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M

ajalah KONSTITUSI kembali hadir di tengah-tengah
pembaca. Edisi April 2012 menampilkan beragam berita
dan informasi menarik, di antaranya berita “Mahasiswa
Penguji Pasal ‘Gelandangan’ dalam KUHP”. Kemudian
ada berita “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara:
Presiden dengan BPK dan DPR” dan “Pengujian UU
Sisdiknas, UU Migas dan UU Minerba’ yang semuanya
mendapat perhatian besar publik.
Sedangkan untuk ‘Laporan Utama’ Majalah KONSTITUSI mengenai berita
“MK Kabulkan Penyediaan Tempat Khusus Merokok”. Berita ini menginformasikan
larangan merokok di tempat-tempat tertentu merupakan kewenangan negara dalam
rangka melindungi warga negara dari bahaya ancaman asap rokok dan sebagai upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Merokok merupakan suatu kegiatan
yang legal, atau sekurang-kurangnya tidak dilarang, sehingga merokok merupakan
perbuatan yang diizinkan oleh hukum.
Karena itu, terdapat kepentingan-kepentingan yang antinomik antara perokok
dan masyarakat lingkungannya. Dalam keadaan yang demikian negara wajib
mengatur supaya sebagian dari masyarakat tidak dirugikan oleh sebagian masyarakat
yang lain dalam melindungi hak masing-masing. Pengaturan tersebut haruslah secara
proporsional mengakomodasi kepentingan bagi perokok dan bagi masyarakat lain
yang tidak merokok.
Pasal 115 ayat (1) No. 36/2009 tentang Kesehatan dan Penjelasannya
mempersempit ruang publik yang diperkenankan untuk merokok dengan mengatur
“tempat khusus untuk merokok”, antara lain, bagi tempat kerja, tempat umum, dan
tempat lainnya. Menurut Pemohon, pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian
dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
karena ketentuan pasal tersebut dalam Penjelasannya terdapat kata “dapat” yang
berarti pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan “tempat
khusus untuk merokok” di tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya.
Demikian pendapat Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 57/
PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (UU Kesehatan) yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa
(17/4).
Lainnya, seperti biasanya ditampilkan rubrik-rubrik tetap seperti ‘Editorial’,
‘Aksi’, ‘Ruang Sidang’, ‘Cakrawala’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Jejak Konstitusi’, ‘Ragam
Tokoh’, ‘Konstitusiana’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’ serta tak ketinggalan dengan
‘Catatan MK’.
Itulah sekilas pengantar redaksi. Kritik maupun saran membangun selalu kami
tunggu dari pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

EDITORIAL

Hukum dan Mekanisme Akomodasi

B

agi
sebagian
penduduk
di
Indonesia, merokok
merupakan perilaku
yang sulit dihilangkan sama
sekali. Sulit diingkari bahwa
di Indonesia, rokok masih
merupakan identitas tradisional
sekaligus budaya masyarakat.
Selain itu, sekalipun peringatan
bahaya merokok bagi kesehatan
dicantumkan di mana-mana,
zat adiktif yang terkandung
dalam nikotin dalam rokok membuat para perokok tak mudah
meninggalkan kebiasaannya. Terlebih lagi, sejauh ini belum ada
undang-undang yang secara tegas mengatur larangan merokok.
Sekalipun demikian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan berusaha melindungi masyarakat dari
bahaya rokok. Salah satunya adalah dengan menetapkan tujuh
kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Pasal 115 ayat (1).
Ketujuh kawasan tersebut meliputi fasilitas pelayanan kesehatan,
tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat
ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum.
Di sisi lain, pembuat undang-undang tetap memberi
peluang bagi para perokok dengan membolehkan diadakannya
tempat khusus untuk merokok di beberapa kawasan tanpa rokok.
Ketentuan tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1)
yang menyatakan, “Khusus bagi tempat kerja, tempat umum,
dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk
merokok”.
Namun, rupanya pengaturan tersebut dinilai tidak adil
oleh Enryo Oktavian, Abhisam Demosa Makahekum dan Irwan
Sofyan. Ketiganya ialah warga negara Indonesia yang merasa
hak konstitusionalnya dirugikan oleh penjelasan pasal tersebut.
Alasannya, Enryo dan Abhisam adalah perokok pengguna tempat
umum. Sedangkan Irwan adalah perokok yang bekerja di sebuah
instansi swasta.
Bagi mereka, kata “dapat” dalam penjelasan pasal tersebut
tidak memberi kepastian hukum, berpotensi melanggar hak asasi
manusia, serta melanggar identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional. Ketiganya kemudian menempuh jalur judicial
review ke Mahkamah Konstitusi. Mereka memohon pengujian
konstitusionalitas kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat
(1) UU 36/2009, yang menurut mereka bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3)
UUD 1945.
Pada 17 April lalu, majelis hakim Mahkamah Konstitusi
yang diketuai Moh. Mahfud MD, sampai pada pembacaan
putusan perkara nomor 57/PUU-IX/2011 tersebut. Dalam
putusan itu, Mahkamah berpendapat, Pasal 115 UU 36/2009

dan Penjelasannya merupakan ketentuan pengamanan zat adiktif
sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam upaya memelihara
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat
secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
Dalam pengamanan zat adiktif, menurut Mahkamah,
penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan
agar tidak mengganggu dan tidak membahayakan kesehatan
perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Untuk
itu pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok
di wilayahnya, termasuk, antara lain, di tempat kerja, di tempat
umum, dan di tempat lainnya. Mahkamah menilai, pengaturan
yang demikian adalah tepat, karena merupakan salah satu bentuk
perlindungan kepada masyarakat dan lingkungannya.
Sekalipun demikian, Mahkamah juga menilai dalil para
Pemohon yang menyatakan pengaturan tersebut menimbulkan
ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dibenarkan. Lebih jauh
Mahkamah berpendapat, kata “dapat” dalam Pasal tersebut
berimplikasi tidak adanya proporsionalitas dalam pengaturan
tentang “tempat khusus merokok” yang mengakomodasikan
antara kepentingan perokok untuk merokok, dan kepentingan
publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan
dan demi meningkatnya derajat kesehatan.
Hal tersebut, menurut Mahkamah, karena merokok
merupakan perbuatan, yang secara hukum legal atau diizinkan,
sehingga dengan kata “dapat” tersebut berarti pemerintah
boleh mengadakan atau tidak mengadakan “tempat khusus
untuk merokok”. Pengaturan tersebut, lanjut Mahkamah, dapat
menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok
manakala pemerintah dalam implementasinya benar-benar tidak
mengadakan “tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, di
tempat umum, dan di tempat lainnya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, demikian Mahkamah,
dalil para Pemohon atas kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115
ayat (1) UU 36/2009 terbukti beralasan menurut hukum. Dalam
amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah juga memutuskan kata
“dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut bertentangan
dengan UUD 1945. Karena itu, kata “dapat” dalam Penjelasan
Pasal tersebut dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Sekalipun putusan Mahkamah kali ini tidak cukup
populer bagi kelompok antirokok, namun putusan tersebut telah
memberi keadilan bagi warga negara, khususnya para perokok.
Sebab, sebagaimana ditimbang Mahkamah, hukum merupakan
mekanisme akomodasi terhadap kepentingan masyarakat secara
adil. Dengan demikian, terjadinya benturan kepentingan yang
menjadi sumber konflik dalam masyarakat terkait dengan ancaman
bahaya terhadap kesehatan dapat dihindari.
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SUARA PEMBACA

MK Harus Populer dan Eksis
Mahkamah Konstitus MK yang menjalankan amanat
reformasi telah menyemarakkan dunia ketatanegaraan Indonesia
dengan berbagai fungsi yang termaktub dalam UU No. 24 tahun
2003 tentang MK. MK sebagai the guardian of the constitution
seharusnya mendapatkan dukungan besar dengan dipatuhi segala
keputusannya oleh masyarakat demi tercapainya eksistensi dan
popularitas MK.
Popularitas menjadi penting dimiliki oleh MK karena
hal itu menunjukkan seberapa tahu, mengerti, dan pedulinya
masyarakat terhadap MK. Terlebih, Pasal 14 UU No. 24 Tahun
2003 mengamanatkan agar masyarakat dapat mengakses
segala putusan MK. Bagi negara yang konstitusi menjadi dasar
kehidupan bernegara, seperti di Indonesia, maka eksistensi MK
sangat diperlukan. Eksistensi MK menjadi vital dan strategis

karena lembaga ini pemegang salah satu kekuasaan kehakiman
di samping Mahkamah Agung (MA).
Saya optimis popularitas MK akan tercipta dengan
dukungan masyarakat. Hal itu menjadi mungkin karena pada
umumnya di negara yang tradisi kehidupan konstitusionalisme
dan perlindungan hak asasi manusianya masih baru, keberadaan
lembaga semacam MK menjadi daya tarik yang luar biasa.
Harapan saya, semoga ke depan MK menjadi lembaga yang
lebih populer dan eksis sebagai wujud prinsip negara hukum
(rechtstaat) yang dianut Indonesia.
Kholidah Hanifah
Alumnus Magister Hukum Tata Negara Universitas Islam Sultan
Agung Semarang 2011

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

www.ifc.org

Korporasi Finansial Internasional

I
www.cleangovernmentnow.org

Urgensi Pemerintah Bersih

G

agasan pemerintahan bersih telah menjadi perhatian
serius negara-negara di dunia. Pemerintahan
yang bersih tentu akan memberi dampak positif
terhadap program-program pemerintah terhadap
masyarakatnya.
Untuk mendukung idealisme tersebut, sebuah organisasi
di Amerika Serikat bernama Clean Government Now
mengampanyekan perlunya mendorong pemerintahan bersih di
belahan benua Amerika ini, dan secara umum di seluruh dunia.
Organisasi ini dipimpin Kurtis Fetchmeyer, seorang enterpreneur
sekaligus bankir investasi media dan teknologi. Kurtis memandang
penting menggalakkan isu “pemerintahan bersih sekarang juga”
melalui situs www.cleangovernmentnow.org.
Sayangnya, situs ini relatif baru dan belum memberikan
banyak informasi penting seputar aktivitas-aktivitas mutakhir
yang sedang dan telah dilakukan. Namun, situs ini menyediakan
feature berupa blog khusus yang berisi artikel dan teori-teori
penting untuk lebih memahami clean government.
Jika melihat tautannya, nampak sekali bahwa situs
ini terinspirasi tulisan-tulisan yang dimuat di blog tersebut.
Setidaknya, Kurtis yang pernah mengenyam pendidikan di Harvard
College and Columbia University School of Law, serta menimba
ilmu di NYU ini, memiliki tekad kuat untuk menjadikan isu
clean government sebagai upaya untuk memperbaiki negaranya.
Terlebih, Kurtis banyak berkecimpung dalam dunia investasi di
Amerika Serikat, sektor yang amat dipengaruhi political will
pemerintah dan birokrasi di dalamnya. (Yazid)

ni adalah situs populer bagi anda praktisi keuangan maupun
aktivis NGO internasional. IFC adalah International Finance
Corporation, sebuah organisasi anggota Bank Dunia (World
Bank) yang menjadi institusi terbesar pengembangan dunia
global.
Organisasi ini berdiri pada 1956 dan memiliki 182 negara
anggota di dalamnya. IFC banyak mendeterminasi kebijakankebijakan Bank Dunia terhadap para negara anggota. Selain fokus
pada keuangan negara-negara dunia, isu-isu seperti penciptaan
lapangan kerja, peningkatan pendapatan pajak, peningkatan
kinerja corporate governance, hingga komunitas lokal, mewarnai
aktivitas IFC.
Visi IFC amat bagus dan humanis, yakni masyarakat harus
mendapatkan peluang untuk mentas (keluar) dari kemiskinan
dan meningkatkan kualitas hidupnya. Visi yang simpel namun
berbobot ini kemudian diterjemahkan dalam beberapa kebijakan
dan program.
Prioritas strategis yang hendak dicapai adalah memperkuat
fokus terhadap pasar-pasar dunia, penanganan perubahan iklim
dan memastikan sustainabilitas (keberlanjutan) aspek sosial dan
lingkungan, hingga penanganan batasan terhadap pertumbuhan
sektor swasta dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta
rantai makanana.
Anda yang berkepentingan terhadap isu-isu tersebut dapat
melakukan kerjasama intensif dengan IFC. Skup wilayah yang
ditangani terbagi atas wilayah Asia Timur dan Pasifik, Eropa,
Timur Tengah, dan Afrika Utara (EMENA), Amerika Latin
dan Karibia, Asia Selatan, Sub Afrika Sahara, dan Eropa Barat.
(Yazid)
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OPINI

Tempat Khusus Merokok dan Hak Fundamen
Oleh Luthfi Widagdo Eddyono
Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi, Pegiat Lingkar Studi Politik dan Hukum

“In the early 1970s a few people had the radical idea that nonsmokers should not have to
breathe secondhand tobacco smoke. At that time it was considered impolite to ask people
not to smoke. Smoking was not only acceptable; it was the norm.”

K

alimat di atas merupakan kalimat pembuka
Bagian 2 buku Tobacco War: Inside the
California Battles (2000) yang ditulis oleh
Stanton A. Glantz dan Edith D. Balbach.
Buku tersebut secara komprehensif menjelaskan
sejarah perang tembakau di Amerika Serikat, sehingga
patut untuk dijadikan acuan untuk memahami “perang
tembakau (rokok)” di tanah air kita karena tersingkap
pola-pola pertarungan yang serupa walau tak sama.
Kesimpulannya adalah, penggunaan kebijakan
hukum dan politik efektif untuk menghadang asap
rokok. Daripada meyakinkan seseorang untuk
berhenti merokok, lebih baik menegaskan dalam
bentuk peraturan yang mewajibkan adanya kawasan
tanpa rokok. Upaya sistemik tersebut penting untuk
meyakinkan industri rokok dan masyarakat bahwa
ada hak bagi orang-orang yang tidak merokok untuk
menghirup udara sehat, bersih, dan bebas asap rokok.
Rokok memang unik dan khusus. Rokok adalah
satu-satunya produk konsumen yang dibolehkan (legal)
padahal berbahaya tidak hanya bagi penggunanya,
tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan
Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization
(WHO) menyatakan, “the spread of the tobacco
epidemic is a global problem with serious consequences
for public health” (WHO Framework Convention on
Tobacco Control).
Bagaimana tidak, penelitian yang dilakukan
oleh Tri wibowo berjudul “Potret Industri Rokok di
Indonesia” dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan,
Vol. 7, No. 2 Juni 2003, dan dapat diunduh dalam
laman www.fiskal.depkeu.go.id, menjelaskan, pada
tahun 1981 produksi rokok “hanya” mencapai 85,274
miliar batang, kemudian produksi rokok naik drastis
mencapai puncaknya pada tahun 1998 (masa krisis)
dengan total produksi sebanyak 269,85 miliar batang.
Dengan asumsi telah dikonsumsi keseluruhannya
oleh individu, jumlah tersebut sangat besar bagi
pengaruhnya terhadap menurunnya kualitas kesehatan
masyarakat.
Terbukti pada tahun 2010, jumlah kematian
akibat rokok mencapai 6 juta orang di seluruh dunia
dan sekitar 73% dari angka tersebut berasal dari
negara berpenghasilan kecil dan menengah. Angka
kematian akibat penyakit yang disebabkan merokok di
Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia
setelah Cina dan India (www.wartaekonomi.co.id).
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Inovasi Lokal Menuju Upaya Nasional
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di bawah
kepemimpinan Sutiyoso sempat membuat Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang
Merokok yang pada pokoknya menentukan bahwa
tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar
mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan
anak-anak, tempat ibadah, dan angkutan umum
merupakan kawasan dilarang merokok.
Walau demikian, dimungkinkan pula adanya
tempat khusus atau kawasan merokok yang harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tempatnya
terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan
kawasan dilarang merokok; b. dilengkapi alat
penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
c. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung
rokok; dan d. dapat dilengkapi dengan data dan
informasi bahaya merokok bagi kesehatan.
Inovasi lokal tersebut kemudian diakomodir
oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan yang merupakan cerminan
dari upaya nasional untuk melawan luasnya kepulan
asap rokok di Indonesia. Coba simak Pasal 115 ayat (1)
yang merupakan Bagian Ketujuh Belas ‘Pengamanan
Zat Adiktif’.
Secara tegas dan lugas dinyatakan, “Kawasan tanpa
rokok antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b.
tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d.
tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g.
tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.” Dengan
penjelasan, “Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan
tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk
merokok”, sehingga ada pengecualian terhadap kawasan
tanpa rokok tertentu untuk mendapatkan penyediaan
tempat khusus merokok.
Dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, Fauzi
Bowo, Gubernur Jakarta berikutnya, lebih progresif
lagi. Muncul Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun
2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok yang secara
lugas menyatakan, tempat khusus merokok harus
memenuhi ketentuan: a. terpisah secara fisik dan
terletak di luar gedung; b. tidak berdekatan dengan
pintu keluar masuk gedung.

