
256 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UU PA). Permohonan dengan
nomor perkara 35/PUU-VIII/2010 ini dimohonkan oleh
empat orang bakal calon bupati yang ingin mencalonkan
diri tanpa melalui jalur partai politik. Dalam pengujian
tersebut, para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 256
itu telah menghalangi hak konstitusionalnya untuk ikut
serta dalam Pemilukada Aceh.
Pasal 256 UU PA berbunyi, “Ketentuan yang
mengatur calon perseorangan dalam pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau
Walikota/Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya
dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak
Undang-Undang ini diundangkan”.
Para Pemohon berkeyakinan dengan adanya
ketentuan Pasal 256 UU 11/2006 itu jelas-jelas
tidak memberi peluang bagi para Pemohon untuk
mencalonkan maupun dicalonkan dalam rangka
Pemilukada Tahun 2011 karenanya para Pemohon
sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar
dan dirugikan secara potensial.
Hakikat dipilih secara “demokratis” dalam
pasal tersebut, lanjut Pemohon, bukan hanya pada
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara secara demokratis, tetapi juga harus ada jaminan
pada saat penjaringan dan penetapan calon. Oleh sebab
itu, masyarakat harus mendapatkan akses yang lebih
luas untuk berpartisipasi dalam mengusung Pasangan
Calon. “Oleh karena itu pembatasan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 256 UU 11/2006 sama
sekali tidak mencerminkan asas demokrasi,” ujar
Pemohon. Hingga akhirnya, dalam putusannya
Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 256 UU PA
tersebut bertentangan dengan Konstitusi.

30 Desember 2010
1 Agustus 2006
Diterbitkannya UndangUndang Nomor 11
Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UU
PA). Dalam Pasal 256
menyebutkan, calon
perseorangan berlaku dan
hanya dilaksanakan untuk
pemilihan kepala daerah
pertama kali sejak UU PA
diundangkan.

Dalam putusan No. 35/
PUU-VIII/2010, MK
menyatakan Pasal 256
UU Pemerintahan Aceh
bertentangan dengan
UUD 1945.

Menurut Mahkamah, calon perseorangan dalam
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh
dibatasi pemberlakuannya. Karena, jika diberlakukan maka akan
mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dan ketidaksamaan
kedudukan di muka hukum dan pemerintahan antara warga
negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Aceh
dengan warga negara di wilayah Indonesia lainnya. Di mana,
masyarakat Aceh akan menikmati hak yang lebih sedikit dari
daerah lainnya. “Calon perseorangan dalam Pemilukada secara
hukum berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia,” tegas
Mahkamah.
Selain itu, menurut Mahkamah, membuka pintu calon
perseorangan dalam Pemilukada Aceh juga tidak bertentangan
dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh
Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di
Helsinki (biasa disebut MoU Helsinki). Hal ini sebagaimana
ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusannya Nomor
108/PHPU.D-IX/2011.
“Calon perseorangan dalam Pemilukada adalah sesuai
dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak pula melanggar butir
1.2.2 Memorandum of Understanding between the Government
of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (Nota
Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka),” ujar Mahkamah dalam amar putusannya.
Pemohon dalam perkara PHPU Kepala Daerah Aceh ini
sendiri terdiri dari dua orang bakal calon kepala daerah. Mereka
adalah Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Aceh H.T.A. Khalid dan Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten
Pidie Fadhlullah.
Di mana dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan
tindakan KIP Aceh yang telah membuat surat keputusan terkait
penjadwalan Pemilukada Aceh, yang dampaknya mengakibatkan
para Pemohon tidak dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah.
Dan selain itu, KIP Aceh juga dituding oleh Pemohon telah

melakukan kacurangan dan melaksanakan tahapan Pemilukada
tanpa berdasarkan pada hukum yang berlaku.
KIP Aceh pun telah membantahnya. Menurut KIP Aceh, SK
KIP Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi
Aceh Tahun 2011 yang dipersoalkan oleh Pemohon telah sesuai
ketentuan yang berlaku dan memberikan waktu yang memadai.
“Limit 210 hari itu sudah mencukupi, bahkan lebih (227 hari),
dihitung dari tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 24 Desember
2011 yang merupakan hari pemungutan suara,” papar KIP Aceh
dalam tanggapannya.
Sementara itu, terhadap pernyataan Pemohon dicurangi juga
dibantah oleh KIP Aceh. Menurut KIP Aceh, hal itu tidak benar.
Karena, KIP Aceh telah membuka kesempatan kepada setiap WNI
untuk mendaftarkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah
secara transparan sehingga tidak merugikan Pemohon.
Namun, setelah memeriksa perkara tersebut, Mahkamah
berpandangan perlu dibuka kembali pendaftaran calon
secepatnya. Menurut Mahkamah, Pemilukada tersebut mestinya
mengakomodir para pasangan bakal calon yang belum sempat
mendaftar. Karenannya, Mahkamah pun kemudian memberikan
putusan sela.
“Menimbang bahwa sebagai akibat telah ditetapkannya
tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada
di Aceh oleh KIP Aceh; dan terhentinya pembahasan qanun
mengenai tata cara pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh,
mengakibatkan adanya pengaturan mengenai Pemilukada di Aceh
yang menyebabkan ketidakpastian hukum, selain itu qanun lama
yang perlu diubah karena mengandung kekurangsempurnaan,
perubahannya pun belum juga berhasil dilakukan bahkan
pembahasannya terhenti, sehingga Mahkamah perlu menjatuhkan
putusan sela,” ungkap Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya.
Putusan ini pun kemudian mengakibatkan Pemilukada Aceh
tertunda. (Dodi)
27 Januari 2012.
17 Januari 2012

24 November 2011
2 November 2011
MK menjatuhkan putusan
sela dalam Perkara No. 108/
PHPU.D-IX/2011 yang pada
intinya memerintahkan kepada
KIP Aceh untuk membuka
kembali pendaftaran dalam
Pemilukada Aceh sampai
dengan 7 (tujuh) hari setelah
putusan sela diucapkan.

Dalam putusan akhir Perkara
No. 108/PHPU.D-IX/2011,
MK memutuskan empat
hal pokok, yakni: pertama,
menguatkan putusan sela.
Kedua, memerintahkan KIP
Aceh untuk melanjutkan
tahapan Pemilukada.
Ketiga, menyatakan
calon perseorangan
dalam Pemilukada Aceh
konstitusional. Dan keempat,
menyatakan bahwa MK
berwenang mengadili sengketa
Pemilukada Aceh.

MK menjatuhkan putusan sela
dalam Perkara No. 1/SKLNX/2012 yang pada intinya
memerintahkan kepada KIP
Aceh untuk membuka kembali
pendaftaran dalam Pemilukada
Aceh sampai dengan 7 (tujuh)
hari setelah putusan sela
diucapkan.

Pembacaan putusan akhir
Perkara No. 1/SKLN-X/2012.
Dalam pokok permohonan,
MK menyatakan permohonan
tidak dapat diterima. Karena,
Pemohon tidak memiliki legal
standing. Sedangkan dalam
provisi-nya, MK menyatakan
menguatkan putusan sela yang
telah dijatuhkan sebelumnya.
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Laporan Utama
No.
1

Nomor Putusan
35/PUU-VIII/2010

Pemohon
a.
b.
c.
d.

2

108/PHPU.D-IX/2011
(Putusan Sela)

a.

b.

Petikan Amar Putusan

Tami Anshar Mohd
Nur (Pemohon I)
Faurizal (Pemohon II)
Zainuddin
Salam
(Pemohon III)
Hasbi
Baday
(Pemohon IV)

•

Bakal Calon Kepala
Daerah
Provinsi
Daerah
Istimewa
Aceh H.T.A. Khalid
Bakal calon Kepala
Daerah
Kabupaten
Pidie Fadhlullah

•

•

•

3.

108/PHPU.D-IX/2011

a.

b.

Bakal Calon Kepala
Daerah
Provinsi
Daerah
Istimewa
Aceh H.T.A. Khalid
Bakal calon Kepala
Daerah
Kabupaten
Pidie Fadhlullah

•
•
•

•
•

Mengabulkan
permohonan
para
Pemohon
untuk
seluruhnya.
Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan
UUD 1945.

Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/
Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/
Wakil Walikota, untuk memberi kesempatan kepada bakal
pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang
diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun
perseorangan, sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan
sela ini diucapkan;
Menyesuaikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan
pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh,
sebagai akibat putusan sela ini;
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/
PHPU.D-IX/2011 bertanggal 2 November 2011;
Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melanjutkan
pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan
pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam daerah Provinsi Aceh;
Calon perseorangan dalam Pemilukada adalah sesuai dan
tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak pula
melanggar butir 1.2.2 MoU Helsinki;
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil
Pemilukada di Provinsi Aceh.

4.

1/SKLN-X/2012

Menteri Dalam Negeri

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Termohon
untuk:
Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota
untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru
yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik,
gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk
pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru
sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan.

5.

1/SKLN-X/2012

Menteri Dalam Negeri

•

•
•
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Dalam Provisi
Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/
SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan ketentuan
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hanya dapat
menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai
dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara
dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012;
Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait;
Dalam Pokok Permohonan
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Ketua MK: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

K

eselamatan rakyat dan keselamatan negara
adalah hukum tertinggi di negeri ini. Kalau
ingin menyelamatkan rakyat Aceh, di dalam
hukum tertinggi ada yang mengatakan
buatlah hukum-hukum yang bermartabat, meskipun
hal demikian berbeda dengan hukum itu sendiri. Dan,
dalam kasus ini tidak bertentangan dengan konstitusi.
Demikian disampaikan Ketua MK Moh.
Mahfud MD saat menaggapi kasus dalam Pemilukada
Aceh dalam acara Talkshow Suara Anda Suara
Konstitusi yang bertema “Pemilukada Aceh,” Rabu
(25/1), Pukul 19.00 WIB, di Hotel Sultan, Jakarta.
Kemudian, Mahfud juga mendukung yang
dilakukan Kementerian Dalam Negeri melakukan
upaya permohonan sengketa kewenangan lembaga
negara ke MK. Menurutnya, kalau hal demikian tidak
dilakukan, sesuai dengan analisis Kementerian Dalam
Negeri, bagaimana keadaan lima tahun ke depan, kalau
partai terbesar yang ada di Aceh tidak ikut. “Oleh
karena itu, di dalam hukum ada sistem kemanfaatan,
keadilan dan kepastian hukum,” tegasnya.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber,
di antaranya Hakim Konstitusi Harjono, Menteri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua KPU
Hafidz Anshary, Ketua Bawaslu Bambang Eka
Cahyo Widodo, Ketua Panitia Khusus Rancangan
Undang-Undang Pemilu Arif Wibowo, dan Kadiv
Humas Mabes Polri Saud Usman Nasution.
Dalam kesempatan yang diberikan, Harjono
mengatakan sesungguhnya putusan sela yang
dikeluarkan oleh MK terkait dengan Aceh tidak terlepas
dengan putusan-putusan yang sebelumnya. Sementara
gugatan pertama muncul dalam persidangan MK adalah
meminta kepastian kepada MK apakah Pemilukada
yang diselenggarakan tanpa ada 2 (dua) hal, yaitu

Acara Talkshow
Suara Anda Suara
Konstitusi yang
bertema "Pemilukada
Aceh, " Rabu (25/1),
Pukul 19.00 WIB, di
Hotel Sultan, Jakarta.

salah satunya belum adanya kesepakatan Pemerintah
dengan DPR Aceh terkait dengan calon independen.
Dalam situasi seperti ini, oleh sejumlah pihak
menganggap belum ada kepastian hukum, sehingga
mereka mengajukan permohonan ke MK. Oleh
karena itu, ada pihak yang menunggu setelah terdapat
kepastian hukum untuk menentukan sikap. Sementara
MK menetapkan putusan sela MK itu hanya dalam
waktu 7 (tujuh) hari. “Pada akhir putusan itu baru
diketahui sah tidaknya Pemilukada di Aceh. Sehingga
waktu tersebut belum menentukan kepastian hukum
bagi yang menunggu keputusan itu,” urai Harjono.
Berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan
moderator, mengapa Kemendagri mengajukan sengketa
kewenangan ke MK, kenapa tidak membentuk Perpu.
Menanggapi hal demikian, Gamawan menyatakan
persoalan yang terjadi di Aceh sudah lama terjadi.
Menurutnya sudah dilakukan berbagai dialog dengan
masyarakat Aceh, tapi kondisinya belum bisa selesai.
Sehingga dilakukan permohonan sengketa ke MK.
“Saya melakukan ini bukan lari dari tanggung jawab,
tetapi mencari solusi lain apa yang lebih baik,” ucapnya.
Ketua KPU menjelaskan kepada masyarakat
bahwa dengan dijalankan putusan sela MK yang
memerintahkan KIP Aceh untuk membuka pendaftaran
lagi, sebenarnya hal tersebut adalah titik terang bagi
Pemilukada di Aceh. “Ini harus kita pelihara dengan
semua pihak agar Pemilukada bisa berjalan dengan
baik dan lancar,” harapnya. KPU dan KIP Aceh,
lanjut Hafidz, sangat mendukung perdamaian, karena
perdamaian adalah di atas segala-segalanya. Sedangkan
Bambang Eka dalam pernyatan akhir menyatakan siap
mengawasi pelaksanaan, sedangkan Saud Usman
menyatakan siap mengamankannya.(Shohibul Umam)
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RUANG SIDANG

PUU Ketenagakerjaan

’Outsourcing’ Inkonstitusional Bersyarat
Pemohon Didik Suprijadi, didampingi kuasa
hukumnya Dwi Haryanti, sedang menjelaskan
perbaikan permohonannya terkait dengan
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (1) dan
(8)] terhadap UUD 1945, 27/PUU-IX/2011, Rabu
(11/5/2011)

Humas MKGanie

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan Pasal 65 ayat (7)
dan Pasal 66 ayat (2) huruf
b UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan bertentangan secara
bersyarat (conditionally unconstitutional)
dengan UUD 1945. ”Mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian,”
ucap Ketua MK Moh. Mahfud MD
dalam sidang pembacaan putusan Perkara
No. 27/PUU-IX/2011, Selasa (17/1).
Pemohon dalam perkara ini adalah Ketua
Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi
Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML)
Indonesia, Didik Suprijadi, yang bertindak
atas nama AP2ML.
Dalam putusannya, Mahkamah
menyatakan bahwa frasa “… perjanjian
kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat
(7) dan frasa “… perjanjian kerja untuk
waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2)
huruf b UU Ketenagakerjaan bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang dalam
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan
adanya pengalihan perlindungan hak-hak
bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya
tetap ada, walaupun terjadi pergantian
perusahaan yang melaksanakan sebagian
pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
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“Guna menghindari perbedaan hak
antara pekerja pada perusahaan pemberi
kerja dengan pekerja outsourcing yang
melakukan pekerjaan yang sama persis
dengan pekerja pada perusahaan pemberi
kerja, maka perusahaan pemberi kerja
tersebut harus mengatur agar pekerja
outsourcing tersebut menerima fair benefits
and welfare tanpa didiskriminasikan
dengan pekerja pada perusahaan pemberi
kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal
64 ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (2) huruf c
UU No. 13/2003,” tulis Mahkamah dalam
putusannya.
Pasal 65 ayat (7) UU Ketenagakerjaan
tersebut berbunyi, “Dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi
hukum status hubungan kerja pekerja/
buruh dengan perusahaan penerima
pemborongan beralih menjadi hubungan
kerja pekerja/buruh dengan perusahaan
pemberi pekerjaan.” Sedangkan Pasal
66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan
menyebutkan, “Penyedia jasa pekerja/
buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau
kegiatan yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi harus memenuhi
syarat sebagai berikut: … b. perjanjian
kerja yang berlaku dalam hubungan kerja

sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah
perjanjian kerja untuk waktu tertentu
yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau
perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang
dibuat secara tertulis dan ditandatangani
oleh kedua belah pihak.”
Mengenai aturan PKWT (Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu) sebagaimana diatur
dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan
yang juga diuji oleh Pemohon, menurut
Mahkamah, jenis perjanjian kerja
yang dirancang untuk pekerjaan yang
dimaksudkan hanya untuk waktu
tertentu saja dan tidak berlangsung untuk
selamanya, sehingga hubungan kerja
antara buruh dan majikan akan berakhir
begitu jangka waktu berakhir atau ketika
pekerjaan telah selesai dikerjakan. Oleh
karena itu, Mahkamah menyatakan
ketentuan itu tidak bertentangan dengan
konstitusi.
“Lagi pula, jika terjadi pelanggaran
terhadap Pasal 59 Undang-Undang a quo,
hal itu merupakan persoalan implementasi
dan bukan persoalan konstitusionalitas
norma yang dapat diajukan gugatan
secara perdata ke peradilan lain,” ujar
Mahkamah.
“Demi melindungi kepentingan
pekerja/buruh yang dalam keadaan
lemah karena banyaknya pencari kerja
di Indonesia, peran pemerintah menjadi
sangat penting untuk mengawasi ter
jadinya penyalahgunaan ketentuan Pasal
59 Undang-Undang a quo, misalnya me
lakukan PKWT dengan pekerja/buruh
padahal jenis dan sifat pekerjaannya tidak
memenuhi syarat yang ditentukan UndangUndang,” lanjut Mahkamah.
Pada intinya, menurut Mahkamah,
pekerja/buruh yang melaksanakan peker

jaan dalam perusahaan outsourcing
tidak boleh kehilangan hak-haknya yang
dilindungi oleh konstitusi. Karena itu,
Mahkamah harus memastikan bahwa
hubungan kerja antara pekerja/buruh
dengan perusahaan outsourcing yang
melaksanakan pekerjaan outsourcing
dilaksanakan dengan tetap menjamin
perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh,
Petitum:
1.
2.

3.

4.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
untuk seluruhnya;
Menyatakan Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D
ayat (2), Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
Menyatakan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal
66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
Menempatkan Putusan ini dalam Lembaran Berita
Negara Republik Indonesia.

Norma yang Diuji:
Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat
dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis
dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, yaitu :
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang
sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling
lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk
baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang
masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat
diperpanjang atau diperbaharui.
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas
jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling
lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1
(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun.
(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang
perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama
7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu
berakhir telah memberitahukan maksudnya secara
tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya
dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja
waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja
waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali
dan paling lama 2 (dua) tahun.
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka
demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu.
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan
jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

dan penggunaan model outsourcing tidak
disalahgunakan oleh perusahaan hanya
untuk kepentingan dan keuntungan
perusahaan tanpa memerhatikan, bahkan
mengorbankan, hak-hak pekerja/buruh.
“Berdasarkan pertimbangan ter
sebut, untuk menghindari perusahaan
melakukan
eksploitasi
pekerja/buruh
hanya untuk kepentingan keuntungan
Pasal 65
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pem
borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak
langsung dari pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara
keseluruhan; dan
d. tidak menghambat proses produksi secara
langsung.
(2) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus berbentuk badan hukum.
(3) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/
buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan
kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi
pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(4) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.
(5) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam
perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan
pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
(6) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu
atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum
status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan
penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
(8) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka
hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan
sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7).
Pasal 66
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/
buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk
melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali
untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi.
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang
atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan
proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan
kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah
perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang
dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syaratsyarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi
tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/
buruh; dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa
pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak

bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan
perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh
untuk mendapatkan pekerjaan dan upah
yang layak, dan untuk meminimalisasi
hilangnya
hak-hak
konstitusional
para pekerja outsourcing, Mahkamah
perlu menentukan perlindungan dan
jaminan hak bagi pekerja/buruh,” tegas
Mahkamah. (Dodi)

(3)
(4)

sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/
buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat
pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam
undangundang ini.
Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha
yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf
d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum
status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih
menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan pemberi pekerjaan.

Norma Penguji:
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja”.
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945:
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Amar Putusan
Menyatakan:
•
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
•
Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam
Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja
untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf
b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam 47
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/
buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun
terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan
sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain
atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
•
Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam
Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja
untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf
b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak
disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hakhak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap
ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang
melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari
perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;
•
Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya;
•
Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya;
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PUU Penyelenggara Pemilu

Calon Anggota KPU dan Bawaslu Harus Sudah
5 Tahun Mundur dari Parpol
KPU; b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu; e.
5 (lima) orang tokoh masyarakat.”
Kemudian menyatakan Pasal 109
ayat (11) UU Penyelenggara Pemilu
sepanjang frasa “berdasarkan kebutuhan
dan pertimbangan masing-masing unsur”
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (11)
tersebut selengkapnya harus dibaca,
”setiap anggota DKPP dari setiap unsur
dapat diganti antarwaktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku”.

Humas MK/Fitri Yuliana

Pemohon yakni Indonesia Parliamentary Centre (IPC) dalam Perkara No. 81/PUU-IX/2011, tampak sedang
mendengarkan penjelasan dari majelis Hakim Konstitusi dalam sidang Perbaikan Permohonan, Selasa
(20/12/2011).

P

ersyaratan bagi calon anggota
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu)
sekurang-kurangnya dalam jangka waktu
5 (lima) tahun telah mengundurkan diri
dari keanggotaan partai politik (parpol)
pada saat mendaftar. Demikian antara
lain putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
dalam sidang pengucapan putusan Perkara
No. 81/PUU-IX/2011 mengenai uji materi
UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, yang digelar di
gedung MK, Rabu (4/1) sore. Mahkamah
menyatakan
mengabulkan
sebagian
permohonan yang diajukan oleh 136
Pemohon yang terdiri 23 badan hukum
privat dan 113 perorangan warga negara
Indonesia. “Mengabulkan permohonan
para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua
Pleno Hakim MK, Moh. Mahfud MD.
Dalam amar putusan, Mahkamah
menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal
85 huruf i UU Penyelenggara Pemilu
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sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari
keanggotaan partai politik … pada saat
mendaftar sebagai calon” bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang
tidak dimaknai “sekurang-kurangnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah
mengundurkan diri dari keanggotaan
partai politik pada saat mendaftar sebagai
calon”.
Mahkamah juga menyatakan Pasal
109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5)
UU Penyelenggara Pemilu bertentangan
dengan UU 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang
bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh
masyarakat dalam hal jumlah utusan
partai politik yang ada di DPR berjumlah
ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan
partai politik yang ada di DPR berjumlah
genap”. Sehingga Pasal 109 ayat (4)
tersebut selengkapnya harus dibaca:
“DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari: a. 1 (satu) orang unsur

“Conflict of Interest”
Mahkamah dalam pendapatnya
menyatakan, Pemilu harus dilaksanakan
secara bebas, jujur, dan adil. Asas jujur
dan adil hanya dapat terwujud jika,
antara lain, penyelenggara Pemilu tidak
dapat diintervensi atau dipengaruhi
oleh pihak lain manapun. Oleh karena
itu, penyelenggara Pemilu tidak dapat
diserahkan kepada pemerintah atau
parpol sebab berpotensi dan rawan
dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh
berbagai kepentingan, sehingga Pemilu
harus diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri sebagaimana Pasal 22E
Ayat (5) UUD 1945. Komisi Pemilihan
Umum (dengan huruf besar), Bawaslu,
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu, menurut Mahkamah, adalah
bagian dari komisi pemilihan umum
(dengan huruf kecil) yang dimaksud oleh
Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 memiliki
sifat mandiri.
Keberpihakan penyelenggara Pemilu
kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan
distrust serta menimbulkan proses dan
hasil yang dipastikan tidak fair, sehingga
menghilangkan makna demokrasi yang
berusaha diwujudkan melalui Pemilu yang
“langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil”. Adalah hal yang tidak sejalan
dengan logika dan keadilan, jika Pemilu
diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri

Para Pemohon, yakni Titi Anggraeni, Yudis Oloan,
dan Sulastio, dalam Perkara No. 81/PUU-IX/2011
mengenai uji materi Undang-Undang Nomor
15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
tampak bersuka cita setelah MK mengabulkan
sebagian dari pokok permohonan para Pemohon,
Rabu (4/1) sore.

Humas MKGanie

atau beranggotakan para peserta Pemilu
itu sendiri. Meskipun bukan sesuatu yang
niscaya, adanya keterlibatan parpol sebagai
penyelenggara Pemilu akan membuka
peluang keberpihakan (conflict of interest)
penyelenggara pemilihan umum kepada
salah satu kontestan.
Menurut Mahkamah, keterlibatan
secara langsung parpol sebagai pe
nyelenggara pemilihan umum, setidaknya
dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu i)
diakomodasinya anggota parpol menjadi
anggota komisi pemilihan umum; atau ii)
diakomodasinya orang yang bukan anggota
parpol, namun memiliki kepentingan
politik yang sama dengan parpol tertentu.
Dari perspektif teleologis terkait
dengan kemandirian yang ingin dicapai,
diakomodasinya anggota parpol menjadi
anggota komisi pemilihan umum dapat
saja dilakukan dengan asumsi bahwa
anggota parpol yang kemudian memegang
jabatan publik tidak selalu berpihak kepada
parpol asalnya. Tetapi tetap disyaratkan
anggota parpol dan masyarakat politik harus
memiliki kedewasaan berpolitik serta sifat
kenegarawanan, dan tetap berada di atas
kepentingan semua golongan dan semua
kelompok. Kenyataannya, kemandirian atau
netralitas tersebut tidak dengan sendirinya
terjadi begitu saja. Dari perspektif deontologis
tetap diperlukan proses yang tepat untuk
mencapai tujuan yang diinginkan.
Dari kedua perspektif di atas, baik
yang berorientasi pada tujuan (teleologis)
maupun yang berorientasi pada proses/
cara (deontologis), kata “mandiri” yang

tercantum dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD
1945 dalam kaitannya dengan rekrutmen
atau pendaftaran calon anggota KPU dan
Bawaslu, haruslah dihindari penerimaan
calon anggota komisi pemilihan umum
yang berasal dari unsur parpol.
Tegaskan Kemandirian Penyelenggara
Pemilu
“Anggota Parpol tidak boleh
menjadi penyelenggara Pemilu kecuali
sudah berhenti lima tahun,” ungkap
Ketua MK Moh. Mahfud MD saat
ditemui disela-sela kesibukannya di
Gedung MK, Kamis (5/1) siang.
Pada pokoknya, menurut dia,
terdapat dua alasan mendasar. Pertama,
melalui putusan tersebut MK ingin
menjaga kemandirian penyelenggara
Pemilu, baik pada Komisi Pemilihan
Umum maupun Badan Pengawas
Pemilu, sebagaimana dimaksud oleh
UUD 1945. “Kedua, agar politik hukum
kita konsisten,” tegasnya.
Mahfud menambahkan, terdapat
perbedaan antara lembaga yang mandiri
dengan lembaga yang merdeka. “KPU
itu adalah lembaga yang mandiri,
bukan merdeka. Ada perbedaan antara
kemandirian dengan merdeka menurut
Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
“Kalau KPU adalah lembaga
yang mandiri, sedangkan kekuasaan
kehakiman seperti MK atau MA itu
lembaga yang merdeka,” sambung
Mahfud. Itulah sebabnya kenapa pola

rekrutmen (terutama terkait persyaratan)
pada dua lembaga tersebut berbeda.
Sedangkan untuk alasan kedua,
dengan tujuan mempertahankan kon
sistensi politik hukum, khususnya terkait
pelaksanaan Pemilu, dilatarbelakangi oleh
pengalaman sejarah penyelenggaraan
Pemilu di Indonesia. Menurut Mahfud,
kita punya pengalaman buruk dalam
penyelenggaraan Pemilu ketika ditangani
Pemerintah ataupun parpol. Pada masa
orde baru, pelaksanaan Pemilu ada di
tangan Pemerintah. Hasilnya, Lembaga
Penyelenggara Pemilu (disingkat LPU,
saat itu) lebih condong kepada penguasa.
“LPU dulu di bawah Pemerintah sudah
jelas memihak pada kekuatan politik
tertentu di zaman orde baru,” beber
Mahfud.
Sedangkan di awal reformasi,
ditangani oleh parpol. Hasilnya, tak lebih
baik. Buktinya, hasil Pemilu tersebut
gagal disahkan karena KPU pada
waktu itu tidak mau mengesahkannya.
Sehingga akhirnya, diambil alih oleh
Presiden dengan mengeluarkan Kepres
No. 77 Tahun 1999. “Itu kan tidak baik,”
komentarnya. Menanggapi serangkaian
fakta tersebut, dia pun berkesimpulan,
“Pemerintah dan parpol sama-sama jelek
(dalam menangani Pemilu).”
Akhirnya,
lanjut
Mahfud,
timbullah pemikiran agar KPU itu betulbetul mandiri. Sehingga dibentuklah
KPU untuk Pemilu 2004 dan 2009,
salah satunya mengutamakan prinsip
kemandirian. “Jika unsur Parpol masuk
lagi, itu berarti mundur lagi politik
hukum kita,” imbuhnya. “Karena tidak
konsisten”. Oleh karena itu, menurutnya,
adanya putusan MK ini diharapkan
Pemilu ke depan dapat berjalan dengan
lebih baik. (Nur Rosihin Ana/Dodi)
Januari 2012 KONSTITUSI
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PUU Penyelenggara Pemilu

MK Kabulkan Uji Konstitusional Alasan
Pengunduran Diri Anggota KPU

Humas MKGanie

Para Pemohon, Perkara No. 80/PUU-IX/2011, yakni Tugiman dan Sulastiyo bersuka cita setelah MK
mengabulkan uji Konstitusional Alasan Pengunduran Diri Anggota KPU, Rabu (4/1) sore.

S

yarat pengunduran diri anggota
Komisi
Pemilihan
Umum
(KPU) dalam UU No. 15/2011
telah dinyatakan tidak mengikat
oleh Mahkamah Konstitusi. “Frasa ‘...
dengan alasan yang dapat diterima’ dalam
Pasal 27 ayat (1) huruf b UU No. 15/2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Penjelasannya bertentangan dengan
UUD 1945,” ucap Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD, dalam
sidang pembacaan putusan Perkara No.
80/PUU-IX/2011, Rabu (4/1) sore, di
Ruang Sidang Pleno MK.
Pasal 27 ayat (1) huruf b UU
Penyelenggara Pemilu tersebut berbunyi,
“Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu
karena: … b. mengundurkan diri dengan
alasan yang dapat diterima.” Sedangkan
dalam penjelasannya menyatakan, “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.”
Menurut Mahkamah, setidaknya
pasal tersebut bertentangan dengan Pasal
27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945. Bahwa setiap orang berhak atas
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pengakuan jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum. “Hal itu
berarti bahwa perlakuan berbeda dalam
hal pengunduran diri bertentangan dengan
UUD 1945,” papar Mahkamah.
Sebelumnya, menurut Pemohon
Tugiman, seorang PNS yang juga menjabat
sebagai salah satu anggota KPU Bogor,
ketentuan tersebut sangat merugikan hakhak konstitusionalnya. Karena, dengan
persyaratan seperti itu, maka pengunduran
dirinya hanya dapat diterima jika dirinya
dalam keadaan sakit, terganggu fisik dan/
atau jiwanya terlebih dahulu. Padahal,
pengunduran tersebut merupakan hak
konstitusionalnya.
Dalam konteks tersebut, menurut
Mahkamah, anggota KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota mengikatkan
diri dalam pekerjaan yang bersifat pilihan
bebas walaupun memiliki tanggung jawab
untuk menyelenggarakan Pemilu selama
masa jabatannya.
Selain itu, MK juga mengabulkan
permohonan Pemohon dalam uji Pasal
27 ayat (3) UU Penyelenggara Pemilu.
Pasal ini menyebutkan, “Anggota KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
yang mengundurkan diri dengan alasan
yang tidak dapat diterima dan diberhentikan

dengan tidak hormat diwajibkan mengem
balikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua)
kali lipat dari yang diterima.”
“Tetapi kedudukan anggota KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/
Kota tersebut tidak sama dengan posisi
seseorang yang terikat dalam ikatan
dinas yang harus menyelesaikan masa
dinas yang telah diperjanjikan sampai
akhir masa ikatan dinasnya dengan
konsekuensi, antara lain, membayar
ganti kerugian sesuai dengan perjanjian
apabila mengundurkan diri sebelum
berakhirnya masa ikatan dinas tanpa
alasan yang dapat diterima,” tulis
Mahkamah.
Mahkamah berpendapat, tidak ada ke
mungkinan untuk ditolaknya permohonan
pengunduran diri. “Dalil Pemohon ten
tang pengujian konstitusionalitas Pasal
27 ayat (3) UU No. 15/2011 sudah tidak
dapat dipertahankan sehingga tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena
itu, permohonan Pemohon sepanjang me
nyangkut Pasal 27 ayat (3) UU No. 15/2011
beralasan hukum,” ungkap Mahkamah.
“Bahwa mengenai kekhawatiran
jika sekiranya suatu waktu anggotaanggota KPU atau KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota secara serempak
seluruhnya mengundurkan diri sehingga
terjadi kekosongan atau kevakuman,
pertama-tama harus dikemukakan bahwa
pengunduran diri seseorang untuk
memilih pekerjaan lain, adalah salah satu
kebebasan yang merupakan salah satu
hak asasi manusia sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD
1945, sehingga tidak boleh dihalangi oleh
suatu ketentuan di bawah UUD,” sambung
Mahkamah.
Selain itu, Mahkamah menegaskan,
pembentuk UU juga telah menyiapkan
antisipasi yang bersifat sementara/darurat
manakala KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan
tugasnya, antara lain jika seluruhnya
mengundurkan diri, yakni dengan
adanya ketentuan dalam Pasal 127 UU
Penyelenggara Pemilu. (Dodi/mh)

PUU Kementerian Negara

Keberadaan Wakil Menteri
Merupakan Hak Prerogatif Presiden
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
menjelaskan keterangan Pemerintah terkait
dengan Perkara No.79/PUU-IX/2011 dalam
pengujian UU No. 39/2008 tentang Kementerian
Negara, Rabu (4/1).

Humas MKGanie

S

etelah mendengar keterangan
Pemerintah terkait Perkara
No.79/PUU-IX/2011
dalam
pengujian UU No. 39/2008
tentang Kementerian Negara terhadap
UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK)
menilai perlu untuk mengundang tiga
menteri yaitu Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara,
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
”Juga akan diundang Ketua Pansus
UU Kementerian dari DPR,” demikian
disampaikan oleh Pimpinan Sidang Moh.
Mahfud MD, didampingi oleh hakim
konstitusi lainnya sebagai anggota dalam
akhir persidangan, Rabu (4/1). Sidang
berikutnya, menurutnya, akan dibuka
kembali pada 18 Januari, Rabu, jam
11.00 WIB dan Pemohon dipersilakan
mendatangkan Ahli/Saksi untuk mem
perkuat dalil-dalilnya.
Dalam kesempatan sebelumnya,
Pemerintah diwakili Mualimin Abdi
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia mengatakan, jabatan wakil
menteri merupakan jabatan publik dan
jabatan yang berbeda dengan jabatan yang
lain. ”Namun demikian, jabatan wakil
menteri adalah jabatan yang melekat kepada

Presiden. Juga, Presiden bisa menunjuk dan
mengangkatnya,” ucap Mualimin.
Mereka juga menjelaskan bahwa
pada Bab III tentang Kekuasaan
Pemerintahan Negara Pasal 4 Ayat (1)
UUD 1945 menyatakan, ”Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar.” Sehingga untuk mewujudkan
tujuan-tujuan tersebut, maka Presiden
mempunyai hak yang bersifat melekat
untuk mengatur bentuk maupun jalannya
pemerintahan tersebut sebagaimana diatur
di dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar
1945,” ucap Mualimin.
Namun, dalam beberapa pertanyaan
yang ditanyakan dari para hakim konstitusi
kepada Pemerintah, terutama pertanyaan
yang disampaikan oleh Mahfud MD,
terlihat terputus-putus untuk dipahami.
Misalnya, Mahfud menanyakan kalau
jabatan wakil menteri setara dengan
jabatan eselon IA atau sama dengan dengan
jabatan karier. ”Kenapa jabatan tersebut
diangkat secara politik? ” tanyanya.
Awalnya, Pemerintah menjawab
bahwa wakil menteri bukan jabatan eselon
I, tapi disetarakan dengan jabatan tersebut,
sehingga tidak ada persyaratan tertentu.
Tapi jawaban kemudian tidak begitu jelas.

”Ya, itu yang dapat kami sampaikan, Yang
Mulia,” jawab Mualimin usai menjawab
pertayaan dari Ketua Majelis Moh.
Mahfud.
Pada UU No. 39/2008 yang
diujikan oleh para Pemohon, khususnya
Pasal 10 berbunyi, ”Dalam hal terdapat
beban kerja yang membutuhkan
penanganan secara khusus, Presiden
dapat mengangkat wakil menteri pada
kementerian tertentu.” Para Pemohon
mendalilkan pasal tersebut bertentangan
dengan Pasal 17 UUD 1945.
Karena dalam pasal tersebut,
lanjut para Pemohon, tidak mengenal
istilah jabatan wakil menteri. Sehingga
pengangkatan wakil menteri yang
dilakukan oleh Presiden pada Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid II yang ber
sandarkan pada Pasal 10 UU Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
adalah bertentangan dengan UUD Tahun
1945.
Tidak Memboroskan APBN
Sidang lanjutan PUU Kementerian
Negara - Perkara No. 79/PUU-IX/2011
- kembali digelar pada Selasa (24/1).
Menteri Hukum dan HAM Amir
Syamsudin
memberikan
keterangan
Pemerintah dalam sidang pengujian Pasal
10 UU No. 39/2008 tentang Kementerian
Negara. Dikatakan Amir, keberadaan
wakil menteri merupakan hak prerogatif
yang melekat pada presiden jika presiden
merasa ada beban berat yang ditanggung
oleh suatu kementerian.
“Wakil Menteri bertugas untuk
meningkatkan kinerja menteri serta
merupakan hak yang melekat di presiden,
jika presiden merasa ada beban berat di
suatu kementerian,” ujar Amir di hadapan
Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin
oleh Ketua MK Mahfud MD.
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Menurut Amir, dalil Pemohon yang
menyatakan keberadaan wakil menteri
hanya memboroskan APBN tidaklah
beralasan dan hanya bersifat asumsi
belaka. “Dalil Pemohon tersebut hanya
bersifat asumsi semata, bukan masalah
konstitusional. Perlu tidaknya keberadaan
wakil menteri merupakan sepenuhnya hak
presiden,” papar Amir.
Oleh karena itu, lanjut Amir,
permohonan Pemohon tidak tepat untuk
diajukan ke MK karena bukan menjadi
kewenangan MK. Amir menjelaskan
permohonan Pemohon tidak jelas dan

kabur (obscuur libel). Sementara itu,
mengenai dalil ada konflik kepentingan
dibalik keberadaan wakil menteri, Amir
membantah dan menilai hal tersebut
hanyalah asumsi Pemohon. “Pemohon
hanya berasumsi tidak didasarkan pada
fakta. Pengangkatan wakil menteri
ditindaklanjuti
dengan
pembagian
tugas antara menteri dan wakil
menteri sehingga tercipta integrasi dan
sinergitas,” urainya.
Sementara mengenai kedudukan
hukum Pemohon, Amir menilai Pemohon
tidak dirugikan secara langsung de

ngan berlakunya Pasal 10 UU Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Hal tersebut, lanjut Amir, dikarenakan
Pemohon merupakan badan hukum
privat yang berfungsi untuk mencegah
tindak pidana korupsi. Hal serupa juga
diungkapkan oleh perwakilan dari Komisi
III DPR Ahmad Yani yang mengungkapkan
bahwa pengangkatan wakil menteri dari
pejabat karier tidak bertentangan dengan
UUD 1945. “Wakil menteri diangkat
dari pejabat karier (PNS) karena bukan
merupakan pejabat negara,” katanya.
(Shohibul Umam/Lulu Anjarsari)

PUU Pemda

Pembatasan Parpol Kecil Rugikan Hak
Konstitusional Pemohon
Muhammad Soleh selaku kuasa hukum Pemohon
No. 83/PUU-IX/2011, sedang memberi keterangan
kepada pers usai persidangan perkara No. 83/
PUU-IX/2011, Selasa (10/1), di depan Ruang
Sidang Pleno MK.

Humas MKGanie

M

ahkamah Konstitusi meng
gelar sidang lanjutan peng
ujian terhadap UU No.
12/2008 tentang Perubahan
Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah pada Selasa (10/1),
di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang
teregistrasi Kepaniteraan MK dengan No.
83/PUU-IX/2011 ini dimohonkan oleh
Wakil Ketua Pengurus Wilayah PKNU
Jawa Timur Imam Buchori.
Dalam Sidang Panel yang diketuai
oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman,
Muhammad Soleh selaku kuasa hukum
Pemohon telah melakukan perbaikan
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permohonan sesuai saran Majelis Hakim
Konstitusi.
Pemohon
mendalilkan,
adanya pembatasan dan pembedaan
antara partai kecil yang dapat kursi tidak
sampai 15% atau suara tidak sampai 15%,
dengan partai yang mendapat suara 15%,
mengakibatkan pembedaan dan merugikan
hak konstitusional Pemohon dari partai
kecil.
Oleh karena itu, asas persamaan
kedudukan di depan hukum jelas tidak
ada dalam muatan 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 Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, karena menghalangi
Pemohon sebagai warga masyarakat yang
kebetulan ingin menyumbangkan tenaga
dan pikirannya untuk menjadi Bupati
Bangkalan.
Menurut Pemohon 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 sama sekali tidak memberikan
penghormatan dan kebebasan kepada
semua warga negara untuk bisa dicalonkan
menjadi kepala daerah. 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.
Pemohon mendalilkan bahwa Pasal
59 ayat (1) huruf a sepanjang frase “atau
gabungan partai politik” dan Pasal 59 ayat
(2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah jika
dikaitkan dengan hak asasi manusia,
maka bertentangan dengan Pasal 3 UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Menurut Pemohon, Pasal 59 ayat (1)
huruf a sepanjang frase “atau gabungan
partai politik” dan Pasal 59 ayat (2) UU
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon
berpendapat bahwa pasal tersebut telah
menghilangkan makna perlakuan yang sama
bagi setiap warga negara di depan hukum dan
pemerintahan sebagaimana diamanatkan
oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, Pasal 59 ayat (1) huruf
a sepanjang frase “atau gabungan partai
politik” dan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke
dua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah tersebut telah
mengesankan adanya arogansi dan ke
tidakpahaman pembuat UU yang seakanakan partai kecil tidak berhak mempunyai
calon dalam pemilihan kepala daerah.

“Pasal 59 ayat (1) huruf a sepanjang
frase “atau gabungan partai politik” dan
Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mencerminkan pembedaan kedudukan
dan perlakuan (unequal treatment),
ketidakadilan (injustice), ketidakpastian
hukum (legal uncertainty), dan bersifat
diskriminatif terhadap Pemohon,” tandas
kuasa hukum Pemohon.
Menerima Berkas dari KPK
MK juga menggelar sidang dengan
nomor perkara berbeda yaitu No.73/
PUU-IX/2011, pada Rabu (18/1). Ketua
Pleno, Achmad Sodiki mengatakan bahwa
Pemohon dan Pemerintah sudah menerima
berkas keterangan dari KPK. ”Tentunya
tidak perlu kita bacakan lagi,” terang
Sodiki.

Oleh karena itu, menurut Sodiki,
sidang berikutnya tinggal menunggu
panggilan dari Mahkamah. ”Tetapi
baik Pemohon ataupun Pemerintah
diminta untuk membikin kesimpulan dan
menyampaikan kepada Mahkamah, paling
lambat Selasa, 31 Januari 2012, Pukul
16.00 WIB,” jelas Sodiki.
Dalam hal ini, para Pemohon, yang
terdiri dari: Feri Amsari, Teten Masduki,
Zainal Arifin Mochtar
Husein, dan
Indonesia Corruption Watch (Danang
Widoyoko), menguji Pasal 36 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Menurut mereka,
Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal
24 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D
Ayat (1), 28I Ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945. (Lulu Anjarsari/Shohibul
Umam)
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PUU Otsus Papua

Aturan Dua Kali Menjabat Kembali Dipersoalkan
Panel Hakim Konstitusi diketuai oleh Muhammad
Alim, memberikan saran terkait permohonan
Pemohon pada Perkara No. 41/PUU-IX/2011,
pada Rabu (18/1).

Humas MK/Ganie

S

idang
pengujian
terhadap
Pasal 17 ayat (1) UU No. 21
Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Provinsi Papua (UU
Otsus Papua) kembali dilakukan, Rabu
(18/1) yang teregistrasi dengan No. 3/
PUU-X/2012. Para Pemohon terdiri atas:
Pemohon 1 Ramses Wally, Pemohon 2
Yustus Kambu, dan Pemohon 3 Andi
Ismail. Ketiganya didampingi kuasa
hukum Durakhim.
Melalui kuasa hukumnya, Pemohon
dalam pokok permohonan meminta agar
Mahkamah memutuskan Pasal 17 ayat
(1) UU tentang Otsus Papua bertentangan
dengan UUD 1945. Petitum atau tuntutan
Pemohon memohonkan sepanjang pasal
tersebut diartikan gubernur dan wakil
gubernur atau kepala daerah dapat dipilih
setelah dua periode berturut-turut atau
tidak berturut-turut. Sebelumnya, pasal
tersebut berbunyi, “(1) Masa jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5
(lima) tahun dan dapat dipilih kembali
untuk satu masa jabatan berikutnya”.
Permohonan
Pemohon
ini
didasarkan pada pencalonan kembali
Bernabas Suebu sebagai Gubernur Papua.
Padahal, menurut Pemohon, Bernabas
sudah dua periode menjabat sebagai
Gubernur Papua. Periode pertama saat
menjabat sebagai Gubernur Irian Jaya
(sekarang Papua) periode 1988-1993.
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Periode kedua saat sudah menjadi Provinsi
Papua pada 2006-2011.
Pemohon yang diwakili kuasa
hukumnya mengatakan, pihak Bernabas
mengartikan pasal tersebut sebagai dua
kali periode kepemimpinan yang berturutturut. Sedangkan yang terjadi sebenarnya
Bernabas sudah menjabat selama dua
periode meski tidak berturut-turut. ”Tafsir”
lain, menurut Pemohon, pihak Bernabas
mengartikan pasal tersebut tidak berlaku
ketika nama daerah sudah berubah, seperti
Jayapura menjadi Papua.
Saran Panel Hakim
Panel Hakim Konstitusi dalam
sidang yang diketuai oleh Muhammad
Alim yang didampingi dua anggota panel
hakim, yaitu Achmad Sodiki dan Maria
Farida Indrati, menyampaikan saran yang
senada. Saran Panel Hakim yang menjadi
kewajiban pada sidang pertama ini
yakni menyarankan Pemohon mencabut
permohonannya. Penyebabnya, pasal
serupa dengan substansi yang sama sudah
pernah dimohonkan oleh Pihak Bernabas.
Bahkan, Mahkamah sudah memutuskan
perkara yang teregristasi Nomor 41/PUUIX/2011.
”Perkara No. 41/PUU-IX/2011 itu
menguji hal yang sama. Yang mengajukan
juga saat itu Pihak Bernabas. Saat itu
MK juga sudah memutuskan menolak

permohonan Pemohon Perkara No. 41/
PUU-IX/2011 yang meminta dua kali
periode itu,” ungkap Alim.
Alim kemudian menyarankan agar
Pemohon meminta salinan putusan No.
41/PUU-IX/2011 untuk melihat putusan
Mahkamah terhadap perkara yang substansi
dan pasal yang dimohonkan sama. Dengan
adanya putusan No. 41/PUU-IX/2011 itu,
berarti putusan itu berlaku erga omnes atau
berlaku untuk semua. Artinya, Pemohon
juga dikenai putusan yang sama dengan
perkara sebelumnya itu.
Saran yang sama juga diutarakan
Maria. Bahkan, Maria menambahkan
bahwa dengan adanya putusan No.
41/PUU-IX/2011, Bernabas memang
dianggap sudah menjabat selama dua
periode kepemimpinan, baik saat masih
Provinsi Irian Jaya maupun sesudah
berganti nama menjadi Provinsi Papua.
”Mahkamah tetap menganggap dia
(Bernabas) sudah menjabat selama dua
periode. Kalau dia juga menjabat di daerah
lain, dengan putusan No. 41/PUU-IX/2011
itu juga dianggap sudah dua kali periode,”
jelas Maria.
Di akhir sidang, Alim menyerahkan
sepenuhnya kepada Pihak Pemohon
apakah perkara tersebut mau dicabut
atau diteruskan. ”Terserah saudara mau
dicabut atau diteruskan. Kalau mau
diteruskan, kami tunggu perbaikan
permohonannya dalam waktu 14 hari,
termasuk hari libur harus sudah diterima
Kepaniteraan MK ya,” tutup Alim. (Yusti
Nurul Agustin)

PUU PBB

MK Nyatakan UU PBB Konstitusional

Humas MKAnnisa Lestari

Majelis Hakim Konstitusi sedang membacakan putusan Perkara No. 77/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian
UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Selasa (17/1). Sementara Perkara tersebut dimohonkan
oleh PT. West Irian Fishing Industries, PT. Dwi Bina Utama, PT. Irian Marine Product Development, Mikio
Hommura, Presiden Direktur PT. Irian Product Development, PT. Alfa Kurnia, Pengurus Himpunan Pengusaha
Penangkapan Udang Indonesia (HPPI), serta Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak permohonan Peng
ujian UU No. 12/1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan
yang diubah dengan UU No. 12/1994
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU
PBB) Amar putusan ini diucapkan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan
didampingi oleh delapan orang hakim
konstitusi pada Selasa (17/1), di Ruang
Sidang Pleno MK. Permohonan Perkara
No. 77/PUU-VIII/2010 ini dimohonkan
oleh PT. West Irian Fishing Industries, PT.
Dwi Bina Utama, PT. Irian Marine Product
Development, Mikio Hommura, Presiden
Direktur PT. Irian Product Development,
PT. Alfa Kurnia, Pengurus Himpunan
Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia
(HPPI), serta Masyarakat Perikanan
Nusantara (MPN).
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva, para Pemohon mendalilkan
Pasal 4 ayat (1) UU PBB menimbulkan
ketidakpastian hukum dan bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang diberlakukan
untuk memungut PBB Bidang Usaha
Perikanan. Menurut Mahkamah, apabila
pasal tersebut tidak diberlakukan kepada

perusahaan perikanan, maka hal tersebut
justru akan menimbulkan ketidakpastian
dan ketidakadilan.
“Bahkan menimbulkan diskriminasi
karena frasa ‘memperoleh manfaat atas
bumi’ sebagaimana diatur dalam Pasal 4
ayat (1) UU PBB tidak hanya dikenakan
pada perusahaan perikanan saja, melainkan
juga pada perusahaan-perusahaan yang
bergerak dalam bidang usaha lain yang
memperoleh manfaat atas bumi,” jelas
Hamdan.
Menurut Mahkamah, lanjut Hamdan,
pembentukan UU PBB dan UU Perikanan
merupakan amanat dari konstitusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 23A
UUD 1945 yang menyatakan, “pajak
dan pungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan
undang-undang”. Oleh karena itu, jelas
Hamdan, UUD 1945 telah membedakan
antara pajak dan pungutan, yang keduanya
merupakan sumber penerimaan negara
untuk pembiayaan pembangunan dalam
rangka untuk memajukan kesejahteraan
umum sebagaimana diatur dalam
Pembukaan UUD 1945.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
sedangkan pungutan (PNBP) menurut
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan
Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari
penerimaan pajak.
“Berdasarkan
uraian
tersebut,
menurut Mahkamah terdapat perbedaan
mendasar antara pajak dan pungutan.
Masyarakat yang membayar pajak
tidak mendapat jasa timbal balik
secara langsung dari negara, sedangkan
masyarakat yang membayar pungutan
mendapat timbal balik yang langsung
dari negara,” ucapnya.
Mengenai dalil para Pemohon yang
menyatakan para Pemohon mendapatkan
perlakuan yang tidak sama di hadapan
hukum karena perusahaan lain yang juga
memperoleh manfaat atas bumi, termasuk
laut, tidak dikenakan PBB, Hamdan
menjelaskan Mahkamah berpendapat bahwa
seandainya pun benar dalil permohonan para
Pemohon a quo (quod non), hal demikian
tidak berkaitan dengan konstitusionalitas
berlakunya norma Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian.
“Namun dalil permohonan para
Pemohon tersebut merupakan im
plementasi dari penerapan UndangUndang. Berdasarkan seluruh per
timbangan tersebut, Mahkamah ber
pendapat Pasal 4 ayat (1) UU PBB tidak
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945,” urai Hamdan.
Oleh karena itu, dalam konklusi
yang dibacakan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD, Mahkamah berkesimpulan
para Pemohon mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan. “Dalil permohonan para
Pemohon tidak beralasan menurut hukum,”
tandas Mahfud. (Lulu Anjarsari/mh)
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PUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tujuh Perusahaan Persoalkan Objek Pajak
Kendaraan Bermotor
Pengacara senior yakni Adnan Buyung Nasution
selaku kuasa hukum Pemohon No. 1/PUU-X/2012,
menjelaskan dalil permohonan para Pemohon,
Jumat (20/1).

A

dnan Buyung Nasution selaku
pengacara senior di Indonesia,
hadir dalam persidangan
Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada kesempatan ini dia menjadi kuasa
hukum Pemohon dari Perkara No. 1/
PUU-X/2012, yaitu 7 (tujuh) perusahaan
yang ada di Indonesia yang mengajukan
uji materi Undang-Undang No. 28 tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, khususnya Pasal 1 angka 13, Pasal
5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12
ayat (2), pada Jumat (20/1). Menurutnya,
Pasal tersebut tidak bisa memberi azas
kepastian hukum terhadap para Pemohon.
Para Pemohon adalah perusahaanperusahaan yang diwakili oleh di
rekturnya masing-masing. PT. Bukit
Makmur Mandiri Utama diwakili oleh
Budikwanto Kuesar, PT. Pamapersada
Nusantara dengan Dwi Priyadi, PT. Swa
Kelola Sukses dengan Freddy Samad, PT.
Ricabana Abadi dengan Jemmy Sugiarto,
PT. Nipindo Prima Mesin dengan Nierwan
Judi, PT. Lobunda Kencana Raya dengan
Dipar Tobing, dan PT. Uniteda Arkato
yang diwakili Muhammad Yani Kasmir.
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Humas MKGanie

Rincian pasal yang dimohonkan oleh
para Pemohon dalam UU No. 28 tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah adalah Pasal 1 angka 13 yang
berbunyi, sepanjang frasa “…termasuk
alat-alat dan alat-alat besar yang dalam
operasinya menggunakan roda dan motor
dan tidak melekat secara permanen…”. Dan
Pasal 5 ayat (2), berbunyi, sepanjang frase
“… termasuk alat-alat berat dan alat-alat
besar…”. Juga Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12
ayat (2), bertentangan dengan UUD 1945.
Salah satu dari kuasa hukum para
Pemohon mengatakan, di samping para
Pemohon tidak pernah dilibatkan dalam
perumusan UU No. 28/2009 juga tidak
pernah menyebutkan latar belakang
perubahan norma alat-alat berat dan alatalat besar sebagai objek pajak kendaraan
bermotor, baik dari aspek fisolofis,
sosiologis maupun yuridis.
“UU No. 28/2009 telah menempat
kan alat-alat berat dan alat-alat besar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan
motor dan tidak melekat secara permanen
termasuk kendaraan bermotor,” kata salah
satu kuasa hukum yang diketuai oleh
Adnan Buyung tersebut.

Berkenaan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 25 Tahun 2010, lanjut
kuasa hukum para Pemohon, kliennya bisa
membuktikan bahwa ada penarikan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) alat berat tersebut nyatanyata melanggar hak konstitusional para
Pemohon.
“Yaitu hak untuk mendapatkan
kepastian hukum, mendapatkan perlakuan
yang sama di hadapan hukum, rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam memperoleh keadilan sebagaimana
diatur dalam pasal 28D Ayat (1), pasal
28G Ayat (1), pasal 28H Ayat (2), dan Ayat
(4),” tutur kuasa para Pemohon.
Pada kesempatan yang sama, Majelis
Hakim Konstitusi memberi sejumlah
nasehat yang intinya mempertanyakan
bentuk konkret batu uji yang dimohonkan
oleh para Pemohon. Seperti disampaikan
salah seorang Majelis Hakim yaitu Akil
Mochtar, bahwa pasal yang dituliskan di
dalam berkas perkara sudah bagus, tetapi
pasal yang digunakan sebagai batu uji
belum jelas keterangannya.
“Pokok permohonannya tidak ada
masalah. Saya hanya melihat baju uji dan
redaksionalnya,” tutur Akil.
Menanggapi
nasehat
tersebut,
Adnan Buyung berterima kasih dan sangat
senang hati sudah diberi nasehat. “Namun,
saya akui, ini adalah perkara baru dan isu
baru. Kami akan memberikan sesuatu yang
berbeda dan lebih rinci, terkait dengan
persoalan HAM. Bagaimana Indonesia
bisa membangun perekonomiannya kalau
pelaku usaha diancam secara terus menerus
secara berganti-ganti,” tuturnya. (Shohibul
Umam/mh)

PUU Perbankan

Pemerintah Anggap Pemohon Tak Memiliki
Kedudukan Hukum
Pemohon Fara Novia Manoppo didampingi kuasa
hukumnya secara seksama mendengarkan
keterangan Pihak Pemerintah yang diwakili
Ketua Bapepam, Nurhaida, saat sidang lanjutan
Pengujian UU No. 10/1998 tentang Perubahan
UU No. 7/1992 tentang Perbankan di MK, Selasa
(31/1) sore.

Humas MKGanie

M

ahkamah Konstitusi kembali
menggelar sidang lanjutan
Pengujian Undang-Undang
(PUU) No. 10/1998 tentang
Perubahan UU No. 7/1992 tentang
Perbankan - Perkara No. 82/PUU-IX/2011
- pada Selasa (31/1) sore. Pemohon Fara
Novia Manoppo melakukan uji materi
terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf c UU
tersebut. Agenda sidang yang dipimpin
oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki
adalah mendengarkan keterangan dari
Pihak Pemerintah.
Pihak Pemerintah yang diwakili
Ketua Bapepam, Nurhaida, menjelaskan
bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum dalam permohonan tersebut, terkait
dengan ada tidaknya kerugian konstitusional
yang dialami oleh Pemohon.
Nurhaida mengatakan bahwa apabila
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU
Perbankan yang dimohonkan Pemohon
dibatalkan, maka hal tersebut tidak serta
merta akan membatalkan atau mengurangi
putusan pidana yang dikenakan kepada
Pemohon.  
“Padahal Mahkamah Konstitusi
telah memberikan pengertian dan

batasan tentang kerugian konstitusional
yang timbul karena berlakunya suatu
undang-undang menurut UU Mahkamah
Konstitusi,” papar Nurhaida.
Selain itu, Pemohon telah keliru
dalam mengajukan upaya hukum,
terkait dengan permasalahan yang
dihadapi oleh Pemohon. Di samping itu,
permohonan Pemohon tidak jelas dalam
mengkonstruksikan adanya pertentangan
antara ketentuan tersebut dengan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945.
“Pemohon tidak dapat membuktikan
bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf
C UU Perbankan telah bertentangan
dengan UUD 1945,” tambah Nurhaida.
Berdasarkan uraian dan argumentasi yang
disampaikan Nurhaida, maka Pemerintah
meminta Majelis Hakim Konstitusi
agar tidak dapat menerima permohonan
Pemohon.
Seperti diberitakan sebelumnya,
Pemohon menjelaskan bahwa ketentuan
pasal tersebut bertentangan dengan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945. “Ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1)
c UU 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, kuasa
hukum Fara.
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.Jkt.Ut 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 (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. (Nano
Tresna A.)
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PUU PUPN

Ahli Pemohon: Piutang Negara Konstitusional
Sepanjang Tidak Berlaku bagi Piutang Persero
Tampak Guru Besar Hukum
Ekonomi UI Erman Rajagukguk.
Dia dihadirkan oleh Pemohon
untuk diminta keterangannya
dalam menjelaskan UU No. 49/
Prp/1960 bertentangan dengan
Pasal 28D UUD 1945, Rabu
(18/1).

Humas MKGanie

S

idang
lanjutan
terhadap
pengujian
Undang-Undang
Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Piutang
Negara kembali digelar oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Rabu (18/1), di
Ruang Sidang Pleno MK. Pemohonan
yang teregistrasi dengan Nomor 77/PUUIX/2011 ini dimohonkan oleh PT. Sarana
Aspalindo Padang.
Dalam
sidang
mendengarkan
keterangan Ahli Pemohon, Pemohon
menghadirkan Guru Besar Hukum
Ekonomi UI Erman Rajagukguk. Erman
dalam keterangannya menjelaskan UU
No. 49/Prp/1960 bertentangan dengan
Pasal 28D UUD 1945.
“UU No. 49/Prp/1960 bertentangan
UU No. 19/2003 tentang BUMN dan UU
No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum dan bertentangan dengan Pasal
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28D UUD 1945. Selain itu, Pasal 4 dan
Pasal 8 UU No. 49/Prp/1960 tersebut
konstitusional sepanjang dimaknai tidak
berlaku bagi piutang persero,” jelasnya di
hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang
diketuai oleh Wakil ketua MK Achmad
Sodiki.
Sementara itu, untuk pemotongan
utang debitur, Erman menjelaskan
Pemerintah seharusnya mengikuti fatwa
Mahkamah Agung, tapi karena adanya
UU tersebut, maka terjadi ketidakpastian
hukum.
“Hal ini juga menimbulkan kerugian
bagi perekonomian nasional serta
menyebabkan ketidakpastian hukum,”
paparnya.
Pemohon merupakan perseroan
terbatas yang melakukan kegiatan usaha
dengan cara memasarkan dan menjual
aspal curah yang memiliki utang kepada
PT Bank Indonesia, Tbk. Berkenaan

dengan semakin besarnya jumlah utang
dan dalam upaya penyelesaian utang
tersebut, Para Pemohon telah beberapa kali
mengajukan permohonan kepada PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku
kreditur dan sebagai bank BUMN (Badan
Usaha Milik Negara) agar besar utang para
Pemohon dan kelompok anak perusahannya
dapat diberi keringanan berupa pemotongan
utang pokok.
Tetapi, permohonan para Pemohon
tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh
bank yang bersangkutan selaku kreditur
dengan dasar alasan dikarenakan adanya
Undang-Undang Nomor 49 PRP/1960,
sehingga piutang Bank BUMN tersebut
kepada
para
Pemohon
dianggap
sebagai piutang negara. Berkenaan
dengan itu, maka bank BUMN tersebut
tidak mempunyai kewenangan untuk
memberikan pemotongan utang. (Lulu
Anjarsari)

PUU Akuntan Publik

Pemohon Anggap Aturan Pembedaan Profesi
Akuntan Publik Diskriminatif
Para Pemohon M. Achsin,
Anton Silalahi, Yanuar Maulana,
Rahmat Zuhdi dan M. Zainudin
selaku Akuntan Publik, sedang
membacakan permohonannya di
depan majelis Hakim Konstitusi,
Jumat (16/12/2011).

Humas MK/Yogi DJ

S

idang lanjutan terhadap peng
ujian UU No. 5/2011 tentang
Akuntan Publik kembali digelar
Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Rabu (11/1) di Ruang Sidang Pleno
MK. Perkara yang teregistrasi dengan No.
84/PUU-IX/2011 ini dimohonkan oleh M.
Achsin, Anton Silalahi, Yanuar Maulana,
Rahmat Zuhdi dan M. Zainudin selaku
Akuntan Publik.
Dalam sidang perbaikan per
mohonan, Faizin Sulistio selaku kuasa
hukum Pemohon telah melakukan beberapa
perbaikan, di antaranya mengubah batu
uji, mempersingkat permohonan dan
memperkuat argumentasi.
“Yang pertama, Pasal 55A UndangUndang Akuntan Publik, kita kaitkan
atau kita uji dengan Pasal 28D Ayat
(1) dan 28G Ayat (1). Nah, dalam batu
uji ini kita kaitkan dengan yang ada
di Pasal 55A ini terkait dengan frasa
manipulasi yang kita anggap multitafsir

dan dalam hal ini akan menimbulkan
ketidakpastian hukum. Kemudian yang
kedua, terkait dengan Pasal 55 kita uji
dengan Pasal 28D Ayat (1) yang terkait
dengan kepastian,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai adanya
diskriminasi, Faizin juga mencantumkan
Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut,
lanjut Faizin, terkait dengan beberapa
pembedaan antara profesi.
“Menurut kami, ada perlakuan yang
berbeda ketika profesi akuntan publik
dibanding profesi yang lain, misalkan
profesi akuntan negara atau PPK. Dalam
Undang-Undang PPK misalnya, tidak ada
hal terkait dengan kriminalisasi terhadap
profesi.
Kemudian
Undang-Undang
Pers, itu juga tidak ada kriminalisasi
profesi. Demikian juga dengan notaris.
Sehingga menurut kami ini bertentangan
dengan Pasal 28I Ayat (2) terkait dengan
diskriminasi ataupun perlakuan yang
diskriminatif,” jelasnya.

Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mendalilkan Pasal 55 dan 56
UU Akuntan Publik bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena
menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pasal 55 huruf a UU tersebut yang
memuat frasa “manipulasi” sulit dipahami
karena perbuatan manipulasi tidak dikenal
dalam rumusan dasar KUHP sebagai
ketentuan pokok dalam hukum pidana.
Rumusan yang diatur dalam KUHP adalah
pemalsuan surat.
Selain itu, Pasal 55 huruf b UU
Akuntan Publik bertentangan dengan
Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, karena
pasal tersebut telah menciptakan rasa tidak
aman atau ketakutan yang amat sangat
sehingga Para Pemohon tidak merasa bebas
menjalankan profesinya untuk berbuat
atau tidak berbuat. (Lulu Anjarsari)
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PUU Kesehatan

Telah Diputus, Uji Peringatan Bahaya Merokok
Tidak Diterima
Catur AS selaku kuasa hukum Pemohon No. 55/
PUU-IX/2011, sedang membacakan permohonan
Pemohon di depan majelis hakim konstitusi, Selasa
(17/1).

Humas MK/Annisa Lestari

M

ermohonan pengujian kons
titusionalitas Pasal 114 dan
Pasal 199 ayat (1) UU No.
36/2009 tentang Kesehatan
terhadap Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D
Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28F,
Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, telah
diputus oleh Mahkamah (ne bis in idem)
dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010,
tanggal 1 November 2011. Demikian
Pendapat Mahkamah dalam persidangan
pengucapan putusan Perkara Nomor 55/
PUU-IX/2011, Selasa (17/1) di Ruang
Sidang Pleno Gedung MK.
Mahkamah dalam amar putusan
menyatakan tidak menerima permohonan
yang diajukan oleh Perkumpulan Forum
Pengusaha Rokok Kretek, Zaenal
Musthofa, dan Erna Setyo Ningrum.
“Mengadili, menyatakan permohonan
para Pemohon tidak dapat diterima,”
kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh.
Mahfud MD.
Pasal 114 UU Kesehatan menya
takan,“setiap orang yang memproduksi
atau memasukkan rokok ke wilayah In
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donesia wajib mencantumkan peringatan
kesehatan”. Kemudian Pasal 199 ayat (1)
menyatakan, “setiap orang yang dengan
sengaja memproduksi atau memasukkan
rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan tidak men
cantumkan peringatan kesehatan ber
bentuk gambar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 dipidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).”
Putusan Mahkamah Nomor 34/
PUU-VIII/2010 tanggal 1 November
2011, antara lain mengenai pengujian
Pasal 114, Penjelasan Pasal 114, dan Pasal
199 ayat (1) UU No. 36/2009. Dalam
putusan tersebut Mahkamah menyatakan
kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 dan
frasa “berbentuk gambar” dalam Pasal 199
ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945.
Selain itu, dalam putusan Nomor 34/
PUU-VIII/2010, Mahkamah menyatakan
menolak pengujian Pasal 114, Penjelasan
Pasal 114 kecuali kata “dapat” dan Pasal
199 ayat (1) kecuali frasa “berbentuk

gambar”. Menurut Mahkamah, Pasal
114 UU No. 36/2009 dan Penjelasannya
harus dimaknai bahwa mencantumkan
peringatan berupa tulisan yang jelas dan
gambar adalah kewajiban bagi produsen
dan importi rokok.
Hal demikian berkaitan dengan
jaminan dan perlindungan terhadap
hak setiap orang untuk memperoleh
informasi sebagaimana dijamin oleh
ketentuan Pasal 28F UUD 1945.
Dengan demikian, dalam putusan ter
sebut Mahkamah berpendapat Pasal
114, Penjelasan Pasal 114 kecuali kata
“dapat” dan Pasal 199 ayat (1) UU No.
36/2009 kecuali “berbentuk gambar”
adalah konstitusional.
Meskipun para Pemohon Perkara
Nomor 55/PUU-IX/2011 ini mengusung
batu uji yang sedikit berbeda, yaitu
Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28F UUD
1945, namun menurut Mahkamah,
substansi dari Pasal 114 dan Pasal 199
ayat (1) UU No. 36/2009 telah dinilai
dan dipertimbangkan Mahkamah dalam
putusan Nomor 34/PUUVIII/2010.
Sehingga putusan 34/PUUVIII/2010
mutatis mutandis berlaku sebagai
pertimbangan dalam putusan 55/PUUIX/2011 ini. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, Mahkamah berpendapat, per
mohonan yang diajukan Perkumpulan
Forum Pengusaha Rokok Kretek dkk,
adalah ne bis in idem. (Nur Rosihin
Ana)

PUU Perlindungan Konsumen

Pemerintah: Tidak Ada Kerugian Konstitusional
yang Dapat Menimpa Pemohon
Tampak Pemohon Virza Roy Hizzal, didampingi
oleh kuasa hukumnya sedang mengikuti
sidang, di ruang sidang Pleno MK, Selasa
(17/1). Perlu diketahui, Pemohon adalah ketua
Umum Organisasi Advokat Indonesia (OAI).
Dia mengujikan UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mengawali
tahun
2012
ini dengan antrean sidang
perkara Pengujian UndangUndang dan Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah pada Rabu,
(4/1). Salah satu sidang di awal tahun
ini yaitu perkara PUU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Sidang
yang teregistrasi dengan No. 74/PUUIX/2011 ini memasuki sidang ketiga yang
beragendakan mendengarkan keterangan
Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari
Pemohon dan Pemerintah.
Sekadar mengingatkan kembali,
Pemohon pada perkara ini, yaitu
Organisasi Advokat Indonesia yang
diwakili Prinsipal Pemohon, Ketum OAI,
Virza Roy Hizzal. Pada persidangan
sebelumnya Virza mengatakan bahwa
Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf
j UU Perlindungan Konsumen merupakan
suatu bentuk kriminalisasi yang dilegalkan
melalui undang-undang. Virza yang
merupakan kuasa hukum terdakwa kasus
Ipad Dian Yudha Negara dan Randy
Lester Samusamu, menilai bahwa kedua
pasal tersebut bersifat kabur (tidak pasti)

Humas MK/Fitri Yuliana

sehingga berpotensi multitafsir
Dia juga mengungkapkan bahwa
Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan
Konsumen menempatkan sanksi kepada
pelaku
usaha
yang
memproduksi
atau memperdagangkan barang tidak
mencantumkan petunjuk bahasa Indonesia
ke dalam ranah pidana yang seharusnya
adalah ranah perdata.
Wakil Pemerintah, Nur Nuzulia
Ishak mendapat kesempatan untuk me
nyampaikan opening statement pemerin
tah. Menurut Pemerintah, Pemohon kurang
tepat sebagai pihak yang mengajukan
permohonan pengujian undang-undang ini
karena ketentuan yang dimohonkan untuk
diuji tersebut tidak terkait dengan kegiatan
tugas dan fungsi Pemohon sebagai badan
hukum privat yang merupakan Organisasi
Advokat Indonesia, sebagaimana di
tentukan dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Sedangkan berdasarkan rumusan
Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1)
huruf j UU Perlindungan Konsumen
yang seharusnya menjadi subjek hukum
adalah pelaku usaha, konsumen, atau
lembaga perlindungan konsumen. Pe

merintah juga menganggap Pemohon
tidak dirugikan secara langsung dengan
berlakunya UU tersebut. Sedangkan wakil
DPR yang hadir, Yahdil Abdi Harahap
mengatakan dalam permohonan Pemohon
tidak dikemukakan mengenai kerugian
konstitusional Pemohon atas berlakunnya
Pasal 8 Ayat 1 huruf j dan Pasal 62 Ayat 1
UU Perlindungan Konsumen.
Selain itu, Yahdil juga meng
ungkapkan pihak DPR sependapat
dengan Pihak Pemerintah bahwa tidak
ada kerugian konstitusional atau kerugian
bersifat potensial yang dapat menimpa
Pemohon dengan berlakunya Pasal 8
ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) UU
Perlindungan Konsumen.
“Dalam permohonan a quo, Pe
mohon tidak mengemukakan secara
jelas dan konkrit mengenai kerugian hak
konstitusional yang dialami oleh Pemohon
sebagai akibat berlakunya Pasal 8 ayat
(1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) UU
Perlindungan Konsumen. Pemohon hanya
mengemukakan beberapa kasus tindak
pidana yang saat ini sedang diproses di
Jakarta Pusat mengenai penjualan Ipad
tanpa disertai dengan buku petunjuk
manual berbahasa Indonesia,” papar
Yahdil.
Ahli dari Pemohon, Rahmat Bagja
menjadi orang terakhir yang menyampaikan
keterangan di hadapan Pleno Hakim
Konstitusi yang diketuai sendiri oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD. Rahmat
menyampaikan bahwa UU Perlindungan
Konsumen tidak memisahkan antara ranah
privat dan pidana adalah hal yang sangat
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menyedihkan. Pasalnya, negara terkesan
lebih mengutamakan jalan terakhir
yang lebih menekankan pada premium
remidium, bukan ultimum remidium.
”Karena
UU
Perlindungan
Konsumen adalah perlindungan di bidang
keperdataan dan proses yang diatur adalah
proses jual-beli, maka negara seharusnya
melindungi proses yang terjadi antara
penjual dan pembeli, bukan kemudian
mengintervensi dan mempidanakan warga

negaranya yang telah melakukan jual-beli
produk yang sangat jelas tidak melanggar
UU Hak Cipta,” jelasnya panjang-lebar.
Selaku pakar HAM, Rahmat me
negaskan bahwa negara seharusnya menjaga
warga negaranya dari pihak ketiga yang
melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Rahmat telah mengindikasikan bahwa
Pemerintah dan DPR melalui UU ini telah
melakukan pelanggaran terhadap hak
ekonomi, sosial, budaya warga negaranya.