Peraturan tersebut didasarkan atas hasil penelitian
pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 yang
hasilnya, tempat khusus merokok, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Gubernur sebelumnya, terbukti tidak
efektif melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok
orang lain.
Tantangan
Tiga orang perokok, yaitu Enryo Oktavian,
Abhisam Demosa Makahekum, dan Irwan Sofyan
lantas mengajukan permohonan pengujian norma
penjelasan Pasal 115 ayat (1) dengan alasan, kata
‘dapat’ dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU
36/2009 mengandung makna yaitu perintah yang
‘tidak wajib atau tidak harus’ menyediakan tempat
khusus merokok pada tempat umum, tempat kerja dan
tempat lainnya.
Dalam putusan Nomor 57/PUU-IX/2011,
Mahkamah Konstitusi membenarkan dalil Pemohon
tersebut dan juga menyatakan, kata “dapat” berimplikasi
tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang
“tempat khusus merokok” yang mengakomodasikan
antara kepentingan perokok untuk merokok dan
kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman
bahaya terhadap kesehatan dan demi meningkatnya
derajat kesehatan.
“Hal tersebut karena merokok merupakan
perbuatan, yang secara hukum legal atau diizinkan,
sehingga dengan kata ‘dapat’ tersebut berarti
pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan
‘tempat khusus untuk merokok’. Hal itu akan dapat
menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk
merokok manakala pemerintah dalam implementasinya
benar-benar tidak mengadakan ‘tempat khusus untuk
merokok’ di tempat kerja, di tempat umum, dan di
tempat lainnya”. Demikian pertimbangan hukum
Mahkamah Konstitusi.
Dengan adanya pertimbangan tersebut, sebagian
pendapat menafsirkan kalau merokok telah diakui
sebagai hak fundamen dan turunan hak konstitusional
yang termuat dalam UUD 1945. Sebagian lagi berfikir,
dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi
nyata-nyata berupaya untuk berada di posisi tengah.
Melindungi hak perokok pasif dan juga kepentingan
perokok aktif.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan
Gubernur Jakarta
Mahkamah Konstitusi terfokus pada kata “dapat”
yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
penerapannya. Pernyataan Mahkamah Konstitusi
bahwa kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1)
UU 36/2009 bertentangan dengan konstitusi sematamata dimaksudkan untuk memastikan hukum agar
tidak digunakan dan ditafsirkan berbeda. Kepastian

hukum itu sendiri merupakan hak konstitusional karena
telah termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, secara prinsip pun tidaklah menafikan
progresifitas Gubernur Jakarta yang secara lugas mengatur,
tempat khusus merokok harus memenuhi ketentuan: a.
terpisah secara fisik dan terletak di luar gedung; b. tidak
berdekatan dengan pintu keluar masuk gedung.
Masih terdapat kesesuaian dan kesinambungan
antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
tentang Kawasan Dilarang Merokok yang secara
patut menentukan, “khusus bagi tempat kerja, tempat
umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat
khusus untuk merokok” dan “tempat khusus merokok
harus memenuhi ketentuan: a. terpisah secara fisik dan
terletak di luar gedung; b. tidak berdekatan dengan
pintu keluar masuk gedung.”
Menurut penulis, untuk lebih progresif lagi
seperti di negara-nega lain, tempat khusus merokok
tersebut berada di luar gedung dan ditetapkan di satu
titik tertentu, sehingga seluruh bagian taman-taman
atau jalan-jalan menuju gedung tidak penuh asap rokok
seperti sekarang ini. Singapura bisa menjadi contoh.
Hak Fundamen untuk Merokok?
Dalam artikel “There Is No Constitutional Right
to Smoke” yang dipublikasikan oleh Public Health Law
& Policy Center (2004), ditegaskan dua hal. Pertama,
tidak ada hak fundamen untuk merokok (there is no
fundamental right to smoke). Kedua, perokok bukanlah
orang atau kelompok yang dilindungi (smokers are not
a protected group of persons).
Pendapat demikian mengacu pada putusan
Fagan v. Axelrod, 550 N.Y.S. 2d 552, 560 (1990)
yang menyatakan, “Smoking is not an ‘immutable
characteristic’ because people are not born as
smokers and smoking is a behavior that people can
stop. Because smokers are not a protected group, laws
limiting smoking must only be rationally related to a
legitimate government purpose”.
Tidak ada gunanya menentang arus zaman.
Kalau dahulu meminta orang lain untuk tidak merokok
dianggap tak sopan dan di luar kepatutan, maka
sekarang merokok bukan pada tempatnya merupakan
pelanggaran.
Oleh karena itu, menurut penulis, kedepannya
meskipun industri rokok, rokok dan iklan atau promosi
rokok masih dianggap legal upaya-upaya negara harus
dilakukan terus menerus untuk membatasi konsumsi
merokok dan melindungi kepentingan dan hak
fundamen akan kesehatan dan meningkatnya derajat
kesehatan. Termasuk tempat khusus merokok yang
melindungi hak untuk mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat.
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Tempat Umum Wajib
Sediakan Tempat Merokok

Para Pemohon
prinsipal dalam perkara
No. 57/PUU-IX/2011:
Enryo Oktavian,
Abhisam Demosa
Makahekum, dan Irwan
Sofyan hadir dalam
sidang mendengarkan
keterangan ahli,Selasa
(20/12)

M

erokok merupakan hak, namun juga
mengandung kewajiban. Sebab, secara
hukum, rokok merupakan barang
legal atau setidaknya tidak dilarang.
Sehingga, merokok bukanlah sebuah kejahatan.
Namun, di sisi lain, aktifitas merokok mengakibatkan
‘polusi’ dilingkungan sekitarnya. Di mana asap
rokok yang dihembuskan oleh perokok mengandung
berbagai macam racun dan membahayakan kesehatan
seseorang, terutama bagi yang tidak merokok (perokok
pasif).
Oleh karenaitulah kemudian Pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan terkait
kawasan tanpa rokok. Di dalamnya diatur bahwa
yang termasuk kawasan tanpa rokok adalah fasilitas
pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar,
tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum,
tempat kerja dan tempat umum serta tempat lain yang
ditetapkan.
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Humas MK/GANIE

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 115 ayat
(1) Undang-Undang Kesehatan. Sedangkan dalam
penjelasannya, menyatakan: “Khusus bagi tempat
kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat
menyediakan tempat khusus untuk merokok.”
Akan tetapi, rupanya rumusan tersebut dianggap
telah merugikan sebagian orang. Terutama oleh
Pemohon dalam perkara No. 57/PUU-IX/2011.
Pemohon dalam perkara ini adalah para perokok aktif
yang merasa dengan adanya kata “dapat” tersebut
telah merugikan hak konstitusionalnya. Mereka adalah
Enryo Oktavian, Abhisam Demosa Makahekum, dan
Irwan Sofyan.
“Kata ‘dapat’ dalam Penjelasan Pasal 115 ayat
(1) UU 36/2009 mengandung makna yaitu perintah
yang ‘tidak wajib atau tidak harus’ menyediakan
tempat khusus merokok pada tempat umum, tempat
kerja, dan tempat lainnya. Hal ini secara jelas dan
nyata, berpotensi meniadakan pengakuan dan jaminan

hak-hak konstitusional para Pemohon untuk merokok
sebagaimana diatur berdasarkan UUD 1945,” ujar
Pemohon.
Menurut para Pemohon, adanya kata “dapat”
yang bersifat fakultatif berpotensi menimbulkan
terjadinya penyimpangan terhadap UUD 1945.
“Karena, tidak adanya jaminan perlindungan hak
asasi manusia bagi para Pemohon atas kepastian
hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
Pemohon menegaskan, sepanjang kata “dapat”
menimbulkan terjadinya pelaksanaan yang tidak
murni dan tidak konsekuen terhadap UUD 1945
dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak
konstitusional. Dalam petitum permohonannya,
Pemohon meminta untuk diberikan pengakuan,
jaminan, dan kepastian hukum serta bebas dari rasa
takut untuk merokok atau tidak merokok. Oleh sebab
itu, mereka meminta kata “dapat” diganti dengan kata
“harus” yang mengandung makna yang tegas dan
tidak interpretatif.
Akhirnya, setelah memeriksa perkara tersebut,
Mahkamah berpendapat bahwa terdapat kepentingankepentingan yang antinomik antara perokok dan
masyarakat di lingkungannya. Dalam keadaan
demikian, lanjut Mahkamah, negara wajib mengatur
supaya sebagian dari masyarakat tertentu tidak
dirugikan oleh sebagian masyarakat yang lain dalam
melindungi hak masing-masing.
“Dalam melakukan pengaturan tersebut haruslah
secara proporsional mengakomodasi kepentingan bagi
perokok dan bagi masyarakat lain yang tidak merokok.
Hukum merupakan mekanisme akomodasi terhadap
kepentingan masyarakat secara adil. Dengan demikian,
dapat dihindari terjadinya benturan kepentingan yang
menjadi sumber konflik dalam masyarakat terkait
dengan ancaman bahaya terhadap kesehatan,” kata
Mahkamah.
Oleh karena itu, Mahkamah pun memutuskan
untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
Mahkamah berpendapat bahwa kata “dapat” dalam
pasal tersebut berimplikasi tiadanya proporsionalitas
dalam pengaturan tentang “tempat khusus merokok”
yang mengakomodasikan antara kepentingan perokok
untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar
dari ancaman bahaya terhadap kesehatan dan demi
meningkatnya derajat kesehatan.
“Hal tersebut karena merokok merupakan
perbuatan, yang secara hukum legal atau diizinkan,
sehingga dengan kata ‘dapat’ tersebut berarti
pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan
‘tempat khusus untuk merokok’. Hal itu akan dapat
menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk

merokok manakala pemerintah dalam implementasinya
benar-benar tidak mengadakan ‘tempat khusus untuk
merokok’ di tempat kerja, di tempat umum, dan di
tempat lainnya,” tulis Mahkamah dalam pertimbangan
hukumnya.
Mahkamah menegaskan, pengaturan tersebut
menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
karena ketentuan pasal tersebut di dalam Penjelasannya
terdapat kata “dapat” yang berarti Pemerintah boleh
mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan
“tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, di
tempat umum, dan di tempat lainnya.
“Pokok permohonan para Pemohon terbukti dan
beralasan menurut hukum,” ujar Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD, Selasa (17/4) di ruang
sidang Pleno MK.
Sebelumnya, Mahkamah juga telah mendengarkan
pandangan seluruh pihak. Termasuk saksi dan ahli yang
dihadirkan oleh Pemohon, Pemerintah, DPR, maupun
Pihak Terkait. Dalam hal ini, bertindak sebagai Pihak
Terkait adalah Solidaritas Advokat Publik untuk
Pengendalian Tembakau (SAPTA INDONESIA) yang
bertindak untuk dan atas nama Hilarion Haryoko,
Normansyah, Sumiati, Kholidi, dr. Hakim Sorimuda
Pohan, dan Abdillah Ahsan.
Pada 15 November dan 20 Desember 2011 telah
didengarkan keterangan ahli dari Pemohon. Hadir pada
saat itu, Aprinus Salam dan Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Aprinus, salah satu hak kemanusiaan manusia
adalah mengkonsumsi barang, termasuk di dalamnya
pangan atau mengkonsumsi minuman serta hiburan
yang diperjualbelikan secara legal, termasuk berhak
mengkonsumsi rokok. “Pemerintah perlu menjamin
kepastian terhadap seseorang yang mengkonsumsi
rokok atau barang yang diperjualbelikan secara legal,”
tutur Aprinus.
Menurutnya, ketentuan tersebut mengakibatkan
para perokok bisa kehilangan tempat untuk mendapatkan
hak kemanusiaannya, yakni mengkonsumsi rokok.
“Kata ‘dapat’ dalam Penjelasan ‘Khusus bagi tempat
kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat
menyediakan tempat khusus untuk merokok’, menjadi
bersifat multi tafsir dan tidak mengikat,” tegasnya.
Sedangkan Yusril lebih menyoroti pada
persoalan keberadaan penjelasan dalam ketentuan
tersebut. Menurutnya, penjelasan hanya berfungsi
untuk menjelaskan saja, misalnya: penjelasan katakata, istilah-istilah asing, atau istilah-istilah teknis,
yang tidak dipahami oleh orang awam yang dirasa
perlu untuk dijelaskan supaya orang mengerti dalam
membaca norma pasal tersebut. Tetapi norma tersebut
tidak dapat mengatur dan tidak diperbolehkan untuk
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Perwakilan Pemerintah dari
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan
Kementerian Kesehatan
hadir dalam persidangan
pembuktian, Selasa
(15/11/2011)