”Mahkamah Konstitusi sebagai
sub-negara melakukan tugasnya untuk
menjaga hak ekonomi, sosial, budaya
yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga
dapat saya lihat dari beberapa ajuan
dari Pemohon bahwa kasus yang
terjadi adalah kasus-kasus yang sengaja
untuk menjebak warga negara dalam
melakukan proses jual-beli,” imbaunya
sekaligus menutup paparannya. (Yusti
Nurul Agustin)

PUU Penyiaran

DPR: Pemohon Harus Buktikan Kerugian
Konstitusional
Dewan Perwakilan Rakyat, yang diwakili Martin
Hutabarat, menyampaikan keterangannya dalam
sidang pengujian UU Pasal 18 ayat (1) dan Pasal
34 ayat (4) No. 32/2002 tentang Penyiaran, Selasa
(10/1), di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Ganie

P

emohon uji materi UU Penyiaran
harus bisa membuktikan adanya
kerugian konstitusional akibat
berlakunya pasal-pasal yang
diujikan. “DPR menyerahkan kepada
Majelis Hakim untuk mempertimbangkan
dan menilai apakah Pemohon memiliki
kedudukan hukum atau tidak,” demikian
keterangan DPR yang disampaikan oleh
Martin Hutabarat di hadapan Pleno Hakim
Mahkamah Konstitusi, Selasa (10/1).
Sidang Perkara No. 78/PUU-IX/2011
mengenai pengujian konstitusionalitas
Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4)
UU No. 32/2002 tentang Penyiaran ini
mengagendakan
mendengarkan
ke
terangan Pemerintah, DPR, dan Pihak
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Terkait. Lebih lanjut Martin menerangkan,
informasi telah menjadi kebutuhan pokok
bagi masyarakat dan menjadi komoditas
penting dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Perkembangan
teknologi komunikasi dan informasi
membawa implikasi terhadap dunia
penyiaran. Penyiaran sebagai penyalur
informasi dan pembentuk pendapat umum
mempunyai peran sangat strategis.
DPR berpendapat, dalil-dalil Pe
mohon tidak tepat. Pasal-pasal yang diujikan
Pemohon tidak bertentangan dengan
dengan UUD 1945. Pihak Pemerintah
yang diwakili oleh Kemenkominfo menilai
kerugian yang didalilkan para Pemohon
lebih karena ketidakpuasan para Pemohon

terhadap isi siaran televisi. Hal ini kata
Pemerintah, telah difasilitasi dalam Pasal
52 UU Penyiaran yang mengatur bahwa
masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraan penyiaran nasional
dalam bentuk pengajuan keberatan
terhadap program siaran, konten, yang
dapat diajukan oleh KPI.
Selain itu, menurut Pemerintah, dalildalil kerugian para Pemohon disajikan
tanpa dukungan data yang terukur dan
dapat dipertanggungjawabkan. “Sehingga
dalil kerugian para Pemohon tersebut bisa
saja terlahir akibat subjektivitas diri para
Pemohon sendiri,” kata Sukri Batubara
dari Kemenkominfo
Mengenai penyelenggaraan jasa
penyiaran, kata Sukri, UU Penyiaran
mengatur penyelenggaraan jasa penyiaran
dilaksanakan oleh pelaku penyiaran yang
dibatasi jangkauan wilayah siarannya.
Penyiaran nasional dilaksanakan oleh
TVRI dan RRI, sedangkan penyiaran lokal
dan regional dilaksanakan oleh lembaga
penyiaran swasta berlangganan dan
komunitas. Sedangkan mengenai isi siaran,
UU Penyiaran telah mengamanatkan
dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI). Keberadaan KPI merupakan wujud
peran serta masyarakat yang berwenang
mengawasi konten siaran.

Yusril Ihza Mahendra yang
mewakili Pihak Terkait, MNC Group,
juga mempertanyakan kedudukan hukum
Pemohon berdasarkan UU No. 24/2003
tentang MK. “Terdapat ketidakjelasan
pihak yang menjadi Pemohon dalam
perkara ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003
tentang Mahkamah Konstitusi,” kata
Yusril.
Seperti diketahui, uji konstitu
sionalitas materi 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
penyelenggaraan 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.
Penafsiran Berbeda
Pada sidang keempat, dengan
agenda mendengarkan keterangan Pihak
Terkait, Kamis (19/1), ketiga Pihak
Terkait menyampaikan keterangannya
di hadapan Panel Hakim Konstitusi,
yaitu dari Dewan Pers, KPPU (Komisi
Pengawas Persaingan Usaha) dan KPI
(Komisi Penyiaran Indonesia). Ketiga
Pihak Terkait menyampaikan bahwa di
”lapangan” terdapat tafsir yang berbedabeda terhadap pasal-pasal tersebut.
Kepala Biro Humas KPPU, A.
Junaidi menyampaikan bahwa berdasarkan
pasal-pasal substansi dalam UU Persaingan
Usaha, KPPU melarang adanya posisi
dominan yang menimbulkan persaingan
yang tidak sehat dalam industri penyiaran.
Sedangkan Komisioner Komisi KPI,

Yudha Riksawan menyampaikan bahwa
KPI mengeluarkan pendapat hukum
terkait permohonan Pemohon bahwa
dalam fakta hukum sosiologis telah
terjadi pemusatan dan penguasaan oleh
perseorangan dan holding company serta
rencana aksi korporasi akuisisi lembaga
penyiaran.
Sedangkan Dewan Pers mem
berikan pendapat yang dikaitkan dengan
kemerdekaan pers dan kebhinekaan
perusahaan pers. Menurt Dewan Pers,
kemerdekaan pers adalah milik rakyat
dan lembaga pers harus digunakan untuk
kepentingan rakyat. Agar dapat diterima
oleh rakyat, maka perusahaan pers harus
menampilkan kebhinekaan. Kebhinekaan
itu terwujud dengan adanya pembagian
lembaga penyiaran menjadi empat lembaga
yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga
penyiaran swasta, lembaga penyiaran
komunitas, dan lembaga penyiaran berbayar.
Dengan pembagian itu, Dewan Pers
menganggap rakyat dapat memilih dengan
bebas lembaga penyiaran yang disukai. (Nur
Rosihin Ana/Yusti Nurul Agustin)

PUU Kejaksaan

Tersangka Korupsi Uji Ketentuan
Kejaksaan sebagai Penyidik

Humas MK/Annisa Lestari

Hakim Konsitutis Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua Panel) sedang memimpin sidang perkara No. 2/PUU-X/2012,
Pengujian UU Kejaksaan, Rabu (18-1).

S

eorang tersangka yang diduga
melakukan
tindak
pidana
korupsi, dan sekarang tengah
diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi
Maluku selaku Penyidik, melakukan uji
materi ke Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (18/1). Dia adalah Djailudin Kaisupy
selaku Pemohon dalam perkara No. 2/
PUU-X/2012.
Pemohon melakukan Pengujian
Undang-Undang (PUU) Kejaksaan No.
16 tahun 2004, Pasal 30 ayat (1) huruf d
berbunyi, “melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang.” Menurut Pemohon mendalilkan,
pasal tersebut telah bertentangan dengan
hak-hak konsitusionalnya. “Menyatakan
pasal
tersebut
tidak
memberikan
perlindungan dan kepastian hukum,” jelas
Pemohon dalam berkas permohonannya.
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Lebih dari itu, Pemohon juga
mengatakan, pasal tersebut tidak bisa
memberi kepastian hukum dalam
penanganan kasus atas dirinya. “Pasal
30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak
sejalan dengan UU No.8 tahun 1981
tentang KUHP,” ungkap Pemohon.
Sedangkan dalam UU KUHP secara
tegas telah diatur tugas dan fungsi jaksa
adalah sebagai penuntut umum, bukan
sebagai penyidik. Sehingga menimbulkan
multi-tafsir dan berpotensi menimbulkan
tafsir yang inkonstitusional. “Pasal 30 itu
juga bertentangan dengan prinsip pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum yang merupakan hak
asasi, sebagaimana tertuang didalam pasal
28D Ayat (1) dan pasal 28 j Ayat (2) UUD
1945,” urai Pemohon.
Di samping itu, Pemohon dalam
petitum-nya menyatakan bahwa kejaksaan
telah melampaui kewenangannya sebagai

penuntut umum dan atau menyatakan
bahwa penyidikan yang dilakukan oleh
Kejaksaan Tinggi Maluku terhadap
Pemohon adalah tidak sah karena telah
melampaui kewenangannya bukan selaku
penuntut umum, tetapi penyidik.
Pada kesempatan itu juga, di
sampaikan nasehat-nasehat yang diberi
kan oleh Majelis Hakim Konstitusi
yang terdiri dari Ahmad Fadlil Sumadi
(Ketua), didampingi Achmad Sodiki
dan Muhammad Alim, masing-masing
sebagai anggota. Misalnya, Fadlil
Sumadi memberi nasehat terkait
dengan jabatan rangkap yang dimiliki
oleh kejaksaan yaitu sebagai penyidik
dan penuntut umum. “Tetapi belum ada
penjelasan dalam permohonan mengapa
merangkap jabatan itu bisa merugikan
hak konstitusional anda,” jelas Fadlil.
Kemudian Sodiki mempertanyaan
terkait dengan petitum Pemohon. Dalam
nasehatnya, ia mengatakan bahwa se

mestinya Pemohon dalam petitumnya menyertakan Pasal 50 huruf d dan
penjelasannya itu bertentangan dengan
UUD
1945.
“Sebagaimana
mana
disebutkan sebagai tolak ukur Pasal 28D
dan Pasal 28 j Ayat (2),” terangnya.
Setelah dimohonkan bertentangan,
lanjut Sodiki, Pemohon harus menyertakan
UU itu tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. “Kemudian pengujiannya ter
kait dengan normanya bukan terhadap
perilaku dan perbuatan kejaksaan yang
sudah melampaui kewenangannya,” jelas
Sodiki.
Nasehat terakhir disampaikan oleh
Alim. Menurutnya, kewenangan penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak
bisa berdiri sendiri, dia harus dibawah
koordinasi oleh penyidik kepolisian. “Jadi
tidak berarti dia melampaui,” jelasnya.
Pemohon diberi waktu 14 hari untuk
memperbaiki permohonannya. (Shohibul
Umam)

PUU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara

Diskriminasi Penggunaan Lambang Garuda
Pancasila Dipermasalahkan

M
Humas MK/Ganie

Lambang Garuda Pancasila di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.
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ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pengujian
UU No. 24 Tahun 2009
tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
pada Kamis (19/1) di Ruang Sidang
Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor 4/PUUX/2012 ini dimohonkan oleh Forum Kajian
Hukum dan Konstitusi (Pemohon I), Ryan
Muhammad (Pemohon II), Bervilia Sari
(Pemohon III), Erwin Agustian (Pemohon
IV), dan Eko Santoso (Pemohon V).
Dalam pokok permohonannya,
Wahyudi selaku kuasa hukum Pemohon
menjelaskan Pemohon merasa hak
konstitusionalnya
terlanggar
akibat
berlakunya Pasal 57 huruf c dan d UU
No. 24/2009. Pasal 57 huruf c dan d
menyatakan, “setiap orang dilarang: … (c)

membuat lambang untuk perseorangan,
partai politik, perkumpulan, organisasi
dan/atau perusahaan yang sama atau
menyerupai Lambang Negara; dan (d)
menggunakan Lambang Negara untuk
keperluan selain yang diatur dalam
Undang-Undang ini”. Menurut Wahyudi,
Pemohon IV dan Pemohon V pernah
terkena hukuman vonis pengadilan selama
3 bulan akibat berlakunya pasal tersebut.
“Menurut Pemohon, cara memper
gunakan lambang kenegaraan bukan
untuk penghinaan terhadap lambang
negara, melainkan sebagai bentuk ekspresi
nasionalisme masyarakat terhadap lam
bang negara. Padahal Pemohon hanya
menggunakan lambang negara ‘Garuda
Pancasila’ untuk stempel organisasi
pemohon. Hal itu dilakukan sebagai
bagian rasa nasionalisme Pemohon,”
urainya di hadapan Majelis Hakim Panel
yang diketuai oleh Hakim Konstitusi

Hamdan Zoelva dengan Anggota Panel
Hakim, yakni Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati dan Anwar Usman ter
sebut.
Menanggapi permohonan Pemo
hon, Hamdan memberikan saran agar
Pemohon mempertajam kembali da
lil permohonannya. Tetapi, lanjut
Hamdan, lambang negara seharusnya
tidak dipergunakan sebagai stempel
organisasi. “Bagaimana jika masyarakat
justru menganggap stempel tersebut
merupakan bagian dari negara? Ini
yang harus Pemohon pikirkan secara
logika dan rasional. Selain itu, Pemohon
harus mempertajam kembali dalil per
mohonannya,” ujarnya.
Sementara itu, Pemohon me
maparkan bahwa penggunaan lambang
Garuda Pancasila bukan hanya dilakukan
oleh Pemohon, namun juga dilakukan oleh
para suporter sepakbola yang mendukung

kesebelasan Indonesia.
“Penggunaan lambang Garuda
Pancasila pada kaus suporter tidak
mendapatkan sanksi hukuman, namun
penggunaan lambang Garuda Pancasila
seperti yang digunakan oleh Pemohon
justru mendapatkan vonis pengadilan,”
papar Pemohon.
Hakim Konstitusi Maria Farida
Indrati mengemukakan, Pemohon harus
menguraikan permasalahan faktual yang
baru diuraikan secara lisan oleh Pemohon
ke dalam pokok permohonan.
“Apa yang diuraikan Pemohon
melalui lisan, harus ditulis dalam per
mohonan,” sarannya. Majelis Hakim
Panel meminta Pemohon untuk me
lakukan perbaikan selama 14 hari.
Sidang akan dilanjutkan dengan
agenda perbaikan permohonan. (Lulu
Anjarsari)
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SKLN Kutai Timur vs Menteri ESDM

Tak Miliki Legal Standing, Permohonan
Tidak Diterima
Termohon yakni Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral diwakili Agus Salim dan Kepala Biro
Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya
diwakili Sutisna Prawira, hadir dalam Sidang
Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan
Termohon dalam perkara No. 3/SKLN-IX/2011,
Selasa, (2/8).

Humas MKGanie

P

ermohonan yang diajukan
Bupati Kabupaten Kutai Timur,
Isran Noor diputuskan tidak
dapat diterima oleh Mahkamah
Konstitusi (MK), Selasa (17/1). Pemohon
perkara Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara (SKLN) antara Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) itu dalam konklusi Mahkamah
dianggap tidak memiliki legal standing
atau kedudukan hukum.  
”Konklusi, berdasarkan penilaian atas
fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, Pemohon tidak
mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan
a quo, pokok permohonan Pemohon tidak
dipertimbangkan,” ujar Ketua MK. Moh.
Mahfud MD membacakan langsung
konklusi Mahkamah untuk perkara yang
teregistrasi dengan nomor 3/SKLNIX/2011.
Pada rangkaian sidang perkara ini
pada 2011 lalu, diketahui bahwa Pemohon
mempermasalahkan tentang penetapan
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wilayah pertambangan seperti yang
termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e
dan Pasal 9 ayat (2) UU Minerba. Pemohon
juga menganggap penetapan wilayah usaha
pertambangan sebagaimana ditentukan
pada Pasal 14 ayat (1) UU Minerba
merugikan pihaknya. Terakhir, Pemohon
mempermasalahkan tentang pemberian
wewenang oleh UU untuk menetapkan
wilayah izin usaha pertambangan seperti
yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU
Minerba.
Konkretnya, Pemohon menganggap
pengelolaan Sumber Daya Alam di
Kutai Timur seharusnya dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten atau Pemohon
demi kesejahteraan rakyat, bukan
oleh Kementerian ESDM. Namun,
permohonan Pemohon itu menjadi
”mentah”. Pasalnya, Mahkamah dalam
pertimbangan hukumnya menganggap
pembagian kewenangan antara pe
merintah pusat dan pemerintah daerah
berdasarkan Pasal 18 Ayat (5) UUD
1945 bahwa kewenangan pemerintah
pusat dalam menangani urusan mineral
dan batubara sudah ditentukan secara
jelas di dalam UU No. 4 Tahun 2009.

Artinya, kewenangan untuk mengurus
Minerba itu sudah diberikan kepada
pemerintah pusat berdasarkan UndangUndang. Dengan demikian, Mahkamah
berpendapat bahwa tidak ada kewenangan
konstitusional yang dipersengketakan
sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat
(1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b
UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006.
Mahkamah juga mempertimbangkan
bahwa meskipun para pihak adalah
lembaga negara yang disebutkan dalam
UUD 1945 sehingga memenuhi syarat
sebagai subjectum litis (subjek sengketa),
namun yang menjadi objectum litis (objek
sengketa) dari permohonan tersebut
bukanlah kewenangan yang diberikan
oleh UUD 1945. Sehingga sesuai dengan
ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD
1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK,
Pemohon dinyatakan tidak memiliki
kedudukan hukum.
Di akhir pertimbangan hukumnya,
Mahkamah menegaskan meski Pemohon
tidak memenuhi syarat kedudukan
hukum, menteri yang diberi wewenang
oleh Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945
harus memperhatikan aspirasi daerah
dan masyarakat daerah tersebut serta
peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan.
Berdasar semua pertimbangan
hukum tersebut, Mahkamah memutuskan
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima. “Amar Putusan: mengadili,
menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima. Demikian diputuskan
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
oleh sembilan Hakim Konstitusi,” tutup
Mahfud. (Yusti Nurul Agustin)

PHPU Kota Pekanbaru

Firdaus - Ayat Cahyadi Resmi Menjadi Walikota
dan Wakil Walikota
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota
Pekanbaru, Firdaus-Ayat Cahyadi berjabat tangan
usai sidang putusan Nomor 63/PHPU.D-IX/2011,
Jumat (14/1), di Ruang Sidang MK, Jakarta.

A

mar
putusan
Mahkamah
Konstitusi (MK) yang di
bacakan pada Jumat (14/1),
menetapkan pasangan Firdaus
- Ayat Cahyadi sebagai Walikota dan Wakil
Walikota Pekanbaru, Riau. Pembacaan
amar putusan dengan Nomor 63/PHPU.DIX/2011 ini dilakukan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD dengan didampingi
oleh enam hakim konstitusi lainnya.
“Membatalkan Berita Acara Komisi
Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor
64/KPU-PBR/KKWK/2011 bertanggal 28
Desember 2011 tentang Menggugurkan
H. Firdaus, S.T.,M.T., yang Sudah Tidak
Memenuhi Syarat sebagai Calon Walikota
Pekanbaru Tahun 2011 dan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
Nomor 79 Tahun 2011 bertanggal 28
Desember 2011 tentang Mengugurkan H.
Firdaus, ST., MT., sebagai Calon Walikota
Pekanbaru Tahun 2011,” kata Mahfud
MD.
Mahfud melanjutkan, menetapkan
hasil perolehan suara dari masing-masing
Pasangan Calon dalam pemungutan
suara ulang Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2011 sebagaimana

Humas MK/Ganie

tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemungutan Suara
Ulang Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011,
bertanggal 27 Desember 2011, sebagai
berikut Pasangan Calon Nomor Urut 1,
H. Firdaus, S.T., M.T., dan Ayat Cahyadi,
S.Si., sebanyak 153.856 suara. Pasangan
Calon Nomor Urut 2, Dra. Hj. Septina
Primawati, M.M., dan H. Erizal Muluk,
sebanyak 95.271 suara. Memerintahkan
Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor
Urut 1, H. Firdaus, S.T., M.T., dan Ayat
Cahyadi, S.Si., sebagai pasangan calon
terpilih dalam pemungutan suara ulang
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Tahun 2011.
Dalam
pertimbangan
hukum
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Anwar Usman, Mahkamah menilai tidak
ada bukti yang meyakinkan bahwa H.
Firdaus, S.T., M.T. telah nyata-nyata
berupaya dengan sengaja untuk menjadi
Calon Walikota Pekanbaru dengan
cara tidak jujur. Rangkaian fakta yang
terungkap dalam persidangan tidak cukup

meyakinkan bahwa ada upaya tidak jujur
yang dilakukan oleh H. Firdaus, S.T.,
M.T. untuk lolos menjadi Calon Walikota
Pekanbaru yang dilakukan secara
terstruktur, sistematis, dan masif.
“Hal penting yang menjadi dasar
penilaian Mahkamah terkait dengan
pengisian Formulir BB 10-KWK.
KPU dalam hal ini daftar riwayat hidup
pasangan calon atas nama H. Firdaus,
S.T., M.T., adalah telah dilakukannya
proses verifikasi administratif maupun
verifikasi faktual yang dilakukan oleh
Termohon secara benar. Dari rangkaian
bukti yang terungkap dalam persidangan,
terbukti bahwa Termohon telah melakukan
verifikasi administratif dan verifikasi
faktual dengan benar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga penetapan H. Firdaus,
S.T., M.T., sebagai pasangan calon telah
benar menurut hukum,” jelasnya.
Anwar menjelaskan dalil-dalil
Pemohon selain masalah keabsahan
pencalonan atau eligibility Pihak Terkait
adalah tidak beralasan hukum, sebab
selain tidak dapat dibuktikan ternyata
tidak didukung juga oleh laporan lembagalembaga yang ditugaskan untuk mengawasi
Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam
laporan-laporan yang disampaikan oleh
Komisi Pemilihan Umum, jelas Anwar,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau,
Bawaslu, dan Panwaslu Kota Pekanbaru
tidak disebutkan adanya pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
“Pelanggaran-pelanggaran yang ter
jadi hanyalah pelanggaran yang bersifat
sporadis yang sebagian di antaranya
telah diproses sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Oleh sebab itu, dalildalil Pemohon harus dikesampingkan,”
ujarnya.
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Selanjutnya, Anwar mengungkapkan
bahwa Termohon secara sadar atau
tidak sadar telah melanggar atau
mengesampingkan ketentuan Pasal 100
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang
menyatakan bahwa setelah dibuat berita
acara dan rekapitulasi hasil penghitungan
suara, KPU Kabupaten/Kota menetapkan
pasangan calon terpilih.
“Pelanggaran tersebut terjadi karena
Termohon tidak membuat keputusan
yang berisi penetapan pasangan calon
terpilih, malahan justru membuat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2011 tentang
Mengugurkan H. Firdaus, ST., MT. sebagai
Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011,
tanggal 28 Desember 2011. Berdasarkan
pertimbangan di atas, untuk kepastian
hukum yang adil, maka Mahkamah harus
segera menjatuhkan putusan akhir dalam
perkara a quo,” paparnya.
Anwar pun menguraikan terlepas dari
pertimbangan hukum Mahkamah dalam
perkara tersebut, mengenai dugaan adanya
persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran
lainnya. “Menurut Mahkamah, tentang

hal tersebut masih dapat dilakukan upaya
hukum lain menurut peraturan perundangundangan yang berlaku tanpa menghalangi
pelaksanaan perintah yang dimuat dalam
amar putusan ini. Berdasarkan UUD 1945,
UU No. 24/2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 8/2011 tentang Perubahan
Atas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, UU No. 12/2008 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 32/ 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,”
tandasnya. (Lulu Anjarsari)

PHPU Kab. Jayapura

Putusan Sela: MK Perintahkan KPU Jayapura
Lakukan Verifikasi Ulang
Para pihak yakni Pemohon, Termohon, dan
Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kab. Jayapura, menerima salinan putusan
Mahkamah yang diberikan langsung oleh Panitera
MK, Kasianur Sidauruk, Rabu (18/1) sore.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura, serta Badan
Pengawas Pemilihan Umum untuk
mengawasi
verifikasi
administrasi
dan verifikasi faktual tersebut sesuai
kewenangan masing-masing,” kata Ketua
Pleno Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.

K

omisi Pemilihan Umum (KPU)
Jayapura harus melakukan
verifikasi administrasi, dan
verifikasi
faktual
berkas
dukungan partai politik atau gabungan
partai politik terhadap pencalonan
Pasangan Marthen Ohee-Franklin Orlof
Damena dan Pasangan Fredrik Sokoy-La
Achmadi serta tujuh pasangan calon peserta
Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun
2011. Demikian perintah putusan sela MK
dalam perkara sengketa Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten
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Humas MK/Ganie

Jayapura, yang dibacakan pada Rabu,
(18/1) sore di Ruang Sidang Pleno MK.
Mahkamah dalam amar putusan
Perkara No. 127/PHPU.D-IX/2011 dan
No. 131/PHPU.D-IX/2011 juga me
merintahkan KPU Provinsi Papua,
Panwaslu Kab. Jayapura, dan Bawaslu
untuk mengawasi verifikasi tersebut.
Terakhir, melaporkan hasil verifikasi
tersebut kepada MK dalam waktu 45 hari
setelah putusan ini diucapkan.
“Memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua dan

Tunda Putusan
Pemilukada Kab. Jayapura 2011 yang
dilaksanakan pada 13 Desember 2011 lalu,
bukan hanya disengketakan oleh kedua
bakal pasangan calon tersebut di atas,
tetapi juga disengketakan oleh Pasangan
Eliab Ongge-Najib Mury dan Pasangan
Yohannis Manangsang-Rehabeam Kalem
(Perkara No. 128/PHPU.D-IX/2011),
Pasangan Mozes Kallem-H. Bustomi
Eka Prayitno (Perkara No. 129/PHPU.DIX/2011), Pasangan Zadrak WamebuChris Kores Tokoro (Perkara No. 130/
PHPU.D-IX/2011), dan terakhir Pasangan
Franzalbert Joku-Djijoto (Perkara No.
132/PHPU.D-IX/2011).

Mahkamah dalam amar putusan
menyatakan menunda penjatuhan putusan
empat perkara tersebut yang dibacakan
secara berurutan, yaitu Perkara No. 128/
PHPU.D-IX/2011, No. 129/PHPU.DIX/2011, No. 130/PHPU.D-IX/2011),
dan No. 132/PHPU.D-IX/2011. Putusan

ditunda hingga dilaksanakannya putusan
sela Mahkamah Konstitusi untuk perkara
yang diajukan oleh Pasangan Marthen
Ohee-Franklin Orlof Damena dan
Pasangan Fredrik Sokoy-La Achmadi.
“Sebelum menjatuhkan putusan
akhir, menunda penjatuhan putusan

mengenai pokok permohonan sampai
dengan dilaksanakannya putusan sela
Mahkamah Konstitusi Nomor 127/
PHPU.D-IX/2011 dan putusan sela
Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal
18 Januari 2012,” tandas Achmad
Sodiki. (Nur Rosihin Ana)

Amar Putusan Sela
Nomor 127/PHPU.D-IX/2011:

Amar Putusan Sela
Nomor 131/PHPU.D-IX/2011:

Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Perkara:
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan
verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual
berkas dukungan partai politik atau gabungan
partai politik pencalonan Pasangan Calon
Marthen Ohee,S.Sos dan Franklin Orlof
Damena., (Pemohon) dan tujuh pasangan
calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura
Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta
Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk
mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual tersebut sesuai kewenangan masingmasing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi
hasil verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh
lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Perkara:
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan
verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
berkas dukungan partai politik atau gabungan
partai politik pencalonan Pasangan Calon
Fredrik Sokoy. S.Sos., M.Sos., dan Ir.
La Achmadi, M.MT., (Pemohon) dan tujuh
pasangan calon peserta Pemilukada
Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta
Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk
mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual tersebut sesuai kewenangannya
masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi
hasil verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh
lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

Amar Putusan Sela
Nomor 128/PHPU.D-IX/2011,
Putusan Nomor 129/PHPU.DIX/2011, dan Nomor 130/
PHPU.D-IX/2011, dan Nomor
132/PHPU.D-IX/2011:

Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Sebelum menjatuhkan putusan akhir,
Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok
permohonan sampai dengan dilaksanakannya
Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/
PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/
PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012;
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PHPU Kab. Batang

KPU: Pemohon Salah Menentukan Objek Permohonan
Termohon selaku KPU Kabupaten Batang, Jawa
Tengah, dan Pihak Terkait yakni Yoyok Riyo
Sudibyo – Sutadi selaku pasangan calon, sedang
mendengarkan keterangan saksi Pemohon dalam
sidang PHPU Kab. Batang No. 126/PHPU.DIX/2011, Kamis (5/1).

S

idang sengketa hasil pemilihan
umum kepala daerah Kabu
paten Batang digelar Mah
kamah
Konstitusi
(MK)
pada Kamis (5/1), di Ruang Sidang
Pleno MK. Sidang permohonan yang
teregistrasi dengan No. 126/PHPU.DIX/2011 ini dimohonkan oleh Dhedy
Irawan-Mujarwo (pasangan nomor urut
2). Dalam sidang mendengar jawaban
Termohon dan keterangan saksi, KPU
Kabupaten Batang selaku Termohon
serta Pihak Terkait membantah semua
dalil yang diungkapkan oleh Pemohon.
“Pemohon salah dalam menentukan
objek permohonan (error in objecto).
Oleh karena itu, Termohon meminta
agar Majelis Hakim Konstitusi menolak
permohonan Pemohon,” ujar kuasa hukum
Termohon, T. Denny Septiviant.
Sementara itu, Pihak Terkait yakni
Yoyok Riyo Sudibyo – Sutadi, membantah
semua dalil yang diungkapkan Pemohon.
Melalui kuasa hukumnya, Mustahudin
Gasma, dalil pemohon mencederai rasa
keadilan Termohon. Masalah ijazah
palsu, lanjut Mustahudin, bukanlah
menjadi kewenangan MK, melainkan
kewenangan pihak kepolisian. “Pemohon
tidak menemukan fakta jadi menyalahkan
pasangan calon lain. Selain itu, Termohon
juga sudah mengakui kemenangan Pihak
Terkait di media massa,” jelasnya.
Mustahudin juga menjelaskan tentang
keterlibatan Walikota Pekalongan Bashir
Ahmad terbatas pada tugas kepartaian.
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Menurut Mustahudin, keterlibatan Bashir
Ahmad karena dirinya merupakan Pengurus
Partai Golkar dan Ketua Tim Pemenangan
Pihak Terkait. “Sementara itu, mengenai
money politic, kami membantah. Justru
Pemohonlah yang melakukan money politic
di seluruh kecamatan se-Kabupaten Batang.
Selain itu, perangkat desa yang merupakan
Tim Pemenangan Pemohon, yakni Mahmud
Yahya dan Fathoni, telah menganiaya
relawan Pihak Terkait. Hal tersebut sudah
dilaporkan kepada pihak kepolisian,”
paparnya.
Dalam sidang yang diketuai oleh
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dengan
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
dan Harjono, juga mengagendakan
mendengar keterangan saksi. Pemohon
mengajukan tiga orang saksi menerangkan
tentang ijazah palsu yang melibatkan Calon
Nomor urut 2 Susi Iriani. Nur Rohim,
salah seorang saksi Pemohon, menjelaskan
dirinya dan beberapa relawan Pemohon
membentuk tim untuk menginvestigasi
mengenai ijazah yang dikeluarkan PKBM
Sekar Melati atas nama Susi Iriani.
Pemilih Di Bawah Umur
Sidang lanjutan perkara ini yang
digelar pada Senin (9/1), di Ruang
Sidang Panel MK, para saksi Pemohon
mengungkapkan kecurangan dalam hal
pencoblosan. Menurut mereka, terdapat
pemilih di bawah umur. “Anak kecil, 15
tahun, telah mencoblos,” ungkap Yaskur.
Keterangan ini juga diamini oleh dua saksi

lainnya, Musaad dan Rofiudin. Meskipun
pada wilayah yang berbeda.
Sementara itu, saksi Pemohon
lainnya, Hakim Arifudin, mengungkapkan
tentang
dugaan
kecurangan
yang
berkaitan dengan Dana Bantuan Per
cepatan Pembangunan Pedesaan. Dia
menuding, pencairan dana bantuan ini
ada kaitannya dengan dukungan terhadap
salah satu pasangan calon kepala daerah.
“Karena pencairannya mendekati dengan
Pemilukada,” ujarnya.
Sedangkan
saksi-saksi
dari
Pihak Terkait, Pasangan Calon Yoyok
Rio Sudibyo dan Soetandi, alih-alih
membantah dalil Pemohon, mereka malah
menuding balik Pemohon, Pasangan
Calon Kepala Daerah Dhedy Irawan dan
Mujarwo (Dewo). Mereka mengungkapkan
beberapa kecurangan dan pelanggaran
yang dilakukan oleh Pemohon.
Makrifah, salah satu saksi Pihak
Terkait, mengungkapkan bahwa Pemohon
telah membangun lapangan sepak bola
di daerahnya. Menurutnya, tindakan ini
merupakan upaya untuk memengaruhi
para pemilih di wilayah itu. Pada saat
peresmian, lanjutnya, Pemohon hadir
dan menyampaikan orasi-orasi. Padahal,
bukan saatnya kampanye. “Meminta yang
hadir untuk mendukung pasangan Dewo
untuk Pilkada nanti,” tuturnya. Buktinya,
Pasangan Dewo menang di wilayah itu.
Selain itu, dua saksi lainnya, Slamet
dan Yofian, mengungkapkan bahwa
Pemohon dan tim pemenangannya pernah
berkunjung ke salah satu rumah sakit untuk
membagi-bagikan amplop serta pin kepada
para pasien. Sementara Saksi Muhamad
Saleh, mengakui bahwa dirinya pernah
mendapat ancaman dan intimidasi dari tim
pasangan Dewo. Menurut dia, rumahnya
digedor-gedor, hingga istrinya yang
ada di dalam rumah saat itu mengalami
trauma hingga kini. Bahkan, dirinya
sempat mengalami penganiayaan. “Saya
ditendang dan didorong,” imbuhnya. (Lulu
Anjarsari/Dodi)

CATATAN PERKARA

Sekolah Bertaraf Internasional, Mahal dan Diskriminatif
Oleh: Nur Rosihin Ana
Satuan pendidikan bertaraf internasional
merupakan bentuk liberalisasi dalam
bidang pendidikan, karena negara
mengabaikan
kewajibannya
untuk
membiayai
sepenuhnya
pendidikan
dasar. Negara melakukan pembiaran
terhadap menjamurnya sekolah yang
menyelenggarakan program Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)
dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
Program RSBI dan SBI ini bertujuan
untuk memungut biaya pendidikan kepada
masyarakat dengan tarif mahal.
Satuan
pendidikan
bertaraf
internasional
juga
menimbulkan
diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang
pendidikan. Hal ini melanggar hak bagi
warga negara terutama bagi siswa yang
berasal dari keluarga yang sederhana atau
tidak mampu.
Demikian
antara
lain
dalil
permohonan perkara Nomor 5/PUUX/2012 mengenai judicial review Pasal 50
ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(UU Sisdiknas) yang diajukan oleh Andi
Akbar Fitriyadi, Nadya Masykuria,
Milang Tauhida, Jumono, Lodewijk F.
Paat, Bambang Wisudo, dan Febri Hendri
Antoni Arif.
Pasal 50 ayat (3) UU 20/2003 UU
Sisdiknas menyatakan: “Pemerintah dan/
atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan
pada semua jenjang pendidikan untuk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan
yang bertaraf internasional.”
Para Pemohon yang terdiri dari
orangtua murid, dosen, aktivis pendidikan
serta aktivis Indonesia Corruption
Watch (ICW) ini merasa dirugikan hakhak konstitusionalnya atas berlakunya
ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU 20/2003
UU Sisdiknas, karena bertentangan dengan
Pembukaan Alinea ke 4, Pasal 28C ayat
(1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2),
Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal
31 ayat (3), Pasal 36.
Selain dalil di atas, para
Pemohon
juga
mendalilkan
dana
untuk penyelenggaraan RSBI dan SBI
berasal dari APBN berpotensi terjadi
penyimpangan atau penyalahgunaan dan
tidak sebanding dengan manfaat yang
didapatkan, karena terdapat sekolah

yang tidak menggunakan dana ini untuk
meningkatkan mutu sekolah melainkan
digunakan untuk membangun sarana dan
prasarana sekolah. Selain itu seharusnya
dengan dana untuk penyelenggaraan RSBI
dan SBI orang tua murid tidak dibebani
lagi dengan biaya sekolah. Sebab pada
prakteknya pihak sekolah setiap bulan
masih memungut biaya pendaftaran, biaya
gedung dan biaya Pendidikan.
Selanjutnya, satuan pendidikan
bertaraf internasional bertentangan dengan
semangat
mencerdaskan
kehidupan
bangsa, jika dilihat dari tujuannya agar
Indonesia memiliki lulusan yang memiliki
kompetensi sesuai standar kompetensi
lulusan di negara maju sangat baik, namun
hal ini belum tentu sesuai dengan kondisi
bangsa Indonesia.
Satuan
pendidikan
bertaraf
internasional juga bertentangan dengan
kewajiban negara untuk mencerdaskan
bangsa dan menimbulkan dualisme
sistem pendidikan di Indonesia karena
dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945
terdapat frasa “satu sistem pendidikan
nasional” yang dapat diartikan sebagai
satu sistem yang digunakan dalam dunia
pendidikan di Indonesia adalah sistem
pendidikan nasional maka dengan adanya
satuan pendidikan bertaraf internasional
menurut Pasal 50 undang-undang a quo
menimbulkan dualisme pendidikan.

Terakhir, satuan pendidikan bertaraf
internasional berpotensi menghilangkan
jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa
Indonesia. Sebab, proses pendidikan RSBI
dan SBI menggunakan bahasa Inggris
sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar
dan karakter yang hendak dibangun dari
sekolah berstandar internasional dinilai
tidak melahirkan manusia berkepribadian
Indonesia.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut,
dalam pokok permohonan (petitum)
provisi,
para
Pemohon
meminta
Mahkamah memerintahkan Pemerintah
untuk menunda operasional RSBI/SBI
diseluruh Indonesia dan menghentikan
anggaran/subsidi RSBI kepada sekolah
sampai adanya putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara ini. Kemudian,
menangguhkan ketentuan Pasal 50 ayat
(3) UU Sisdiknas sampai adanya putusan
Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini.
Sedangkan dalam pokok perkara,
para Pemohon meminta Mahkamah
menerima dan mengabulkan seluruh
permohonan dan menyatakan Pasal 50 ayat
(3) UU Sisdiknas bertentangan dengan
Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E
ayat (1); Pasal 28I ayat (2);Pasal 31 ayat
(1); Pasal 31 ayat (2); Pasal 31 ayat (3)
dan Pasal 36 UUD 1945, sehingga tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kuasa hukum Pemohon uji materi UU Sisdiknas saat memaparkan pokok permohonan di hadapan
Panel Hakim Konstitusi, Jumat (27/1/20102)
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CATATAN PERKARA

Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang
Sepanjang Januari 2012
No

Nomor
Registrasi

Pokok Perkara

Tanggal
Putusan

Pemohon

Putusan

1

80/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 15 Tahun 2011
Tugiman
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
[Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3)]

Rabu,
04-01-2012

Dikabulkan

2

81/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 15 Tahun 2011
Indonesia Parliamentary
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Center (IPC), dkk.
[Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal
109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e,
ayat (5), dan ayat (11)]

Rabu,
04-01-2012

Dikabulkan Sebagian

3

27/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat
(1) dan ayat (8)]

Selasa,
17-01-2012

Dikabulkan Sebagian

4

55/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan [Pasal 114 dan Pasal
199 ayat (1)]

Selasa,
17-01-2012

Tidak Dapat Diterima

Selasa,
17-01-2012

Ditolak

Didik Suprijadi

1. Perkumpulan Forum
Pengusaha Rokok
Kretek;
2. Zaenal Musthofa;
3. Erno Setyo Ningrum

5

77/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan
[Pasal 4 ayat (1)]

1. PT. West Irian Fishing
Industries;
2. PT. Dwi Bina Utama;
3. PT. Irian Marine
Product Development;
dan
4. PT. Alfa Kurnia

Daftar Putusan MK tentang SKLN
Sepanjang Januari 2012
No

42

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

Putusan

1

6/SKLN-IX/2011

Kewenangan Lembaga Negara antara
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh
dengan Komisi Independen Pemilihan
(KIP) Aceh

Drs. H. Hasbi
Abdullah, MSi

Rabu,
04-01-2012

Ketetapan

2

1/SKLN-X/2012

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI terhadap
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri RI

Selasa,
17-01-2012

Putusan Sela

3

3/SKLN-IX/2011

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap
Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral RI

H. Isran Noor, M.Si

Selasa,
17-01-2012

Tidak Dapat Diterima

4

1/SKLN-X/2012

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI terhadap
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri RI

Jumat,
27-01-2012

Tidak Dapat Diterima
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Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang Januari 2012
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

1

63/PHPU.D-IX/2011

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau Tahun 2011

2

126/PHPU.D-IX/2011

3

128/PHPU.D-IX/2011

Pemohon
Septina Primawati dan Erizal
Muluk [No. Urut 2]

Tanggal
Putusan

Putusan

Jumat,
13-01-2012

Putusan Akhir

Perselisihan Hasil Pemilihan
H. Dhedy Irawan dan Mujarwo
Umum Kepala Daerah dan Wakil [No. Urut 2]
Kepala Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2011

Selasa,
17-01-2012

Ditolak

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

Rabu,
18-01-2012

Putusan Sela

1. Eliab Ongge dan Najib
Mury [No. Urut 3];
2. Yohannis Manangsang
dan Rehabean Kalem [No.
Urut 4];

4

127/PHPU.D-IX/2011

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

Marthen Ohee dan Franklin
Orlof Demena

Rabu,
18-01-2012

Putusan Sela

5

131/PHPU.D-IX/2011

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

Fredrik Sokoy dan La Achmadi

Rabu,
18-01-2012

Putusan Sela

6

129/PHPU.D-IX/2011

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

Mozes Kallem dan Bustomi Eka
Prayitno [No. Urut 7]

Rabu,
18-01-2012

Putusan Sela

7

132/PHPU.D-IX/2011

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

Franzalbert Joku dan Djijoto
[No. Urut 6]

Rabu,
18-01-2012

Putusan Sela

8

130/PHPU.D-IX/2011

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

Zadrak Wamebu dan CHR Kores Rabu,
Tokoro [No. Urut 1]
18-01-2012

Putusan Sela

9

1/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Dogiayai Tahun 2012

Thomas Tigi dan Herman Auwe Selasa,
31-01-2012

Ketetapan
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JEJAK KONSTITUSI

M

Abdul Kahar Muzzakir
Berjuang Mempertahankan Pendirian

enentukan bentuk negara
bukan keputusan mudah
untuk jabang bayi sebuah
negara baru. Itulah yang
dialami oleh para pendiri bangsa yang
tergabung dalam Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(Dokuritsu Jumbi Cosakai). Pada rapat
besar 10 Juli 1945, akhirnya sebanyak
64 anggota Badan Penyelidik itu sepakat
untuk menentukan bentuk negara melalui
pemungutan suara atau voting. Gagasan
pemungutan suara itu diajukan oleh pimpinan
sidang, Radjiman Wediodiningrat.
Mulanya, sebagaimana terungkap
dalam buku “Risalah Sidang Badan
Penyelidik
Usaha-usaha
Persiapan
Kemerdekaan Indonesia” yang diterbitkan
Sekretariat Negara Republik Indonesia,
Muhammad Yamin mengusulkan agar
pemungutan suara dilakukan secara
terbuka, sehingga memberi peluang
argumentasi sebagai pertanggungjawaban
kepada rakyat. Namun, karena dinilai
tidak efisien, maka ditempuh pemungutan
suara secara tertulis. Sebelum pemungutan
suara itu dilaksanakan, Abdul Kahar
Muzzakir angkat suara. Ia meminta agar
seluruh peserta sidang mengheningkan
cipta sebelum menentukan pilihan.
Muzakkir
mengatakan,
“Oleh
karena kita menghadapi saat yang suci,
baiklah kita mengheningkan cipta, supaya
janganlah hati kita dipengaruhi oleh
sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan
segala keikhlasan menghadapi keputusan
tentang bentuk negara yang akan didirikan,
dengan hati yang murni, yang tidak
terpengaruh oleh sesuatu maksud yang
tidak suci. Oleh karena itu saya mohon
kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah
tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah
subhanahu wata’ala untuk meminta doa.”
Usulan itu diterima. Setelah
mengheningkan cipta, barulah digelar
pemungutan suara. Sebanyak 55 dari
64 pemilik hak suara memilih bentuk
republik. Pilihan bentuk negara itulah
yang hingga kini dipegang teguh oleh
bangsa Indonesia.

44

KONSTITUSI Januari 2012

Abdul Kahar Muzzakir

Sosok Pendidik Islami
Sosok
Islami Abdul
Kahar
Muzzakir, yang lahir di Yogyakarta pada
1907, adalah putra H. Muzakkir, saudagar
Kotagede Yogyakarta yang cukup disegani.
Blog
kotagedeensiklop2.blogspot.com
menulis, kakek buyut Muzakkir yatu
Kyai Hasan Bashari, seorang guru agama
dan pemimpin tharekat Satariyah, yang
dikenal juga sebagai salah satu seorang
komandan laskar Pangeran Diponegoro
ketika berperang melawan Belanda (18251830).
Pendidikan
dasar
Muzzakir
ditempuh di SD Muhammadiyah di
Selakraman, Kotagede. Bersamaan dengan
itu, ia juga memperdalam ilmu agama di
beberapa pondok pesantren. Ia juga masuk
madrasah di Solo. Ia lantas melanjutkan
pendidikan di Pondok Pesantren Gading
dan Krapyak, lalu diteruskan ke Pondok
Pesantren Jamsaren Solo, sembari belajar
di Madrasah Mambaul Ulum.
Pada 1924, Muzzakir berangkat
menunaikan ibadah haji. Namun, karena
pecah perang, ia gagal untuk bermukim
dan belajar di sana. Akhirnya, pada
1925, ia pindah ke Mesir dan kuliah di
Universitas Al Azhar di Kairo. Untuk

efektivas Gerakan Pelajar Indonesia di
Kairo dalam menyongsong Indonesia
merdeka, pada 1927, Muzakkir pindah ke
Universitas Darul Ulum di Kairo.
Sekembalinya ke Indonesia pada
1938, Muzakkir terjun ke berbagai
organisasi dakwah dan politik. Ia
bergabung dengan Muhammadiyah dan
diangkat menjadi Direktur Mu’allimin.
Ia juga pernah menjadi pengurus Majelis
Pemuda dan Majelis PKU Muhammadiyah.
Pada 1953, ia menjadi Pengurus Pusat
Muhammadiyah hingga akhir hayatnya.
Muzakkir juga mengikuti pergerakan
politik melalui Partai Islam Indonesia
bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M
Rasyidi, KH. Mansoer, Prof. KH. Faried
Ma’aroef, Mr. Kasmat Bahuwinangun,
dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo.
Dibanding karir politik, Abdul Kahar
Muzakkir memilih mengabdikan diri
untuk mendirikan dan mengembangkan
Universitas Islam. Sejak 1945, ia
mencurahkan seluruh tenaganya pada
Sekolah Tinggi Islam (STI) Ia menjadi
Rektor Magnificus yang pertama. Pada
1946, STI pindah ke Yogyakarta. Lalu
berubah nama menjadi Universitas Islam
Indonesia (UII) pada 1948. Profesor KH.
Abdul Kahar Muzakkir menjabar rektor
hingga tahun 1960.
Semasa
pendudukan
Jepang,
Muzakkir terpilih sebagai anggota Badan
Penyelidik. Ia menjadi satu dari sembilan
anggota Panitia Kecil, bersama Soekarno
dan Mohammad Hatta, yang turut
merumuskan Piagam Jakarta.
Memperjuangkan Pendirian
Pendirian Muzakkir tampak ketika
perdebatan mengenai syarat-syarat kepala
negara diajukan oleh Pratalykrama. Ketika
itu, ia mengusulkan agar Kepala Negara
Republik Indonesia hendaknya orang
Indonesia asli, yang berusia tidak kurang
dari 40 tahun, dan beragama Islam. “Akan
tetapi yang demikian itu tidak terdapat
dalam Undang-undang Dasar, dan karena
itu saya majukan pertanyaan: apakah di
luar Undang-undang Dasar akan dijadikan

Tampak Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI yang membahas dasar negara dan UUD 1945.

undang-undang
yang
menyatakan
kehendak yang saya majukan tadi itu atau
tidak? Jika tidak, saya mohon supaya
dimasukkan juga, entah di dalam Undangundang Dasar atau undang-undang lain,
ialah ketentuan bahwa Kepala Negara atau
Presiden Republik Indonesa hendaknya
orang Indonesia yang asli, berumur
sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama
Islam,” papar Pratalykrama.
Soepomo kemudian menanggapi.
Ia berpendapat bahwa pembatasan usia
minimal tidak diperlukan, karena akan
menutup peluang bagi calon yang cakap
namun usianya belum mencapai 40 tahun.
Selain itu, menurut dia, pembatasan usia
tersebut juga bisa dianggap bahwa Badan
Penyelidik tidak percaya pada badan yang
akan memilih kepala negara, yang akan
mereka bentuk.
Sedangkan
mengenai
syarat
beragama Islam, Soepomo merujuk
kepada Piagam Jakarta. Bagi dia, Piagam
Jakarta adalah bentuk kompromi golongan
kebangsaan dan golongan Islam. Dalam
pidatonya ia menyatakan, “Marilah kita
menghormati apa yang dijanjikan kedua
belah pihak. Kita harus percaya, harus
memegang teguh apa yang sudah kita
janjikan, dan lagi 95% dari orang Indonesa
beragama Islam, 95% itu sudah jaminan
yang besar yang dalam lapangan apapun
tentu akan memberi pengaruh yang

sebesar-besarnya. Saya sendiri percaya
sepenuh-penbuhnya pada kekuatan yang
begitu besar. Tetapi di luar itu juga sudah
ada perjanjian Charter (Piagam Jakarta,
red). Itu tadi bagaimana? Oleh karena tu
Panitia memohon dengan hormat ingatlan
kepada perjanjian; kalau tidak, maka
pembicaraan kita yang sudah 2-3 hari
lamanya ini tidak ada gunanya…”
Soal syarat kepala negara beragama
Islam itu dipermasalahkan oleh Maskur. Ia
melihat ada dua pasal yang bertentangan
satu sama lain dalam rancangan Undangundang Dasar. Ia menilai kedua pasal
itu sukar dilaksanakan dan mungkin
tidak akan efektif. Kedua pasal yang
dimaksud adalah ketentuan yang mengatur
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya. Sedangkan dalam
Pasal 7 Rancangan Undang-undang Dasar
tersebut, disebutkan bahwa presiden harus
bersumpah menurut agamanya. “Di situ
nyata terang bahwa presiden itu orang
agamanya apa saja boleh,” ujar Maskur.
Ia lalu menggambarkan kemungkinan
seandainya ada kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
sementara presidennya beragama selain
Islam. “Apakah keadaan itu dapat dijalankan
dengan baik, atau apakah umumnya
golongan Islam dapat menerimanya, dan
apakah demikian itu tidak jahat?” katanya.
Bagi Maskur, itulah persoalan yang jika

dilaksanakan akan bertentangan.
Maskur kemudian menawarkan
solusi dengan mengubah salah satu
dari kedua pasal itu. Pertama, menurut
dia, apabila presiden tidak ditentukan
beragama Islam, maka Pasal 28 yang
berbunyi, “Wajib menjadikan syariat
Islam kepada pemeluk-pemeluk,” diganti
dengan kalimat, “Agama resmi bagi
Republik Indonesia ialah agama Islam.”
Ia mengatakan, “Bahkan, paham itu
lebih ringan, karena tidak ditulis, bahwa
ia memikul kewajiban, tetapi hanya
mengakuinya sebagai halnya ia mengakui
lain-lain agama. Tentang caranya, saya
rasa lebih mudah apabila dalam salah satu
di antara dua pasal itu, diadakan perubahan
ialah ditentukan dalam Pasal 7, bahwa
presiden harus orang Islam atau ayat di
dalam Pasal 28 diganti.”
Sebagai
pemimpin
sidang,
Radjiman
kemudian
menyerahkan
kesempatan kepada Soekarno, Ketua
Panitia
Perancang
yang
dibentuk
untuk merancang konstitusi. Soekarno
menyatakan memahami kegelisahan
Maskur. Bahkan, menurut dia, pemikiran
itu juga sebelumnya sudah dilontarkan
oleh Prof. Supomo dan ia sendiri. Namun
kemudian Panitia tetap pada pendiriaannya.
“…seperti yang telah dikatakan beberapa
kali oleh Prof. Supomo, kami anggotaanggota Panitia berkepercayaan penuh
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kepada kebijakan rakyat Indonesia. Kami
berkepercayaan bahwa yang akan dipilih
oleh rakyat Indonesia adalah orang yang
bisa menjalankan ayat 1 dalam Pasal 28.
Kalau tuan Haji Maskur menanyakan
hal ini kepada diri saya sebagai persoon
Soekarno, saya seyakin-yakinnya, bahwa
Presiden Indonesia tentu orang Islam. Tak
lain dan tak bukan ialah oleh karena saya
melihat dan mengetahui bahwa sebagian
besar daripada penduduk bangsa Indonesia
ialah beragama Islam,” papar Soekarno.
Soekarno melanjutkan, “…bahkan
dalam pidato saya di dalam sidang
pertama, saya telah menganjurkan sebagai
orang Islam, menganjurkan kepada
umat Islam Indonesia, supaya bekerja
keras untuk mempropagandakan agama
Islam sehebat-hebatnya dalam kalangan
rakyat Indonesia, sehingga jikalau betul
sebagian besar daripada rakyat Indonesia
itu jiwanya berkobar dengan api Islam,
rohnya menyala-nyala dengan roh Islam,
tidak boleh tidak, bukan saja Presiden
Republik Indonesia nanti orang Islam,
bahkan --saya berkata-- tiap-tiap undangundang yang keluar daripada badan
perwakilan bercorak Islam pula.”
Maskur kemudian menanggapi
bahwa ia sendiri sudah sejak awal
memahami penjelasan Soekarno tersebut.

Rektor Pertama UII dijabat selama 12 tahun
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Masalahnya, ia mengantisipasi pertanyaan
dari pihak-pihak yang memiliki paham
yang berbeda. “Inilah yang saya sayangkan.
Keterangan yang perlu diberikan bukan
untuk diri saya sendiri tetapi untuk seluruh
rakyat,” katanya.
Atas sikap Maskur itu, Radjiman
menawarkan dilakukan pemungutan suara.
Namun, Maskur memilih jalan upaya
kompromi. Soekarno lalu mengusulkan
kalau frasa “menurut agamanya” dicoret
dari Pasal 7. Di tengah upaya kompromi
antara Soekarno dengan Maskur itulah
Muzakkir angkat suara. Ia berkata, “Saya
mau mengusulkan kompromi, Paduka
Tuan Ketua, supaya tuan-tuan anggota
Tyoosakai senang hatinya, yaitu kami
sekalian yang dinamakan wakil-wakil umat
Islam mohon dengan hormat, supaya dari
permulaan pernyataan Indonesia Merdeka
sampai kepada pasal di dalam Undangundang Dasar itu yang menyebut-nyebut
Allah atau agama Islam atau apa saja,
dicoret sama sekali, jangan ada hal-hal
itu.” Ketika itu Muzakkir terkesan emosi
karena sempat memukul meja sebelum
mengucapkan terima kasih.
Giliran Sukardjo Wirjopranoto yang
selanjutnya menanggapi. Bagi dia, segenap
rakyat Indonesia akan menerima dan
menghormati keadilan yang diatur dalam

Pasal 27. Apapun agamanya, menurut dia,
keadilan itu tercantum seterang-terangnya
di dalam Pasal 27, yang berbunyi, “Segala
warga Negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan.”
Konsekuensi dari pasal itu, ujar Sukardjo,
setiap putera Indonesia berhak juga
untuk menempati kedudukan Presiden
Republik Indonesia. “Saya mengerti, saya
menghargai usul atau pikiran Haji Maskur,
tetapi saya juga harus mempertahankan
keadilan yang sudah tentu akan mendapat
perlindungan dari agama Islam,” ujarnya.
Radjiman kembali menawarkan
pemungutan suara mengenai usul Maskur
tadi. Soekarno menyambut baik tawaran itu,
namun Ahmad Sanusi justru menolaknya.
“…Perkara agama tidak bisa disetem
(pemungutan suara, red). Kita terima
usul Tuan Muzakkir atau Tuan Maskur,
mengenai usul yang “menurut agama”
jangan memakai perkataan “agamanya”,
karena Negara Indonesia, walaupun tidak
memakai agama tentu akan menjadikan
Indonesia Merdeka,” katanya.
“Jadi ini hanya tinggal diterima
atau tidak; disetem tidak boleh?” tanya
Radjiman.
Sanusi melanjutkan usulannya,
“Usul saya memakai perkataan “menurut
agama”. Jangan pakai “nya”, kalau
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diterima. Kalau usul itu tidak diterima saya
tidak akan keberatan; umat Islam harus
mempunyai Negara yang dimufakatinya.”
Panitia Kecil menyatakan menerima
usulan tersebut sehingga tidak perlu diadakan
pemungutan suara. Sanusi memanfaatkan
kesempatan itu untuk menekankan agar
masalah-masalah
kontroversial
tidak
diselesaikan dengan pemungutan suara
melainkan melalui tukar pikiran. “…
sebab kalau kita menerima sesuatu usul
secara mentah-mentah, siapa nanti yang
akan bertanggung jawab terhadap rakyat,
terhadap tuan, terhadap masyarakat? Karena
kesalahan kita di sini, kita celaka, anak-cucu
kita celaka,” ujarnya.
Tampaknya Radjiman menerima
usulan itu. Ia lalu bertanya lagi kepada
Muzakkir mengenai usulannya semula.
Namun, Muzakkir masih bersikukuh,
“Saya tidak ada lagi, kecuali mengusulkan
usul saya, yaitu supaya segala yang
berkenaan dengan nama Allah, nama
agama dan rahmat-Nya dan berkat-Nya
dan lain-lain, pendeknya segala dengan
perkataan Allah, rahmat-Nya, berkatNya, hak-Nya, pertolongan-Nya dicoret
daripada undang-undang itu.”
Soekarno dengan tegas menolak
usulan itu. Namun, sekali lagi Muzakkir
memohon agar usulnya dipertimbangkan.
Usulan itu mendapat dukungan dari
Hadikusumo. “…saya menyetujui usul
tuan Abdul Kahar Muzzakir tadi; kalau
ideologi Islam tidak diterima, tidak
diterima! Jadi nyata negara ini tidak berdiri
di atas agama Islam dan Negara akan netral.
Itu terang-terangan saja, jangan diambil
sedikit kompromis seperti tuan Soekarno
katakan. Untuk keadilan dan kewajiban
tidak ada kompromis, tidak ada. Terangterangan saja, sebab kalau memang ada
keberatan akan menerima ideologi umat
Islam, siapa yang mufakat berdasar Islam,
minta supaya menjadi satu negara Islam.
Kalau tidak, harus netral terhadap agama.
Itulah terang-terangan, itulah yang lebih
tegas.”
Hadikusumo melanjutkan, “Kalaukalau sudah nyata netral jangan mengambilambil perkataan Islam yang rupanya hanya
dipakai ujung-ujungnya saja. Orang-orang
mengerti betul pengalaman ini. Orang
Islam sungguh mengerti perkara agama.
Kalau ada perkataan yang rupa-rupanya
dipakai ujung-ujung saja tidak nyata-

nyata berarti, saya tahu bahwa tidak baik
kesannnya pada umat Islam. Karena itu
saya mufakat, setuju, dengan kehendak
tuan Abdul Kahar Muzakkir; coba disetem
saja dengan terang-terangan, siapakah
yang mufakat supaya negara kita ini
berdasarkan Islam dan siapa yang tidak.”
Melihat perdebatan mulai memanas,
Sanusi angkat bicara. Ia meminta agar
perkara tersebut dipikirkan dengan tenang.
Pada intinya ia mengusulkan agar para
peserta diberi waktu untuk mendinginkan
pikiran sebelum membuat putusan. “Saya
tiada keberatan, minta lagi bermusyawarah
dengan tenang, dengan berlindung kepada
Tuhan masing-masing. Islam mempunyai
Tuhan, yang bukan Islam mempunyai
Tuhan; kita harus minta perlindungan,
supaya tenang. Saya minta kepada Tuan
Ketua supaya suasana permusyawaratan
didinginkan dahulu,” ujarnya.
Pada saat itu waktu menunjukkan
pukul 23.25. Sepakat dengan argumen
Sanusi, akhirnya Radjiman menunda sidang
hingga pukul 10.00 esok paginya. Namun,
rupanya perdebatan tidak berakhir malam
itu. Peristiwa itu diketahui dari pidato
Soekarno, esok harinya, pada Rapat Besar
tanggal 16 Juli 1945. Setelah sidang dibuka
oleh Radjiman pada pukul 10.30, Soekarno
diminta berbicara dalam kedudukannya
selaku Ketua Panitia Kecil.
Dalam pidato itu ia mengatakan
bahwa sebagian dari peserta sidang
mungkin tidak bisa tidur dan baru bisa
memicingkan mata menjelang pagi.
Soekarno sendiri mengaku tidak bisa tidur
karena memikirkan kesukaran-kesukaran
yang dihadapi dalam pembahasan
rancangan Undang-undang Dasar itu.
Namun, sekalipun tidak diikrarkan, ia
bersumpah tidak akan pulang sebelum
menyelesaikan Undang-undang Dasar
Indonesia Merdeka tersebut. Ia lalu
bercerita bahwa tak lama setelah sidang
ditutup menjelang pergantian hari, ia dan
sejumlah pemuka dari golongan kebangsaan
dan golongan Islam berkumpul. Mereka
mencari jalan keluar dari kebuntuan
yang terjadi selama persidangan. Dalam
pidato itu Soekarno menyatakan, setelah
memohon petunjuk dengan sungguhseungguh kepada Allah SWT, akhirnya
masalah itu telah menemukan jalan
tengah. “… saya sebagai Ketua Panitia,
menasihatkan kepada tuan-tuan sekalian,

marilah kita sudahi perkara ini dengan
tidak masing-masing memegang kokohkokoh pendirian kita masing-masing lagi.
Kepada kaum yang menamakan kaum
kebangsaan Indonesia, saya minta dengan
tegas supaya suka menjalankan suatu
pengorbanan, menjalankan suatu offer
(pengorbanan, red) kepada keyakinan itu.
Alangkah gilang-gemilangnya kita kaum
kebangsaan, jikalau kita bisa menunjukkan
kepada dunia umum, dunia Indonesia
khususnya, bahwa kita demi persatuan,
demi Indonesia Merdeka yang hendaknya
datang selekas-lekasnya, bisa menjalankan
suatu offer mengenai keyakinan kita
sendiri. Saya berkata, bahwa adalah sifat
kebesaran di dalam pengorbanan, ‘er is
grootheid in offer’,” papar Soekarno.
Soekarno melanjutkan, “Marilah
kita menjalankan pengorbanan itu, dan
pengorbanan yang saya minta kepada
saudara-saudara yang tidak sepaham
dengan golongan-golongan yang di
namakah golongan Islam ialah supaya
saudara-saudara menyepakati apa yang
saya usulkan ini. Yang saya usulkan,
ialah: baiklah kita terima, bahwa di dalam
Undang-undang Dasar dituliskan, bahwa
‘Presiden Indonesia haruslah orang
Indonesia asli yang beragama Islam’.
Saya mengetahui bahwa buat sebagian
pihak kaum kebangsaan ini berarti sesuatu
hal yang berarti pengorbanan mengenai
keyakinan. Tetapi apa boleh buat! Karena
bagaimana kita sekalian yang hadir di
sini, dikatakan 100% telah yakin, bahwa
justru oleh karena penduduk Indonesia,
rakyat Indonesia terdiri daripada 90% atau
95% orang-orang yang beragama Islam,
bagaimanapun, tidak boleh tidak, nanti
yang menjadi Presiden Indonesia tentulah
orang yang beragama Islam. Apa boleh
buat, saya minta kepada saudara-saudara
yang berdiri di atas dasar kebangsaan
itu tadi, supaya melepaskan teoretis
prinsip ini, mengorbankan teoretis prinsip
ini kepada persatuan yang harus kita
selenggarakan, supaya bisa lekas tersusun
Undang-undang Dasar; supaya bisa lekas
pula tercapai Indonesia Merdeka…”
Pidato Soekarno itu berhasil
mengakhiri perdebatan antara golongan
kebangsaan dan golongan Islam dalam
Badan Penyelidik. Tak ada yang
mengajukan keberatan setelah ia menutup
pidatonya. (Rita Triana)
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Laporan khusus
Evaluasi Pemilukada

Ketua MK Moh. Mahfud MD menyampaikan Keynote Speech, bertema "Evaluasi Pemilukada dari Perspektif Hukum dan Demokrasi", Rabu (25/1) di Hotel Sultan, Jakarta.
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Merumuskan
Perbaikan
Sistem dan
Pelaksanaan
Pemilukada

U

Humas MK/GANIE

ntuk
menumbuhkan
pemahaman
bersama pentingnya peningkatan kualitas
pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Pemilukada) guna peningkatan kualitas demokrasi
dan pemerintahan daerah, Mahkamah Konstitusi
menyelenggarakan Seminar Nasional “Evaluasi
Pemilihan Umum Kepala Daerah” yang diselenggarakan
sejak 24-26 Januari 2012, di Hotel Sultan Jakarta.
Selain tujuan diatas, acara yang diikuti 200-an
peserta pihak-pihak pemangku kepentingan terkait
Pemilukada ini diharapkan dapat mengidentifikasi
kelemahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan
Pemilukada di Indonesia dan dapat mengidentifikasi
dan merumuskan pemikiran perbaikan sistem dan
pelaksanaan Pemilukada agar dapat meminimalisir
pelanggaran dan kelemahan Pemilukada untuk masa
yang akan datang.
Bertindak sebagai pembicara dalam Seminar
Nasional ini selain Ketua MK Moh. Mahfud MD
beserta hakim konstitusi, juga Menkopolhukam
Djoko Suyanto, yang mewakili Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi, Ketua KPU A. Hafidz Anshary, Ketua
Bawaslu Bambang Eka Cahyo, dan beberapa pakar
hukum serta LSM. Narasumber tersebut membahas
tiga subtema utama, yakni Sengketa Pemilukada,
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaan
Putusan MK; Penyelenggaran dan Penyelesaian
Pelanggaran Pemilukada; serta Pemilukada: Kini dan
Masa Datang.
Redaksi Majalah Konstitusi merasa penting
untuk membuat Laporan Khusus terkait acara ini untuk
mengevaluasi pelaksanaan Pemilukada dan Mahkamah
Konstitusi sendiri sudah sekitar empat tahun bergelut
dalam penyelesaian sengketa perkara Pemilukada ini.
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Laporan khusus
Evaluasi Pemilukada

Sekretaris
Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar
menyampaikan
laporan pada acara
Seminar Nasional
"Evaluasi Pemilihan
Umum Kepala
Daerah", Rabu
(25/1).
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Dari 392 perkara sengketa pemilukada yang masuk ke Mahkamah
Konstitusi (MK), ternyata hanya 45 perkara saja yang dianggap pelanggaran
berat. Sedangkan dari 45 perkara tersebut, hanya empat perkara yang
pesertanya didiskualifikasi. “Dari data itu, hasil pemilu adalah sah pilihan
rakyat,” ujar Ketua MK, Moh. Mahfud MD, ketika memberi pidato kunci
dalam Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah di Hotel
Sultan Jakarta, 25 Januari lalu.
Pada mulanya, menurut Mahfud, MK diasumsikan hanya menangani
sengketa pemilu terhadap hasil penghitungan angka. Namun, karena
berbagai pelanggaran pemilu tidak selesai di Komisi Pemiliha Umum (KPU)
dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akhirnya kasus itu disengketakan
di MK. Sedangkan filosofi MK, pemilu itu harus baik. “Oleh karena itu,
pelanggaran-pelanggaran itu diputus oleh MK, tetapi sifat putusannya
bukan sebagai putusan pidana,” kata Mahfud. MK hanya memutus aspek
pelanggarannya, sedangkan aspek pidananya terus dilanjutkan oleh aparat
penegak hukum.
Mahfud mencatat ada enam persoalan yang muncul dari pemilukada.
Pertama, ia menilai, pemilu sudah gagal menampilkan pemimpin yang
sesuai dengan harapan rakyat. Selain itu, muncul pragmatisme “pokoknya
menang” dengan menghalalkan segala cara. Kemudian, menurut Mahfud,
muncul oligarki dan kecanduan kekuasaan. Lalu, terungkap ada pelanggaran
penggunaan anggaran negara. Terakhir, di persidangan MK ditemukan bahwa
pemerintah daerah tidak mau mengeluarkan anggaran apabila pemilukada
diulang.
Menteri Koodinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Marsekal
TNI (Purn) Djoko Suyanto, yang juga diundang memberi keynote speech,
menilai bahwa demokrasi yang bertujuan menyejahterakan rakyat itu dalam
praktik mengalami naik turun. Karena itu, pada saat mengulas tema “Evaluasi
Pemilukada dari Perspektif Ketahanan Nasional”, ia menilai seminar tersebut
sangat cocok dengan kondisi demokrasi yang kini terjadi di Tanah Air.
Agar sesuai dengan tujuannya, menurut Suyanto, demokrasi harus
dibagun oleh semua elemen bangsa. “Ini yang harus kita hadapi dalam
mematangkan demokrasi,” ujarnya. Sekian banyak hak-hak demokrasi
yang kini dinikmati oleh masyarakat Indonesia, lanjut dia, diakui atau tidak
merupakan buah dari demokrasi. “Tugas saya sebagai Menteri Koodinator
Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan, nilai kebebasan harus dikaitkan
dengan kesetaraan dalam demokrasi, dan harus patuh dalam pranata hukum
yang formal, serta --yang paling penting-- dalam hidup bermasyarakat,” tutur
Suyatno.
Seminar nasional yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti sekitar
200 peserta dari unsur pimpinan KPU, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),
serta anggota Kepolisian dari berbagai daerah se-Indonesia. Dalam
laporannya, Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar menuturkan, sebagai
salah satu momentum politik penting yang diselenggarakan di daerah, kualitas
pemilukada berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintah
di daerah. “Dengan sendirinya juga bisa mewujudkan keberhasilan tujuan
nasional,” ujarnya.
Seminar ini, menurut Janedjri, bertujuan menumbuhkan pemahaman
bersama tentang pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan pemilukada.
Selain itu, mengidentifikasi kelemahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan
pemilukada, juga mengidentifikasi dan merumuskan pemikiran perbaikan
sistem dan pelaksanaan pemilukada. Rangkaian seminar ini, lanjut Janedjri,
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51

Laporan khusus
Evaluasi Pemilukada
Ketua Bawaslu
Bambang Eka
Cahya Widodo,
Menkopolhukam
Djoko Suyanto,
Ketua MK Moh.
Mahfud MD, Ketua
KPU A. Hafiz
Anshary, dan Wakil
Ketua MK Achmad
Sodiki (ki-ka) sedang
berfoto bersama.