mengatur norma tersendiri.
Ia berpandangan, penjelasan Pasal 115 ayat (1)
mengandung norma yang bersifat tentatif. “Ketentuan
Penjelasan Pasal 115 ayat (1) mengatur norma
tersendiri yang berbeda dengan ketentuan Pasal 115.
Sekiranya Pemohon ini mengajukan pengujian formil,
maka Ahli berpendapat ketentuan Penjelasan Pasal
115 ayat (1) batal demi hukum karena bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,”
jelasnya.
Bukan Hak Asasi
Adapun Pemerintah dan DPR, dalam jawabannya
mengungkapkan bahwa pada intinya ketentuan
tersebut tidaklah melanggar hak konstitusional para
Pemohon atau perokok pada umumnya. Menurut
Pemerintah, para Pemohon tidak dirugikan dengan
berlakunya ketentuan tersebut, karena para Pemohon
sebagai perokok tetap dijamin haknya untuk merokok
dengan syarat dilakukan di tempat-tempat yang telah
ditentukan, sehingga tidak mengganggu masyarakat
yang tidak merokok.
Bahkan, menurut Pemerintah, merokok
bukanlah merupakan hak asasi manusia. “Karena
merokok bukan merupakan hak yang tidak dapat
dibatasi (non derogable rights), bukan merupakan hak
yang diberikan oleh Tuhan secara kodrati sejak lahir,”
papar Pemerintah. “Sehingga pengaturan mengenai
kawasan tanpa rokok merupakan bentuk pengaturan
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dari pembentuk Undang-Undang sehingga tidak
bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.”
Selain itu, sambung Pemerintah, belum ada
penelitian yang menyatakan budaya merokok
merupakan identitas budaya dan kebiasaan masyarakat
tradisional di Indonesia yang harus dipertahankan,
namun sebaliknya telah banyak penelitian ilmiah
yang menyatakan bahaya merokok terhadap kesehatan
manusia yang bukan hanya kepada yang menghisapnya
(perokok aktif) melainkan juga terhadap orang di
sekitarnya yang menghirup asap rokok (perokok
pasif). Sehingga, pengaturan mengenai kawasan tanpa
rokok pada UU Kesehatan tersebut tidak bertentangan
dengan konstitusi.
Malah sebaliknya, Pemerintah berpendapat,
tujuan Pemerintah menerbitkan ketentuan itu adalah
dalam rangka melaksanakan amanah konstitusi. Hal
ini merupakan bukti kepedulian Pemerintah terhadap
pemenuhan hak untuk hidup (right to life) sesuai
dengan jaminan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
“Kewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan,
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya merupakan kewajiban setiap orarg
tanpa terkecuali,” tegas Pemerintah.
DPR menambahkan, pembatasan kawasan tanpa
rokok ditentukan dengan pertimbangan bahwa merokok
selain dapat merugikan diri sendiri juga merugikan
orang lain di sekitarnya yang mengakibatkan kesehatan
orang lain terganggu. Hal tersebut mengandung makna
bahwa pada kawasan tertentu orang dilarang untuk

merokok karena akan merugikan hak orang lain.
Selanjutnya DPR mengungkapkan, setiap orang
berhak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana
dijamin oleh konstitusi. Disamping itu, seseorang dalam
menjalankan kebebasannya harus memperhatikan
batasan yang ditentukan oleh UU dengan maksud
untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.
“Dengan demikian pelarangan merokok pada tempat
kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditentukan
sudah sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.”
Terhadap dalil tentang penjelasan yang tidak
tepat, DPR memberikan jawabannya. Menurut
DPR, penjelasan pasal dalam UU Kesehatan bersifat
tambahan norma atau complementary norm. Dari sisi
teknik perundang-undangan, penjelasan dibuat apabila
dipandang perlu.
“Dalam hal Penjelasan mengurangi atau
melebihi batang tubuh, maka yang berlaku adalah
batang tubuhnya. Pasal 115 ayat (1) merupakan norma
yang bersifat memaksa bukan bersifat alternatif atau
fakultatif. Oleh karena itu menjadi kewajiban untuk
menentukan tempat khusus tempat merokok di tempat
kerja, tempat umum dan tempat lainnya,” jabar DPR
dalam keterangannya.
Sependapat dengan Pemerintah dan DPR, Pihak
Terkait pada pokoknya meminta kepada Mahkamah
untuk menolak permohonan Pemohon. Menurut
Pihak Terkait, apa yang didalilkan oleh Pemohon

dalam perkara ini, selain bertentangan dengan banyak
regulasi, juga patut dianggap tidak manusiawi. Sebab,
pemberlakukan ruangan khusus untuk merokok dan
sistem sirkulasi udara tidak mampu memberikan
perlindungan yang efektif bagi perokok pasif.
Perlindungan hanya akan efektif apabila lingkungan
tersebut 100 persen bebas asap rokok.
Menurut Widyastuti Suroyo, ahli dari Pihak
Terkait, menyatakan, tidak ada batas aman bagi
perokok pasif terhadap asap rokok, karena rokok dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan bagi pengguna.
Asap rokok dalam ruangan tidak bisa dibatasi, artinya
bahwa smoking dan nonsmoking area tidak efektif.
“Ventilasi dan filtrasi udara tidak mampu
mengeliminir partikel-partikel kecil dan gas asap
rokok dan penyediaan ruang merokok di dalam gedung
tidak dapat mengontrol rembesan racun asap rokok ke
ruangan lain,” jabarnya.
Ia berpandangan, hak perokok untuk merokok
tidak sama dengan hak untuk mencemari udara
dengan racun yang mengancam hak hidup orang lain.
Ia pun kemudian berkesimpulan, kata “dapat” dalam
Penjelasan Pasal 115 ayat (1) perlu dimaknai sebagai
pemenuhan hak konstitusional perokok dan bukan
perokok yang berkeadilan, dengan syarat khusus yang
harus dipenuhi agar tidak menimbulkan kerugian pihak
mana pun. (Dodi)

Kuasa hukum
Pemohon menunjukkan
ekspresinya setelah
permohonan mereka
dikabulkan oleh
Mahkamah Konstitusi,
Selasa (17/04) di Ruang
Sidang Pleno MK.
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UU Kesehatan Kembali Diuji

Para kuasa hukum
Pemohon, sedang
melakukan perbaikan
permohonan dalam uji UU
Kesehatan di MK, Selasa
(3/4) di Ruang Sidang
Pleno MK.

P

engujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)
juga digelar oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Selasa (3/4) di Ruang Sidang
Pleno MK. Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan
MK dengan Nomor 24/PUU-X/2012 ini dimohonkan
oleh pengurus wilayah dan/atau cabang dari lembaga
pengembangan pertanian NU (LPPNU) di lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTB yang
menaruh perhatian pada kelangsungan hidup dan
kesejahteraan para petani tembakau serta petani
tembakau itu sendiri.
Dalam sidang perbaikan permohonan yang
diketuai oleh Hakim Konstitusi Muhammad
Alim, Andi Najmi Fuadi selaku kuasa hukum
Pemohon menjelaskan Pemohon telah memperbaiki
permohonannya sesuai
saran Majelis Hakim
Konstitusi sidang sebelumnya. Andi mengungkapkan
menambahkan batu uji dalam UUD 1945.
“Selain, Pasal 28D Ayat (1), kami juga
menambahkan Pasal 1 Ayat (3) dalam UUD 1945
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Humas MK/Yogi Dj

sebagai batu uji dalam permohonan ini. Kami juga
melakukan penyempurnaan rumusan,” jelasnya.
Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan
Pasal 113 ayat (2) UU No. 36/2009 telah memberikan
rumusan bahwa tembakau memiliki konotasi yang
negatif dan hanya bersifat merugikan bagi masyarakat.
Hal ini berpotensi untuk ditafsirkan oleh pihak-pihak
tertentu sebagai larangan untuk menanam tembakau.
Selain itu, Pasal 113 ayat (2) UU tersebut
bersifat diskriminatif karena yang secara tegas
disebutkan mengandung zat adiktif hanya tembakau
hal ini jelas-jelas merugikan khususnya bagi petani
tembakau karena mereka menanam, membudidayakan
dan memanfaatkan tembakau sesuatu yang dianggap
hanya merugikan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Pemohon berpendapat rumusan
Pasal 113 ayat (2) UU tersebut menimbulkan
ketidakpastian dari perspektif bahasa maupun
perspektif teologis yang bertentangan dengan Pasal
28D Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. (Lulu
Anjarsari/mh)

RUANG SIDANG

SKLN Presiden vs DPR dan BPK

DPR: Pembelian Saham Divestasi PT Newmont
Perlu Persetujuan DPR
Ketua MK Moh. Mahfud MD berbisik-bisik
dengan Hakim Konsitusi Harjono, saat
sidang SKLN Presiden vs DPR dan BPK,
Rabu (4/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

S

umber keuangan Pusat Investasi
Pemerintah (PIP) sebagai Badan
Layanan Umum (BLU) adalah
dari APBN, dan keuntungan
PIP masuk kategori pendapatan negara
bukan pajak dan merupakan bagian dari
penerimaan APBN. Kekayaan Badan
Layanan Umum merupakan kekayaan
negara yang tidak dipisahkan dan bagian
yang tidak dipisahkan dari APBN.
Menurut pandangan DPR, proses
pembelian saham divestasi PT NNT
oleh PIP merupakan bentuk penyertaan
modal. Hal ini sebagaimana pengertian
Pasal 24 ayat (2) dan (7) UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Proses pembelian saham divestasi PT.
Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat
Investasi Pemerintah sebesar 7%, DPR RI
berpandangan, ini termasuk penyertaan
modal, sehingga berdasarkan UU Nomor
17 Tahun 2003, mutlak mendapatkan
persetujuan
DPR
RI.”
Demikian
Pandangan DPR yang disampaikan oleh
anggota Komisi XI Arif Budimanta di

Humas MK/Andhini SF

persidangan Mahkamah Konstitusi Rabu
(4/4).
Sidang Pleno untuk Perkara Nomor
2/SKLN-X/2012 mengenai Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)
antara Presiden Republik Indonesia
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini
mengagendakan mendengarkan keterangan
Ahli/Saksi dari Pemohon, Termohon I dan
Termohon II (IV). Permohononan SKLN
ini diajukan oleh Presiden melalui Menteri
Keuangan dan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Sedangkan sebagai
Termohon I yaitu DPR dan BPK sebagai
Termohon II.
Sebagaimana dalam persidangan
sebelumnya, Pemerintah (Pemohon) dalam
permohonannya menyatakan memiliki hak
konstitusional untuk melakukan investasi
dengan membeli 7% (tujuh persen) saham
divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara
(PT. NNT) tanpa melalui persetujuan
DPR (Termohon I). Di sisi lain, DPR
berpendapat, Pemerintah harus mendapat

persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum
melakukan penyertaan modal.
Siswo Sujanto, Ahli yang dihadirkan
BPK, dalam keterangannya antara lain
menyatakan keberadaan PIP di Kemenkeu
saat ini sangat janggal. Alasanya, PIP
sebagai BLU seharusnya bercirikan sebagai
institusi pemerintah penyedia layanan
publik yang tidak berorientasi pada profit.
“Kenyataannya, sebaga lembaga investasi,
PIP merupakan institusi yang berorientasi
pada pemupukan keuntungan,” kata Siswo.
Ahli BPK lainnya, Muchsan, dalam
keterangannya menyatakan, pemeriksaan
BPK yang dituangkan dalam Laporan
hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang
menyatakan bahwa proses pembelian
saham PT NNT tahun 2010 harus disetujui
oleh DPR sesuai dengan kewenangan BPK
sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat
(3) UUD 1945. Pembelian saham PT NNT
sebesar 7% yang tidak atau belum ada
persetujuan DPR, bertentangan dengan
Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.
Kewenangan BPK
Perkara SKLN antara Presiden
Republik
Indonesia
(Pemerintah/
Pemohon) dengan DPR (Termohon I)
dan BPK (Termohon II) terkait masalah
proses pembelian saham divestasi PT
Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)
terus bergulir hingga Senin (16/4).
Perkara yang teregistrasi dengan nomor
2/SKLN-X/2012 kali ini beragendakan
mendengarkan keterangan para ahli, salah
satunya yakni keterangan dari Ahli BPK.
Hadi Purnomo, Ketua BPK
mengawali sidang kali ini dengan
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RUANG SIDANG
menyampaikan bahwa APBN/APBD
harus melalui DPR. BPK sendiri pernah
mengeluarkan surat pendapat kepada
presiden untuk mencabut PP 1 Tahun 2008
yang isinya memperluas kewenangannya,
padahal itu adalah hak BPK. “Jadi
kewenangan BPK ada dua yang penting,
memeriksa pengelolaan dan pertanggung
jawaban keuangan negara,” ujar Hadi.
Hadi kemudian membicarakan
masalah konkret terkait perkara yang
sedang bergulir di MK saat ini. Pada 21
Juni 2011, DPR meminta BPK untuk
mengaudit divestasi tujuh persen saham
PT NTT yang dilakukan Pemerintah.
Tugas mengaudit itu menurut Hadi
memanglah kewenangan BPK hingga
menjadi laporan. Laporan hasil audit BPK

kemudian dilanjutkan dengan meminta
tanggapan kepada Pemerintah (Menteri
Keuangan).
Sementara itu, pada sidang lanjutan
SKLN antara Presiden dengan DPR dan BPK
terkait masalah proses pembelian saham
divestasi PT Newmont Nusa Tenggara,
Selasa (24/4) Gubernur Nusa Tenggara
Barat TGH M. Zainul Majdi hadir untuk
memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.
Dalam keterangannya, Zainul menjelaskan
mengenai pembelian saham PT Newmont
oleh perusahaan daerah yang merupakan
gabungan antara Kabupaten Sumbawa
dengan Kabupaten Sumbawa Barat.
Menurut Zainul, dalam upaya
berpastisipasi untuk membeli saham PT
Newmont didirikanlah Perusahaan Daerah

Petitum Pemohon (Presiden):
1.
2.

3.

4.

Menerima permohonan sengketa kewenangan lembaga
negara yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya.
Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum
untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga
negara.
Menyatakan Pemohon mempunyai kewenangan
konstitusional dalam rangka pelaksanaan amanah
Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berupa
pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010
tanpa memerlukan persetujuan Termohon I.
Menyatakan kesimpulan Termohon II dalam laporan
hasil pemeriksaan atas proses pembelian 7% saham
divestasi PT NNT tahun 2010 bahwa Pemohon harus
mendapat persetujuan Termohon I terlebih dahulu
dalam pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun
2010 melampaui kewenangan konstitusional Termohon
II dan tidak mengikat.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat
lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
Jawaban Termohon I (DPR):
1.

2.

14

Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) dalam permohonan sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Menyatakan permohonan sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditolak.
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3.

Maju Bersaing. “Pemda membangun
perusahaan daerah dan membeli 24%
saham Newmont. Akan tetapi, ada
prinsip yang disepakati oleh Pemda
dengan DPRD dalam membeli saham
PT Newmont, yakni pembelian tidak
menggunakan dana dari daerah atau
dengan kata lain, tidak membebani APBD.
Untuk itu, Pemda melakukan kerjasama,
dengan pihak lain dengan pihak swasta
nasional untuk membeli saham Newmont
yang didivestasikan,” urainya di hadapan
Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD.
(Nur Rosihin Ana/Yusti Nurul
Agustin/Lulu Anjarsari/mh)

Menyatakan DPR Termohon I tetap mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang
dipersengketakan oleh Pemohon. Yaitu, kewenangan
untuk memberikan persetujuan atas penyertaan modal
oleh Pemohon kepada PT NNT, yaitu pembelian 7%
saham divestasi PT NNT oleh Pemohon berdasarkan
Pasal 24 ayat (7) Undang- Undang Keuangan Negara.

Jawaban Termohon II (BPK):
1.
2.

3.
4.

5.

Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan
hukum atau legal standing.
Menolak permohonan sengketa kewenangan lembaga
negara Pemohon atau void, seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
Menerima keterangan BPK seluruhnya.
Menyatakan pemeriksaan BPK termasuk kesimpulan
dalam LHP atas proses pembelian 7% saham PT
NNT tahun 2010 oleh PIP untuk/dan atas nama
pemerintah RI merupakan kewenangan konstitusional
BPK berdasarkan Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 harus ditindaklanjuti oleh Pemohon.
Menyatakan tidak ada kewenangan konstitusional
Pemohon yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan,
dan/atau dirugikan dengan adanya LHP BPK atas
proses pembelian 7% saham PT NNT tahun 2010
oleh PIP untuk/dan atas nama pemerintah RI.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang bijaksana dan seadil-adilnya ex aequo et bono.
Sumber: Risalah Sidang Perkara No.2/SKLN-X/2012

PUU Intelijen

Ahli Pemohon: Pastikan Kegiatan Intelijen Tidak
Disalahgunakan

U

U Intelijen Negara harus
memberikan kepastian bahwa
organisasi dan kegiatan intelijen
tidak dapat disalahgunakan
justru untuk mengancam keselamatan warga
negara. Sebab, tujuan dari adanya organisasi
intelijen negara tidak semata-mata untuk
keamanan negara, tetapi juga untuk
keamanan warga negara itu sendiri.
“Oleh karena itu, sesungguhnya yang
harus diatur dalam UU Intelijen Negara
adalah membatasi dari sisi organisasinya,
karena ini sangat penting mengingat sifat
dan karakter intelijen yang bersifat tertutup,
rahasia dan mengutamakan kecepatan
sehingga perlu adanya aturan dan batasan
yang jelas,” kata Muhammad Ali Syafa’at
saat didaulat sebagai ahli Pemohon dalam
Perkara No. 7/PUU-X/2012 mengenai uji
materi UU No. 17 Tahun 2011 tentang
Intelijen Negara (UU Intelijen Negara) yang
digelar di Mahkamah Konstitusi, Kamis
(12/4) siang.
Persidangan
dengan
agenda
mendengarkan keterangan Ahli dari
Pemohon dan Pemerintah ini dilaksanakan
oleh Panel Hakim Moh. Mahfud MD
(ketua panel) didampingi tujuh anggota,
Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria
Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad
Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva dan Anwar
Usman. Pada persidangan kali kelima ini,
selain Syafa’at, Pemohon juga menghadirkan
Jaleswari Pramodhawardani. Sedangkan pihak
Pemerintah menghadirkan Arief Hidayat, dan
Edward Omar Sharif Hiariej.
Lebih lanjut, Syafa’at menyatakan,
secara umum fungsi intelijen adalah
pengumpulan informasi, analisis informasi,
operasi rahasia dan kontra-intelijen.
Semuanya terkait dengan informasi, yaitu
bagaimana memberikan informasi sebagai
bahan pengambilan keputusan. Dalam hal
tertentu intelijen bisa melakukan operasi
rahasia dan tindakan kontra-intelijen. Hal
ini pun sifatnya terbatas, karena operasi
rahasia hanya bisa dilakukan di luar
negeri. Kemudian, kontra-intelijen hanya
bisa dilakukan terhadap aktivitas intelijen
asing yang ada di dalam negeri maupun di
luar negeri. “Sehingga tidak bisa dilakukan
terhadap warga negara,” terangnya.
Dalam UU Intelijen negara, ada
tiga fungsi intelijen, yaitu penyelidikan,

pengamanan dan penggalangan. Dari
ketiga fungsi ini, hanya satu yang
terkait dengan informasi, yaitu fungsi
penyelidikan. Sedangkan pengamanan
dan penggalangan, tidak ada kriteria yang
jelas mengenai kedua hal ini, sehingga di
dalamnya bisa termasuk operasi rahasia
dan tindakan kontra-intelijen. Fungsi
pengamanan dan penggalangan pada
ketentuan Pasal 6 UU Intelijen Negara,
tidak memberikan batasan apakah hanya
boleh dilakukan di luar negeri, atau hanya
boleh dilakukan terhadap warga negara.
“Kalau kita melihat pada definisi ancaman
pada Pasal 1 angka 4 UU Intelijen Negara,
maka itu boleh dilakukan, baik di dalam
negeri maupun di luar negeri, baik terhadap
warga negara maupun terhadap intelijen
asing yang melakukan aktivitas intelijen
di dalam negeri,” papar Syafa’at.
Sementara itu, ahli yang dihadirkan
Pemerintah, Edward OS Hiariej, dalam
keterangannya menyatakan, substansi
UU Intelijen Negara dalam konteks
hukum pidana adalah untuk melindungi
kepentingan negara. Dalam hukum
pidana, asas legalitas adalah salah satu
asas yang sangat fundamental. Asas
legalitas mempunyai dua fungsi yaitu
fungsi melindungi, melindungi individu
dari tindakan sewenang-wenang negara
terhadap warga negaranya. Di sisi lain, asas
legalitas mempunyai fungsi pencegahan,

dalam arti bahwa dalam batas-batas yang
ditentukan oleh UU, negara mempunyai
otoritas dan kewenangan untuk melakukan
suatu tindakan.
Lebih lanjut pakar hukum pidana
Universitas Gadjah Mada (UGM) ini
menegaskan bahwa ketentuan Pasal 26,
Pasal 44 dan Pasal 45 UU Intelijen Negara
dirumuskan secara jelas dan tidak bersifat
multitafsir. Ketentuan Pasal 26 UU UU
Intelijen Negara mengatur tentang adresat
(subjek hukum) yang dilarang untuk
melakukan suatu perbuatan. Sementara
Pasal 44 dan Pasal 45 mengatur tentang
kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana,
dengan perbedaan bentuk kesalahan.
Ketentuan Pasal 26, juncto Pasal 44 dan
Pasal 45 tidaklah dipisahkan dari ketentuan
Pasal 25 yang mengkategorikan rahasia
intelijen sebagai rahasia negara.
Dengan demikian, ketentuan Pasal
44 dan Pasal 45 justru lebih memperjelas
ketentuan
larangan
yang
memuat
mengenai adresat yang bisa dipidana
dalam Pasal 26, yang substansi dari Pasal
26 itu terdapat dalam Pasal 25. “Tegasnya,
ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 juncto
Pasal 44 dan Pasal 45 UU a quo harus
dibaca dalam satu nafas sehingga memenuhi
prinsip lex certa dan tidak bersifat multitafsir
sehingga prinsip lex scripta terpenuhi dalam
perumusan norma tersebut,” tandas Eddy.
(Nur Rosihin Ana/mh)

Ahli Pemohon, Muhammad Ali Syafa’at, sedang memberikan keterangan ahlinya didepan majelis
hakim konstitusi, Kamis (12/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Andhini SF
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PUU Lambang Negara

Ahli: Rakyat Cinta Lambang Garuda Pancasila

S

idang
perkara
Pengujian
Undang-Undang (PUU) No. 24
Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan, khususnya pada
Pasal 57 huruf c dan d kembali digelar di
Ruang Sidang Pleno, Gedung Mahkamah
Konstitusi (MK), Rabu (11/4). Sidang
dengan nomor perkara 4/PUU-X/2012
itu dipimpin langsung oleh Ketua Pleno
sekaligus Ketua MK, Moh Mahfud MD.
Sidang kali ini beragendakan mendengar
keterangan satu orang ahli dari Pemohon
dan dua orang ahli dari Pemerintah.
Para Pemohon, yaitu Forum Kajian
Hukum dan Konstitusi, Ryan Muhammad,
Bervilia Sari, Erwin Agustian, dan
Eko Santoso pada persidangan kali ini
menghadirkan Asvi Warman Adam selaku
ahli. Asvi sendiri kerap menjadi ahli
dalam persidangan terkait penggunaan
lambang negara, terutama penggunaan
lambang Garuda Pancasila. “Saya juga
pernah menjadi ahli dalam persidangan
penggunaan lambang Garuda pada kaos
timnas PSSI ketika melawan Malaysia,”
ujar Asvi memulai keterangannya.
Asvi menjelaskan terkait kasus
penggunaan lambang Garuda di kaos
timnas PSSI kala ini menjadi bukti bahwa
Pasal 57 huruf c dan d UU Bendera,
Bahasa, dan lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan mempunyai kelemahan
karena membahayakan warga negara.
Sebab, pasal tersebut dapat memidanakan
semua warga negara yang menggunakan
lambang Garuda, termasuk juga semua
anggota timnas PSSI kala itu.
“Saya anggap, Pasal 57 huruf c dan d
UU No. 24 Tahun 2009 itu membahayakan
timnas PSSI dan juga supporter karena
memakai lambang Garuda di kaos
mereka,” ujar Asvi.
Lebih lanjut, Asvi mengatakan
penggunaan
lambang
Garuda
Pancasila sebenarnya sudah marak
dipakai masyarakat biasa setelah masa
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Asvi Warman Adam selaku ahli Pemohon pada sidang PUU tentang Bendera, Bahasa,
Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, Rabu (11/4).

kemerdekaan. Ia mengungkapkan bahwa
Presiden Soekarno pada tahun 1958
berpidato sembari mengatakan bahwa di
seluruh Indonesia, di kampung-kampung,
rakyat membuat lambang Garuda
Pancasila. Lambang Garuda Pancasila
ditorehkan rakyat di dinding-dinding
gapura sebagai tanda kecintaan rakyat
terhadap lambang Garuda Pancasila itu.
“Pasal 57 huruf c itu telah
menyebabkan kecintaan masyarakat
terhadap lambang negara Indonesia
terancam pemidanaan, masyarakat bisa
ditangkap kapan saja, UU ini berpotensi
merugikan masyarakat,” tegas Asvi.
Sedangkan ahli dari Pemerintah
yang dihadirkan dalam sidang kali ini,
yaitu Udin S Winata Putra dan Kaelan MS.
Udin yang mendapat kesempatan lebih
dulu menyampaikan, menurutnya bahwa
Pasal 57 huruf c dan d tidak melanggar
prinsip kebebasan berpikir, berkehendak,
serta berfikir, dan berkumpul. Kebebasan
berpikir menurut Udin tidak bisa diartikan
secara tanpa batas sehingga menyebabkan
setiap orang boleh melanggar ketentuan
yang berlaku. Terkait penggunaan lambang

Humas MK/Annisa Lestari

Garuda Pancasila sebagai embedding
values and moral symbolnegara Indonesia
merupakan organisasi tertinggi yang
memiliki coercive instrument sehingga
tidak etis untuk mendegradasikan lambang
Garuda Pancasila dengan cara mengotakatik tampilan simboliknya.
Sementara Kaelan dalam kesimpulan
keterangannya menyampaikan bahwa
penggunaan lambang negara secara
bebas memiliki konsekuensi penggunaan
kekuasaan negara, legitimasi negara,
otoritas negara, serta mempresentasikan
negara.
“Konsekuensinya,
hal
itu
menimbulkan
kerancuan
bahkan
kekacauan
birokrasi
kekuasaan,
otoritasisme legitimasi, serta representasi
negara. Rakyat diberikan kebebasan
seluas-luasnya
bahkan
dianjurkan
mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila,
tidak terbatas pada penggunaan lambang
negara saja sebenarnya. Jadi justru
yang utama adalah mengaktualisasikan
substansi dan nilai-nilai Pancasila, bukan
lambang negara,” tutup Kaelan. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

PUU Pilpres

Pemohon PUU Pilpres Perbaiki Permohonan
Para Kuasa Hukum Pemohon hadir dalam sidang
pemeriksaan perkara di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Annisa Lestari

P

emohon dalam Perkara Nomor
25/PUU-X/2012
menyatakan
telah melakukan perubahan
dalam permohonannya. Kuasa
hukum Pemohon, Edward Dewaruci
menyatakan, perubahan dilakukan terutama
pada bagian batu uji yang digunakan dan
petitum permohonan.
“Batu uji hanya Pasal 6A Ayat (3),
6A Ayat (4), Pasal 18B Ayat (2), dan Pasal
28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945,” ujar Dewaruci dalam sidang panel
mendengarkan perbaikan permohonan,
Rabu (4/4) di ruang sidang Pleno MK.
Sedangkan dalam petitum dia
meminta Mahkamah untuk menyatakan,
Pasal 159 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Undang-Undang No. 42/2008 tentang
tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden adalah bertentangan
dengan Konstitusi sepanjang frasa ‘suara
rakyat terbanyak’ dimaknai sebagai ‘suara
pemilih terbanyak’.
“Menyatakan Pasal 159 ayat (1), (2),
(3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2008 adalah konstitusional
sepanjang pengertian suara dimaknai
sebagai suara rakyat yang mengandung
bobot politik dengan mencakup unsur
penduduk dan unsur wilayah pada tiap-tiap
provinsi di seluruh Indonesia sebagai satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan,”
jelasnya.

Selain itu, Dewaruci juga meminta
Mahkamah untuk menyatakan, “Bobot
politik suara pemilihan umum presiden dan
wakil presiden pada tiap-tiap provinsi ialah
presentase luas wilayah tiap-tiap provinsi
seluruh luas wilayah Indonesia ditambah
dengan presentase jumlah penduduk tiaptiap provinsi terhadap seluruh jumlah
penduduk Indonesia kemudian hasil
penjumlahan tersebut dibagi dua.”
Permohonan ini diajukan oleh lima
kepala adat, yakni Hofni Ajoi, Maurits
Major, Barnabas Sedik, Marthen Yeblo,
dan Stevanus Syufi.
Sidang sebelumnya, Pemohon
juga menginginkan adanya perlakuan
khusus terhadap etnis minoritas dengan
cara memberikan pembobotan berbeda
atas suara yang diberikan. “Tidak hanya
sekedar satu pemilih satu suara,” ujarnya.
Selanjutnya, setelah Pemohon
menyampaikan
pokok-pokok
per
mohonannya, Panel Hakim Konstitusi
yang terdiri dari Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar (ketua panel), Hakim
Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim
Kostitusi Ahmad Fadlil Sumadi, kala itu
memberikan beberapa saran perbaikan
terhadap permohonan. Menurut Panel
Hakim, pemohon perlu memperbaiki
beberapa hal, di antaranya: argumentasi
permohononan, kerugian konstitusional
Pemohon, kejelasan penanggalan surat
permohonan, serta terkait pemberian
kuasa. (Dodi/mh)
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PUU Migas

Pemohon: UU Migas Rendahkan
Martabat Negara
Tampak dalam gambar salah satu
Pemohon yakni Pimpinan Pusat
Muhammadiyah, Din Syamsuddin,
hadir dalam persidangan UU Migas,
Selasa (17/4) di Ruang Sidang Pleno

U

ndang-Undang
tentang
Minyak dan Gas Bumi
(Migas)
dianggap
telah
merendahkan
martabat
negara dan melecehkan kedaulatan
rakyat sebagaimana diamanahkan oleh
Konstitusi. Sebab, telah mengakibatkan
negara memiliki posisi yang sama
dengan perusahaan asing dalam kontrak
pengelolaan migas di Indonesia.
“Menguntungkan bagi investasi
asing, namun merugikan rakyat,” tegas
Saiful Bachri kuasa Hukum Pemohon
dalam Perkara No. 36/PUU-X/2012,
Selasa (17/4) di Ruang Sidang Pleno MK.
Dia tergabung dalam Tim Hukum PP
Muhammadiyah yang mewakili beberapa
organisasi masyarakat dan perseorangan.
Bahayanya lagi, kata dia, apabila
ada masalah dalam kontrak dengan pihak
asing, dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu
Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagai
pemegang kuasa Pemerintah dalam urusan
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migas kalah, maka negara yang akan
menanggung akibatnya.
“Apabila kalah, maka seluruh rakyat
akan menanggung kekalahan. Di situlah
inti merendahkan martabat negara,”
tegasnya. Karena, kontrak kerja sama
yang terjadi tergolong dalam perjanjian
internasional.
Keberadaan BP Migas sebagai
pemegang kuasa Pemerintah dalam urusan
migas, juga dipersoalkan oleh Pemohon.
Menurut Pemohon, keberadaan BP Migas
telah membonsai Pasal 33 Ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini
mengamanatkan, cabang-cabang produksi
yang penting dan terkait hajat hidup
rakyat dikuasai oleh negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, menurut Pemohon, ketentuan
dalam UU Migas juga telah menyalahi
makna yang telah ditafsirkan oleh MK dalam
putusannya No. 002/PUU-I/2003. Dan, tidak
dipenuhinya rumusan dikuasai oleh negara

dalam UUD 1945. “Hanya menjadi ilusi
konstitusional,” tegas Saiful.
Dalam perkara ini, Pemohon
menguji Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3
huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1),
Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11
ayat (2), Pasal 13 ayat (1), serta Pasal 44
ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi.
Menurut Pemohon, ketentuan dalam
UU Migas tersebut telah bertentangan
dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (2),
Pasal 20A Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal
28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), serta Pasal
33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.
“Menyatakan
Undang-Undang
Migas tidak memiliki kekuatan hukum
secara mengikat secara keseluruhan
karena norma-norma yang terkandung
bertentangan dengan pembukaan UUD
1945 dan Pancasila terutama sila ke lima,”
ujar Saiful saat membacakan salah satu
petitum permohonannya. (Dodi/mh)