Humas MK/GANIE

disiarkan secara langsung ke berbagai daerah
di Indonesia melalui fasilitas video conference
bekerjasama dengan sejumlah universitas.
Filosofi dan Implementasi
Seminar ini dimulai dengan sesi yang membahas
“Sengketa Pemilukada, Putusan Mahkamah Konstitusi,
dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Sesi
yang dimoderatori Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
itu menghadirkan tiga narasumber. Mereka membahas
tema tersebut dari aspek normatif, perkembangan
penanganan perkara perselisisihan hasil pemilukada
(PHPU) di MK, hingga perumusan rancangan undangundang (RUU) Pemilukada yang sedang berjalan.
Sebagai
pembicara
pertama,
Direktur
Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan
mengungkapkan, dari segi desentraliasasi, pemilukada
merupakan sarana pendidikan politik bagi rakyat.
Sayangnya, masih banyak kekurangan dan kelemahan,
baik pada tingkat peraturan perundang-undangan
maupun implementasinya. Salah satunya adalah
terjadinya pecah kongsi antara pasangan kepala daerah
yang sedang menjabat. “Apa yang bisa diandalkan dari
fenomena pecah kongsi?” ujarnya.
Kemendagri kemudian mengusulkan agar
kelak kepala daerah tidak dipilih secara berpasangan.
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“Sesuai dengan UUD 1945, kembali ke model
pemilihan tunggal,” ujarnya. Lagipula, dalam rumusan
konstitusi tidak ada disebut wakil kepala daerah secara
eksplisit. Pemerintah juga sedang mengusulkan untuk
mengembalikan pemilihan gubernur kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Djohan memberi alasan, otonomi yang dimiliki
kabupaten/kota berbeda dengan provinsi. Provinsi
memiliki otonomi terbatas dan tugas gubernur lebih
sebagai perwakilan pusat di daerah, sedangkan
kabupaten/kota luas memiliki otonomi yang luas.
Di samping itu, menurut Djohan, agar legitimasi
pemerintah daerah di kabupaten/kota juga tetap kuat.
Sedangkan dari aspek filosofis, Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki memaparkan, kualitas pencapaian
Pemilukada sangat dipengaruhi oleh mutu proses yang
dilaluinya. “Hasil ditentukan proses. Prosesnya penuh
kecurangan hasilnya tak bagus. Oleh sebab itu, MK
tidak terpaku pada penghitungan angka-angka,” ia
menegaskan.
Sebagai wujud proses demokratisasi, menurut
Sodiki, pelaksanaan Pemilukada pada dasarnya
merupakan proses pembudayaan masyarakat. Bahkan,
dia mengibaratkan kecurangan dengan menghalalkan
segala cara demi kemenangan dalam pemilukada,
sama dengan tindakan primitif. “Apa artinya menang
jika dicapai dengan cara tak berbudaya,” katanya.

Namun, Sodiki tidak menampik kalau
mewujudkan cita-cita bangsa yang demokratis
membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Apalagi,
masyarakat Indonesia bisa dikatakan sangat heterogen.
“Proses pemilukada di Indonesia unik,” ujarnya.
Di tengah usia demokrasi yang masih cukup muda,
ketidakjelasan sejumlah aturan pemilukada, serta
kelemahan dan pelanggaran dalam implementasi, MK
berperan dalam demokratisasi, pembudayaan, dan
pengangkatan harkat dan martabat manusia.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Maria Farida
Indrati dan M. Akil Mochtar, memaparkan fakta-fakta

kecurangan yang terungkap di persidangan MK. Selain
itu, mereka menguraikan berbagai pertimbangan hukum
yang melatarbelakangi putusan-putusan MK. Sejumlah
pelanggaran yang terungkap di persidangan antara
lain, money politics, pelibatan aparat penyelenggara
pemilukada (baik Panwaslu maupun KPU di daerah),
birokrasi, pemalsuan data, sampai dengan intimidasi.
Dari sudut pandang statistik penanganan
perkara, papar Akil, meskipun hampir rata-rata 85
persen pelaksanaan pemilukada di seluruh Indonesia
diperkarakan ke MK, namun hanya sekitar 15 persen
saja yang dikabulkan oleh MK. Ini artinya, tingginya
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Hakim Konstitusi Akil Mochtar, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Dirjen Otonomi Daerah
Kemendagri saat menjadi narasumber pada sesi I dengan tema "Sengketa Pemilukada, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pelaksanaan Putusan MK", Rabu (25/1).
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intensitas perkara pemilukada yang diperkarakan
berbanding terbalik dengan kemampuan para
pemohon untuk membuktikan adanya pelanggaran
yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif
yang mempengaruhi hasil secara signifikan.
Kecenderungan
itu,
menurut
Akil,
mengindikasikan peserta tidak puas dengan
penyelenggaraan pemilukada di satu sisi. Di sisi lain,
para kandidat, “siap menang tapi tidak siap kalah.”
Dalam konteks inilah, lanjut dia, kedewasaan dalam
berpolitik dan berdemokrasi diuji.
Kelemahan Regulasi
Pemicu utama terjadinya pelanggaran dalam
pemilukada, menurut anggota Panitia Khusus RUU
Pemilu DPR Arif Wibowo, adalah kurang lengkapnya
peraturan. Akibatnya, timbul ketidakjelasan. Ditambah
lagi, penyelenggara pemilukada enggan menuntaskan
masalah. Kesimpulan itu diungkapkan Arif sebagai
narasumber Sesi II yang bertema “Penyelenggaraan
dan Penyelesaian Pelanggaran Pemilukada”.
Pelanggaran yang paling sulit diselesaikan, lanjut
dia, adalah politik uang karena sudah membudaya.
Mengingat rumitnya masalah itu, menurut Arif, harus
dipikirkan melalui peraturan yang lebih rinci dan
detail. Seharusnya, ia berpendapat, aturan main dalam
pemilu tidak hanya mencakup pelanggaran pidana
pemilu, melainkan pelanggaran administrasi.

Selain itu, kata Arif, karena secara umum
penyelenggaraannya sama, perlu penyelarasan satu
hukum acara khusus, antara aturan pemilu legislatif,
pemilihan presiden dan pemilukada. “Dibutuhkan
sinkronisasi dan harmonisasi tersendiri yang khusus
mengatur penyelesaian sengketa pemilukada,”
ujarnya.
Akibat perbedaan pengaturan tersebut, menurut
Ketua KPU A. Hafidz Anshary, KPU menemukan
berbagai persoalan karena terjadi ketidakpastian dalam
pelaksanaan di lapangan. Misalnya, aturan mengenai
sumber data pemilih yang berbeda antara UU No.
32/2004 dengan UU No. 12/2007. Selain itu, ia juga
mengungkapkan perbedaan pengaturan mengenai
peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya,
seperti pemungutan suara ulang atau penundaan
pemilihan umum.
Selain persoalan regulasi, kata Hafidz, KPU
juga menemukan persoalan lain yang mempengaruhi
pelaksanaan tugas KPU di lapangan dalam
melaksanakan pemilukada. “Persoalan tersebut, di
antaranya mengenai anggaran, kepengurusan partai,
persyaratan calon, integritas penyelenggaraan pemilu
serta adanya putusan peradilan yang berbeda atau
melewati tahapan,” ia menjelaskan.
Dalam sesi yang dimoderatori Hakim Konstitusi
Harjono itu, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya
Widodo kemudian memberi rekomendasi atas

Para peserta tampak
sedang menyimak
materi dari
narasumber.
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Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Sutarman, Ketua KPU A. Hafiz Anshary, Hakim Konstitusi Harjono, Ketua Pansus RUU Pemilu Komisi II DPR Arif Wibowo, Ketua Bawaslu
Bambang Eka Cahya Widodo sedang menyampaikan materi pada sesi II bertema "Penyelenggaraan dan Penyelesaian Pelanggaran Pemilukada", Rabu (24/1).

pelaksanaan pemilukada tersebut. Ia menyebutkan,
perlunya pembentukan petugas pemutakhiran data
pemilih untuk menyelesaikan masalah Daftar Pemilih
Tetap (DPT). Kemudian, perlu definisi khusus soal
politik uang dan pembatasan dana kampanye untuk
menekan politik uang. “Selain itu, semua transaksi
di atas nominal tertentu harus dilakukan secara
elektronik,” katanya.
Politik uang, menurut Bambang, juga dapat
ditekan dengan cara membuat ketentuan mengenai
dana kampanye, sanksi tegas berupa pembatalan
pasangan calon yang tidak menyerahkan laporan
dana kampanye. Bawaslu juga merekomendasikan
agar diciptakan transparansi dan kepastian proses
kesehatan calon. “Kemudian, anggaran Pemilukada
jangan diambil dari APBD karena akan menimbulkan
penyalahgunaan,” katanya.

Sedangkan di kepolisian, Kabareskrim Polri
Komjen (Pol.) Sutarman mengungkapkan, insitusinya
mengantisipasi pelanggaran pemilukada dengan
membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakumdu) hingga tingkat polres.
Menata Sistem Pemilukada
Tindak pidana pemilu dapat digolongkan sebagai
korupsi. Demikian disampaikan Eddy O.S. Hiariej,
narasumber Sesi III yang bertema “Pemilukada: Kini
dan Masa Datang”. Dalam sesi yang dimoderatori
Hakim Konstitusi Anwar Usman itu, ia menyampaikan
materi dari aspek hukum pidana sesuai kapasitasnya
sebagai yuris pidana Universitas Gajah Mada
Yogyakarta.
Selain pelanggaran administrasi, menurut Eddy,
secara garis besar pelanggaran pidana dibedakaan
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Redaktur Pelaksana Kompas Budiman Tanuredjo, Ahli Hukum Pidana UGM Eddy O.S. Hiariej, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Ahli Hukum Pidana Pemilu UI Topo Santoso,
dan Ketua Pelaksana Harian Perludem Didik Supriyanto pada sesi III bertema "Pemilikada: Kini dan Masa Depan", Kamis (26/1).

menjadi tindak pidana pemilu yang dapat digolongkan
sebagai korupsi tadi, serta tindak pidana di bidang
pemilu. Salah satu tipe korupsi, menurut dia, adalah
election fraud dan corrupt campaign practice.
Election fraud, kata Eddy, terjadi mulai
pendaftaran pemilih, bahkan hingga tahap
penghitungan suara, yang di dalamnya terjadi politik
uang. Sedangkan tipe kedua, praktik kampanye korup,
menurut dia sulit dibedakan antara yang korupsi dan
yang tidak.
Subyek hukum tindak pidana pemilu, menurut
Eddy, tetap orang pribadi, di samping pelakunya
khusus, seperti KPU. “Soal pertanggungjawaban
dipengaruhi subyek hukum,” katanya.
Eddy juga mengungkapkan bahwa undangundang kita tidak menyentuh partai politik. Jadi,
tanggung jawab tersebut biasanya dibebankan kepada
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orang perorangan. “Seharusnya pelanggaran bisa
menjangkau parpol tersebut,” ujarnya.
Masalah lain yang muncul adalah keterbatasan
waktu penanganan pidana pemilu. Akibat pembatasan
tersebut, kata dia, perkara akan gugur. Padahal,
menurut dia, seharusnya semua tindak pidana bisa
diteruskan menjadi tindak pidana umum, sekalipun
telah melawati tenggang waktu.
Pembicara kedua, Topo Santoso, mendapatkan
giliran menyampaikan materi mengenai penataan
kembali pemilukada. Yuris pidana pemilu Universitas
Indonesia itu membuka dengan mengemukakan
persoalan sejak pencalonan, pemungutan dan
penghitungan suara, penetapan calon terpilih,
penegakan dan penyelesaian hukum, juga pelaporan
dana kampanye.

Pada tahap pencalonan, ujar Topo, gejolak
sering muncul akibat pencabutan dukungan partai
politik yang tidak mendapat kursi di DPRD. Ketika
pemungutan suara, ketidakseragaman cara memilih
juga bisa membingungkan pemilih. Namun, ia tidak
sependapat jika persoalan-persoalan itu disikapi
mundur. Ia mencontohkan masalah politik uang yang
diselesaikan dengan solusi pemilukada kembali dipilih
oleh DPRD.
Topo juga tidak sepakat jika penyelesaikan
sengketa pemilukada dikembalikan ke Mahkamah
Agung (MA). Ia beralasan, beban MA sangat banyak.
Sekalipun ia menyebut bahwa beberapa putusan
MK “bermasalah”, tetapi dalam konteks pemilu, ia
mengakui jika penyelesaian lebih tepat ditangani oleh
MK.

Bagi Topo, banyaknya konflik dalam pemilukada
merupakan masalah serius. Namun, ia mengingatkan
bahwa konflik tersebut tidak terjadi di semua daerah.
“Kurang dari 10% konflik dalam pemilukada,”
ujarnya.
Pelanggaran mencolok dalam pemilukada muncul
sebelum masuk masa kampanye. Topo menggambarkan,
kampanye sudah dilakukan para kandidat jauh hari
sebelumnya lewat berbagai bentuk. Kampanye besarbesaran calon incumbent tidak bisa ditindak. Karena
itu, ia mengusulkan adanya pembatasan progamprogram pemerintah yang dapat “ditunggangi” oleh
kandidat yang sedang menjabat pada masa sebelum
tahapan kampanye.

Humas MK/GANIE

Peserta dari Kepolisian memberikan pandangan pada sesi III, Kamis (26/1).
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Wakil Ketua MK Achmad Sodiki menutup secara resmi Seminar Nasional "Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah" yang diselenggarakan sejak 24 - 26 Januari 2012,
Kamis (26/1).
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Sedangkan dalam analisis wacana media,
menurut Redaktur Pelaksana Harian Kompas Budiman
Tanurejo, terdapat tiga diskursus. Pertama, kekerasan
mendominasi media massa. Ia mencatat, selama ini
ada 51 kerusuhan pemilukada, dan yang terbanyak
terjadi pada 2008.
Kedua, meluasnya korupsi dalam pemilihan
kepala daerah. Data Kemendagri, ada 155 kepala
daerah, di antaranya 17 gubernur yang terjerat kasus
korupsi. Akibatnya, republik tersandera korupsi. Ia
menyatakan pernah berjumpa dengan kandidat yang
mengeluarkan kocek Rp 200 miliar. “Dan tidak
dibiayai sendiri,” ujarnya.
Diskursus ketiga adalah pemilihan gubernur
dilakukan oleh DPRD. Berdasarkan jajak pendapat,
Budiman mengungkapkan, pemilihan kepala daerah
secara langsung tetap menjadi pilihan masyarakat.
Namun, masyarakat tidak puas dengan kinerja pimpinan
daerah. “Pada Januari 2012, yang menyatakan puas
57,1 persen, tidak puas 38,4 persen,” katanya.
Di bagian akhir sesi ini, Ketua Pelaksana Harian
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Didik Supriyanto, menawarkan solusi berbagai masalah
pemilu. Muaranya, menurut dia, yaitu jadwal pemilu.
Ia mengusulkan agar pelaksanaan pemilu presiden,
DPR dan DPRD dipisah. Dengan demikian, pemilu
terbagi menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah.
Solusi ini, kata Didik, bertujuan memperkecil peluang
pemerintahan yang terbelah, sehingga pemerintahan
berjalan efektif.
Jika pemilu legislatif dan presiden dibarengkan,
kata Didik, akan menghasilkan pemerintahan yang
kuat. Pemerintahan yang kongruen tersebut muncul
karena calon terpilih didukung partai yang memilihnya.
“Apalah arti demokrasi, pemilu dan sebagainya jika
menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif,” ujar
pemakalah “Penataan Kembali Sistem Pemilihan
Dalam Pemilukada” itu.
Sarana Demokrasi
Seminar Evaluasi Pemilihan Umum Kepala
Daerah ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki, 26 Januari lalu. Pada penghujung
seminar itu ia menggarisbawahi bahwa persoalanpersoalan yang muncul dalam pemilukada jelas
menunjukkan rasa ketidakpuasan atas aturanaturan yang ada. Karena itu, menurut dia, harus ada
perbaikan dalam praktik demokrasi dalam rangka
menyelenggarakan pemilukada yang baik.
Praktik model demokrasi seperti Indonesia, lanjut
Sodiki, memberikan pengalaman dan pembelajaran,
yakni bahwa sebaik apapun peraturan pemilukada
tetap ada celah-celah yang belum ditampung dalam
aturan itu.

Masalah-masalah
yang
timbul
dalam
pemilukada tersebut, menurut dia, sebenarnya bisa
diselesaikan dengan baik melalui cara kita sendiri. Ia
juga mengingatkan bahwa pemilukada bukan tujuan
sebenarnya. “Tetapi sarana untuk menuju demokrasi
yang baik, yang berintegritas, jujur, dan mampu
menyampaikan kebenaran tanpa takut dan waswas,”
tutur Sodiki.
Ia
menyayangkan
karena
penyampaian
kebenaran dari masyarakat kerap tenggelam dan kalah
oleh materi yang ditawarkan sejumlah pihak yang
berkepentingan. “Dan hal ini sudah terbukti,” ujar
Sodiki sembari menambahkan, “Bagaimana mungkin
kita yang memberantas korupsi, tetapi pimpinan kita
sendiri yang berbuat korupsi.”
Karena itu, menurut Sodiki, tugas berat
penyelenggara pemilu adalah berbuat jujur dan
amanah akan tugas yang dia emban. Jika saja kiasan
“zaman ini adalah zaman edan, orang yang tidak edan
tidak akan mendapatkan apa-apa” benar adanya, ia
berharap siapapun yang mendapat amanat rakyat untuk
menjalankan demokrasi tetap menjadi orang waras.
Lebih penting lagi, kata Sodiki, diakui atau tidak,
orang yang waras memang sering menjadi korban.
“Oleh karena itu, seng waras itu kalah, dalam hal
ini mengalah bukan berarti kalah. Suatu saat orang
yang tidak waras tersebut akan terungkap,” ujarnya.
Buktinya, sudah banyak sejumlah bupati dan gubernur
yang terbuka aibnya. “Ini menandakan adanya tandatanda adanya kejujuran dalam kebenaran,” Sodiki
optimistis.
Pada acara penutupan tersebut, Sekretaris Jendral
MK Janedjri M. Gaffar, kembali memberi laporan.
Kegiatan seminar nasional ini, menurut dia, merupakan
langkah konstruktif guna meningkatkan demokrasi
seiring dengan upaya meningkatkan kinerja pemerintah
di daerah. “Semua pemikiran yang disampaikan dalam
forum ini memiliki manfaat yang sangat besar untuk
menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis
dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum
sebagaimana sudah diamanatkan dalam UUD 1945,”
ia menuturkan.
Dari kegiatan ini, lanjut Janedjri, dapat ditarik
benang merah bahwa demokrasi merupakan pilihan
bersama yang diamanatkan konstitusi. “Oleh karena
itu, upaya meningkat kualitas dan mengawal demokrasi
adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” ia
menegaskan. Pemilukada, menurut Janedjri, merupakan
sebuah proses demokrasi. Proses pemilukada tidak
hanya berhenti pada proses pemilihannya. Lebih
dari itu, proses pemerintahan harus terselenggara
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Dodi/Lulu
Anjarsari/Shohibul Umam/Miftakhul Huda)
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Universitas Mahendradatta Award 2012 untuk Ketua MK
Ketua MK Mahfud MD menerima Anugerah
Universitas Mahendradatta Award 2012 dalam
acara Dies Natalis Universitas Mahendradatta ke49 di Ballroom Hotel Inna Bali, Denpasar, (18/1).

K

etua MK Mahfud MD
menerima
Anugerah
Universitas Mahendradatta
Award
2012.
Mahfud
dinilai kinerjanya selama ini sebagai
contoh pemimpin yang dikenal berani
mengungkapkan kebenaran di tengahtengah carut-marutnya bangsa ini.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud
juga sekaligus memberikan orasi ilmiah
di Ballroom Hotel Inna Bali, Denpasar,
(18/1), dalam acara Dies Natalis
Universitas Mahendradatta ke-49.
Mahfud merasa bahwa penghargaan
yang diterimanya sangat luar biasa,
mengingat apa yang dilakukannya selama
ini, dianggap memang sudah menjadi
tugasnya untuk menegakkan keadilan
di negeri ini. “Bagi saya penghargaan
ini menjadi motivasi bagi saya untuk
terus berusaha untuk konsisten, lebih
penting menjaga harga diri ketimbang
menjaga jabatan. Karena menjaga harga
diri mempunyai beban yang lebih berat,
kemana kita melangkah untuk kearah
positif atau negatif,” tandas Ketua MK.
Dalam orasi ilmiahnya, Mahfud
mengatakan
bahwa
pendidikan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata
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cerdas dipilih bukan hanya semata-mata
kepintaran otak, melainkan perpaduan
intelektual dan hati nurani. “Pendidikan
adalah pengembangan diri dengan iman
dan takwa. Lalu diperlukan moralitas
untuk menjaga identitas diri, melalui
pendidikan yang mencakup keseluruhanya
itu iman dan takwa,” tegasnya.
Implikasi terhadap pengembangan
ilmu
adalah
pendidikan
tidak
mendikotomikan
antara
kehidupan
duniawi dan akhirat. Pengembangan ilmu
tidak hanya berdasarkan logika, tapi ada
hal lain yang kadang kala tidak logis bisa
terjadi, karena itu terjadilah perbedaan.
“Perbedaan jangan pernah dijadikan
alasan perpecahan, tapi justru perbedaaan
dijadikan kemajuan dan pengembangan
diri. Ada dasar dalam pengembangan
diri, yaitu berdasar oleh iman dan takwa,
sehingga membuat kita menjadi orang
yang tidak sombong. Jangan sekali-sekali
kita menjadi orang yang sewenangwenang, kalaupun itu terjadi maka kita
akan tinggal menunggu kehancurannya, ”
tambahnya.
Di akhir penerimaan Universitas
Mahendradatta Award 2012, Mahfud
mengatakan ilmu pengetahuan itu

harus memihak kepada kebenaran
dan keselamatan bangsa dan negara.
Pancasila sebagai pohon ilmu yang
akan melahirkan asas kemajuan bangsa.
“Kita ini hidup bernegara artinya hidup
berkonstitusi, negara tidak akan pernah
bisa dipertahankan jika tidak ada konstitusi
yang mengaturnya,” jelas Mahfud.
Sebelum membuat aturan konstitusi, harus
disusun terlebih dahulu dasar dari aturan
hukum, yaitu Pancasila.
Hukum dan keadilan tidak ditegakkan
secara benar, negara akan menunggu
kehancurannya. Yang menjadi masalah
saat ini adalah bukan pada isi konstitusi,
tapi pada penegakan hukumnya. “Jangan
sampai kita membiarkan negara ini hancur
karena kita yang tidak mau mematuhi
konstitusi, kolusi di dalam penegakan
hukum saat ini terjadi di Indonesia,” ajak
Menteri Pertahanan RI masa Presiden Gus
Dur ini. Keadilan di Indonesia ini sudah
rusak, maka itu kita perlu secepatnya
menyadari hal ini sebelum negara ini
jatuh. Konsep dan teori undang-undang
semua sudah dibahas dalam aturan
ketatanegaraan kita, yang diperlukan saat
ini adalah keberanian menegakkan hukum
saat ini.
Acara Dies Natalis Unversitas
Mahendradatta ke-49 ini diakhiri
dengan penandatanganan prasasti yang
bertuliskan “Island of Science” oleh Ketua
MK Mahfud MD dan Rektor Universitas
Mahendradatta Dr. Arya Wedakarna, yang
dihadiri oleh Dewan Pembina Yayasan
Mahendradatta Gus Marhaein, Ketua
Kopertis Wilayah VIII, dan disaksikan
oleh kurang lebih 200 orang mahasiswa
Universitas
Mahendradatta.
(Dedy
Rahmadi)

Jangan Disia-siakan
Putusan UU Penyelenggara Pemilu
Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam acara talk show
yang diselenggarakan oleh Soegeng Sarjadi Forum
TVRI pada Rabu (11/1).

P

utusan Mahkamah Konstitusi
(MK)
terkait
dengan
Penyelenggara
Pemilihan
Umum (Pemilu) baru-baru ini,
diharapkan tidak disia-siakan. Hal tersebut
dikarenakan penyelenggara Pemilu kerap
kali melakukan kecurangan. “Walaupun
kita fokus pada tingkatan pusat, tetapi
kecurangan sering terjadi pada tingkatan
daerah,” pesan Ketua MK Moh Mahfud
MD saat menjadi narasumber yang
bertema “Partai Politik Bisa dikalahkan:
Kasus Keanggotaan Pemilu dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu),” Rabu
malam (11/1), Jakarta.
Lebih lanjut, menurut Mahfud,
daahulu anggota partai politik boleh
menjadi anggota penyelenggara Pemilu.
Namun, untuk sekarang, menurut MK
hal tersebut tidak fair (adil). Sehingga
MK mengeluarkan putusan terkait dengan
syarat anggota penyelenggara Pemilu
sebelumnya tidak pernah menjadi anggota
partai politik selama 5 tahun.
Selain itu, Mahfud juga mengatakan
bahwa anggota KPU dan Bawaslu
harus bersifat mandiri. “Dalam hal ini,
kandungan tentang pengertian mandiri
adalah berbeda dengan merdeka,” jelas
Mahfud. Sedangkan terkait dengan salah
satu dari Pasal UU Penyelenggara Pemilu
sudah dibatalkan, kata Mahfud, hal
tersebut sudah benar. “Kita sudah kembali
ke hukum yang berlaku, karena hukum itu
sebenarnya sudah benar,” ucapnya.
Lebih jauh lagi, kata Mahfud, putusan
MK terkait dengan pembatalan salah satu
dari UU Penyelenggara Pemilu sudah
melalui berbagai pertimbangan, terutama
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kasus-kasus yang ada dalam Pemilukada.
Mahfud mencontohkan terkait dengan
kasus pada Pemilukada Jawa Timur.
Menurutnya, pemeriksaan yang terjadi di
MK terkait dengan sengketa pemilukada
yang ada di wilayah itu, menandakan
orang yang mempunyai suara sangat
penting, sehingga independensi sebuah
penyelenggara Pemilu perlu dijaga.
Sedangkan
berkenaan
dengan
banyak terjadi pemalsuan-pemalsuan
yang ada dalam Pemilukada, kata Mahfud,
MK dalam putusannya mengatakan orang
yang hendak ke tempat pemungutan suara
harus mengajukan KTP (Kartu Tanda
Penduduk). Namun kenyataan sekarang,
ia mengakui hal tersebut tidak menjamin.
“Sekarang ini, terkait dengan pemalsuan
program teknologi sudah banyak. Karena
hal tersebut muncul dalam persidangan
MK,” tuturnya.
Berkenaan dengan pertanyaan
dengan adanya putusan MK sekarang,
cukup
untuk
membenahi
sistem
penyelenggara pemilu yang terjadi saat
ini, Mahfud mengatakan bahwa waktunya
masih cukup untuk membenahi sistem
penyelenggara pemilu yang seperti ini.
Akan tetapi, menurut Mahfud, kekurangan-

kekurangan terkait dengan independensi
sebuah penyelenggara pemilu sekarang
ini banyak terjadi di daerah, khususnya di
kabupaten. Kecurangan dapat berbentuk
jual beli suara pada tingkatan kabupaten.
“Itu harus menjadi perhatian, karena
masalah integritas di daerah sudah
bermasalah”. “Karena di daerah, suara
dijadikan hanya sebagai cari ‘pekerjaan,”
jelasnya.
Oleh karena itu, kata Mahfud,
berkenaan dengan keputusan-keputusan
MK, lembaga ini tidak bisa membatalkan
apapun yang sudah diputus, dan tugas
MK sudah selesai. Perjuangan sekarang,
menurutnya, ada pada tingkatan politik.
“Karena sampai sekarang MK sudah
melakukan open legal policy (kebijakan
hukum terbuka).”
Acara talkshow yang diselenggarakan
oleh Soegeng Sarjadi Forum TVRI
tersebut, selain dimoderatori oleh pendiri
Soegeng Sarjadi School Of Goverment
(SSSG), Soegeng Sarjadi, narasumber
yang lain juga dihadirkan dalam acara itu,
di antaranya Direktur Eksekutif Central For
Electoral Hadar Gumay, dan Koodinator
Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.
(Shohibul Umam)
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Rapat Kerja MK: 2012, Tahun Meningkatkan
Profesionalitas

Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pada Jumat (6/1) yang dihadiri oleh 224 pegawai MK.

G

una mengevaluasi kinerja
dan menyusun rencana kerja
Mahkamah Konstitusi (MK)
menyelenggarakan
Rapat
Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK Tahun 2012 di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD
mengatakan bahwa tahun 2012 merupakan
tahun perjuangan untuk melanjutkan
dan meningkatkan profesionalitas para
pegawai MK.
“Profesionalitas itu
memiliki
dua kunci. Pertama, efektif yang berarti
mencapai sasaran dengan kualitas tinggi.
Kedua, efisien yang menyangkut waktu
dan biaya, mampu mengelolanya dengan
baik,” kata Mahfud sebelum membuka
resmi Rapat Kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK pada Jumat (6/1)
di hadapan oleh 224 pegawai MK.
Selain itu, kata Mahfud, dalam
upaya mewujudkan profesionalitas kerja
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diperlukan perubahan dan penguatan
budaya kerja, etos kerja untuk memenuhi
kebutuhan
duniawi
dan
ukhrawi,
jasmani maupun rohani. “Di samping
itu diperlukan integritas, kejujuran dan
jiwa kepemimpinan demi mewujudkan
profesionalitas kerja,” tambah Mahfud.
Lebih
lanjut
Mahfud
mengungkapkan, Rapat Kerja 2012 di
lingkungan kepegawaian MK diharapkan
menjadi ajang ‘mengaudit diri’ atau self
preview terhadap kinerja para pegawai MK.
“Jangan semata-mata dianggap sebagai
rapat rutin yang sudah diprogramkan
setiap tahun,” ucap Mahfud.
Sementara itu Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar menyampaikan bahwa rapat
yang membahas refleksi 2011 dan proyeksi
2012 pegawai MK ini dilakukan secara
terstruktur dan simultan dalam forumforum rapat pleno yang melibatkan peran
serta seluruh peserta rapat. Rapat kerja
pegawai MK ini, lanjut Janedjri, akan
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membahas delapan isu pokok bahasan,
antara lain administrasi peradilan,
penelitian dan pengkajian perkara,
perencanaan dan keuangan, kehumasan
dan protokol, pengembangan teknologi
dan informasi, maupun pendidikan
Pancasila dan Konstitusi.
Selama Rapat Kerja Kepaniteraan
dan Sekretariat MK Tahun 2012
ditampilkan sejumlah materi, antara lain
Rapat Pleno yang membahas Refleksi
Tahun 2011 dan Proyeksi Kinerja
Tahun 2012 serta Kebijakan Strategis
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
MK RI. Selain itu ada materi RapatRapat Komisi, terdiri atas Komisi I
(Administrasi Peradilan, Penelitian dan
Pengkajian
Perkara,
Perpustakaan),
Komisi II (Perencanaan Keuangan,
Kerumahtanggaan, Pengawasan), serta
Komisi III (Kehumasan & Keprotokolan,
Pengembangan IT, Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi).

Penandatanganan ‘Kontrak Kinerja
dan Pakta Integritas’ MK
Penandatanganan “Kontrak Kinerja
dan Pakta Integritas” bagi pegawai MK
diselenggarakan secara simbolis oleh
beberapa pejabat struktural MK serta
disaksikan oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar,
Panitera MK Kasianur Sidauruk dan
Kepala Bagian Keuangan MK Tatang
Garjito, pada Minggu (8/1) di Jakarta.
Kontrak Kinerja merupakan target
yang telah ditetapkan dan dituangkan
oleh akta tertulis, serta ditandatangani
oleh pejabat, sehingga pejabat yang
bersangkutan memiliki kewajiban untuk
memenuhi target tersebut. Sedangkan
Pakta Integritas bertujuan, agar para
pegawai tidak melakukan praktik KKN
(Korupsi Kolusi Nepotisme) di lingkungan
MK dan senantiasa menjaga citra maupun
kredibilitas MK melalui kinerja yang
transparan, akuntabel dan jujur.
Usai acara penandatangan “Kontrak
Kinerja dan Pakta Integritas”, Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad
Sodiki menyampaikan sambutan. Menurut
Sodiki, tugas paling berat MK adalah
meningkatkan apa yang telah dicapai
MK, selain mempertahankan apresiasi
dari masyarakat. Hal itu memerlukan

pemikiran-pemikiran,
inovasi-inovasi,
kreativitas yang melibatkan semua unsur
dalam Mahkamah Konstitusi.
“Mahkamah Konstitusi bukan milik
perseorangan, tapi milik kita semua. Oleh
sebab itulah, dalam menjalankan tugas,
menjadi tanggung jawab kita bersama,”
ujar Sodiki kepada semua pejabat dan
pegawai MK pada penutupan Rapat Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
Tahun 2012 di Jakarta, Minggu (8/1).
Dikatakan Sodiki, para pegawai
MK ibarat sebuah sistem. Kalau salah
satu sistem tidak fungsional, maka akan
mempengaruhi sistem yang lain. Oleh
sebab itu, bekerjanya unsur sistem dengan
sebaik-baiknya akan mempengaruhi
kebaikan, kelancaran, dan kesuksesan.
“Bukan hanya dari sistem itu
sendiri, unsur itu sendiri, tetapi juga dari
sistem yang lain. Kalau sistem dalam
unit-unit kerja MK berfungsi dengan
baik, maka dia akan mendukung sistem
sebagai keseluruhan. Sebaliknya, kalau
sistem dalam unit-unit kerja MK tidak
lancar, pasti akan berpengaruh. Dengan
demikian, kita bekerja pada suatu sistem,”
urai Sodiki.
Hasil Rapat Kerja
Sedangkan Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar menyampaikan sejumlah hasil

Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK, di antaranya pengembangan
serta penguatan teknologi informasi dan
komunikasi, serta penuntasan tahapan
implementasi reformasi birokrasi menjadi
kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan
pada 2012.
Pada 2012 akan ada struktur
organisasi baru Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK yang telah dibahas
secara mendalam dengan berbagai instansi
kementerian. Seiring dengan itu, pada
2012 MK berkomitmen akan menetapkan
jabatan-jabatan fungsional di lingkungan
MK. Pejabat struktural jumlahnya akan
dikurangi, sementara pejabat fungsional
jumlahnya lebih diperbanyak dan lebih
dikedepankan.
Selain itu, pembangunan Pusat
Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan
Mahkamah Konstitusi juga jadi salah satu
prioritas untuk direalisasikan pada 2012.
Bagi MK, keberadaan Pusat Dokumentasi
Sejarah Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi memiliki urgensi dan arti
penting sekaligus memberi pencerahan
kepada masyarakat mengenai sejarah
perkembangan konstitusi dan MKRI.
(Nano Tresna A.)
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Penandatanganan “Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas” bagi pegawai MK diselenggarakan secara simbolis pada Minggu (8/1) di Jakarta.
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MK Rapat Konsultasi dengan DPD

Humas MK/GANIE

Mahkamah konstitusi (MK) melakukan rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di lantai 8,
Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta.