PUU APBN TA 2012

Pemerintah: Pembatasan Premium
Tak Rugikan Pemohon

S

idang pengujian UU No. 22
Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)
Tahun
Anggaran
(TA) 2012 terkait pembatasan konsumsi
BBM jenis premium untuk kendaraan
pribadi roda empat kembali digelar oleh
Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa
(3/4). Sidang Pleno kali ini beragendakan
mendengar keterangan Pemerintah dan
DPR. Sidang yang digelar di Ruang Sidang
Pleno MK dibuka oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD. Namun, jalannya sidang
kemudian dipimpin oleh Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki.
Mewakili
Pihak
Pemerintah,
Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Keuangan, K.A. Badaruddin membacakan
pernyataan pendahuluan Pemerintah
atas permohonan Pemohon. Badaruddin
menyampaikan bahwa Pihak Pemerintah
mempertanyakan kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon. Pasalnya, Pemerintah
tidak melihat kerugian apa pun yang
dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal
7 ayat (4) dan ayat (6) serta Penjelasan
Pasal 7 ayat (4) UU APBN TA 2012.
“Pemerintah juga tidak melihat adanya
hak atau kewenangan konstitusional para
Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual
menurut penalaran yang wajar dipastikan
akan terjadi. Para Pemohon tidak dapat
menguraikan bentuk kerugian konstitusional
yang dialaminya,” lanjut Badaruddin.
Beralih ke dalil para Pemohon yang
menyatakan pembatasan konsumsi BBM
jenis premium untuk kendaraan roda
empat pribadi di wilayah Jawa-Bali serta
penghematan dan kebijakan harga jual
BBM bersubsidi merupakan kebijakan
yang tidak arif dan diskriminatif,
ditampik semuanya oleh Pemerintah.
Masih diwakili Badaruddin, Pemerintah
menyatakan dengan dilaksanakannya
kebijakan pembatasan konsumsi BBM dan

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin, menyampaikan keterangan DPR dalam
sidang Pengujian UU APBN TA 2012, Selasa (3/4) di Ruang Pleno MK.

program konversi BBM ke gas, diharapkan
konsumsi BBM bersubsidi dapat dikurangi
dan pemberian subsidi jadi lebih tepat
sasaran.
“Beban belanja subsidi BBM dalam
APBN dapat dikurangi sehingga dapat
digunakan untuk membiayai belanja yang
lebih produktif dan lebih menyentuh
kebutuhan dasar masyarakat, seperti biaya
kesehatan, pendidikan, dan pembangunan
insfrastruktur lainnya,” ujar Badaruddin
menyampaikan argumen Pemerintah.
Sedangkan
Pihak
DPR
menambahkan yang menjadi objek
permohonan Pemohon, Pasal 7 ayat (4 dan
Penjelasan Pasal 7 ayat (4A) butir 1 dan
butir c UU APBN-P TA 2012, telah diubah
dalam RUU APBN-P yang telah mendapat
persetujuan bersama antara Presiden
dan DPR dalam Rapat Paripurna DPR,
Sabtu (31/3) untuk disahkan menjadi UU
Perubahan APBN TA 2012. Dengan begitu,
DPR menyampaikan bahwa objectum
litis permohonan Pemohon menjadi tidak
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relevan dengan hak konstitusional yang
didalilkan Pemohon.
Selain itu, pendapat para Pemohon
yang menyatakan pembatasan konsumsi
BBM bersubsidi jenis premium untuk
kendaraan roda empat pribadi di wilayah
Jawa-Bali terhitung tanggal 1 April 2012
juga dinyatakan DPR tidak melanggar
hak-hak konstitusional Para Pemohon.
DPR menyatakan penghematan atau
pembatasan konsumsi BBM bersubsidi
tidak sama dengan kenaikan dan memaksa
warga negara untuk membeli BBM jenis
Pertamax. Pasalnya, materi tidak secara
eksplisit mengharuskan warga negara
untuk membeli Pertamax.
“Secara substansi materi Pasal
7 ayat (4) UU APBN TA 2012 beserta
Penjelasannya, bukan merupakan norma
pelarangan terhadap warga negara untuk
membeli BBM bersubsidi jenis Premium,”
tegas Azis Syamsudin, Anggota DPR yang
membacakan keterangan DPR. (Yusti
Nurul Agustin/mh)
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PUU Minerba

Ahli Pemerintah: Izin Pertambangan Harus
Dikendalikan Pemerintah

P

enetapan wilayah pertambangan
merupakan politik hukum untuk
membangun ketahanan energi
nasional. Sehingga pemberian
izin pertambangan harus dikendalikan
melalui penetapan wilayah pertambangan
terlebih
dahulu
oleh
pemerintah.
Apabila hal ini tidak dikendalikan, maka
ketahanan energi nasional tidak dapat
terjamin keberlanjutannya dan hal ini akan
mengancam ketersediaan energi nasional.
Hal ini dikemukakan Zudan Arif
Fakhrulloh selaku Ahli Pemerintah dalam
sidang pengujian Pengujian UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
(UU Minerba) yang digelar Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Kamis (12/4) di
Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan
yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 10/PUU-X/2012 ini dimohonkan
oleh Ishan Noor dengan kuasanya Robikin
Emhas dkk.
“Dalam tataran empirik, terdapat
urusan-urusan
pemerintahan
yang
tidak bisa paralel dengan batas wilayah
administrasi. Urusan-urusan pemerintahan
yang
berbasiskan
ekosistem
atau
berbasiskan ekologis. Misalnya urusan
kelautan, urusan kehutanan, urusan
pertambangan sulit sekali apabila harus
diparalelkan dengan batas wilayah
administrasi pemerintahan. Oleh karena
itu, terkait dengan kawasan kehutanan atau
urusan kehutanan. Maka harus dipandang
sebagai sebuah ekosistem, maka urusan
kehutanan dapat bersifat melampaui batas
administrasi daerah. Demikian pula urusan
pertambangan, pelamparan tambang dapat
melampaui kawasan-kawasan daerah
administrasi,” urai Zudan di hadapan
Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD.
Menurut
Zudan,
batas-batas
kewenangan daerah untuk urusan
pemerintahan yang bersifat atau berbasiskan
ekologis seringkali tidak sesuai apabila
dikaitkan dengan batas administrasi daerah
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Jalannya persidangan PUU Minerba, Kamis (12/4) di Ruang Pleno MK. Agenda sidang
menghadirkan Ahli dari Pemerintah, salah satunya Zudan Arif Fakhrulloh.

yang bersangkutan. Ia pun menjelaskan
eksternalitas yang diciptakan oleh
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
kehutanan, pertambangan, dan kelautan
yang berbasiskan ekologis sering melewati
batas-batas administratif pemerintahan
kabupaten kota.
“Oleh karena itu, terhadap urusan
pemerintahan yang bersifat lintas wilayah
administrasi ini harus ada affirmative
policy dari negara sesuai dengan politik
hukum yang dibangun oleh negara,”
paparnya.
Sementara itu Ahli Pemerintah
lainnya,
Hadiyanto
mengemukakan
potensi sumber daya mineral dan energi
harus didelineasi secara nasional sebagai
kawasan peruntukan pertambangan dalam
rencana tata ruang nasional maupun tata
ruang wilayah. Sinkronisasi pengusahaan
mineral dan batu bara terhadap rencana
tata ruang nasional maupun wilayah, perlu
ditindaklanjuti dengan delineasi potensi
mineral dan batu bara secara nasional
agar lebih efisien dan terukur melalui
delineasi Wilayah Pertambangan (WP),
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP),
Wilayah Pencadangan Negara (WPN),
dan Wilayah Pencadangan Rakyat (WPR)
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serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan
(WIUP) sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu
Bara. Peran pemerintah pusat dalam
penentuan WP, WUP, WPN, WPR, dan
WIUP. Pembangunan database mineral
batu bara dan komoditas energi dan sumber
daya mineral lainnya, sudah dilaksanakan
oleh pemerintah pusat.
”Dengan memperhatikan prinsipprinsip kegeologian dan mengacu kepada
prinsip geologi yang sudah terbangun
dengan baik, maka delineasi penetapan
WP, WUP, WPN, WPR, WIUP, akan
sangat tepat dan efisen kalau dilakukan
oleh pemerintah pusat berkoordinasi
dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya,
Robikin
Emhas
mendalilkan
hak
konstitusional Pemohon terlanggar dengan
berlakunya Pasal 1 angka 29, angka 30,
angka 31, Pasal 6 ayat (1) huruf e, ayat (2),
Pasal 9, Pasal 10 huruf b dan huruf c, Pasal
11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
Penjelasan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18, dan Pasal 19. (Lulu Anjarsari/mh)

PUU Pajak Daerah

Ahli Pemohon: UU Tak Rumuskan
Pengertian Yang Jelas

P

ihak Pemohon dalam perkara
Pengujian
Undang-Undang
(PUU) Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah terkait pajak
pada alat berat menghadirkan enam orang
ahli ke hadapan Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi
(MK),
Selasa
(10/4).
Keenam orang ahli yang menyampaikan
keterangannya di hadapan Pleno Hakim
yang diketuai Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki sepakat menyatakan bahwa alat
berat tidak bisa dikenai pajak daerah dan
retribusi daerah karena bukan termasuk
kendaraan bermotor.
Ahli Pemohon pertama yang
menyampaikan keterangannya di hadapan
Pleno Hakim di Ruang Sidang MK,
lantai 2, Gedung MK kali ini yaitu Susy
F Rostiyanti. Di awal persidangan, ia
menjelaskan pengertian alat berat adalah
alat atau mesin yang digunakan untuk
membantu manusia dalam pekerjaan
konstruksi.
Susy juga menjelaskan, mengenai
aspek mobilitas pada alat berat. Dia
mengatakan mobilitas alat berat hanya
dapat dilakukan dengan penggerak terbatas
pada area tertentu, yaitu di dalam proyek.
Meski alat berat memiliki roda, namun roda
yang dimiliki alat berat ukurannya sangat
besar sehingga mengurangi mobilitas alat
berat itu.
“Roda yang digunakan pada alat
berat juga tidak sesuai digunakan di
jalan aspal karena dapat merusak jalan,
umumnya roda pada alat berat hanya
digunakan untuk keperluan perpindahan
dari satu area ke area lain di dalam proyek,”
jelas Susy.
Dalam kesimpulan paparannya, Susy
mengatakan alat berat merupakan alat
produksi dan bukan merupakan kendaraan
bermotor. “Alat berat tidak menggunakan
jalan umum sebagai area pergerakan
sehingga bukan merupakan kendaraan
bermotor,” tukasnya.

Ahli
Pemohon
berikutnya,
Irwandy Arif yang fokus pada masalah
pertambangan menyampaikan fungsi
utama alat berat di industri pertambangan,
yaitu sebagai alat produksi, bukan untuk
mengangkut orang atau barang. “Fungsi
alat berat di pertambangan, yaitu sebagai
fungsi penggali, pemindah material,
pengangkut, pemadatan, dan pemecah
batuan,” terang Irwandy.
Terkait mobilitas alat berat di area
pertambangan, Irwandy menjelaskan
bahwa alat-alat berat yang digunakan pada
derah perusahan pertambangan dijalankan
pada jalan tambang yang dibuat sendiri
oleh perusahaan tambang. Namun, ada
pengecualian bagi pengangkutan bahan
tambang yang diangkut ke pelabuhan akan
menggunakan jalan publik.
Sebelum mengakhiri penjelasannya,
Irwandy mengungkapkan bahwa alat berat

dikenakan dua kali beban pajak. Pajak
pertama yakni pajak kendaraan bermotor
atas alat berat, pajak kedua dibebankan
pada alat berat yang sama sebagai alat
produksi saat pembeliannya.
Ahli Pemohon yang fokus pada
masalah pajak yang dikenakan pada alat
berat, Dewi Kania Sugiharti, menyatakan
alat-alat produksi seharusnya tidak
dikenakan pajak berlebihan, jika perlu
dibebaskan pemajakannya demi mencapai
efisiensi dan efektivitas produksi.
Sedangkan pajak lebih tepat dikenakan
terhadap hasil produksinya. “UU Pajak
daerah dan Retribusi Daerah 2009 tidak
merumuskan pengertian yang jelas dan
tegas tentang alat berat dan alat besar,
bahkan kategori alat berat dan alat besar
pun tidak ada,” tegas Dewi. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

Ahli Pemohon 1/PUU-X/2012, Susy F Rostiyanti, menyampaikan keterangan ahlinya
di depan majelis hakim konstitusi, Selasa (10/4).
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PUU Perpajakan

Pemohon Perbaiki Kedudukan
Hukum dan Petitum

P

erbaikan permohonan pengujian
UU No. 28/2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas UU
No. 6/1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan - Perkara
No. 30/PUU-X/2012 - digelar Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Jumat (20/4) siang
di Ruang Sidang MK. Pemohon diwakili
kuasa hukumnya dari Kantor Advokat
“Andris Basril & Rekan”.
Dalam
persidangan,
Andris
Basril selaku kuasa hukum Pemohon
menyampaikan sejumlah perbaikan
permohonan. Di antaranya, kata
‘frasa’ diganti menjadi kata ‘pasal’.
Juga diperbaiki kedudukan hukum
Pemohon. Selanjutnya, dari permohonan
awal,
petitum
dipisahkan
antara
bertentangan dengan UUD 1945 dan
menyatakan tidak berkekuatan hukum.
“Susunannya, seperti saran Majelis
Hakim, sudah kami pisahkan dan yang
pokoknya adalah tidak terjebak dari
perkara riil yang dialami Pemohon,” ujar
Andris.
Lebih
lanjut
Andris
memaparkan petitum yang telah diperbaiki.
Bahwa dalam permohonan, Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk
memohon pengujian UU No. 28/2007
tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.
6/1983, Pasal 25 ayat (9) juncto Pasal 27
ayat (5d) terhadap Pasal 28D Ayat (1),
Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2)
UUD 1945.
“Menyatakan bahwa UU No.
28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan bertentangan
dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G
Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD
1945,” urai kuasa hukum Pemohon.
Selain itu, Pemohon menyatakan
Pasal 25 ayat (9) juncto Pasal 27 ayat (5d)
UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan
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Para Kuasa hukum Pemohon No. 30/PUU-X/2012, tampak sedang
menerangkan perbaikan permohonannya, Jumat (20/4), di Ruang Sidang
Panel MK.

Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak
berkekuatan hukum yang mengikat.
Seperti diketahui, pada persidangan
pemeriksaan pendahuluan (29/3), Hakim
Konstitusi Anwar Usman menyarankan
agar Pemohon membedakan antara istilah
‘frasa, pasal, dan ayat’. Dalam petitumnya, lanjut Usman, Pemohon meminta
sepanjang ‘frasa’, tapi dalam permohonan
mengenai ‘ayat’. Anwar juga meminta
agar Pemohon memperbaiki bagian
kewenangan dan kedudukan hukum.
“Ada perbedaan antara pasal-pasal
yang dijadikan batu uji. Saudara harus
konsisten. Tidak konsistennya Pemohon
juga terlihat pada pada bagian kedudukan
hukum. Saudara mendudukkan diri sebagai
badan hukum privat, makanya saya tadi
tegaskan mengenai kedudukan hukum.
Tapi dalam posita sebagai perseorangan
warga negara, diteliti kembali supaya
konsisten,” sarannya.
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Sementara itu, dalam pemeriksaan
pendahuluan, Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati menyarankan agar Pemohon
memperbaiki format permohonan dan
menjelaskan alasan-alasan terlanggarnya
hak konstitusional Pemohon yang dijamin
oleh UUD 1945.
“Kemudian dalam permohonan
Saudara, ada hal-hal yang merupakan
kasus konkret. Klien Anda mengalami
dalam pasal a quo. Jadi, MK mengadili
pengujian norma dalam UU, tidak
mengadili kasus-kasus konkret. Tetapi,
kasus konkret itu bisa menjadi alasan
dalam posita dan duduk perkaranya.
MK mengadili pasal ayat, frasa, norma
dalam UU tetapi tidak mengadili kasus
konkret,” terang Maria. (Nano Tresna
Arfana/mh)

PUU MK

Tidak Ada Batasan Usia Pensiun Panitera,
UU MK Diuji

U

ndang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi
(UU MK) kembali digelar oleh MK pada
Selasa (17/4) di Ruang Sidang Pleno MK.
Andi M. Asrun, M. Jodi Santoso, dan
Nurul Anifah tercatat Kepaniteraan MK
sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor
34/PUU-X/2012.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon tanpa diwakili kuasa hukum
mendalilkan
hak
konstitusionalnya
terlanggar dengan berlakunya Pasal
7A ayat (1) UU MK. Pasal 7A ayat
(1) menyatakan “(1) Kepaniteraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 merupakan jabatan fungsional yang
menjalankan tugas teknis administratif
peradilan Mahkamah Konstitusi”. Adanya
perbedaan jabatan Panitera serta Panitera
Pengganti di peradilan umum, pengadilan
agama, PTUN dengan Mahkamah
Konstitusi menimbulkan ketidakpastian
hukum yang dialami Pemohon.
“Ada perbedaan batasan usia pensiun
bagi panitera dan panitera pengganti di
peradilan umum, pengadilan agama, PTUN
dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam UU
Peradilan Agama, UU Peradilan Agama
dan UU PTUN mengatur mengenai
batasan usia pensiun untuk Panitera dan
Panitera Pengganti, namun dalam UU MK,
justru tidak disebut sama sekali mengenai
batasan usia pensiun,” jelasnya.
Menurut Asrun, perbedaan tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
Para Pemohon. Ia beranggapan batasan
usia pensiun bagi para panitera pengganti
dan panitera MK juga harus diatur dalam
UU MK. “Usia panitera dan panitera
pengganti dalam UU MK harus diatur
secara eksplisit, karena akan berakibat
pada hak-hak konstitusional para
pemohon. Ketidakjelasan tersebut tidak
akan memacu prestasi kerja. Selain itu,

Suasana sidang perbaikan permohonan pengujian UU MK pada Selasa (7/4),
di Ruang Sidang Pleno MK.

akan membawa ritme yang tidak sesuai
dalam pelayanan Panitera dan panitera
pengganti. Ketidakpastian dalam pensiun
menimbulkan kerugian bagi pemohon,
mana mungkin pelayanan maksimal
apabila masa depan tidak jelas. Mahkamah
harus menafsirkan pasal a quo,” urainya.
Menanggapi permohonan Pemohon,
Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai
oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki
dengan Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar dan Muhammad Alim sebagai
Anggota Hakim Panel memberikan saran
kepada pemohon. Akil menyarankan
agar para pemohon lebih memperhatikan
dalil mengenai kedudukan hukum para
pemohon (legal standing).
“Kerugian konstitusional yang
dialami oleh Pemohon harus lebih
menukik. Harus ada korelasi dengan legal
standing. Apalagi dua pemohon masih
memiliki kemungkinan untuk menjadi
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panitera maupun panitera pengganti di
MK dan diharapkan bisa pensiun sampai
usia 62 tahun,” jelasnya.
Sementara
Muhammad
Alim,
Pemohon tidak bisa menanyakan panitera
di MA dengan panitera di MK. Menurut
Alim, Panitera di MA diangkat dari hakim
tinggi, berbeda halnya dengan Panitera
MK. “Di MA, panitera yang berasal dari
hakim tinggi, batasan usia pensiunnya
adalah 62 tahun, sementara panitera
pengganti batasan umurnya 60 tahun. Ada
perbedaan antara panitera dengan panitera
pengganti. Itu harus diperhatikan oleh
Pemohon,” saran Alim.
Majelis
Hakim
Konstitusi
memberikan waktu 14 hari kepada Para
Pemohon untuk melakukan perbaikan
permohonan.
Sidang
berikutnya
beragendakan perbaikan permohonan.
(Lulu Anjarsari/mh)
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PUU KUHAP

Permohonan Ustad Ba’asyir Tidak Diterima
Kuasa hukum Abu Bakar Ba’asyir selaku
Pemohon, terlihat mendengarkan dengan
seksama putusan Mahkamah, Rabu (11/4) di
Ruang Sidang Pleno MK.

P

ermohonan Abu Bakar Ba’asyir
selaku
Pimpinan
Majelis
Mujahidin
Indonesia,
juga
salah seorang pendiri Pondok
Pesantren Islam Al Mu’min, Desa Ngruki,
Jawa Tengah, tidak dapat diterima
oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal
demikian terungkap ketika Majelis
Hakim membacakan putusan, Perkara
No. 16/PUU-IX/2011, Rabu (11/4).
“Dalil Pemohon untuk sebagian ne bis in
idem, sedangkan untuk selebihnya tidak
beralasan menurut hukum,” ucap Mahfud
MD sebagai pimpinan sidang.
Ba’asyir, melalui kuasa hukumnya,
dalam perkara ini mengujikan Pasal 21
ayat (1), dan Penjelasan Pasal 95 ayat (1)
UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Menurut Ba’asyir,
Pasal tersebut bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Rincian
ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU tersebut
menyebutkan, “Perintah penahanan atau
penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa yang
diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup, dalam
hal adanya keadaan yang menimbulkan
kekhawatiran bahwa tersangka atau
terdakwa akan melarikan diri, merusak
atau menghilangkan barang bukti dan
atau mengulangi tindak pidana.”
Menurut Mahkamah, pasal tersebut
sudah pernah diputus dalam permohonan
No. 018/PUU-IV/2006, 20 Desember 2006
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dan permohonan No. 41/PUU-VIII/2010,
10 Maret 2011. Terhadap putusan No. 018,
Mahkamah berpendapat, Pasal 21 ayat (1)
tidak bertentangan dengan UUD 1945,
sehingga permohonan tersebut ditolak.
Sedangkan untuk No. 41, Mahkamah tidak
menemukan adanya kerugian yang dialami
para Pemohon karena adanya norma pasalpasal yang dimohonkan pengujian.
Karena norma yang diuji sama,
dan pasal yang dijadikan pengujian yakni
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah
berpendapat, dalam permohonan pengujian
atas pasal tersebut adalah ne bis in idem.
“Sehingga pertimbangan hukum dan amar
putusan dalam perkara Nomor 018/PUUIV/2006, 20 Desember 2006, mutatis
mutandis berlaku untuk permohonan a
quo,” tutur Mahkamah.
Ditolak
Oleh sebab itu, Mahkamah hanya
mempertimbangkan Pasal 95 ayat (1)
UU No. 8/1981 beserta penjelasannya
terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945. Ketentuan Pasal tersebut adalah,
“Tersangka, terdakwa atau terpidana
berhak menuntut ganti kerugian karena
ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili
atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan
yang berdasarkan undang-undang atau
karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkan”
Sedangkan Penjelasan Pasal 95 ayat
(1) yakni, “Kerugian karena dikenakan

tindakan lain” ialah kerugian yang
ditimbulkan oleh pemasukan rumah,
penggeledahan dan penyitaan yang tidak
sah menurut hukum. Termasuk penahanan
tanpa alasan ialah penahanan yang lebih
lama daripada pidana yang dijatuhkan.”
Dalam
ketentuan
tersebut,
Ba’asyir mendalilkan dengan berlakunya
Pasal 95 ayat (1) UU KUHAP beserta
Penjelasannya telah membatasi hak
Pemohon untuk meminta ganti rugi atas
tindakan yang dianggap oleh Pemohon
sebagai tindakan berlebihan (excessive)
yang dilakukan oleh polisi/ penyidik pada
saat proses penangkapan dan penahanan.
Namun proses tindakan tersebut, menurut
Mahkamah, memang tidak boleh terjadi.
“Tetapi hal tersebut merupakan tindakan
konkret yang bukan merupakan persoalan
norma yang menjadi kewenangan
Mahkamah,” tulis Mahkamah.
Sesungguhnya permasalahan yang
dihadapi oleh Pemohon, lanjut Mahkamah,
bukanlah permasalahan konstitusionalitas
norma dalam Pasal 95 ayat (1) UU KUHAP
beserta Penjelasannya yang mengakibatkan
adanya ketidakpastian hukum, akan tetapi
adalah penerapan norma hukum dimana
telah diatur cara-cara penyelesaiannya.
Di sisi lain, terkait praktik yang
selama ini terjadi dalam penerapan
KUHAP, yaitu Pasal 95 ayat (1) dan
Penjelasannya yang dipandang kurang
melindungi hak tersangka atau terdakwa,
menurut Mahkamah, adalah berada
dalam ranah penerapan hukum dan bukan
masalah konstitusionalitas norma.
Berdasarkan seluruh pertimbangan
hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal
95 ayat (1) KUHAP beserta Penjelasannya
tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat
(1) UUD 1945, sehingga permohonan
Pemohon tidak beralasan hukum.
“Menolak permohonan Pemohon untuk
selain dan selebihnya,” tulis Mahkamah
dalam amar putusannya. (Shohibul Umam/
mh)

PUU Kepolisian

Kewenangan Perizinan dalam UU Kepolisian
Dipersoalkan

M

ateri UU Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
(UU Kepolisian) diuji di
Mahkamah Konstitusi, Jumat (13/4)
siang. Sidang dengan agenda pemeriksaan
pendahuluan untuk Perkara Nomor 33/
PUU-X/2012 ini dilaksanakan oleh panel
hakim konstitusi yang diketuai Maria
Farida Indrati didampingi dua anggota,
Muhammad Alim dan Anwar Usman.
Pengujian materi UU Kepolisian
ini diajukan oleh seorang warga bernama
Erik. Pemohon mengujikan delapan norma
materi UU Kepolisian, yaitu Pasal 15 ayat
(1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pasal
15 ayat (2) huruf b, Pasal 15 ayat (2) huruf
c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17, Pasal
18 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (2).
Erik yang hadir di persidangan
tanpa didampingi kuasa hukum, keberatan
mengenai
kewenangan
perizinan
yang diselenggarakan oleh Kepolisian
sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2)
huruf a UU Kepolisian yang menurutnya
bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D
Ayat (1) dan Pasal 28E UUD 1945. Erik
mendalilkan penggunaan kata “…kegiatan
masyarakat lainnya…” yang dikaitkan
dengan kewenangan pemberian izin,
memberi batasan kewenangan yang tidak
jelas. Selain itu berpotensi menimbulkan
penyelewengan serta tidak memberikan
kepastian hukum karena luasnya cakupan
kegiatan masyarakat.
Kemudian, mengenai pemberian
kewenangan memberlakukan surat izin
mengemudi kendaraan bermotor dalam
Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Kepolisian.
Menurutnya, ketentuan tersebut telah
melebihi kewenangan dan membatasi
hak-hak konstitusional warga negara yang
dijamin Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 27
Ayat (2) UUD 1945. Sebab, kegiatan
menjalankan
ataupun
mengendarai
kendaraan bermotor adalah bagian dari
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan juga telah menjadi hak
asasi manusia.
Berlakunya ketentuan pemberian
kewenangan perizinan pada Pasal 15
ayat (2) huruf c berpotensi menimbulkan

penyalahgunaan
kekuasaan
dan
kesewenang-wenangan oleh pihak yang
diberi kuasa dan menghambat aktivitas dan
potensi masyarakat dalam meningkatan
kualitas
hidup
dan
kesejahteraan
umat manusia itu sendiri. Pemberian
kewenangan izin dalam mengemudi
sangat tidak tepat dan akan lebih tepat jika
diganti dengan tugas dan kewajiban negara
untuk menyelenggarakan pendaftaran
atau registrasi pengemudi kendaraan
bermotor dalam rangka mengidentifikasi
atau mengetahui pihak-pihak yang
mengemudikan kendaraan. Kegiatan
penyelenggaraan registrasi biayanya harus
dibebankan kepada negara, bukan kepada
warga negara sebagaimana halnya dalam
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Erik
dalam
permohonannya
meminta Mahkamah menyatakan bahwa
Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2)
huruf a, b, dan c; Pasal 16 ayat (1) huruf
a, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2),
UU Kepolisian bertentangan dengan UUD
1945 sekaligus tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Menanggapi permohonan Erik,
majelis hakim menyampaikan saran
atau nasihat. Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati menasihati Erik agar
memperbaiki kedudukan hukum (legal
standing),
menguraikan
kerugian

konstitusional, hubungan sebab-akibat
berlakunya ketentuan UU Kepolisian
yang menimbulkan terlanggarnya hak
konstitusional Erik, dan menyarankan
Erik agar memperbaiki teknik penulisan
permohonan, serta membuat keterkaitan
antarpasal yang diujikan dengan pasal
dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji.
Kemudian mengenai pokok permohonan,
Maria melihat Erik telah membuat
ulasan dalam permohonannya, namun
tidak mencerminkan apa sesungguhnya
yang membuat hak konstitusional Erik
dirugikan. “Kenapa Anda dirugikan oleh
pasal tersebut?” tanya Maria.
Hakim Konstitusi Anwar Usman
menasihati
Erik
agar
menyusun
sistematika permohonan dengan baik dan
benar dengan menyontoh permohonan
yang ada di Kepaniteraan MK. Sedangkan
Hakim Konstitusi Muhammad Alim
antara lain menyoroti ketentuan pasal
yang diujikan, yaitu Pasal 15 ayat (2)
huruf a yang menyatakan, “memberikan
izin dan mengawasi kegiatan keramaian
umum dan kegiatan masyarakat lainnya.”
Alim menanyakan siapa yang berwenang
memberikan perizinan seandainya MK
membatalkan ketentuan tersebut. “Kalau
ini di-drop, lalu siapa yang memberikan
izin?” tanya Alim. (Nur Rosihin Ana/mh)

Pemohon Erik, hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, pada Uji materi
UU Kepolisian, Jumat (13/4) siang.
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RUANG SIDANG

PUU KPK

Mantan Dirut PLN Ajukan Pengujian UU KPK
Kuasa Hukum Pemohon, Maqdir Ismail, didampingi
kuasa hukum lainnya, terlihat hadir dalam sidang
pemeriksaan perkara PUU KPK, di Ruang Sidang
Panel MK, Jumat (13/4).

M

antan
Direktur
Utama
(Dirut) PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN), Eddie
Widiono Suwondho melalui
kuasa hukumnya mengajukan pengujian
Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6
huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Jumat (13/4).
Pemohon Perkara yang teregistrasi dengan
nomor 31/PUU-X/2012 pada persidangan
ini diwakili kuasa hukumnya, yaitu Maqdir
Ismail dkk. Maqdir menyampaikan
seharusnya Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) tidak berhak
menilai atau menetapkan jumlah kerugian
negara yang berhak hanyalah Badan
pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasal 6 huruf a UU Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(selanjutnya disebut UU KPK - Red.)
sendiri berbunyi, “Komisi Pemberantasan
Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi
dengan instansi yang berwenang
melakukan
pemberantasan
tindak
pidana korupsi.” Sedangkan penjelasan
Pasal 6 huruf a UU KPU berbunyi,
“Yang dimaksud dengan “instansi yang
berwenang” termasuk Badan Pemeriksa
Keuangan, Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa
Kekayaan
Penyelenggara
Negara,
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inspektorat pada Departemen atau
Lembaga Pemerintah Non-Departemen.”
Menurut Maqdir, sesuai Pasal
23 E Ayat (1) UUD 1945, satu-satunya
lembaga negara yang bertugas dan
berwenang memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara serta
menilai atau menetapkan jumlah kerugian
negara adalah BPK. Kalau BPKP ikut
bertanggung jawab dalam menilai atau
menetapkan kerugian negara nantinya
akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Maqdir juga menambahkan bahwa adanya
MoU antara KPK dan BPKP dalam
pemberantasan korupsi juga menimbulkan
pengertian bahwa BPKP dapat menilai
kerugian keuangan negara layaknya BPK.
“Keberadaan
pasal
a
quo
dan penjelasannya telah berpotensi
menghilangkan kepastian hukum karena
memungkinkan bagi seseorang yang
mengaku atau merasa memegang posisi
pimpinan KPK bisa dengan mudah
menyalahgunakan
kewenangannya
membuat keputusan dan kebijakan atas
nama KPK,” ujar Maqdir menyampaikan
“bentuk” kerugian konstitusional yang
diderita Prinsipal Pemohon, Eddie.
Lebih konkret, Maqdir menjelaskan
bahwa salah satu contoh penyalahgunaan
kewenangan itu dilihat dari kerja sama
antara KPK dengan BPKP saat menghitung

kerugian negara yang menimbulkan kasus
dugaan korupsi di PLN yang melibatkan
kliennya.
“Pemohon telah dirugikan dalam
proses penetapan Pemohon sebagai
tersangka karena hanya berdasarkan
Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh
Badan
Pengawas
Keuangan
dan
Pembangunan (BPKP) dilakukan tanpa
adanya penghitungan kerugian negara
yang seharusnya dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas
Maqdir.
Kala itu, lanjut Maqdir, seorang ahli
dari BPKP menyebutkan bahwa kliennya
telah melakukan tindak korupsi. Dengan
adanya seorang ahli dari BPKP yang
menyampaikan bahwa Eddie melakukan
korupsi, artinya BPKP merasa memiliki
kewenangan atau tanggung jawab untuk
menilai adanya kerugian keuangan
negara.
“Itu
inkonstitusional
karena
kedudukan BPKP sebagai bagian
dari pemerintah tidak lagi berfungsi
dan berwenang memeriksa indikasi
penyimpangan yang merugikan negara
yang dilakukan oleh BUMN dan badan lain
yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah. Satu-satunya lembaga negara
yang bertugas dan berwenang memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara serta menilai atau menetapkan
jumlah kerugian negara sebagaimana
tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23 E
ayat (1) adalah BPK,” tukasnya.
Terhadap
semua
dalil
yang
disampaikan, Maqdir kemudian meminta
Mahkamah dalam petitum permohonan
dalam provisi untuk memerintahkan
Pimpinan KPK untuk menghentikan
atau
sekurang-kurangnya
menunda
pemeriksaan di Pengadilan Tinggi terkait
kasus yang menimpa kliennya. (Yusti
Nurul Agustin/mh)

PUU MA

Sidang Lanjutan Uji UU MA, Pemohon
Perbaiki Permohonan

S

idang lanjutan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung (UU MA) dan
Undang-Undang No. 16 Tahun
2004 tentang UU Kejaksaan Republik
Indonesia (UU Kejaksaan) kembali digelar
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat
(20/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara
yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 28/PUU-X/2012 dimohonkan oleh
Agus Yahya.
Pemohon yang diwakili kuasa
hukum, M. Said Utomo menjelaskan
pihaknya telah melakukan perbaikan
permohonan sesuai dengan saran Majelis
Hakim Konstitusi. Menurut Said, Pemohon
telah memperbaiki pasal-pasal UUD 1945
sebagai alat uji terhadap undang-undang
yang dimohonkan. “Kami perbaiki, yaitu
baik yang salah maupun pengutipan yang
perlu sudah kami lakukan, pada poin dua,
yaitu angka 2.4,” ujarnya.
Selanjutnya,
perubahan
yang
dilakukan adalah mengenai Putusan
Mahkamah Konstitusi, yaitu Perkara
Nomor 23/PUU-V/2007. Pada Putusan
tersebut, amar putusannya berbunyi,
‘Menyatakan permohonan Pemohon
ditolak’.
“Namun, dalam hal ini kami
tetap masih mengajukan karena kami
berpendapat mungkin eranya pada tahun
2007, pada era yang sekarang, yang
memang sudah ada layanan UndangUndang Pelayanan Publik. Saya pikir perlu
ada satu peninjauan kembali karena eranya
sudah berbeda karena Mahkamah Agung
sebagai penyelenggara pelayanan publik,
sebagai penyelenggara negara adalah
terikat oleh Undang-Undang Pelayanan
Publik yang punya kewajiban,antara lain
yang saya kutip dalam tambahan adalah
melayani setiap warganegara Indonesia,
dalam kerangka pelayanan publik yang
merupakan amanat Undang-Undang
Dasar Tahun 1945,” paparnya di hadapan

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim
Konstitusi Muhammad Alim.
Pemohon, lanjut Said, juga telah
melakukan perbaikan terhadap petitum.
Poin pertama, papar Said, mengabulkan
permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kedua, menyatakan Pasal 45A ayat (2)
huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
“Menyatakan Pasal 45A ayat (2)
huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung Republik Indonesia
dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat dengan segala
akibat hukumnya,” urainya.
Diwakili oleh kuasa hukumnya,
M. Said Utomo, mendalilkan bahwa hak
konstitusional pemohon terlanggar dengan
berlakunya Pasal 45A ayat (2) huruf c UU
MA dan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan.
Pemohon merasa mendapat perlakuan
diskriminatif dengan berlakunya pasal
a quo. Pemohon merasa dirugikan dengan
keluarnya Putusan PTUN Surabaya yang
dimohonkan Pemohon terhadap Bupati
Pasuruan.
“Perkara
tersebut
merupakan
perkara antara atasan dan bawahan di
mana Pemohon menggugat pemberhentian
Pemohon sebagai Kepala Desa Tanggul
Angin, namun Bupati diwakili oleh
pengacara negara,” urai Said. (Lulu
Anjarsari/mh)

Kuasa hukum Pemohon Muhammad Said Utomo, hadir dalam persidangan
perbaikan permohonan kliennya, Jumat (20/4) di Ruang Sidang MK.
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PUU KUHP

Mahasiswa Penguji Pasal “Gelandangan”
dalam KUHP Perbaiki Kedudukan Hukum

K

ebiasaan “anak punk” yang
hidup menggelandang bukan
suatu tindakan kriminal.
Pengertian
“gelandangan”
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) yaitu orang yg bergelandangan;
orang yang tidak tentu tempat kediaman
dan pekerjaannya. Hal ini berarti bahwa
seorang gelandangan tidak melakukan
perbuatan kriminal. Suatu perbuatan tidak
dapat dikatakan sebagai kriminal jika tidak
ada kehendak jahat di dalamnya. Oleh
karena itu, menjadi gelandangan tidak
dapat dikategorikan sebagai perbuatan
melawan hukum. Seorang gelandangan
tidak dapat diancam dengan pidana
kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal
505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Pasal 505 ayat (1) KUHPmenyatakan,
“Barang siapa bergelandangan tanpa
pencarian, diancam karena melakukan
pergelandangan dengan pidana kurungan
paling lama tiga bulan.” Kemudian
Pasal 505 ayat (2) KUHP menyatakan,
“Pergelandangan yang dilakukan oleh
tiga orang atau lebih, yang berumur di atas
enam belas tahun diancam dengan pidana
kurungan paling lama enam bulan.”
Ketentuan Pasal 505 KUHP
tersebut mengundang keberatan Debbi
Agustio Pratama. Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Andalas (Unand)
Padang, Sumatera Barat ini selanjutnya
melakukan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Menurut mahasiwa
yang mengaku sering kongkow bareng
anak punk di Padang ini, ketentuan Pasal
505 KUHP bertentangan dengan Pasal 1
Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 34
Ayat (1) UUD 1945.
Demikian uji materi KUHP yang
diajukan oleh Debbi yang disampaikan
dalam
persidangan
pemeriksaan

28

KONSTITUSI April 2012

pendahuluan di Mahkamah Konstitusi
(MK) pada akhir Maret lalu. Jumat (20/4),
MK kembali menggelar sidang dengan
agenda perbaikan permohonan Perkara
No. 29/PUU-X/2012 mengenai uji materi
KUHP yang dimohonkan Debbi. Berbeda
dengan persidangan sebelumnya, di mana
Debbi hadir secara fisik di persidangan, kali
ini Debbi menjalani pemeriksaan jarak jauh
melalui fasilitas video conference (vicon).
Persidangan yang berlangsung lebih
kurang tiga menit ini, dilaksanakan oleh
Panel Hakim Konstitusi Maria Farida
Indrati (ketua panel) didampingi dua

anggota, Harjono dan Muhammad Alim.
Debbi yang berada di Fakultas
Hukum
Unand
melalui
video
conference menyampaikan perbaikan
permohonan yang meliputi kedudukan
hukum Pemohon (legal standing) dan
tambahan pasal dalam UUD 1945 yang
menjadi batu uji. “Dari hasil persidangan
kemarin, itu yang saya perbaiki tentang
kedudukan hukum Pemohon. Kemudian,
saya menambahkan beberapa batu uji.
Hanya itu saja,” kata Debbi Singkat. (Nur
Rosihin Ana/mh)

Terlihat dalam gambar, (ki-ka) Pemohon Debbi, dan Ketua Sidang Panel Maria Farida Indrati,
sedang menjalani sidang perbaikan perkara PUU KUHP melalui fasilitas Vicon, Jumat (20/4).

Humas MK

PUU Penetapan Perpu

Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan
Peradilan Pidana Perbaiki Permohonan

S

idang kedua Perkara Pengujian
Undang-Undang No. 1 Tahun
1961 tentang Penetapan Perpu
No. 16 Tahun 1960 tentang
Beberapa Perubahan dalam KUHP menjadi
Undang-Undang - Perkara No. 27/PUUX/2012 - digelar Kamis (19/4). Sidang
yang dipimpin Ketua Penal Hakim Maria
Farida Indrati didampingi Harjono dan
Muhammad Alim kali ini beragendakan
perbaikan permohonan oleh Pemohon.
Sidang yang bertempat di ruang
sidang pleno, lantai 2, Gedung MK itu
dihadiri Pemohon, yaitu Syarial dari
Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan
Peradilan Pidana, yang didampingi kuasa
hukum Diyah Stiawati, Adiani Viviana,
Supriyadi Widodo Eddyono, dan Diyan.
Mewakili pihaknya, Supriyadi
menyampaikan bahwa pihaknya telah
melakukan
perbaikan
permohonan.
Perbaikan terletak pada judul pengujian
yang diubah menjadi permohonan
Pengujian terhadap Pasal 1 UndangUndang Nomor 16 Perpu Tahun 1960
tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.
“Jadi judulnya kami ubah. Yang
kedua, mengenai legal standing juga
kami ubah. Berdasarkan Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi, kami mendalilkan
bahwa dengan adanya Undang-Undang
Nomor 16 Prp Tahun 1960 Pemohon
memiliki potensi untuk dilanggar hak
konstitusionalnya dengan cara langsung
maupun tidak langsung yang merugikan
usaha untuk memberikan perlindungan,
pemajuan, dan penggunaan hak asasi
manusia dan perlindungan kebebasan sipil
dan politik,” ujar Supriyadi.
Perubahan lain terjadi pada batu uji
yang digunakan Pemohon untuk menguji
UU tersebut. Bila awalnya Pemohon
menggunakan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945, sekarang
Pemohon menggunakan Pasal 1 Ayat (3)
UUD 1945 saja sebagai batu uji. “Ada
prinsip kemanfaatan yang dilanggar
dengan adanya undang-undang a quo.

Kuasa hukum Pemohon, terlihat sedang menerangkan permohonan kliennya, dalam sidang
pemeriksaan perkara PUU Penetapan Perpu, Rabu (28/3) di Ruang Sidang Pleno.

Oleh karena itu, kami hanya mendalilkan
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 saja yang
dijadikan batu uji,” jelas Supriyadi.
Pada sidang sebelumnya, Pemohon
menyampaikan pihaknya pada pokoknya
mempermasalahkan ketentuan hukuman
denda bagi pelaku tindak pidana ringan
yang tidak mengikuti perkembangan
zaman. Pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1961
tentang Penetapan Perpu No. 16 tahun
1960 tentang Beberapa Perubahan dalam
KUHP menjadi UU terdapat frasa “vijf
en twintig gulden” dan frasa itu kemudian
diubah dalam Pasal 364, 373 379, 384
dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana menjadi “dua ratus lima
puluh rupiah”.
Frasa tersebut terkait dengan
perbuatan
pencurian,
penggelapan
ringan, penipuan ringan, dan penerima
konosemen. Kesemua tindak pidana itu
diancam dengan pidana penjara paling
lama tiga bulan atau denda sebanyak dua
puluh lima rupiah. Ketentuan denda itu
pada tahun 1960 dengan adanya Pasal 1
Perpu tersebut diubah menjadi dua ratus
lima puluh rupiah. Menurut Mahkamah
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Agung melalui Perma Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batasan Tidak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam
KUHP pada tanggal 27 Februari 2012,
dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012
disebutkan bahwa frasa “dua ratus lima
puluh” dalam Pasal 364, 373, 379, 384,
407, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dibaca menjadi dua juta
lima ratus ribu rupiah.
Menurut Pemohon pada sidang
pertama, denda dua juta lima ratus
ribu rupiah tersebut tidak layak untuk
menggantikan denda sebanyak dua ratus
lima puluh rupiah yang diatur sebelumnya.
“Menurut fakta sosiologis keberadaan
Pasal 1 Perpu No. 16 Tahun 1960 sudah
tidak lagi memberikan perlindungan dan
menjadi persoalan yang serius untuk
tindak pidana ringan. Jumlah tahanan
bertambah banyak karena perkara-perkara
tindak pidana ringan yang seharusnya
dapat diadili dengan ketentuan acara
cepat menjadi diadili dan diproses dengan
menggunakan ketentuan acara pidana
yang biasa,” tegas kuasa hukum Pemohon,
Wahyudi Jafar. (Yusti Nurul Agustin/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Kehutanan