M

ahkamah konstitusi (MK)
melakukan rapat konsultasi
dengan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), di lantai 8,
Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan
Daerah, Jakarta. Dari pihak MK diikuti
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, dengan
didampingi oleh 7 Hakim Konstitusi.
Sementara, rombongan para Pimpinan
MK tersebut disambut langsung oleh para
pimpinan DPD, di antaranya Ketua DPD
Irman Gusman, Wakil Ketua DPD Laode
Ida, dan sejumlah pimpinan yang duduk di
lembaga negara terhormat itu.
Dalam mengawali rapat resmi yang
dilakukan antara dua lembaga itu, Irman
mewakili pihak tuan rumah menyampaikan
maksud dengan diadakan acara ini.
Salah satunya adalah pertemuan tersebut
menyikapi perkembangan demokrasi dan
dampak putusan MK diharapkan terkait
dengan hubungan antara MK sebagai
lembaga hukum yang sangat penting
dengan DPD sebagai lembaga legislatif.
Menyikapi keinginan dari para
Pimpinan DPD itu, Mahfud MD selaku
Ketua MK menyampaikan beberapa hal
yang terkait dengan perkembangan kasuskasus yang terkait dengan lembaga MK,
di antaranya soal amandemen UUD 1945.
Dalam hal ini, MK tidak boleh menilai
yang sudah ada dalam UUD 1945. Soal
rencana perubahan UUD, MK bersifat
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pasif. ”Dan apapun bentuknya terkait
dengan perubahan UUD, MK hanya
mengikuti,” urai Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga menjelaskan
terkait sejumlah perkara yang pernah
masuk di MK. Menurutnya, sebanyak
392 perkara sejak tahun 2008 telah masuk
ke MK, dan hanya 45 perkara yang
permohonannya dikabulkan. ”Jadi tidak
mencapai 15%, kami membatalkan hasil
Pemilukada. Sehingga tidak benar kalau
ada yang mengatakan hasil Pemilukada
ditentukan oleh MK,” jelas Ketua MK itu.
Mahfud
menambahkan,
dari
45 perkara yang dikabulkan, yang
didiskualifikasi ada sekitar 4 perkara.
Dalam 4 perkara itu, alasan MK sangat
kuat. ”Kalau tidak akan menimbulkan
ketidakadilan,” jelasnya.
Sebenarnya, lanjut Mahfud, kasus
yang harus ditangani oleh DPD adalah
kasus Pemilukada Papua. Karena dalam
kasus Pemilukada Papua, setiap orang
yang kalah berperkara, para pendukung
dari calon pasangan itu akan mengamuk.
”Lebih dari itu, banyak yang membakar
kantor walikota, ada yang membakar rumah
bupati, bahkan ada yang mengamcam akan
keluar dari NKRI, itu kan parah sekali,”
tutur Mahfud.
Hal senada juga disampaikan oleh
Akil Mochtar. Menurutnya, biasanya
kalau di Pemilukada di daerah lain ada

surat suara yang tidak sah". Akan tetapi
di Papua tidak ada suara yang tidak sah.
”Surat suara semuanya sah, "jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan
pernyataan Akil yang mengibaratkan DPD
sebagai mata, telinga, dan tenaganya daerah
dinilai sebuah ungkapan yang sangat bagus
oleh sejumlah pimpinan anggota dewan
terhormat itu. Selain itu, mereka juga
mengungkapkan kepada MK persoalan
yang mereka hadapi selama ini, yaitu
banyak pemikiran yang mereka hasilkan,
tetapi sama sekali diabaikan. ”Kalau terus
berlanjut, maka akan mubazir. Bukan
tidak mempunyai peran tetapi diabaikan,”
jelasnya. ”Dan ini sangat membuat gelisah
kami sebagai anggota DPD, karena betapa
teman-teman DPR mengabaikan hak-hak
konstitusional dari DPD. Mungkin kami
bisa melakukan judicial review terhadap
UU yang bersangkutan.”
Dalam persoalan tersebut, Harjono
mengatakan bahwa tidak mudah untuk
melakukan hal tersebut, karena banyak
aspek-aspek yang harus dilalui supaya
apa yang diinginkan itu bisa tercapai.
”Namun persoalan pertama yang harus
dipersiapkan oleh DPD yaitu amandemen
kelima. Secara konstitusional itu adalah
hak anggota DPD. Persoalannya sekarang
adalah bagaimana hal tersebut diproses
sesuai dengan UUD 1945,” ujar Harjono.
Kerjasama Institusi
Dalam konferensi pers usai acara
itu, Mahfud mengatakan bahwa MK dan
DPD telah bersepakat untuk melakukan
kerjasama institusi dalam tugas-tugas
terkait. DPD adalah mata, telinga dan
kekuatan daerah, tetapi MK kadang kalah
mempunyai tugas yang bersangkutan
dengan masyarakat. ”Oleh karena itu,
informasi terkait dengan hal itu kami
titipkan kepada DPD,” kata Mahfud.
Hal tersebut, menurut Mahfud,
dinilai sangat bagus, karena kadang
masyarakat tidak mengetahui apa yang
menjadi pertimbangan hakim konstitusi
dalam membuat putusan. ”Tetapi DPD
menawarkan bantuan, terkait dengan
keputusan MK akan disampaikan
kepada masyarakat,” ungkap Guru Besar
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
itu. (Shohibul Umam)

MK Jalin Kerja Sama dengan 75 Perguruan Tinggi
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Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan 75 perguruan tinggi se-Indonesia pada Selasa (17/1) sore di Jakarta.

P

enandatanganan nota kesepahaman
dan
perjanjian
kerjasama
Mahkamah Konstitusi (MK)
dengan 75 perguruan tinggi seIndonesia secara simbolis dilakukan oleh
sembilan Hakim Konstitusi dan lima Rektor
dan Dekan Fakultas Hukum (FH), pada
Selasa (17/1) sore di Jakarta. Kerjasama
yang dilakukan MK dengan perguruan
tinggi se-Indonesia tersebut bertujuan
membumikan konstitusi dan mewujudkan
budaya sadar konstitusi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Usai
penandatanganan
nota
kesepahaman dan perjanjian kerja sama
MK dengan perguruan tinggi se-Indonesia,
Ketua MK Mahfud MD mengatakan
bahwa bernegara adalah berkonstitusi.
“Kita mendirikan negara secara bersamasama, dan negara yang didirikan itu
disepakati untuk dipertahankan dalam
waktu tidak terbatas sampai kapan pun.
Agar upaya mempertahankan negara dapat
berlangsung dengan benar, maka kita
membuat konstitusi,” ujar Mahfud.

Konstitusi, kata Mahfud, adalah
rujukan untuk setiap persoalan yang
dihadapi bangsa Indonesia sehingga
negara itu bisa berlangsung terus
menerus. “Bayangkan kalau kita punya
persoalan tapi tidak memiliki konstitusi?
Sebagai cara menyelesaikan seperti halnya
yang kemudian dijadikan dasar oleh negara
untuk mengambil kebijakan-kebijakan
hukum, politik, sosial dan ekonomi,” urai
Mahfud.
Karena
bernegara
adalah
berkonstitusi dan MK diberi tugas dalam
penegakan konstitusi, maka selama
ini MK melakukan kerja sama dengan
berbagai perguruan tinggi. “Hari ini, nota
kesepahaman MK dengan perguruan tinggi
diperpanjang dengan menambah lagi
jaringan baru, beberapa kampus lagi yang
sebelumnya tidak ikut,” kata Mahfud.
Sementara itu Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar mengatakan, MK telah
menjalin kerja sama dengan perguruan
tinggi se-Indonesia untuk menjalankan

berbagai kegiatan yang diperlukan guna
mendukung pelaksanaaan MK dan
peningkatan kualitas pendidikan hukum di
Indonesia. “Selain itu, kerja sama tersebut
merupakan bentuk tanggung jawab MK
dan perguruan tinggi untuk membumikan
konstitusi dan mewujudkan budaya sadar
konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara,” ujar Janedjri.
Di samping itu, lanjut Janedjri,
MK telah bekerja sama dengan sejumlah
kampus
dalam
menyelenggarakan
persidangan jarak jauh melalui fasilitas
video conference, yang juga dimanfaatkan
untuk konsultasi pengajuan permohonan
dan pelayanan permohonan secara on-line.
“Perangkat video conference juga telah
dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas
pendidikan hukum, melalui pelaksanaan
kuliah jarak jauh, penayangan persidangan
MK serta pengembangan pusat informasi
hukum,” tandas Janedjri. (Nano Tresna A.)
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AKSI

Sekjen MK Hadiri Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2012

Humas MK/GANIE

Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2012, bertema “Tahun Meningkatkan Kinerja dan Prestasi,” di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (19/1).

S

ekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi (MK) Janedjri M.
Gaffar menghadiri Rapat Kerja
Pemerintah Tahun 2012, bertema
“Tahun Meningkatkan Kinerja dan
Prestasi,” di JI Expo Kemayoran, Jakarta,
Selasa (19/1) siang. Hadir dalam acara
tersebut, Wakil Presiden Boediono, para
pimpinan lembaga negara, dan para menteri
Kabinet Indonesia Bersatu II, serta ratusan
peserta rapat kerja pemerintah tahun 2012,
dari sejumlah daerah di Indonesia.
Selain itu, rapat kerja juga
dihadiri oleh Ketua Unit Kerja Presiden
bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan
(UKP4)
Kuntoro
Mangkusubroto. Dalam kegiatan, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
rencananya akan memberi pengarahan
kepada seluruh peserta
rapat kerja
pemerintah tahun 2012.
Dalam
kata
pengantarnya,
Boediono mengungkapkan beberapa hal
terkait dengan isu-isu umum yang terjadi
di Indonesia, terutama prestasi Indonesia
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dalam mengatasi situasi global pada saat
ini. Menurutnya, pada awal tahun 2012,
prestasi ekonomi Indonesia sudah cukup
bagus. “Walapun semua belum juga
memuaskan kita, tetapi itu merupakan
sebuah prestasi yang perlu kita syukuri
karena kondisi ekonomi global pada waktu
itu, kurang begitu baik,” tutur Budiono.
Di samping berbicara isu-isu umum,
Boediono juga menyatakan beberapa hal
terkait dengan peningkatan kinerja pada
tahun 2012. Hal pertama adalah menjaga
stabilitas terutama dalam penegakan
hukum dan ketertiban umum. Hal
demikian seperti apa yang disampaikan
oleh orang bijak yaitu, demokrasi tanpa
law and order adalah anarki. “Jadi di sini
jelas, peran dari law and order adalah
demokrasi,” katanya.
Wakil presiden juga menuturkan,
para peserta terutama gubernur dan bupati/
walikota merupakan pemimpin untuk
penegakan hukum dan ketertiban umum
di wilayah masing-masing. “Intinya
barangkali untuk pengawalan law and

order di daerah, pimpinan daerah disini
gubernur, bupati/walikota memegang
tampuk pimpinan dalam melaksanakan,”
ucapnya.
Dan hal yang kedua, menurut
Boediono, adalah kebutuhan dasar,
terutama bahan makanan. Ketiga, terkait
dengan lapangan kerja. Kata dia, isu ini
perlu dimonitor dengan cermat terutama
terkait dengan lapangan kerja untuk usia
muda. “Inilah salah satu kunci melewati
tahun 2012 dengan sebaik-baiknya,”
katanya.
Tata kelola kota, menurut Boediono
melengkapi
persoalan
berikutnya.
Menurutnya, pengelolaan tata kelola
kota yang baik di tingkat nasional dan
daerah sangat mempengaruhi hasil kinerja
pemerintah tahun 2012. Sedangkan yang
terakhir adalah masalah kemiskinan.
“Yang tentunya akan kita bahas lebih
lanjut dengan para menteri dan pihakpihak terkait,” tutur Boediono. (Shohibul
Umam)

20 CPNS MK Dilantik Jadi PNS

Humas MK/GANIE

Pelantikan 24 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK pada Selasa (3/1).

S

ekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi Janedjri M. Gaffar
melantik secara resmi 24 (dua
puluh empat) Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK, Selasa (3/1). Pelantikan
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris
Jenderal MK No. 1 tahun 2012 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Hadir dalam acara tersebut, Panitera
MK Kasianur Sidauruk, dan seluruh
pejabat struktural di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK.
Dalam
sambutannya,
Janedjri
mengucapkan selamat kepada CPNS yang
sudah diangkat sebagai PNS di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MK. Menurutnya, sudah sepatutnya
seluruh pegawai terutama yang dilantik

bersyukur karena satu tahap telah berhasil
dilalui dengan baik. “Ke depan, saudara
dengan status sebagai Pegawai Negeri
Sipil dihadapkan dengan tugas yang berat.
Karena saudara-saudara itu adalah calon
pemimpin masa depan di lingkungan
MK,” tutur Janedjri.
Lebih penting lagi, kata Janedjri,
pengangkatan ini dilakukan untuk
mewujudkan komitmen untuk bekerja
penuh dengan semangat dedikasi,
tanggung jawab, dan profesional. “Saya
yakin saudara-saudara mampu menjawab
tantangan tersebut,” ucap Janedjri.
Pada kesempatan sama, Sekjen MK
juga mengeluarkan keputusan hukuman
disiplin dari jabatan struktural. Putusan
tersebut diberikan karena melanggar Ayat
(1), Ayat (2) dan Ayat (4) Pasal 4 dan Pasal
14 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun
1990, serta Pasal 3 Angka 4 dan Angka
6 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun

2010. “Semua sudah melalui mekanisme
yang diatur dalam peraturan perundangundangan melalui tim pemeriksa, bahkan
pada Badan Bagian Pengangkatan pun
sudah melakukan rapat cukup lama dan
sudah dilaporkan,” jelas Janedjri.
Dari semua keputusan tersebut,
Janedjri mengatakan, hendaknya dilihat
dari sisi positifnya, dan kita ambil
hikmahnya dari kejadian itu. “Dan ini bisa
menjadi pembelajaran supaya tidak terjadi
pada diri kita,” pesan kandidat doktor
Universitas Diponegoro Semarang ini.
Dalam kesempatan ini, Janedjri
tidak lupa berpesan kepada semua pegawai
supaya menjadi sebuah team work,
yang saling membantu dan bekerjasama
dalam rangka mencapai tujuan yang
kita sepakati. ”Oleh karena itu, saya
membutukan semangat kerjasama kita
untuk mewujudkan cita-cita bersama,”
jelas Janedjri. (Shohibul Umam)
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AKSI

Ketua MK Kunjungi Museum Soekarno

Ketua MK Mahfud MD
mengunjungi Museum
Soekarno yang bertempat
di Istana Tampak Siring
Kabupaten Gianyar, Denpasar
Bali pada Rabu (18/1)

K

etua MK Mahfud MD
mengunjungi
Museum
Soekarno yang bertempat
di Istana Tampak Siring
Kabupaten Gianyar, Denpasar Bali
pada 18 januari kemarin. Dalam
kunjungannya, Ketua MK menyempatkan
diri berbagi informasi tentang Bung
Karno.
Ketika
berbicara
tentang
Pancasila, menurut Mahfud, tidak
bisa lepas dari sosok Bung Karno.
Museum Soekarno yang diprakarsai
oleh Sukmawati Soekarnoputri didirikan
dibawah naungan The Soekarno Center
yang diresmikan pada 10 Nov 2011 lalu,
dan Rektor Universitas Mahendradatta
Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakrna
Mahendradatta Suyasa III ditunjuk
menjadi Presiden The Soekarno Center.
Memorabilia yang dimuseumkan disini,
sebagian besar milik keluarga besar
Soekarno dan kawan-kawan Soekarno.
Dalam
kunjungannya,
Ketua
MK Mahfud MD mengatakan bahwa
museum ini sebagai salah satu bentuk
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bagaimana sejarah kita sebagai bangsa dan
menghargai jasa para pahlawan. “Bung
Karno mengungkapkan, bangsa yang
besar adalah bangsa yang menghargai jasa
para pahlawan. Seumpama tidak ada orang
seperti bung karno, belum tentu bisa hidup
nyaman seperti ini,” jelas Mahfud MD.
Diungkapkannya
juga
bahwa
Bung Karno adalah orang yang
mampu melepaskan bangsa ini dari
jeratan tangan para penjajah yang
memenjarakan dan menjadikan budak
di negeri sendiri. Nama Bung Karno
sempat belakangan ini diredupkan.
Namun dalam istilah, Emas adalah
tetap Emas. Seperti apapun terpendam,
Bung Karno tetap mampu menunjukan
diri sebagai panutan sosok pemimpin.
Di Akhir sambutannya Mahfud
MD mengajak agar sebaiknya museum
seperti ini dikampanyekan agar di daerah
lain bisa memiliki museum-museum
seperti ini. “Di masa depan banyak hal
yang perlu dilakukan bersama untuk
mengumpulkansejarah-sejarah
beliau

yang tersisa. Bagaimanapun Indonesia ini
tidak pernah bisa lepas dari gagasan Bung
Karno, seperti halnya Pancasila yang
selalu bisa mempersatukan kembali dan
mempertahankan bangsa,” terang Mahfud.
Ada istilah Pancasila itu sakti,
hal ini harus diartikan bahwa hanya
kesaktian
Pancasila
yang
dapat
memberikan persatuan bangsa terusmenerus dan mampu menyelesaikan
setiap
permasalahan
mengenai
perpecahan yang terjadi di negeri ini.
Selain Museum, di Tampak
Siring juga terdapat perpustakaan yang
berisi buku-buku tentang perjalanan Ir.
Soekarno yang diambil dari berbagai
sumber di seluruh Indonesia bahkan ada
pula yang bersumber di luar Indonesia.
Sebagai penutup, Mahfud MD yang
Mantan Menteri Pertahanan masa Presiden
Gus Dur ini diberi kenang-kenangan
oleh Presiden Soekarno Center, yakni
berupa miniatur terompet yang berarti
dan diharapkan terus bisa berteriak dalam
menegakkan kebenaran. (Dedy Rahmadi)

AKSI

KAS Lakukan Audiensi ke MK

Humas MK/GANIE

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD ketika menerima audiensi dari Direktur Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Representatif untuk Indonesia dan Timor Leste Jan
Worschik di Gedung MK pada Senin (16/1).

M

asalah hukum di Indonesia
yang utama bukanlah
mengenai hukum secara
material, namun lebih
mengenai penegakan hukum. Hal ini
disampaikan oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD ketika
menerima audiensi dari Direktur Konrad
Adenauer Stiftung (KAS) Representatif
untuk Indonesia dan Timor Leste Jan
Worschik di Gedung MK pada Senin
(16/1).
“Masalah tersebut terjadi bukan
berkaitan dengan masalah keilmuan yang
dimiliki oleh para hakim, namun lebih
kepada permasalahan moralitas para
hakim di Indonesia. Hal tersebut bukan
hanya terjadi di pengadilan saja, namun
juga tugas-tugas di birokrasi pemerintahan
yang menjadi masalah. Birokrasi di sini
tidak bisa menyesuaikan diri dengan
hukum yang ada. Padahal aturan hukum
dalam birokrasi banyak,” jelas Mahfud
yang didampingi oleh Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki.
Dalam audiensi tersebut, Jan
mengemukakan bahwa KAS mempunyai

program dalam rangka memberikan
pelatihan mengenai demokrasi, hukum,
dan HAM kepada para santri di seluruh
pesantren di 33 provinsi se-Indonesia. Tak
hanya itu, lanjut Jan, KAS juga melakukan
kerja sama dengan berbagai pihak dalam
menyelenggarakan pelatihan tersebut
untuk masyarakat umum. Akan tetapi, Jan
mengakui pelatihan mengenai demokrasi,
hukum, dan HAM agak sedikit sulit
untuk dilakukan di Papua. “Masyarakat
Papua lebih tertarik terhadap pembahasan
mengenai HIV AIDS dibandingkan dengan
mengenai demokrasi, hukum dan HAM,”
terang Jan.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud
mengungkapkan MK juga memberikan
pendidikan demokrasi kepada masyarakat
Papua melalui putusan MK. Mahfud
menuturkan Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki
pernah
menangani
kasus
pemilukada Papua. “Memang tingkat
pemahaman
masyarakat
terhadap
demokrasi Papua agak berbeda. Pemilihan
umum yang seharusnya bersifat rahasia,
justru menjadi tidak rahasia karena
diserahkan kepada kepala suku. Itu yang

namanya sistem noken dan kami di MK
menghargai itu. Oleh karena itu, penting
bagi masyarakat Papua mendapat pelatihan
mengenai demokrasi, hukum, dan HAM,”
terangnya.
Mahfud pun menyambut baik
program yang telah dilakukan KAS.
Menurut Mahfud, KAS perlu mengadakan
pelatihan serupa untuk para pimpinan
ponpes. “Jika memang KAS berminat,
saya bisa mereferensikan kepada para
pimpinan ponpes,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jan
juga mempertanyakan cara warga negara
Indonesia yang merasa hak asasinya
dilanggar untuk mengajukan permohonan
kepada Mahkamah Konstitusi. Menurut
Mahfud, MK tidak memiliki wewenang
untuk menangani constitutional complaint.
“Akan tetapi, kami di MK berupaya untuk
mengkampanyekan agar MK mempunyai
kewenangan constitutional complaint.
Akan lebih baik jika MK menangani
constitutional complaint dibandingkan
menangani perkara pemilukada karena
lebih penting dan konkret,” papar
Mahfud. (Lulu Anjarsari)
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AKSI

Ketua MK Berharap Pers Turut Serta Selamatkan
Bangsa

Humas MK/Dedy

Ketua MK Moh. Mahfud MD ketika melakukan kunjungan ke Bali TV pada Rabu (18/1).

"H

idup bernegara itu
pada
hakekatnya
adalah berkonstitusi,”
kata Ketua MK Moh.
Mahfud MD ketika melakukan kunjungan
ke Bali TV, Rabu (18/1) kemarin. Dalam
kegiatan media visit itu, Mahfud banyak
berbagi pengalaman tentang permasalahan
yang sedang terjadi di Indonesia saat ini
dan harapannya kepada pers untuk turut
serta berperan lebih aktif lagi dalam rangka
menyelamatkan bangsa.
Masalah yang banyak terjadi di
Indonesia saat ini bersifat fundamental
dan operasional. “Suatu negara ingin
bersatu pasti karena adanya ikatan-ikatan
primordial, oleh karena itu perbedaan
yang ada dibuat kesepakatan berbentuk
konstitusi,” jelas Mahfud. Dalam rangka
membina kebhinekaan itu maka diperlukan
konstitusi sebagai perjanjian luhur.
Ketua MK mengatakan, Bhinneka
Tunggal Ika adalah inti dari Pancasila,
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sebagai aturan dasar konstitusi di
Indonesia, yang sebenarnya sudah
sangat baik sebagai fundamen kehidupan
bernegara. “Secara akademis, Pancasila
adalah fundamen dan norma dasar
negara, sedangkan di tingkat praktis perlu
berjalannya instrumen, kenegaraan, maka
itu perlu adanya demokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, konsep demokrasi
di
Indonesia
menganut
paham
demokrasi permusyawaratan (debliratif
democration), tetapi dalam hal pelaksanaan
demokrasi itu perlu ada pengawasan
karena demokrasi tidak boleh sewenangwenang. “Demokrasi perlu diawasi dengan
nomokrasi atau norma hukum sebagai
penyeimbang, sehingga demokrasi akan
berjalan sesuai dengan aturan hukum yang
telah disepakati bersama,” jelasnya.
Ketua MK melanjutkan, dalam hal
membangun sebuah negara, konstitusi
harus terus ditegakkan demi terciptanya
keadilan, karena jika keadilan sudah

tidak lagi ditegakkan maka sebuah
negara tinggal menunggu kehancurannya.
“Kunci kemajuan adalah perbedaan. Dan
perbedaan itu jangan dijadikan sebagai
alat perpecahan, justru dari perbedaan
itu dibuat sebuah kesepakatan bersama
sehingga tercipta sebuah kemajemukan
bangsa yang tetap pada satu tujuan Bhineka
Tunggal Ika,” jelasnya.
Di akhir kegiatan media visit itu,
Guru Besar Hukum Tata Negara UII
Yogyakarta ini menandatangani dua
prasasti yang bertuliskan bahwa “tanpa
pers akan muncul pemerintahan yang
sewenang-wenang, oleh sebab itu perlu
dijaga kebebasan pers dari pemberangusan
kekuatan apapun” dan prasasti yang
bertuliskan semangat persatuan untuk
terus menjaga Bhineka Tunggal Ika.
Penandatanganan ini disaksikan langsung
Presiden Direktur Bali TV Satria Naradha
dan Dr. Shri IGN AryaWedakarna, Rektor
Universitas Mahendradatta. (dedy)

AKSI

Pegawai MK Ikut Serta Isi LHKPN

Humas MK/GANIE

Pengarahan sekaligus bimbingan teknis pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang bertempat di lantai 8 Gedung MK, Jumat (27/1).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mendapat
kunjungan
dari rombongan Komisi
Pemberantasan
Korupsi
(KPK) dalam rangka pengarahan sekaligus
bimbingan teknis pengisian LHKPN
(Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara) yang bertempat di lantai 8
Gedung MK, Jumat (27/1). Ketua Satuan
Petugas pendaftaran LHKPN Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN,
Ardy Aulia dan Kepala Unit Pelayanan
Data KPK, Andhika Widiarto hadir untuk
memberikan pengarahan dan bimbingan
teknis pengisian LHKPN. Seluruh
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan
Kesekretariatan dan Kepaniteraan MK
juga hadir dalam acara tersebut.
Kepala Biro Umum MK Mulyono
membuka
acara
tersebut
dengan
menyampaikan bahwa LHKPN diwajibkan
untuk seluruh pegawai MK saat ini. Dahulu
hanya diwajibkan untuk pejabat yang
berada pada posisi strategis dan rawan
KKN seperti pejabat esselon 1 dan 2.
KPK dan MK kemudian menyepakati agar
seluruh pegawai MK mengisi LHKPN.
Hal itu dimaksudkan untuk menjaga MK

tetap bersih seperti selama ini. Hal itu juga
didukung dengan Keputusan Sekjen MK
No. 161 Tahun 2011 tentang Penetapan
Wajib LHKPN di Lingkungan MK.
”Seluruh PNS MK tanpa kecuali harus
melaporkan harta kekayaan ke KPK,” ujar
Mulyono.
Mulyono
juga
menambahkan
LHKPN di lingkungan MK dimaksudkan
untuk menanamkan sifat kejujuran,
keterbukaan, dan tanggung jawab. Dengan
adanya LHKPN dapat juga menguji
integritas pegawai MK dan menjadi alat
untuk memantau harta kekayaan seluruh
pegawai MK. Mulyono juga berharap
dengan diwajibkannya LHKPN, para
pegawai dan seluruh jajaran MK akan
takut berbuat korupsi.”Bagi pegawai yang
tidak mengisi LHKPN akan dikenai sanksi
sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 tentang
Disiplin Pegawai,” tegas Mulyono.
Hal senada juga diungkapkan
Ardy Aulia. Ardy mengatakan manfaat
pelaporan harta antara lain menghindari
fitnah, penanaman sifat keterbukaan
dan tanggung jawab, kerapian dalam
administrasi dokumen harta, back up
dokumen harta, background check

sebelum mempromosikan pegawai, dan
mengembangkan corporate culture.
Sampai saat ini, menurut paparan
Ardy, pegawai MK yang telah melaporkan
harta kekayaannya berjumlah 72 orang.
Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini
akan lebih banyak lagi pegawai MK yang
melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Mengenai teknis pelaporan harta
kekayaan, Ardy menjelaskan bahwa harta
milik pejabat negara harus dilaporkan
beserta harta milik pasangan dan anak yang
masih menjadi tanggung jawab pejabat
negara dimaksud. Dengan begitu, KPK
dapat mengetahui asal-usul harta seorang
pejabat negara, termasuk para PNS MK.
Terakhir, Ardy mengajak para
pegawai MK untuk berperan serta dalam
memberantas korupsi. ”Peran serta dari
bapak dan ibu sangat dibutuhkan untuk
memberantas korupsi, bukan hanyak peran
KPK saja. Peran serta itu salah satunya
dengan mengisi LHKPN,” ujar Ardy.
Diharapkan para pegawai MK dapat
menyerahkan LHKPN yang sudah terisi
data-data laporan kekayaan masingmasing pegawai paling lambat tanggal 6
Februari 2012. (Yusti Nurul Agustin)
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AKSI

Perayaan Natal: Maria Farida Ajak Padukan Kerukunan

Humas MK/GANIE

Umat Kristiani di lingkungan keluarga besar MK menyelenggarakan syukuran tahun baru 2012 pada Kamis (19/1).

M

enjadi kaum minoritas
di lembaga peradilan tak
menyurutkan
semangat
umat Kristiani di Mahkamah
Konstitusi merayakan Natal 2012. Umat
Kristiani di lingkungan keluarga besar MK
menyelenggarakan syukuran tahun baru
2012, Kamis (19/1) sore. Bahkan, mereka
yang berjumlah puluhan terlihat antusias
dan khidmat menjalankan ibadahnya.
Terlebih lagi, perayaan Natal yang
sudah dijalankan setiap tahun ini bertambah
bermakna dan penuh semangat ketika
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
memberikan motivasi kepada jamaah.
Maria mengatakan, umat Kristiani tidak
boleh takut dalam menghadapi sesuatu,
walaupun minoritas. “Jangan takut, kita
sedikit, tetapi kita bisa menjadi garam dan
terang di antara kita. Percayalah Tuhan
tidak meninggalkan kita. Apapun yang
terjadi, Tuhan akan selalu memberikan
kita sesuatu yang lebih baik,” ajaknya.
Kalau pada tahun yang lalu, ada
sesuatu yang tidak menyenangkan hati,
lanjut Maria, kita berdoa kepada Tuhan
semoga di tahun yang akan datang kita
diberi karunia. Kemudian walaupun
minoritas tidak melakukan yang berarti.
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“Kalau garam itu terlalu banyak juga tidak
baik, ntar kasinan. Walaupun sedikit,
tunjukkan kita bisa,” imbuhnya.
Kadang-kadang manusia merasa
tidak ada yang benar dalam hidupnya.
Terkait dengan persoalan tersebut,
hakim konstitusi perempuan pertama ini
menjelaskan, jangan bersedih dan kecewa.
“Mari kita eratkan dan kita padukan
kerukunan di antara kita, supaya kerukunan
itu bisa menyebar di seluruh lembaga ini
dan di luar lembaga ini. Sehingga kita
bisa menyandang citra sebagai lembaga
penegak hukum yang baik,” ajak Guru
Besar Universitas Indonesia, Jakarta itu.
Selain itu, Maria juga menyoroti
perkembangan yang terjadi di lembaga
MK. Sampai sekarang MK dikenal
sebagai lembaga yang dipercaya oleh
rakyat. Namun, ia menyadari kalau tidak
ada dukungan dari kaum minoritas, hal
tersebut tidak akan terjadi. “Semua tidak
akan terjadi apabila tidak ada jerih payah
dari bantuan kita di sini,” tegasnya.
Terlebih lagi, kata Maria, umat
Kristiani harus saling membantu dan
saling menguatkan. Walaupun Tuhan
memberikan sesuatu yang tidak baik
untuk kita, janganlah kita kecewa, dan

tetap syukuri apa yang ada. “Dan kita
eratkan persatuan kita ini, jangan merasa
hanya ada satu hakim konstitusi dari umat
Kristiani, kita ditinggalkan Tuhan,” kata
Maria kembali menyakinkan.
Lebih penting lagi, menurut Maria,
Tuhan sudah mengatakan, “ketuklah
pintu saya, maka saya akan membukakan
pintu.” Maksudnya bahwa mintalah, maka
Tuhan akan memberikan. “Oleh karena itu,
walapun kita sedikit, tetapi jangan merasa
kita berbeda dengan yang lain. Jangan
sampai berperilaku, kalau ada sesuatu
yang tidak mengenakan kita langsung
cemberut. Kita harus yakin, apa yang
diberikan kepada kita adalah anugerah
dari Tuhan,” ajaknya.
Perayaan Natal yang bertema,
“Bangsa yang Berjalan di Dalam Kegelapan
Telah Melihat Terang yang Besar,” (Yesaya
9:1a) dan bersub tema, “Dengan Terang
Kristus Kita Tingkatkan Peran MK dalam
Mengawal Demokrasi dan Menegakkan
Keadilan Menuju Bangsa yang Lebih
Baik” sebelumnya disampaikan oleh Pdt.
Eliver Radjagoekgoek. Terkait “Refleksi
Natal” disampaikan oleh Pastur Franz
Magnis-Suseno. (Shohibul Umam)

AKSI

Mengenang Gus Dur Lewat Humor-Humor Bermakna

"G

us Dur itu kalau mau
memberi
nasihat,
kadangkala
tidak
langsung. Tetapi beliau
memberi cerita humor untuk diambil
maknanya,” kata Ketua MK Moh. Mahfud
MD dalam acara “Mengenang Dua Tahun
Wafatnya Gus Dur dengan Humor-Humor
Gus Dur” di Jakarta pada Senin (2/1)
malam.
Dikatakan Mahfud, mengenang
wafatnya Gus Dur dengan mendengar
cerita-cerita humor Gus Dur sebagai suatu
hal yang berbeda. Karena sebelumnya,
acara Haul Gus Dur dilakukan dengan
acara tahlilan, pengajian dan sebagainya,
sudah dilakukan di mana-mana.
“Mengenang Gus Dur dalam bentuk
humor, belum pernah ada sebelumnya.
Sebenarnya, humor-humor Gus Dur
mengandung pesan yang dalam mengenai
pemerintahan negara, pada pergaulan
antara umat manusia, dan lainnya,”
ucap Mahfud dalam acara yang dihadiri
sejumlah tokoh, antara lain istri dan anak
Gus Dur, Shinta Nuriah dan Alissa Wahid,
mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi,
Ketua PBNU KH Said Agil Siraj, mantan
Ketua DPR Akbar Tanjung, budayawan
Sujiwo Tejo, maupun beberapa sahabat
Gus Dur lainnya.

Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam
acara “Mengenang Dua Tahun
Wafatnya Gus Dur dengan HumorHumor Gus Dur” di Jakarta pada
Senin (2/1).
Humas MK/GANIE

Salah satu humor Gus Dur, ungkap
Mahfud, mengenai dua ajudan Presiden
Soeharto. Satu seorang ustadz, satu lagi
seorang tentara. Si ustadz itu mengatakan
kepada Pak Harto, setiap kali melangkah
harus mulai dengan kaki kanan. Karena
kanan sebagai lambang kebaikan. Tapi
hal itu dibantah oleh ajudan yang tentara.
Menurut ilmu tentara, melangkah itu harus
dimulai dengan kaki kiri.
Mahfud melanjutkan, suatu saat
Pak Harto mau naik mobil. Kata ajudan
yang ustadz, ‘Bapak masuk mobil dengan
kaki kanan dahulu’. Tapi hal itu ditentang
ajudan yang tentara, ‘Tidak bisa, Bapak
masuk mobil dengan kaki kiri dahulu’.
Saat Pak Harto ragu melangkah, tiba-tiba
Bu Tien Soeharto bilang, ‘Pak tidak usah
ragu, masuk dengan kaki kanan atau kiri,
sama saja.’ Setelah itu Pak Harto pun
masuk ke mobil.
“Pesan dari humor Gus Dur itu,
seorang pemimpin harus cepat mengambil
putusan, tidak boleh menunggu semua
orang setuju. Artinya, pemimpin itu jangan
ragu dan harus tegas. Itulah cara Gus Dur
memberi nasehat melalui humor,” urai
Mahfud.
Mahfud juga menuturkan, saat
ia menjadi Menteri Pertahanan, setiap
Selasa Gus Dur dan para menteri termasuk

Mahfud sarapan bersama di kediaman
Wakil Presiden Megawati. Gus Dur
bercerita tentang perbedaan kisah Nabi
Ibrahim yang akan menyembelih anaknya.
Dalam versi Islam anak Ibrahim yang
akan dikorbankan adalah Ismail sementara
menurut agama Yahudi adalah Ishak.
Suatu ketika, Gus Dur ditanya versi
mana yang benar. “Dua-duanya, baik
Ismail dan Ishak, tidak jadi disembelih.
Jadi buat apa diributkan,” ujar Mahfud
menirukan Gus Dur.
Humor Gus Dur juga disampaikan
mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi.
Salah satunya, ketika ada orang Indonesia
yang merasa heran dengan pesawat ulang
alik yang menuju ruang angkasa. Orang itu
bilang ke Gus Dur, “Gus, kenapa pesawat
ulang alik itu tidak ada yang ke matahari?”
Kata Gus Dur, kalau ke matahari panas.
Orang itu bilang lagi, “Kenapa enggak
malam hari saja berangkatnya, biar tidak
kepanasan.”
Sedangkan Ketua PBNU KH Agil
Siraj mengatakan, Gus Dur mampu
menyederhanakan persoalan yang rumit.
Suatu saat, Gus Dur pernah ditanya soal
sah tidaknya menikah lewat internet. “Gus
Dur gampang saja menjawabnya, nikah
di internet boleh, asal bertemunya juga di
internet saja,” katanya. (Nano Tresna A.)
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Kunjungan Masyarakat ke MK

Humas MK/Fitri Yuliana

Kunjungan mahasiswa FH UII, Yogyakarta pada Senin (16/1) bertempat di Gedung MK.

S

elama bulan Januari 2012,
Mahkamah
Konstitusi
menerima berbagai kunjungan
baik dari mahasiswa maupun
dari komunitas. Pada Senin (16/1),
MK menerima beberapa kunjungan di
antaranya Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia (UII) Yogyakarta,
STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan
Ilmu Pendidikan) Garut, Universitas Dr
Soetomo Surabaya, Klub Perpustakaan
Indonesia (KPI), serta Fakultas Hukum
(FH) Universitas Sriwijaya Palembang.
Mahasiswa
Fakultas
Hukum
Universitas Islam Indonesia (UII)
Yogyakarta, untuk sekian kalinya
mengunjungi
lembaga
peradilan
Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta.
Kali ini, mereka yang datang berjumlah
sekitar 80 mahasiswa yang diterima secara
langsung oleh peneliti yang sekaligus
staf Ketua MK Moh. Mahfud MD, Fajar
Laksono, di Ruang Konpers, Gedung MK,
Senin (16/1).
Selanjutnya, maksud dan tujuan
mereka untuk mengetahui peran dan
fungsi dari MK. Fajar dalam awal
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paparannya mengatakan, bahwa MK
merupakan sebuah lembaga peradilan
dari produk reformasi. Pemerintah Orde
Baru dinilai kalangan akademisi banyak
terjadi pelanggaran. ”Oleh karena itu,
kalangan akademisi mengatakan, ini (orde
baru) harus direformasi,” tutur Fajar saat
menjelaskan kepada para mahasiswa.
Kemudian terkait dengan UUD
1945 yang telah diamandemen oleh para
perumus, Fajar mengatakan, setelah
adanya amandemen UUD 1945 yang
mengatur terkait dengan MK. Dasar
konsep didirikannya MK adalah teori Hans
Kelsen, ahli di bidang hukum tata negara.
Sedangkan model atau bentuk Indonesia
mengacu pada MK pertama kali ada di
dunia yaitu MK Austria.
Terkait dengan adanya putusan MK,
apakah putusannya pernah mengalami
kendala? Dalam jawabannya, Fajar
mengatakan, setiap putusan MK yang
dikeluarkan, MK tidak mempunyai hak
untuk mengeksekusi. “Sebagai pelaksana
UU, terserah eksekutif dilaksanakan atau
tidak,” ucap Fajar.

KKL STKIP Garut
Pada hari yang sama, sebanyak 157
mahasiswa dan lima dosen STKIP (Sekolah
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
Garut, Jawa Barat mengunjungi MK
sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan
KKL mereka. Sesampainya di MK, para
mahasiswa dan dosen STKIP disambut
oleh peneliti sekaligus Staf Ketua MK,
Abdul Ghoffar yang juga memberikan
materi tentang MK.
Tentang MK, Ghoffar menceritakan
latar berlakang sejarah terbentuknya MK.
Secara teori, ide tentang MK sudah ada
sejak Indonesia merdeka. Namun, MK
mulai menemukan wujudnya setelah
reformasi tahun 1998. Sebagai lembaga
peradilan tata negara, MK memiliki fungsi
mengadili norma. Fungsi itu diwujudkan
dengan kewenangan-kewenangan MK,
yaitu berwenang menguji undang-undang
terhadap UUD 1945, berwenang memutus
sengketa antar lembaga negara, berwenang
memutus perkara pemilu, termasuk
pemilukada,
berwenang
memutus
pembubaran partai politik, dan berwenang

AKSI
DPR untuk memecat presiden bila terbukti
melanggar konstitusi.

Humas MK/Andhini SF

Mahasiswa FH Universitas Dr. Soetomo Surabaya diterima oleh Peneliti MK Abdul Ghoffar pada Senin (16/1), di
Gedung MK.

memberikan rekomendasi atas permintaan
DPR untuk memecat presiden bila terbukti
melanggar konstitusi.
Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo
Surabaya
Kemudian, MK juga mendapat
kunjungan dari Universitas Dr Soetomo
Surabaya. Bertempat di Ruang Konferensi
Pers Lantai 4, Gedung MK, para
mahasiswa mendapat paparan materi dari
peneliti sekaligus staf Ketua MK, Abdul
Ghoffar. Abdul Ghoffar memaparkan
sistem ketatanegaraan Indonesia dan
sekilas mengenai kewenangan MK.
Dalam kesempatan itu Ghoffar
mengatakan, MK lahir karena secara
teori demokrasi memiliki cacat bawaan.
Maksudnya, dalam demokrasi benar
atau salah kalau menjadi mayoritas
dapat menjadi benar. Maka untuk
”menyembuhkan” cacat bawaan itu,
hadirlah MK.
Menanggapi
pertanyaan
salah
satu mahasiswa, Ghoffar menjawab MK
juga perlu dikontrol. Salah satu yang
mengontrol MK adalah rakyat. Namun,
Ghoffar mengatakan, sebenarnya tidak
perlu takut dengan betapa besarnya
kekuasaan lembaga peradilan, termasuk
MK. Pasalnya, MK tidak memiliki uang
ataupun senjata untuk menjadi otoriter.
”Bahkan, kalau setelah putusan MK
ada yang tidak melaksanakan putusan
itu, MK tidak bisa melakukan apa-apa.
Itu karena MK tidak memiliki lembaga

eksekutorial. Pemohon sendirilah yang
harus memperjuangkan agar putusan MK
itu dilaksanakan,” jelas Ghoffar.
Selanjutnya Ghoffar menyampaikan
bahwa sebagai lembaga peradilan tata
negara, MK memiliki fungsi mengadili
norma. Fungsi itu diwujudkan dengan
kewenangan-kewenangan MK, yaitu
berwenang menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945, berwenang memutus
sengketa antar lembaga negara, berwenang
memutus perkara pemilu termasuk
pemilukada,
berwenang
memutus
pembubaran partai politik, dan berwenang
memberikan rekomendasi atas permintaan

Guru PKn se-Kabupaten Jombang
Mahkamah Konstitusi (MK) yang
diwakili oleh Kepala Bagian Persidangan
Muhidin, menerima secara langsung
rombongan Forum Komunikasi Guru
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) seKabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka
yang berjumlah 87 orang datang ke MK,
pada Senin (16/1), untuk mengetahui
perkembangan
kekuasaan
peradilan
MK terhadap sistem ketatanegaraan di
Indonesia.
Dalam awal kesempatannya, Muhidin
menjelaskan fungsi dari lahirnya MK.
Menurutnya, MK lahir untuk mengawal
fungsi dari konstitusi yang sudah ada, dan
sudah mengalami perubahan selama empat
kali. MK dilahirkan juga mempunyai tugas
yang mulia yaitu untuk menafsirkan UU
terhadap UUD 1945.
Selama
perkembangan
MK,
menurut Muhidin, lembaga ini juga sudah
bekerjasama dengan sejumlah universitas
yang ada di Indonesia. Hal demikian
dilakukan
untuk
menginformasikan
kewenangan dan kewajiban dari lembaga
peradilan MK. Hal tersebut juga dilakukan
dengan Guru PKn seluruh Indonesia.
Misalnya, acara Anugerah Guru Pkn
Berprestasi yang baru saja selesai. "Namun
demikian, itu hanya agenda. Yang paling
penting adalah bagaimana menanamkan
konstitusi itu terkait dengan konstitusi
yang ada di Indonesia,” tutur Muhidin.

Humas MK/Prana Patrayoga

Kepala Bagian Persidangan MK Muhidin menerima kunjungan Forum Komunikasi Guru Pendidikan
Kewarganegaraan pada Senin (16/1), di Gedung MK.
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AKSI
Sementara itu, Muhidin juga
menjelaskan terkait dengan apa yang
dimaksud dengan MK, menurutnya, MK
merupakan lembaga kekuasaan kehakiman,
yang pengadilannya pada tingkat pertama
dan terakhir, putusannnya bersifat
final dan mengikat. Selain itu, dia juga
mengatakan bahwa apabila masyarakat
ingin mengetahui seputar persidangan dan
perkembangan MK, bisa dilihat di website
MK. ”Bisa dilihat di website MK, karena
MK telah mengedepankan transparansi
dan akuntabilitas,” imbuh Muhidin.
Dari kewenangan dan kewajiban
yang sudah ada di persidangan, kata
Muhidin, perkara yang masuk ke MK baru
terkait perkara Perselihan Hasil Pemilihan
Umum, Pengujian UU, serta Sengketa
Antar Lembaga Negara. ”Pembubaran
partai politik dan kewajiban MK terhadap
pendapat DPR terkait dengan pemakzulan
Presiden masih belum ada yang masuk,”
ungkapnya.
Klub Perpustakaan Indonesia
Kemudian pada Rabu (25/1),
segenap anggota Klub Perpustakaan
Indonesia (KPI) berkunjung ke MK.
Kedatangan mereka diterima langsung
oleh Peneliti MK Irfan Nur Rachman
dan Kepala Perpustakaan MK Hanindyo,
yang berlanjut pada sesi kuliah singkat
seputar latar belakang terbentuknya MK,
wewenang MK maupun hal-hal terkait
lainnya.
“Tujuan kedatangan kami adalah
untuk mengenal lebih jauh MK, selain juga
mengunjungi perpustakaan MK,” kata Ny.
Subagio selaku Ketua KPI.
Mengawali kuliah singkat, Irfan
Nur
Rachman
mengatakan,“Kalau
kita kilas balik ke belakang, MK lahir
akibat perubahan konstitusi pada 19992002.” Dijelaskan Irfan, saat perumusan
perubahan konstitusi itulah muncul ide
menyeimbangkan sistem pemisahan
kekuasaan di negara Indonesia, yang
terkait mekanisme saling kontrol dan
saling mengawasi antarlembaga negara.
Kemudian muncul MK sebagai salah satu
lembaga negara yang mempunyai fungsi
kontrol itu. Dalam hal ini MK sebagai
lembaga yudikatif,” urai Irfan.
Lebih lanjut Irfan memaparkan
wewenang
dan
kewajiban
MK.
Wewenangnya yaitu menguji UU terhadap
UUD, memutus pembubaran partai politik,
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memutus sengketa kewenangan antara
lembaga negara yang kewenangannya
diberikan
oleh
UUD,
memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. “Sedangkan kewajiban MK adalah
memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
telah melakukan pelanggaran hukum, atau
perbuatan tercela, atau tidak memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945,” tandas Irfan.
Mahasiswa FH Universitas Sriwijaya
“Bicara soal Mahkamah Konstitusi,
pasti kita bicara soal judicial review. Kalau
kita merunut sejarah Mahkamah Konstitusi
seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia merupakan Mahkamah
Konstitusi ke-78 di dunia,” urai Peneliti
MK Fajar Laksono Soeroso saat memberi
kuliah singkat kepada para mahasiswa
Fakultas Hukum (FH) Universitas
Sriwijaya Palembang, Jumat (27/1) pagi
di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Fajar melanjutkan, yang menjadi
kewenangan utama MK adalah judicial
review, sebagai mekanisme untuk menguji
norma-norma hukum yang disusun secara

hierarkis. “Kalau kita baca teori-teori
mengenai hierarki hukum, maka hukum itu
tersusun dari hukum yang memiliki derajat
paling tinggi, kemudian turun seperti
sebuah anak tangga. Norma-norma hukum
di bawahnya harus mengacu pada normanorma hukum di atasnya, dan seterusnya,
hingga pada norma hukum paling tinggi
yaitu konstitusi,” papar Fajar.
Lebih lanjut Fajar mengatakan,
kewenangan MK di berbagai negara
memang bervariasi. Seperti misalnya
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(MKRI) yang berwenang memutuskan
pembubaran partai politik, yang hal ini
tidak dimiliki Mahkamah Konstitusi Korea
Selatan, atau tidak dimiliki Mahkamah
Konstitusi Afrika Selatan.
“Jadi,
wewenang
Mahkamah
Konstitusi setiap negara bervariasi.
Namun, wewenang yang sama dari
setiap Mahkamah Konstitusi di seluruh
dunia adalah menguji UU terhadap UUD
atau judicial review. Semua Mahkamah
Konstitusi di dunia pasti punya wewenang
ini, sedangkan wewenang lainnya boleh
berbeda,” tandas Fajar. (Shohibul Umam/
Yusti Nurul A./Nano Tresna A.)

Humas MK/GANIE

Peneliti MK Fajar Laksono Soeroso saat memberi kuliah singkat kepada para mahasiswa Fakultas Hukum (FH)
Universitas Sriwijaya Palembang, Jumat (27/1) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

CAKRAWALA

AKSI

Haute-Cour Constitutionnelle (HCC)

Penafsir Konstitusi, Juga
Pelaksana Referendum
Pendahuluan
Republik Madagaskar, dalam bahasa
Malagasy Repoblikan’i Madagasikara,
adalah sebuah negara pulau di Samudra
Hindia, lepas pesisir timur Afrika. Pulau
Madagaskar adalah pulau terbesar keempat
di dunia. Selain pulau utama, beberapa
pulau kecil di sekitarnya juga menjadi
klaim republik ini, yaitu Pulau Juan de
Nova, Pulau Europa, Kepulauan Glorioso,
Pulau Tromelin Island, dan Bassas da
India.
Walaupun secara geografis berdekatan
dengan Afrika, sejarah geologi, biologi,
dan demografi Madagaskar berbeda dengan
wilayah daratan utama benua itu. Untuk
menyebut bahasa dan bangsanya dipakai
nama “Malagasy”.
Secara geologi, Madagaskar berada
pada lempeng yang terpisah dari benua
utama Afrika. Pertama kali terpisah dari
anak benua India, pulau ini bergerak
makin mendekati benua itu. Pulau ini
adalah daratan tua, sama seperti Australia,
sehingga tanahnya kahat bahan mineral
akibat tidak adanya aktivitas vulkanik.
Kebanyakan tanahnya berwarna merah,
menunjukkan keadaan tanah yang telah
melapuk.
Akibat isolasi ratusan juta tahun
tersebut, flora dan fauna Madagaskar
sangat khas dan banyak spesies endemik
ditemukan di sana. Keadaan ini mirip
dengan yang terjadi pada Pulau Sulawesi.
Manusia pertama yang menghuni
Madagaskar berasal dari Nusantara, dan
diperkirakan akibat hubungan dagang
masyarakat Nusantara ke pantai timur
Afrika pada awal-awal abad Masehi.
Haute-Cour Constitutionnelle (HCC)
Haute-Cour Constitutionnelle
(Pengadilan Tinggi Konstitusi / Mahkamah

Web Tribunal Constitucional Haute-Cour Constitutionnelle (HCC)

Konstitusi) Republik Madagaskar adalah
lembaga negara yang dalam kapasitasnya
bertanggung jawab sebagai penjaga
konstitusi, untuk memastikan dalam segala
situasi untuk menghormati demokrasi, dasar
Republik berdasarkan Pasal 1 Konstitusi,
dan terutama mengkonsolidasikan aturan
hukum di Madagaskar. Dengan demikian,
lembaga ini memiliki peran memberikan
penilaian dan keputusan yang mengikat
semua otoritas publik serta otoritas
administratif dan yudisial.

Misi dan Tujuan
Misi dan tujuan utama keberadaan
lembaga ini, yang dicerminkan
dalam setiap aktivitas di dalamnya
adalah: menggelar pemilihan umum untuk
pembentukan lembaga; melaksanakan
referendum jika diperlukan, memberikan
penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan
konstitusional; menjadi lembaga pengawas
standar bagi negara, menyelesaikan
konflik yang mungkin terjadi antara
dua atau lebih lembaga. Dampak dari
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RAJAONARIVONY
Jean-Michel
Président de a Haute Cour
Constitutionnelle

IMBOTY
Haut Conseiller-Doyen

RAKOTONDRABAO
Haut Conseiller
Constitutionnel

RABEHAJA_FILS
Haut Conseiller
Constitutionnel

RASOAZANAMANGA
Haut Conseiller
Constitutionnel

RABENDRAINY
Haut Conseiller Constitutionnel

RANAMPY
Haut Conseiller Constitutionnel

RAZOARIVELO
Haut Conseiller Constitutionnel

ANDRIAMANANDRAIBE
RAKOTOHARILALA
Haut Conseiller Constitutionnel

RALISON
Haute Cour Constitutionnelle

Para Hakim Haute-Cour Constitutionnelle (HCC)

kegiatan Pengadilan Tinggi Konstitusi
terpisahkan dari orang-orang yang berasal
dari pemerintah baik pusat maupun
provinsi, tidak terbatas hanya nasional
tetapi juga secara internasional.
Konstitusi Madagaskar
Dalam pembukaan (preambule)
Konstitusi Republik Madagaskar, nampak
bahwa negara ini sangat memperhatikan
pentingnya keberagaman. Pada alinea
pertama Konstitusi misalnya, berbunyi:
Malagasi masyarakat yang berdaulat,
bertekad untuk mempromosikan dan
mengembangkan warisan dan masyarakat
pluralistik yang menghargai keragaman,
kekayaan dan dinamisme sesuai dengan
nilai sosial-budaya.
Sementara itu, dalam Pasal 1
yang memuat Prinsip Dasar Konstitusi,
termaktub bahwa orang-orang Malagasi
adalah masyarakat yang berdaulat,
negaranya terorganisir, berbentuk kesatuan
dan republik. Demokrasi adalah dasar dari
Republik Madagaskar. Dan, kedaulatan
tersebut dilaksanakan di wilayah yang
diakui oleh hukum internasional.
Pasal 2 Konstitusi menyatakan,
Republik Madagaskar diatur berdasarkan
pemerintahan regional dan lokal, termasuk
otonomi administrasi dan keuangan
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dijamin oleh Konstitusi. Sementara itu,
Pasal 6 misalnya berbunyi “kedaulatan
adalah milik rakyat, sumber dari segala
kekuasaan dilaksanakan oleh wakil-wakil
yang dipilih dengan cara langsung atau
tidak langsung atau dengan referendum
universal.
Nampak bahwa banyak kesamaan
mengenai prinsip-prinsip kedaulatan
antara Republik Madagaskar dan Republik
Indonesia, juga konsep-konsep sistem
pemerintahan. Negara ini beribukota di
Antananarivo, yang sekaligus menjadi
kedudukan Mahkamah Konstitusinya
berada.
Anggota
HCC dipimpin oleh seorang Presiden
dan beranggotakan 8 orang hakim konstitusi
lainnya. Total anggota hakim konstitusi
Pengadilan Tinggi Konstitusi Republik
Madagaskar adalah sembilan orang.
Nama-nama mereka adalah: Rajaonarivony
Jean-Michel (Presiden), Raymond Imboty,
Rakotondrabao Andriantsihafa Dieu Donné,
Rabehaja_Fils Edmond, Rasoazanamanga
Raheltine, Rabendrainy Ramanoelson,
Ranampy Marie Gisèle, Razoarivelo
Rachel Bakoly, dan Andriamanandraibe
Rakotoharilala Auguste.

Putusan
Putusan-putusan yang telah dihasilkan
oleh Pengadilan Tinggi Konstitusi
Madagaskar dapat anda akses di situsnya.
Misalnya, pada Putusan Nomor 02-HCC/
AV tertanggal September 16, 2011, HCC
memutuskan bahwa Konsep pertahanan
nasional, diputuskan oleh kabinet, mungkin
terbuka kepada otoritas sipil sesuai
dengan keahlian mereka. Dewan Tinggi
Pertahanan Nasional bertanggung jawab
untuk misi militer dan akan berfungsi
dengan dan di bawah otoritas Presiden
Republik dipilih melalui pemilihan umum
langsung. Ketentuan konstitusi dapat
mencakup Dewan Tinggi Pertahanan
Nasional di organisasi umum pertahanan
di bawah Pasal 95-II dari Konstitusi.
Setiap putusan yang telah ditetapkan,
juga akan diterbitkan dalam Lembaran
Resmi Republik Madagaskar. (Yazid)
REFERENSI:
http://id.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
http://www.hcc.gov.mg

Ragam Tokoh

KH Hasyim Muzadi
Perubahan UUD 1945 Harus Konstitusional

M

antan Ketua Umum PBNU yang juga menjadi Sekretaris Jenderal
International Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH Hasyim
Muzadi mengatakan konstitusi dan kepemimpinan merupakan akar
dari berbagai permasalahan bangsa yang ada saat ini.
“Faktor yang mendorong konflik bisa berbagai macam, bisa karena
kepemimpinan, bisa juga karena ketidakjelasan konstitusi,” kata Hasyim di
sela sesi acara Pekan Konstitusi yang diselenggarakan yang Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) bekerja sama dengan International Conference of Islamic Scholars
(ICIS), di Kantor ICIS, Jl. Dempo Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).
Menurut Hasyim, banyaknya masukan tentang formulasi konstitusi juga
menimbulkan kekisruhan dalam perspektif ketatanegaraan, sehingga perlu ada
sebuah forum untuk mencari titik temu. “Ada yang ingin mengembalikan
konstitusi ke UUD 1945, ada juga yang menginginkan perubahan dan
penambahan pasal-pasal,” lanjut Hasyim.
Dengan adanya keresahan untuk perubahan, bahkan konflik
yang dimotori anarkisme, menurut Hasyim, salah satunya dapat
diatasi dengan mencari solusi untuk konstitusi yang lebih
baik. “Keinginan perubahan, jika itu ada, hendaknya
harus konstitusional melalui Majelis Permusyawaratan
Rakyat,” sarannya. (Antara/Yusti)

MA Senegal Tetapkan Presiden
Abdoulaye Dapat Menjabat
untuk Tiga Periode

P

residen Senegal, Abdoulaye Wade diperbolehkan oleh Mahkamah
Konstitusi Senegal untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Senegal
masa jabatan ketiga, Minggu (29/1). Abdoulaye yang sudah berusia 85
tahun itu dianggap oleh MA Senegal tidak terikat dengan pembatasan
dua masa jabatan. Pasalnya, ketika Abdoulaye menjabat pada periode pertama,
peraturan pembatasan masa jabatan untuk dua kali belum diberlakukan.
Abdoulaye pertama kali terpilih pada tahun 2000 dengan masa jabatan tujuh
tahun. Kemudian tahun 2007, dia terpilih kembali setelah menerapkan pembatasan
dua masa jabatan, masing-masing selama lima tahun.
Namun Abdoulaye menegaskan bahwa pembataan dua kali masa jabatan
tersebut tidak berlaku surut. Artinya, periode pertama Abdoulaye
dianggap dimulai tahun 2007, bukan tahun 2000. Pendapat
Abdoulaye pun didukung kelima hakim MA Senegal yang
notabene kelima hakim tersebut dipilih Abdoulaye.
Keputusan MA Senegal itu memicu unjuk rasa
besar. Jumat pekan lalu unjuk rasa terjadi setelah pengadilan
memutuskan Wade boleh mencalonkan diri dalam pemilihan.
(reuters/voa/Yusti)
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Perancang Lambang
Negara Republik Indonesia

S

kangnarada.wordpress.com

Ho ... oh!

S

eorang ajudan Presiden Clinton dari Amerika
lagi jalan-jalan di Jakarta. Karena bingung
dan tersesat, dia kemudian bertanya kepada
seorang penjual rokok, “Apa betul ini Jalan
Sudirman?”
“ Ho ... oh!” jawab si penjual rokok.
Karena bingung dengan jawaban tersebut dia kemudian
bertanya lagi kepada seorang Polisi yang sedang mengatur lalu
lintas “Apa ini Jalan Sudirman?” di jawab oleh Polisi “Betul!”
Karena bingung mendapat jawaban yang berbeda
akhirnya dia bertanya kepada Gus Dur yang waktu
itu kebetulan melintas bersama ajudan setianya, “Apa
ini Jalan Sudirman?” dijawab oleh Gus Dur “Benar!”
Bule itu semakin bingung saja karena mendapat
tiga jawaban yang berbeda. Lalu akhirnya dia bertanya
kepada Gus Dur lagi mengapa waktu tanya tukang rokok
dijawab “Ho ... oh!” lalu tanya Polisi dijawab “Betul!”
dan yang terakhir dijawab Gus Dur dengan kata “Benar!”
Gus Dur tertegun untuk sejenak lalu dia berkata
“Ooh begini, kalau Anda bertanya kepada tamatan SD maka
jawabannya adalah Ho... oh, kalau yang bertanya kepada
tamatan SMA maka jawabannya adalah betul, sedangkan kalau
yang bertanya kepada tamatan Universitas maka jawabannya
adalah benar!”
Ajudan Clinton itu mengangguk dan akhirnya bertanya,
“Jadi Anda ini adalah seorang sarjana?” Dengan spontan Gus
Dur menjawab, “Ho ... oh!”
Humor diatas dikutip dari news.okezone.com. Ketua MK
Mahfud dalam acara “Mengenang Dua Tahun Wafatnya Gus
Dur dengan Humor-Humor Gus Dur”, Senin (2/1) mengatakan
Gus Dur itu kalau memberi nasihat, kadang kala tidak secara
langsung, tetapi memberi cerita humor untuk dapat diambil
maknanya.
Jika Ajudan tersebut kembali menanyakan apakah Gus
Dur lulusan SD, kira-kira Gus Dur jawab apa ya? Hehehe…
(mh)
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iapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang
merangkum Pancasila? Lantas siapa pembuat lambang
negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, terlahir
dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung
Sultan Syarif Muhammad Alkadrie selaku Sultan Pontianak. Sultan
Hamid II lahir di Pontianak, 12 Juli 1913, berdarah IndonesiaArab dan pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri
beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan
dua anak, keduanya sekarang di Negeri Belanda.
Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk, Syarif
Abdul Hamid Alkadrie diangkat menjadi Menteri Negara Zonder
Porto Folio. Ketika itulah, ia ditugaskan Presiden Soekarno
merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari
transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung
(1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan
lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul
saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia
teringat ucapan Presiden Soekarno, hendaknya lambang negara
mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia,
sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam
lambang negara.
Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan
nama Panitia Lencana Negara yang bertugas menyeleksi usulan
rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada
pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung
Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet
tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua
rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid
II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima
pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II.
Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara Sultan Hamid II,
Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus
dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi
kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram
Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih
dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. (Nano
Tresna A./seperti dilansir dari www. cerita-unik.com)
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Mengurai Sifat Memaksa Hukum Sampai Artinya
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Di dalam kehidupan sehari-hari, memang
terdapat kaidah-kaidah dan norma-norma
yang menjadi ukuran kita boleh dan tidak
boleh melakukan sesuatu. Kaidah-kaidah
itu mengharuskan kita bertindak di dalam
masyarakat sedemikian rupa, sehingga
kepentingan orang lain dan kepentingan
bersama sedapat mungkin terlindungi.
Beberapa kaidah di masyarakat,
apakah itu kaidah agama, kesusilaan,
kesopanan
yang
bersama-sama
berkeinginan menyelenggarakan dan
perlindungan kepentingan orang dalam
masyarakat, menurut J van Kan dan
J.H. Beekhuis dalam buku Pengantar
Ilmu Hukum, yang diterjemahkan
Moh. O. Masdoeki dari Inleiding tot de
Rechtswetenschap, bahwa norma-norma
tersebut tidak cukup. Dari uraian diawal
bukunya inilah, ia menggambarkan
perbedaan kaidah hukum dengan kaidah
yang lain, sehingga kenapa kaidah hukum
diperlukan yang tidak terbatas kepada
kaidah agama, kesusilaan, kesopanan dan
lainnya.
Terdapat kepentingan-kepentingan
yang tidak teratur dari norma-norma
ini, tetapi kepentingan masyarakat
menghendaki adanya aturan. Tiada suatu
norma-norma ini yang mengharuskan
seseorang berjalan di sebelah kiri atau
kanan apabila berjalan di jalan raya. Tidak
pula norma-norma ini mengharuskan
pemecatan terhadap seorang karyawan
karena mencuri harus diberi sehelai
surat keterangan yang menyebutkan
atau tidak sebab-sebab pemecatannya.
Secara baik, J van Kan dan J.H. Beekhuis
menggambarkan
bahwa
monogami
diwajibkan dalam agama Kristen tetapi
pencatatannya sendiri tidak diwajibkan
oleh penguasa. ”Bukan tuntutan agama
ataupun kesusilaan,” tulisnya. Hal ini
sebagaimana dalam hukum Islam.
Hukuman dari norma agama

adalah di akhirat atau hukuman Tuhan
di dunia, sedangkan penyeselan diri jika
melanggar kaidah kesusilaan, kemudian
celaan dan pengasingan jika melanggar
kaidah kesopanan, bahwa kepentingan
masyarakat belum terlindungi. Apalagi jika
seseorang tidak memiliki rasa takut dan
berani melanggar kaidah-kaidah ini, maka
kepentingan yang ingin dilindungi normanorma non-hukum ini tidak tercapai.
Sifat Memaksa
Pada dasarnya norma hukum dan
lainnya melindungi hal sama. J van Kan
dan J.H. Beekhuis mengemukakan letak
perbedaannya adalah sifat memaksa dari
norma hukum. Jika sanksi norma lain
ini bisa dilaksanakan secara sukarela,

Judul		 : Pengantar Ilmu Hukum
(Inleiding tot de
Rechswetenshap)
Penulis		 : Prof. Mr. J van Kan dan
Prof. Mr. J.H. Beekhuis
Penerjemah : Mr. Moh. O. Masdoeki
Penerbit		 : PT. Pembangunan-Ghalia
Indonesia
Tahun		 : cet ke-10, 1983
Jumlah		 : 200 halaman.

atau tidak dikuti dan terbatas membekas
dalam jiwa, maka norma hukum harus
selalu dilaksanakan dan dipaksakan. ”Tata
hukum tidak mau menerima pelanggaran
kaidah-kaidahnya. Sedapat mungkin ia
memaksakan pelaksanaan kaidahnya,
walau keengganan dari orang yang
dikenakan kaidah itu.”
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Di dalam buku ini dikemukakan
contoh, jika seorang pelukis dipaksa
melukis atau seseorang diwajibkan dinas
militer tidak dipakasakan melakukan
kewajiban oleh norma hukum. Tata hukum
bisa memaksakan hal lain yang sedapat
mungkin yang dituju oleh kaidah hukum
atau menghapus akibat-akibat yang
dirugikan dari pelanggaran itu. Di dalam
buku ini menegaskan norma hukum tidak
menganjurkan, memperingatkan, atau
meyakinkan. ”Akan tetapi memerintahkan,
memaksa,” tegas penulis buku ini.
Namun, aturan yang sifatnya
memaksa ini diberikan catatan oleh
J van Kan dan J.H. Beekhuis, bukan
berarti sifatnya sewenang-wenang. Ada
beberapa hal menjadi tujuan dari hukum
ini adalah melindungi kepentingan orang
dalam masyarakat, tindakan-tindakan
tertentu tidak dapat diserahkan saja
kepada kehendak baik dari orang-orang
yang dilindungi. Paksaan, dikatakan
hanya sebagai alat, dan bukan tujuan,
paksaan yang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat bagi kepentingan yang ingin
dilindungi dari norma hukum ini.
Ada beberapa hal luar biasa yang
bisa terjadi, sehingga paksaan tidak
digunakan dalam uraian disini, sehingga
buku ini tidak tegas menjawabnya,
semisal jika pemangku kekuasaan
tertinggi dalam negara jika tidak
melaksanakan kewajibannya atau hukum
antar negara yang belum teratur dalam
pelaksanaanya.
Kemudian,
mengenai
tujuan
norma hukum yang membedakan dengan
kaidah lainnya, hukum lebih melindungi
kepentingan orang dalam masyarakat. Dan,
bisa terjadi tujuan norma hukum dengan
norma lain adalah sama. Kadang beberapa
norma ini memiliki kesamaan objek, yaitu
melindungi kepentingan sama, misalkan
tidak boleh membunuh juga menjadi
larangan semua norma tersebut. Yang
membedakan secara fundamental adalah
hakikatnya, misalkan norma hukum hanya
melihat kepentingan manusia, tetapi norma
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agama bisa karena berdasarkan Tuhan
menghendaki demikian dan pembedaan
lainnya.
Secara lebih mendalam dalam
pembahasan selanjutnya, J van Kan dan
J.H. Beekhuis mengemukakan pembagian
hukum dalam bab-bab selanjutnya.
Misalkan dijelaskan Hukum Perdata,
Hukum Peniagaan, Hukum Acara, Hukum
Pidana, Hukum Tatanegara, Hukum AntarNegara, Hukum Perdata Internasional,
dan Hukum Gereja. Pembahasan yang
dilakukan disamping tidak menunjuk
kepada norma negara tertentu, juga
dilengkapi
pengaturannya di negeri
Belanda. Oleh karenanya pembahasan
buku ini relevan bagi semua sistem hukum,
terutama negara-negara civil law system.
Selain pembahasan bidang hukum
tersebut, yang dapat dimasukkan kedalam
rumpun hukum publik (peraturan-peraturan
hukum yang diadakan untuk melindungi
kepentingan-kepentingan
masyarakat)
dan hukum perdata (peraturan-peraturan
hukum yang diadakan untuk melindungi
kepentingan-kepentingan perseorangan
dalam hubungan satu dengan yang
lain), juga terdapat pembagian lain
menurut penulis buku ini yang menjadi
bahan hukum khusus, misalkan Hukum
Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum
Sosial, Hukum Pajak dan sebagainya.
Sumber Hukum
Terkait pertanyaan dari manakah
datangnya kaidah hukum tersebut,
siapakah yang menetapkan peraturan yang
memaksa didalam masyarakat, buku ini
mengemukakan undang-undang/ kitab
undang-undang sebagai sumber utama,
tetapi juga yang lain, misalkan traktat,
dan sebagaimana ditunjukkannya di dalam
hukum perdata internasional, pengaturan
mengenai avarijgrosse yang mula-mula
berdasarkan kebiasaan pedagang yang
mengadakan kontrak-kontrak kemudian
berkali-kali diubah dalam sidang sarjana
dan para pedagang. Selanjutnya dalam
hukum antar negara, kebiasaan dan asas-

asas yang diterima oleh umum menjadi
sumber kaidah. Dalam hukum tata negara,
bentuk negara yang tidak tegas menyebut,
Belanda pada 1868 telah berubah dari
pemerintahan monarki kontstitusional
menjadi parlementer tanpa perubahan
Undang-Undang Dasar dan contoh bidangbidang lainnya.
Mengenai kebiasaan, menurut J van
Kan dan J.H. Beekhuis, bukanlah hukum
yang ditunjuk undang-undang, tetapi
kebiasaan diluar undang-undang dan
bisa jadi kebiasaan dikemudian hari yang
belum menjadi kebiasaan. Hal-hal terkait
selain sumber hukum undang-undang
dijelaskan dengan panjang lebar di buku
ini.
Selanjutnya hal yang menarik bahwa
ia banyak mengemukakan bagaimana
hakim menetapkan arti hukum, terikat atau
tidaknya hakim dengan undang-undang,
dan apakah hakim dapat menetapkan arti
sebenarnya dari kaidah-kaidah hukum
bagi hal konkrit dalam kebebasan, apakah
hakim dapat membentuk hukum dan
lain sebagainya. Contohnya, di buku ini
mengatakan kebebasan hakim adalah
dalam ikatan. Terikatnya hakim dengan
undang-undang tidak dapat disamakan
dengan warga negara biasa. Jika ada warga
negara melanggar bisa ditegakkan, maka
seorang hakim harus diselesaikan sendiri.
Kata ”ikatan” harus diganti ”kehormatan”
terkait hakim.
Kemudian sebelum masuk bab
akhir ia menguraikan hal-hal yang
mendorong hukum, khususnya terkait
keadilan dan lainnya. Akhirnya di bab
akhir buku ini mengurai tiga arti hukum
yang seringkali menimbulkan perdebatan.
Jika dalam buku-buku lain membahas arti
atau definisi hukum diawal pembahasan,
maka dalam buku ini justru diletakkan
di belakang. Mungkin penulis ini ingin
menghantarkan masalah definisi setelah
pembaca memhami hal-hal yang lebih
dulu dibentangkan oleh penulis buku ini.

PUSTAKA

Oligarki: Penyakit Dalam Demokrasi
Oleh Muhammad Shofa Mughtanim
Pengelola Rumah Baca PesMa Daarun Najaah IAIN Walisongo Semarang

B

anyak
orang
menilai
demokrasi Indonesia saat
ini disfungsional. Alasanya,
sebagai prinsip sebuah sistem
sosial dan politik, seharusnya demokrasi
mampu memberikan solusi terbaik bagi
perbaikan tatanan masyarakat Indonesia.
Kemajemukan Indonesia pun dianggap
sebagai modal berharga bagi pembangunan
demokrasi, sekalipun demokrasi bukanlah
hal baru dalam perjalanan bangsa
Indonesia.
Namun,
dalam
kenyataannya
harus diakui bersama bahwa demokrasi
menimbulkan banyak kegamangan dan
kecemasan. Jika demokrasi adalah peaceful
resolutin on conflict, justru orang melihat
semakin meningkatnya penyelesaian
konflik melalui cara-cara yang tidak
demokratis, seperti penggunaan mob
politics dan money politics. Perkembangan
seperti itu jelas merupakan fenomena
yang tidak nyaman bagi Indonesia sebagai
negara demokrasi. Konflik domestik yang
terjadi pada berbagai level dan segmen
masyarakat pun sama sekali tidak kondusif
bagi penciptaan dan pengembangan
kebudayaan politik demokratis, apalagi
untuk menumbuhkan keadaban demokratis
(democraty civility).
Mengupas secara kritis problem
yang boleh dikatakan bersifat universal
itu, Jeffrey Winters memaparkan adanya
kerancuan konseptual tentang oligarki.
Baginya, demokrasi dan oligarki tidak
saling meniadakan, tapi justru dapat
berkohabitasi seperti yang berlangsung
di Indonesia saat ini. Ia menilai bahwa
konsentrasi dan pertahanan kekayaan
oleh oligarki itu penting untuk memahami
gerak politik sepanjang sejarah. Karena
bagaimanapun juga, demokrasi merupakan
tempat yang nyaman bagi perkembangan
oligarki.

Sebenarnya,
perbedaan
yang
menonjol antara oligarki dan demokrasi
ada pada kepentingan siapa yang diwakili
dan diperjuangkan. Pada oligarki yang
didahulukan adalah kepentingan para
pemegang
kekuasaan.
Aristoteles
menyebutnya
sebagai
pemerintahan
segelintir orang yang bertujuan untuk
memenuhi
kepentinganya
sendiri.
Sementara pada demokrasi kepentingan
yang didahulukan adalah kepentingan
orang banyak, tanpa melihat apakah orang
tersebut konstituennya atau bukan.
Pemahaman atas oligarki itu
ternyata terus berkembang sejalan dengan
perkembangan
sistem
pemerintahan
negara. Kekuasaan yang terpusat dalam
pemerintahan satu partai, seperti Kuba,
Uni Soviet, Cina, dan beberapa negara
komunis lainya, termasuk Inggris (prinsip
the winner takes all) dianggap sebagai
pemerintahan oligarkis. Bahkan sosiolog
Jerman Robert Michels mengajukan
postulat bahwa oligarki merupakan
hukum besi di setiap negara. Dalam suatu
negara maupun organisasi manapun,
secara alamiah kekuasaan akan jatuh pada
seorang pemimpin yang mendorongnya
menjadi birokratis. Hal inilah yang
menjadikan kekuasaan oligarkis yang ada
dalam partai secara otomatis akan terbawa
dalam pemerintahan, tak peduli apakah
partai tersebut berkuasa melalui pemilu
atau melalui jalur revolusi.
Rezim Oligarkis Indonesia
Dalam
perkembanganya,
pemerintahan oligarkis pernah terjadi
di Indonesia pasca rezim Soeharto.
Namun, banyak pihak menilai saat itu
oligarki menjadi lebih rumit dari pada
masa orde barunya. Oligarki tidak hanya
berkembang pesat di pusat dan daerah,
melainkan juga mengakar kuat dalam
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plutokrasi. Jalinan kekuasaan inilah
yang kerap disebut sebagai model politik
kartel, suatu sistem pemerintahan yang
berada di tangan sekelompok orang kaya.
Kebijakan dibuat hanya untuk mencapai
keuntungan finansial sendiri, bahkan
sampai pada tindakan proteksionis bisnis
demi menghancurkan pesaing. Hal inilah
yang menjadi kritikan keras Winters atas
rezim Soeharto saat itu. Ia menilai rezim
oligarki Soeharto hanya menciptakan
negara predator (predatory state) yang
menjadikan para pejabat sebagai raja
dengan kekayaan yang berlimpah.
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PUSTAKA
Kelompok-kelompok ini yang
kemudian
bertransformasi
menjadi
predator baru, menggantikan rezim
predator Soeharto. Kelompok bisnis politik
keluarga inilah yang menguasai sentrasentra pemerintahan dan legislatif, baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten. Tak
ayal, kekuatan ini mampu membentuk
oligarki baru semacam plutokrasi dari
kalangan keluarga. Meskipun sistemnya
memungkinkan siapa saja dapat duduk di
dalam kekuasaan, namun pada praktiknya
sebagian besar kapitalislah yang berkuasa,
baik melalui bisnis maupun melalui
birokrasi yang memperoleh kekayaannya
melalui pratik rente.
Winters mencoba menganalisis
bagaimana perkembagan bisnis politik saat
itu. Mengapa ditengah krisis ekonomi yang

melanda, justru sistem pasar global menjadi
lebih kuat seiring dengan meningkatnya
para kapitalis. Berbagai kasus korupsi
yang menjerat para pejabat daerah pun
menunjukkan betapa mudahnya sebuah
wewenang dimanipulasi. Kekuasaan
tingkat lokal dibagi-bagi di tangan para
pengusaha kaya dan para birokrat kaya
hasil bisnis politik rente (rent seeking).
Dalam kondisi seperti itu, kekuatan uang
mampu mengubah segalanya.
Memangkas dan menghilangkan
oligarki dan plutokrasi memang bukan
perkara mudah. Jika mengacu pada tesis
Robert Michels tindakan itu merupakan
pekerjaan mustahil, karena merupakan
keniscayaan yang melekat dalam diri
institusi maupun organisasi. Meskipun
demikian, format baru dalam politik

diharapkan mampu menekan potensipotensi oligarki predatorian untuk
berkembang.
Lewat buku setebal 488 halaman
ini, pembaca akan menemukan pandangan
Winters mengenai oligarki yang didukung
dengan teori canggih dan penguasaan
kepustakaan yang luas. Perjalanan
menyambangi aneka perwujudan oligarki
dari Roma kuno dan negara zaman
pertengahan Eropa sampai para diktator
zaman modern di Filipina dan Indonesia
juga dikupas secara menarik. Kalau
dianggap bahwa oligarki itu bentuk
politik pra modern, Winters secara tegas
menunjukkan bagaimana oligarki juga
berada pada inti politik kapitalis modern
seperti Amerika Serikat dan Singapura.

Peradilan Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda
Oleh Iskandar Muda
Dosen Tetap Universitas Malahayati & Dosen Luar Biasa IAIN Raden Intan Lampung

A

ceh senantiasa menjadi topik
kajian yang menarik bagi
para sarjana dan peneliti dari
berbagai dimensi, termasuk
politik, ekonomi, sejarah, sosial, agama,
dan budaya. Dimensi kesejarahannya yang
menonjol di kawasan ini mempertegas
peran penting masyarakat Aceh dalam
sejarah umat manusia. Terlebih-lebih
sewaktu kerajaan Aceh dipimpin oleh
Sultan Iskandar Muda yang terkenal arif
dan bijaksana, di bawah pemerintahannya
negeri Aceh aman dan makmur.
Pada waktu Iskandar Muda naik takhta,
musuh itu bermacam-macam wajahnya.
Di Sumatera sendiri pengawasan harus
diadakan atau dipertahankan atas pelabuhanpelabuhan dagang saingannya yang selalu
siap memberontak, yaitu Pasai, Pidir, Tiku,
Pasaman, Deli, Aru; apabila bebas, mereka
tak sabar lagi menyandang beban dan tidak
suka mengangkut ke Aceh lada yang mereka
hasilkan dan yang sebenarnya dapat mereka
jual dengan harga yang baik.
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Judul Buku : Kerajaan Aceh Zaman Sultan
Iskandar Muda (1607-1636)
Pengarang : Denys Lombard
Penerbit		 : Kepustakaan Populer
Gramedia
Tahun Terbit : Cetakan ke-3, Desember 2008
Jumlah		 : 405 halaman

Di
seberang
selat,
negaranegara Semenanjung-lah yang harus
diperhitungkan, terutama Malaka yang
sudah seabad lamanya dipegang oleh
bangsa Portugis. Dari benteng yang
mereka dirikan di tempat istana Sultan
dulu, mereka mengawasi bagian barat kota,
karena di sana masih berjubelan berbagai
masyarakat Asia yang hidup terbagi atas
kampung-kampung. Pelabuhannya masih
makmur dan menghasilkan kekayaan dari
bea cukainya, tetapi tak sepesat dahulu
karena iramanya surut. Pelaut Islam lebih
suka pergi ke Aceh, dan saingan-saingan
lain dari bangsa Inggris dan Belanda datang
dari Eropa dengan tekad mengusir mereka.
Lalu, terutama sejak tahun 1580, Portugal
telah digabung dengan Spanyol dan raja
Felipe tak mengindahkan pelabuhan
dagang yang jauh itu, yang telah tegak
tanpa orang Spanyol. Pertolongan berupa
tenaga manusia dan uang tidak selalu
datang dengan segera, juga tidak sebanyak
yang diperlukan.
Meskipun begitu Malaka bertahan;
maka Aceh yang menyadari betapa ia
tak berkuasa dalam hal ini, mencoba
mencari pangkalan-pangkalan lain di
Semenanjung untuk menguasai selatselat. Yang bisa menjadi korbannya tidak
kurang. Umpamanya Batu Sawar, ibu kota
sementara tempat Sultan-sultan Johor
melangsungkan hidup mereka dengan
senang sejak Malaka direbut dari tangan
mereka. Kota itu bagus letaknya, kaya
manusia, kaya logam mulia. Ada Kedah
yang Sultannya menguasai perkebunan
lada di Langkawi dan yang pelabuhannya
merupakan titik pertemuan yang penting.
Ada pula Pahang yang sampai tahun 1641
menjadi kaya berkat pengangkutan yang
dilaksanakan dengan tenaga manusia dari
Malaka melalui lembah-lembah di tengahtengah Semenanjung.
Dalam pada itu jelaslah bahwa
masa Iskandar Muda merupakan masa
kebanggaan dan kamegahan Aceh, tidak

hanya dalam pangaruh dan kekuasaan
tapi juga di bidang peradilan. Di bawah
pemerintahannya rupanya ada empat
macam lembaga pengadilan di Aceh,
yaitu: perdata, pidana, agama dan niaga.
Pertama, pengadilan perdata itu
diadakan setiap pagi kecuali pada hari
Jum’at di sebuah balai (Bali) besar dekat
mesjid utama. Yang mengetuainya salah
seorang dari orang kaya yang paling
berada. Kegiatan pengadilan perdata
ini misalnya dalam hal perkawinan,
pengadilan telah mencampurinya dengan
memberikan surat pengakuan.
Kedua, di balai lain ke arah gerbang
istana terdapat tempat peradilan pidana.
Beberapa orang kaya bergantian menjadi
ketuanya. Mengenai undang-undang yang
diterapkan tidak diketahui apa-apa, tetapi
cara-cara pemeriksaan dan hukuman yang
dijatuhkan cukup keras. “Ujian Tuhan”
dilakukan dan menurut Bustan us-Salatin
baru dihapuskan semasa pemerintahan
Iskandar Tani. Ujian semacam itu juga
berlaku di Siam pada zaman yang sama.
Hukuman yang paling lazim ialah
pukulan rotan yang “bisa dihindari dengan
uang mas”, artinya dengan membayar
denda dan dengan menyogok algojo. Jika
kesalahannya lebih besar, maka orang yang
dihukum akan kehilangan sebagian dari
tubuhnya: mata dicungkil, hidung, telinga
bahkan anggota badan dipancung atau
dipenggal. Dalam hal yang belakangan
ini, yang dipenggal kaki atau tangan, lalu
buntungnya segera dicelupkan ke dalam
air dingin dan dibalut dengan “kantung
kulit” yang menghentikan perdarahan.
Dalam hal ini pun barang siapa membayar
algojonya, akan dipenggal dengan cara
yang lebih rapi dan lebih cepat. Para
penjelajah keheranan melihat betapa cepat
orang yang disiksa itu sembuh dan betapa
mereka, setelah menjalani hukuman,
diterima kembali di dalam masyarakat
dan kehormatan mereka sepenuhnya pulih
di mata sesama warganya. Akan tetapi

dikatakan juga bahwa dari orang cacat
itu ada yang dibuang ke Pulau Waih dan
hidup sengsara.
Jika kejahatan dihukum mati, maka
si terhukum disulakan, yaitu dalam hal
orang kecil, karena orang terkemuka
menjalani hukuman mati dengan cara yang
lebih “sopan”. Mereka ditempatkan di
ladang luas yang tertutup, diberi semacam
sabit besar sebagai senjata dan dengan
demikian harus membela diri seorang diri
melawan segerombolan penyerang — yang
pada umumnya terdiri atas sanak saudara
keluarga yang dirugikan (terutama dalam
hal zina). Maka mereka masih mempunyai
harapan — harapan yang rupanya kosong
belaka — bisa menyelamatkan diri.
Baiklah dicatat bahwa keempat
“merinyu atau sersan mayor” yang
tugasnya menjaga ketertiban di keempat
daerah kota masing-masing tidak selalu
membawa si tertuduh ke pengadilan
yang khidmat dan umum itu, tetapi dapat
menghukum penjahat, pelaku pencurian
kecil-kecilan yang tertangkap basah hingga
diikat pada tiang hukuman dan dikenakan
denda.
Ketiga,
adapun
kedua
cara
pengadilan lainnya hanya memeriksa
perkara khusus. Kadi atau uskup
memimpin suatu pengadilan yang meliputi
mereka yang melanggar agama. Mungkin
kekuasaan pengadilan itu diperkuat
oleh Iskandar Muda yang ingin supaya
dipatuhi aturan-aturan akhlak dan perilaku
keagamaan yang baik, yang menurut
Bustan us-Salatin ditegakkan olehnya
(larangan main judi dan minum keras).
Keempat, pada akhirnya di dekat
pelabuhan, di “Alfandegue” ada “balai
tempat diselesaikan segala perselisihan
antara pedagang, baik yang asing
maupun yang pribumi”. Pengadilan
ini diketuai “orang kaya Laksamana
yang boleh dianggap sama dengan wali
kota”. Sejumlah besar sida-sida sibuk
melaksanakan perintahnya.
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Kamus Hukum

Kamus Hukum
“Money Politics” (1)

M

oney politics atau biasa
disebut dengan politik
uang sering dikatakan dan
muncul dalam berbagai
pemberitaan. Data pengawasan yang
dilakukan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu), maupun
fakta hukum di
Mahkamah Konstitusi, mengklasifikasikan
politik uang masuk sebagai bentuk
pelanggaran pidana pemilu. Tetapi
bagaimana ruang lingkup dan pengertian
money
politics
belum
terdapat
keseragaman unsur-unsur tindak pidana
pemilu tersebut.
Dalam pemahaman umum, politik
uang dimaknai secara luas. Misalkan
saja artikel Ramlan Surbakti, “Politik
Uang dalam Pilkada” (Kompas, 2/4),
mengatakan potensi money politics dalam
penyelenggaraan pemilukada secara
langsung dapat diidentifikasi, yaitu:
Pertama, untuk dapat menjadi calon
diperlukan “sewa perahu”, baik yang
dibayar sebelum atau setelah penetapan
calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah
sewa yang harus dibayar diperkirakan
cukup besar jauh melampaui batas
sumbangan dana kampanye yang

86

KONSTITUSI Januari 2012

ditetapkan
dalam UU, tetapi tidak
diketahui dengan pasti karena berlangsung
di balik layar.
Kedua, calon yang diperkirakan
mendapat dukungan kuat, biasanya
incumbent, akan menerima dana yang
sangat besar dari kalangan pengusaha
yang memiliki kepentingan ekonomi di
daerah tersebut. Jumlah uang ini juga
jauh melebihi batas sumbangan yang
ditetapkan UU. Karena berlangsung di
balik layar, maka sukar mengetahui siapa
yang memberi kepada siapa dan berapa
besarnya dana yang diterima.
Ketiga, untuk kabupaten/ kota
yang jumlah pemilihnya sekitar 10.000
sampai dengan 100.000 pemilih, tetapi
wilayahnya memiliki potensi ekonomi
yang tinggi, pengusaha yang memiliki
kepentingan ekonomi di daerah tersebut
bahkan dapat menentukan siapa yang
akan terpilih menjadi kepala daerah.
Dengan jumlah dana yang tidak terlalu
besar, sang pengusaha dapat memengaruhi
para pemilih memilih pasangan calon
yang dikehendakinya melalui “perantara
politik” yang ditunjuknya di setiap desa.
Keempat, untuk daerah dengan

tiga atau lebih pasangan calon bersaing,
perolehan suara sebanyak lebih dari 25
persen dapat mengantarkan satu pasangan
calon menjadi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih. Dalam situasi
seperti ini, penggunaan uang memengaruhi
pemilih melalui “perantara politik” di
setiap desa/ kelurahan mungkin menjadi
pilihan “rasional” bagi pasangan calon.
Kemudian Teten Masduki dalam
artikelnya berjudul “Pilkada Rawan Politik
Uang” (Kompas, 11/2/05), menunjukkan
ada empat moda korupsi pemilu yang
bertemali dengan politik uang, yaitu
beli suara (vote buying), beli kandidat
(candidacy buying), manipulasi pendanaan
kampanye dan manipulasi administrasi
dan perolehan suara (administrative
electoral corruption). Dalam tulisan ini
ingin menunjukkan bahwa politik uang
tidak hanya membeli suara pemilih, akan
tetapi juga yang lain misalkan membeli
kandidat sebagai model baru dan bentukbentuk lainnya.
Selanjutnya, dalam artikelnya lain
“Politik Uang dan Pemenangan Pemilu”
(Kompas, 2/7/04), modus politik uang
bisa dilakukan dalam semua tahapan

Kamus Hukum
baik dengan pembagian uang atau yang
lain. Diyakininya pembagian uang ini
dilakukan secara terbuka, akan tetapi
praktik tidak langsung sesungguhnya jauh
lebih luas dan besar nilainya, biasanya
dengan bentuk mencari dukungan tokoh
dan pemuka agama yang berpengaruh
untuk menggiring pemilih dan berlangsung
secara tertutup.
Topo Santoso dan Didik Supriyanto,
dalam Mengawasi Pemilu Mengawal
Demokrasi (2004) menyebutkan bahwa
money politics dalam makna luas tidak
hanya tindak pidana suap menyuap,
tetapi berhubungan dengan segala
macam pelanggaran menyangkut dana di
dalam konteks politik (termasuk masalah
kepartaian dan pemilihan umum). Di
dalam buku para penulis ini hanya
menunjuk masalah dana partai politik,
dana kampanye yang melanggar ketentuan
yang dapat dikategorikan sebagai politik
uang, di samping dua tindak pidana yaitu
suap-menyuap yang sudah banyak kita
kenal.
Selanjutnya Mulyana Kusuma
dalam Kata Pengantar untuk buku Uang
dan Kekuasaan dalam Pemilu 1999 (2000),
menyebutkan bentuk money politics yaitu:
Pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan
wewenang berupa penggunaan keuangan
negara untuk tujuan keuntungan langsung
atau tidak langsung partai politik tertentu.
Fasilitasi partai politik tertentu dan pejabat
publik secara melawan hukum yang dapat
dinilai dengan uang termasuk kategori ini.
Kedua, penyaluran dana secara melawan
hukum dalam kerangka “bujukan politik”
(political seduction) terhadap orang,
kelompok atau organisasi, untuk mencapai
kemenangan partai politik tertentu.
Ketiga, pemberian uang dan di sisi lain
penerimaan uang yang bertujuan secara
tidak sah mempengaruhi proses-proses
dalam pemilu seperti penentuan caleg,
pemungutan dan penghitungan suara,
termasuk penetapan hasil pemilu.
Sedangkan
jika
melihat
rumusan politik uang dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, baik
ruang lingkup perbuatannya maupun

pelakunya ditentukan sangat terbatas.
Rumusan Pasal 82 UU No.32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan, ”Pasangan calon dan/atau
tim kampanye dilarang menjanjikan dan/
atau memberikan uang atau materi lainnya
untuk mempengaruhi pemilih, dan jika
terbukti berdasar putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai
pasangan calon oleh DPRD.
Ketentuan lain UU ini menyebutkan,
”Setiap orang yang dengan sengaja
memberi atau menjanjikan uang atau
materi lainnya kepada seseorang supaya
tidak menggunakan hak pilihnya, atau
memilih pasangan calon tertentu, atau
menggunakan hak pilihnya dengan cara
tertentu sehingga surat suaranya menjadi
tidak sah, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Sedangkan jika mengacu Pasal 84
UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 84
ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksana,
peserta, dan petugas kampanye dilarang:
….j. menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya kepada peserta
kampanye. Kemudian dalam Pasal
87 menyebutkan, “Dalam hal terbukti
pelaksana kampanye menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya
sebagai imbalan kepada peserta kampanye
secara langsung ataupun tidak langsung
agar: a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. menggunakan hak pilihnya dengan
memilih Peserta Pemilu dengan cara
tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu
tertentu; d. memilih calon anggota DPR,
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota
tertentu; atau e. memilih calon anggota
DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini.
Di
dalam
Penjelasan
Pasal
87 menyebutkan, “Yang dimaksud
menjanjikan atau memberi adalah

inisiatifnya berasal dari pelaksana
kampanye yang menjanjikan dan
memberikan
untuk
mempengaruhi
pemilih. Yang dimaksud materi dalam
pasal ini tidak termasuk barang-barang
yang merupakan atribut kampanye pemilu,
antara lain kaos, bendera, topi dan atribut
lainya.”
Kemudian Pasal 88 menyatakan,
“Putusan
pengadilan
yang
telah
mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 yang dikenai kepada pelaksana
kampanye yang berstatus sebagai calon
anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota, dan DPD digunakan
sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan
KPU kabupaten/kota untuk mengambil
tindakan berupa: a. pembatalan nama calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota dari daftar calon
tetap; atau b. pembatalan penetapan calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon
terpilih.
Selain itu, Pasal 218 ayat (1)
menyebutkan “Penggantian calon terpilih
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila
calon terpilih yang bersangkutan: a.
meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c.
tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau
DPRD kabupaten/kota; atau d. terbukti
melakukan tindak pidana Pemilu berupa
politik uang atau pemalsuan dokumen
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
Kemudian jika telah ditetapkan KPU,
maka keputusan/ penetapan tersebut batal
demi hukum dan calon terpilih diganti
dengan calon dari daftar calon tetap
Partai Politik Peserta Pemilu pada daerah
pemilihan yang sama berdasarkan surat
keputusan pimpinan partai politik yang
bersangkutan. Sedangkan, calon terpilih
anggota DPD diganti dengan calon yang
memperoleh suara terbanyak berikutnya.
Kemudian KPU, KPU provinsi, atau KPU
kabupaten/kota menetapkan calon anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
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kabupaten/kota sebagai calon terpilih
pengganti dengan keputusan KPU, KPU
provinsi, atau KPU kabupaten/kota.
Dan, Pasal 265 menyebutkan,
“Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan perbuatan curang untuk
menyesatkan seseorang atau dengan
memaksa atau dengan menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya
untuk memperoleh dukungan bagi
pencalonan anggota DPD dalam Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
dipidana penjara paling singkat 12 (dua
belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh
enam) bulan dan denda paling sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).”
Selanjutnya Pasal 274 menyatakan,
“Pelaksana kampanye yang dengan sengaja
menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan kepada
peserta kampanye secara langsung ataupun
tidak langsung agar tidak menggunakan
haknya untuk memilih, atau memilih
Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan
haknya untuk memilih dengan cara
tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dan denda paling
sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).”
Pasal 286 kemudian menyatakan,
“Setiap orang yang dengan sengaja pada
saat pemungutan suara menjanjikan
atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada pemilih supaya tidak
menggunakan hak pilihnya atau memilih
Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan
hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga
surat suaranya tidak sah, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 12 (dua
belas) bulan dan paling lama 36 (tiga
puluh enam) bulan dan denda paling
sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).”
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Selanjutnya mengenai Pemilu
Presiden, Pasal 41 ayat (1) UU No.42
Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden
menyatakan bahwa pelaksana, peserta,
dan petugas Kampanye dilarang: ….j.
menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya kepada peserta Kampanye.
Penjelasan huruf j menyatakan yang
dimaksud “menjanjikan atau memberi”
adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana
Kampanye yang menjanjikan dan
memberikan
untuk
mempengaruhi
Pemilih. Yang dimaksud “materi” dalam
pasal ini tidak termasuk barang-barang
yang merupakan atribut Kampanye, antara
lain kaos, bendera, topi dan atribut lainya.
Selanjutnya Pasal 45 menyatakan bahwa
pelanggaran atas larangan pelaksanaan
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5)
merupakan tindak pidana Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.
Kemudian Pasal 215 menyatakan,
“Setiap pelaksana Kampanye yang dengan
sengaja menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya sebagai
imbalan kepada peserta Kampanye
secara langsung ataupun tidak langsung
agar tidak menggunakan haknya untuk
memilih, atau memilih Pasangan Calon
tertentu, atau menggunakan haknya untuk
memilih dengan cara tertentu sehingga
surat suaranya tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf
j, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dan denda paling
sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).”
Pasal 232, “Setiap orang yang
dengan sengaja pada saat pemungutan
suara menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya kepada Pemilih
supaya tidak menggunakan hak pilihnya
atau memilih Pasangan Calon tertentu
atau menggunakan hak pilihnya dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya
tidak sah, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan

paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan
dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).”
Dengan rumusan berbagai peraturan
diatas, tindak pidana pemilu money politics
hanya mencakup tahapan-tahapan terbatas:
kampanye dan pemungutan suara serta
pada tahapan pencalonan untuk anggota
DPD, padahal politik uang dapat dilakukan
jauh-jauh hari. Sedangkan dari sisi bentuk
money politics memang mencakup tidak
hanya memberi dalam bentuk uang, tetapi
juga bentuk materi lain atau janji. Kemudian
dari sisi pelaku, belum menjangkau badan
hukum atau pelaku yang tidak tercatat
sebagai pelaksana kampanye, meskipun
di sini ditegaskan inisiatifnya berasal dari
pelaksana kampanye. Selain hal yang
sudah lazim ini, mengenai pendanaan
politik atau dana kampanye sudah diatur
tetapi belum menegaskan mana yang
termasuk politik uang.
Jika melihat beberapa fakta yang
dianggap terbukti di persidangan MK,
membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) yang terjadi di seluruh kecamatan,
Mahkamah menilai, pembayaran PBB
tersebut oleh karena terkait Pemilukada
yang melibatkan aparatur pemerintahan,
merupakan bentuk praktik politik uang
(money politic) (Putusan No. 191/
PHPU.D-VIII/2010).
Beberapa putusan MK juga
menunjukkan pelaku money politics
tidak hanya siapa yang terdaftar dalam
tim sukses pasangan calon, tetapi pelaku
money politic s termasuk apabila barang
atau uang yang digunakan berasal dari
pihak pasangan tertentu. Selanjutnya,
pemberian uang dari pasangan tertentu
kepada Imam Masjid meskipun bukan
untuk dibagikan kepada pemuda masjid
melainkan pembangunan masjid, dan
dilakukan menjelang Pemilukada Putaran
Kedua, MK memasukkan termasuk politik
uang (Putusan Nomor 158/PHPU.DVIII/2010). (Miftakhul Huda)

Catatan MK
Corporate Culture
Lembaga Peradilan
(Bagian pertama dari dua tulisan)

Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

L

embaga peradilan merupakan
salah satu lembaga yang saat ini
banyak mendapat sorotan dari
masyarakat karena dianggap
belum mampu menjalankan fungsi
menegakkan hukum dan keadilan. “Mafia
peradilan” adalah istilah yang digunakan
untuk menyebut bagaimana mahal dan
rumitnya berurusan dengan dunia peradilan.
Masyarakat banyak dikecewakan dengan
putusan pengadilan yang dirasakan tidak
adil, sehingga wibawa pengadilan semakin
lama cenderung menurun.
Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, telah dilakukan berbagai upaya
peningkatan kinerja lembaga peradilan
yang bertujuan untuk mewujudkan
lembaga peradilan yang transparan,
akuntabel dan berkualitas dalam bentuk
putusan pengadilan yang memihak kepada
kebenaran dan keadilan. Namun berbagai

upaya tersebut hingga saat ini dipandang
banyak pihak masih belum menampakkan
hasil yang menggembirakan.
Salah satu penyebabnya adalah
upaya yang dilakukan tersebut belum
menyeluruh terhadap setiap komponen
dalam lembaga peradilan. Berbagai
sorotan dan tuntutan hanya tertuju kepada
hakim sebagai figur utama dalam lembaga
peradilan. Padahal, pelaksanaan tugas
hakim dalam lembaga peradilan didukung
oleh penyelenggara administrasi umum
dan administrasi yustisial, yaitu sekretariat
dan kepaniteraan.
Satjipto Rahardjo dalam buku Sisi
Lain dari Hukum Di Indonesia (2005)
menyatakan bahwa sebaiknya melihat
pengadilan sebagai suatu masyarakat
tersendiri.
Pengadilan
memiliki
lingkungan wilayahnya sendiri, yang di
dalamnya berlangsung proses yang khas

dengan aktor-aktor tertentu pula. Lembaga
peradilan adalah suatu organisasi yang di
dalamnya terdapat beberapa komponen
yang melaksanakan dan mendukung tugas
dan wewenang lembaga tersebut. Dalam
organisasi lembaga peradilan, paling
tidak terdapat dua komponen utama, yaitu
hakim yang menjalankan fungsi utama
memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara; dan komponen pendukung yaitu
pelaksana tugas administrasi umum dan
pelaksana tugas administrasi yustisial yang
mendukung terlaksananya fungsi lembaga
peradilan.
Upaya peningkatan kinerja lembaga
peradilan sebagai suatu organisasi juga
harus dilakukan meliputi berbagai aspek.
Salah satu aspek yang belum banyak
mendapat perhatian adalah masalah
corporate culture atau budaya organisasi.
Dalam tulisan ini pembahasan budaya
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organisasi lembaga peradilan dikhususkan
pada budaya organisasi penyelenggara
administrasi umum dan administrasi
justisial di lembaga peradilan.
Peran penyelenggara administrasi
umum dan administrasi yustisial fungsi
lembaga peradilan adalah sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman dalam suatu
negara. Lembaga peradilan memegang
kekuasaan untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu tindakan pelanggaran
hukum dan memutus sengketa yang terjadi
antar individu dan atau badan hukum, atau
menilai suatu produk hukum. Putusan
lembaga peradilan diharapkan dapat
mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan,
kepastian hukum, dan ketertiban. Ketiga
tujuan tersebut sangat penting artinya
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa,
dan
bernegara,
serta
menyangkut harkat kehidupan seseorang.
Agar pengadilan dapat memberikan
putusan yang adil, maka lembaga
peradilan harus merdeka, mandiri, dan
bebas dari tekanan apa pun dan pihak
mana pun (impartial). Keadilan hanya
dapat dinikmati oleh setiap anggota
masyarakat jika proses perkara dan
beracara dapat diselenggarakan dengan
biaya yang terjangkau oleh setiap anggota
masyarakat. Agar putusan pengadilan
dapat memberikan kepastian hukum
dan ketertiban, maka proses perkara dan
beracara harus dapat dilakukan dalam
waktu yang singkat dan terukur.
Untuk
mewujudkan
lembaga
peradilan yang merdeka, bersih, dengan
proses berperkara yang cepat dan murah
tersebut, sangat tergantung pada proses
yang terjadi di lembaga peradilan itu sendiri
sebagai suatu organisasi, baik komponen
utama, yaitu hakim yang memeriksa,
mengadili, dan memutus, maupun
komponen pendukung yang menyiapkan
proses persidangan mulai dari menerima
permohonan
hingga
penyampaian
putusan. Komponen pendukung dalam hal
ini melaksanakan tugas administrasi baik
administrasi umum maupun administrasi
yustisial. Kualitas kinerja suatu lembaga
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peradilan tidak dapat dilepaskan dari
kinerja organisasi pendukung lembaga
peradilan tersebut.

Beberapa kasus juga
menunjukkan bahwa
praktek “mafia peradilan”
menjadi sulit diberantas
dan tetap tumbuh subur
karena praktik tersebut
tidak hanya dilakukan
oleh hakim, tetapi telah
menjadi budaya di tubuh
organisasi lembaga
peradilan, termasuk di
kalangan penyelenggara
administrasi umum dan
administrasi justisial.
Oleh karena itu, upaya
peningkatan kinerja
lembaga peradilan juga
harus menyentuh pada
aspek budaya organisasi
pada level penyelenggara
administrasi umum dan
administrasi justisial.
Beberapa kasus juga menunjukkan
bahwa praktek “mafia peradilan” menjadi
sulit diberantas dan tetap tumbuh subur
karena praktik tersebut tidak hanya

dilakukan oleh hakim, tetapi telah
menjadi budaya di tubuh organisasi
lembaga peradilan, termasuk di kalangan
penyelenggara administrasi umum dan
administrasi justisial. Oleh karena itu,
upaya peningkatan kinerja lembaga
peradilan juga harus menyentuh pada
aspek budaya organisasi pada level
penyelenggara administrasi umum dan
administrasi justisial.
Paling tidak terdapat tujuh variabel
yang berpengaruh terhadap keberhasilan
suatu organisasi. Tujuh variabel tersebut
adalah strategi (strategy) dan struktur
(structure) yang merupakan hardware of
organization, gaya (style), sistem (system),
pegawai (staff), kemampuan (skill), dan
budaya organisasi (shared values) yang
merupakan software of organization.
Dari ketujuh variabel tersebut yang
masih jarang diperhatikan dan dikelola
dengan baik dalam upaya reformasi
lembaga peradilan adalah masalah budaya
organisasi (corporate culture).
Budaya organisasi merupakan
perspektif baru dalam teori organisasi yang
muncul bersamaan dengan studi perilaku
organisasi kontemporer yang berkembang
dari ilmu manajemen dan ilmu psikologi
industri dan organisasi. Studi tersebut
memahami organisasi sebagai miniatur
dari masyarakat dengan berbagai aspeknya
yang khas. ***
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara Karya)
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