Masyarakat Hukum Adat dan LSM
Ajukan Pengujian UU Kehutanan

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyidangkan
perkara
Pengujian Undang-Undang
(PUU) No. 35/PUU-X/2012,
yaitu perkara Pengujian UU No. 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan untuk pertama
kalinya di Ruang Sidang Pleno Gedung
MK, Jumat (20/4). Pemohon perkara ini,
yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan
Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu.
Sidang
yang
beragendakan
pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara
yang dimohonkan Pemohon itu dipimpin
oleh Ahmad Fadlil Sumadi selaku ketua
panel hakim dan didampingi Achmad Sodiki
serta Harjono selaku anggota panel hakim.
Membuka sidang, Fadlil meminta Pemohon
untuk memperkenalkan diri siapa saja yang
hadir dalam persidangan kali ini.
Kuasa Hukum Pemohon, Iki Dulagin
memperkenalkan pihaknya yang hadir kali
ini, yaitu Abdul Haris, Sulistiono, dan
Andi Muttaqien serta Iki Dulagin sendiri
yang kesemuanya merupakan kuasa
hukum Pemohon.
Usai mengenalkan pihaknya yang
hadir dalam persidangan kali ini, Dulagin
kemudian menyampaikan ringkasan
permohonan Pemohon. Pertama-tama,
Dulaqin menjelaskan bahwa Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Kenegerian
Kuntu sebagai salah satu Pemohon
berasal dari Kabupaten Kampar, Provinsi
Riau yang diwakili Bustamir (Pemohon
2). Sedangkan Kesatuan Masyarakat
Kasepuhan Cisitu yang diwakili Moch.
Okri berasal dari Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten (Pemohon 3).
Selanjutnya Dulagin menyampaikan
pokok permohonan Pemohon yang
memasalahkan Pasal 3 UU Kehutanan.
Menurut Dulagin Pasal 3 UU Kehutanan itu
memerintahkan bahwa penyelenggaraan
kehutanan bertujuan sebesar-besarnya
untuk
kemakmuran
rakyat
yang
berkeadilan dan berkelanjutan. Namun
dalam kenyataannya, terutama yang
dialami Para Pemohon, selama lebih dari
sepuluh tahun berlakunya undang-undang
itu telah dijadikan alat oleh negara untuk
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mengambil alih hak kesatuan masyarakat
hukum adat atas wilayah hutan adatnya.
“Wilayah hutan adat kemudian
dijadikan sebagai hutan negara yang
selanjutnya justru atas nama negara
dijual, diberikan atau diserahkan kepada
pemilik modal untuk dieksploitasi dengan
tanpa memperhatikan hak serta kearifan
lokal kesatuan masyarakat hukum adat di
wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan
terjadinya konflik antara kesatuan
masyarakat hukum adat tersebut dengan
pengelolah hutan adat mereka yang baru,”
papar Dulagin.
Seringkali, konflik yang timbul
antara masyarakat hukum adat dengan
pengelola hutan yang baru membuat
masyarakat adat yang masuk ke kawasan
hutan tersebut dianggap pelaku kriminal.
Menurut Pemohon, konflik yang timbul
dan kemudian merugikan Pihak Pemohon
merupakan tanda UU Kehutanan memiliki
cara pandang yang tidak tepat terhadap
kesatuan masyarakat hukum adat atas
kawasan hutan.
Terhadap permohonan Pemohon,
Fadlil menganggap Pemohon belum
jelas mau memohonkan pasal berapa
yang mau diuji. Pemohon sejak awal
hanya menyebutkan beberapa pasal tanpa
menegaskan pasal mana yang mau diujikan
dan dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945.

Sedangkan Sodiki mempertanyakan
apakah benar masalah yang dipaparkan
Pemohon bermula dari ketidakjelasan UU
Kehutanan atau ketidakjelasan kriteria
wilayah hukum adat sendiri. “Jadi kalau
itu memang batasnya enggak jelas lalu
juga akan sulit dipertahankan bahwa itu
wilayah hukum adat, ya toh? Padahal
Saudara bisa melihat di dalam UndangUndang Perkebunan, Undang-Undang
Kehutanan, bahkan di dalam Peraturan
Menteri Agraria Nomor 599 ada ramburambu apa yang dinamakan dengan
wilayah hukum adat atau hak ulayat itu.
Saudara bisa melihat di sana apa syaratsyaratnya sebagai suatu wilayah hukum
adat dan itu harus menunjukan adanya
suatu kesatuan hukum yang mempunyai
organisasi tersendiri,” urai Sodiki.
Sedangkan Harjono menitikberatkan
pada legal standing Para Pemohon. “Kalau
saya lihat di sini Pemohon ada dari LSM
dan ada dari beberapa masyarakat hukum
adat. Lalu kemudian, kalau yang dibela
LSM itu adalah masyarakat hukum adat,
maka kaitkan. Kenapa LSM ini berkaitan
dengan masyarakat hukum adat? Apakah
memang yang bergerak di dalam persoalan
advokasi masyarakat hukum adat? Kalau
kemudian masyarakat hukum adatnya,
buktikan bahwa Anda adalah masyarakat
hukum adat yang eksis,” tukas Harjono
menyarankan. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Kuasa Hukum Pemohon dalam uji UU Kehutanan, terlihat memeriksa
permohonannya saat sidang pemeriksaan perkara, Jumat (20/4), di MK.
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PUU Sisdiknas

Ahli Pemerintah: SBI Banyak Disalahartikan

S

ekolah bertaraf internasional
sama dengan sekolah berstandar
nasional
dengan
tambahan
pengayaan. Hal ini diungkapkan
Slamet ketika memberikan keterangan
sebagai Ahli Pemerintah dalam sidang
lanjutan pengujian UU Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(UU Sisdiknas) yang digelar Mahkamah
Konstitusi pada Rabu (11/4) di Ruang
Sidang Pleno MK.
“Sekolah bertaraf intenasional (SBI)
melakukan pengayaan dengan patok
duga dengan sekolah unggulan lainnya.
Namun SBI banyak disalahartikan.
Ini dimungkinkan karena kurangnya
komunikasi
kebijakan
kepada
para stakeholders. SBI sebenarnya sama
dengan standar nasional pendidikan plus
pengayaan,” jelasnya di hadapan Majelis
Hakim Konstitusi yang diketuai oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD tersebut.
Menurut Slamet, sistem pendidikan
standar nasional merupakan karakteristik
Indonesia.Akan tetapi, Slamet melanjutkan,
pendidikan di Indonesia tidak steril dari
pendidikan global. Slamet menuturkan
SBI tidak berkiblat kepada asing, namun
hanya menambahkan pengayaan. “SBI
mengembangkan keunggulan lokal untuk
disebarkan ke luar negeri. SBI bertujuan
untuk membuat bangsa Indonesia
cerdas dan berjati diri Indonesia melalui
keterjangkauan,” urainya.
Sementara itu, Indra Jati Sidi
mengemukakan RSBI merupakan bagian
upaya dari Pemerintah dalam benchmark
yang jelas. Menurutnya, Pemerintah
pusat dan daerah ikut bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan RSB. “Selain
itu, tidak ada masalah penggunaan bahasa
Inggris sebagai bahasa kedua. RSBI
juga menimbulkan persaingan sehat
antarsekolah untuk mencapai mutu yang
benar,” katanya.
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Tampak dalam gambar Ahli Pemohon Slamet, sedang menyampaikan keterangan ahlinya dalam
sidang PUU Sisdiknas di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (11/4).

Permohonan
yang
teregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor 5/PUUIX/2012 ini dimohonkan oleh Andi Akbar
Fitriyadi, Nadya Masykuria, Milang
Tauhida, Jumono, Lodewijk F. Paat,
Bambang Wisudo, dan Febri Hendri Antoni
Arif. Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan hak konstitusionalnya yang
dijamin oleh UUD 1945 terlanggar
akibat berlakunya Pasal 50 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU
Sisdiknas).
Pasal 50 ayat (30 menyatakan
“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

menyelenggarakan sekurang-kurangnya
satu satuan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan untuk dikembangkan
menjadi satuan pendidikan yang bertaraf
internasional”. Wahyu mengungkapkan
bertentangan dengan kewajiban negara
untuk mencerdaskan bangsa. Pemohon
memiliki anak yang bersekolah di
sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional) dan merasakan banyaknya
perbedaan yang didapat sehingga
menimbulkan
diskriminasi.
(Lulu
Anjarsari/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Penyiaran

Ahli Pemohon Meminta MK Tafsirkan
UU Penyiaran Secara Benar

A

hli para Pemohon Perkara
No.78/PUU-IX/2011, Ichlasul
Amal, mengatakan bahwa
sebenarnya sentralisasi dan
pemusatan kepemilikan media khususnya
media penyiaran mengingkari amanat
UUD 1945 sekaligus juga bertentangan
dengan UU No. 32 tahun 2002. Sebab,
kedua aturan tersebut, sudah secara tegas
mewajibkan adanya otonomi daerah
yang diperluas yang mengamanatkan
agar dinamika penyiaran, baik meliputi
kepemilikan dan isinya dapat juga tumbuh
di daerah.
Hal itu dijelaskan dalam persidangan
uji materi Undang-Undang Penyiaran No.
32/2002, khususnya Pasal 18 ayat (1) dan
Pasal 34 ayat (4), di Mahkamah Konstitusi,
Kamis (5/4). Menurutnya, pada dasarnya
UU tersebut juga mengamanatkan
sebuah sistem penyiaran berjaringan
yang mengakomodir dinamika di daerah.
“Namun hal tersebut tidak berjalan secara
baik,” ujarnya.
Lebih dari itu, kata Ihchlasul, UU
penyiaran juga mengamanatkan agar
televisi di daerah, khususnya televisi lokal
tidak dikuasai oleh Jakarta. Tapi yang
terjadi, televisi lokal/ daerah dikuasai oleh
stasiun televisi nasional yang berada di
Jakarta lewat penafsiran yang salah dan
bertentangan dengan UUD 1945.
Lewat
MK,
sambungnya,
mengharapkan agar UU No. 32 tahun
2002 tentang Penyiaran ditafsirkan secara
benar, dan lebih dari itu UU tersebut tidak
bertentangan dengan UUD 1945. “Semua
itu untuk kesejahteraan masyarakat dan
bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Ahli lain juga dihadirkan oleh para
Pemohon, ia adalah Paulus Widiyanto.
Dalam keterangannya, dia mendukung
permohonan para Pemohon yang pada
intinya bahwa Pasal 18 ayat (1) UU
Penyiaran adalah konstitusional dengan
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal
33 Ayat (3) UUD 1945. Namun sejauh
frase “satu badan hukum” ditafsirkan
sebagai “satu badan hukum baik badan
hukum pemegang Izin Penyelenggaraan
Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran
Swasta (LPS), maupun badan hukum
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Ahli para Pemohon Perkara No.78/PUU-IX/2011, Ichlasul Amal tampak mengamati
keterangan ahli lain dalam persidangan di MK, Kamis (5/4).

apapun dan ditingkat manapun yang
dikuasai dan memiliki lembaga penyiaran
swasta (LPS)”. “Kemudian kata ‘dibatasi’
diartikan dengan “dibatasi dengan satu izin
penyelenggaraan penyiaran (IPP) dalam
satu wilayah siaran,” jelasnya.
Sementara itu, Pasal 34 ayat
(4) UU Penyiaran, Paulus juga setuju
konstitusionalitas dengan Pasal 28D Ayat
(1), Pasal 28F, dan Pasal 33 Ayat (3)
UUD 1945. Namun sejauh frasa “pihak
lain” ditafsirkan dengan “perorangan atau
badan hukum yang berbentuk LPS yang
memiliki IPP juga badan hukum apapun
dan ditingkat manapun yang menguasai/
memiliki LPS.”
Persidangan yang dipimpin oleh
Moh. Mahfud MD merupakan sidang
terakhir sebelum putusan. “Oleh karena
itu, sebelum majelis konstitusi memulai
diskusi, meminta kepada Pemohon,
Pemerintah, dan Pihak Terkait untuk
menyerahkan kesimpulan dari seluruh
jalannya persidangan ini, menurut
perspektif
masing-masing
pihak,”
ujarnya.
Kesimpulan tersebut, lanjut Mahfud,
bisa diserahkan pada hari Rabu, 18 April
2012, Jam 16.00 WIB, di Gedung MK,
lantai 4. “Sesudah itu akan diberi tahu
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untuk pengucapan vonis (putusan),”
terangnya.
Secara rinci, para Pemohon yang
terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen
(AJI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH
Pers), Media Link, Pemantau Regulasi
dan Regulator Media (PR2Media) dan
Yayasan Dua Puluh Delapan, mengujikan
Pasal Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 4
No. 32/2002 UU Penyiaran.
Pasal 18 ayat (1) berbunyi,
“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. Dan Pasal 34
ayat (4) berbunyi, “Izin penyelenggaraan
penyiaran dilarang dipindahtangankan
kepada pihak lain.”
Namun ketentuan tersebut kata
para Pemohon, multitafsir sehingga
menimbulkan
ketidakadilan
dan
ketidakpastian hukum. “Selain itu, pasalpasal tersebut juga menghilangkan asas,
tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan
penyiaran yang secara prinsip bertentangan
Pasal 28F UUD 1945,” terang Pemohon,
pada sidang sebelumnya. (Shohibul
Umam/mh)

PUU Perumahan

Ahli Pemohon: Tipe Rumah 21 Terjangkau
Bagi Masyarakat Menengah ke Bawah
Pemohon didampingi kuasa hukumnya,
tampak hadir dalam persidangan perbaikan
perkara No. 12/PUU-X/2012, di Ruang Sidang
Panel MK, Jumat, (2/3).

S

idang PUU No. 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman - Perkara
No 14/PUU-X/2012 dan No.
12/PUU-X/2012 - digelar kembali pada
Selasa (17/4). Sidang Perkara No. 14
yang dimohonkan Dewan Pengurus
Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan
dan Permukiman Seluruh Indonesia
(DPP-APERSI) dan Perkara No. 12 yang
dimohonkan Adittya Rahman GS, Jefri
Rusadi, dan Erlan Basuki itu beragendakan
mendengar keterangan Ahli Pemohon.
Pengamat Properti dari Indonesia
Property Watch (IPW), Ali Tranghanda
Prahanda
memberikan
keterangan
sebagai Ahli yang diajukan Pemohon
di hadapan Panel Hakim Konstitusi. Ali
menyampaikan bahwa masalah yang
diajukan Pemohon sudah menjadi masalah
masyarakat luas. Dua tahun belakangan ini,
lanjut Ali, banyak kebijakan dan UU yang
kontraproduktif dengan visi pemerintah
mengurangi deadlock masalah perumahan
dan permukiman.
Sebab, Ali melihat UU Perumahan
dan Kawasan Permukiman justru
menimbulkan masalah baru. Seseorang
yang merasa cukup dengan tipe rumah
21 dan hanya mampu menjangkau
harga rumah tipe 21 menjadi tidak dapat
mempunyai rumah. Memang benar bahwa
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rumah tipe 36 mementingkan kesejahteraan
penghuninya, namun Pemerintah dan DPR
tidak memikirkan aspek kemampuan atau
keterjangkauan rakyat membeli rumah
tipe 36.
“Masyarakat bukannya tidak mau
punya rumah tipe 36, tapi karena untuk
membeli rumah tipe 36 itu masyarakat
menengah ke bawah sudah setengah mati
mau membelinya,” ujar Ali.
Sedangkan
Mantan
Menteri
Perumahan Rakyat era Kabinet Indonesia
Bersatu I, Muhammad Yusuf Asyari yang
juga menjadi Ahli Pemohon menilai
keputusan pemerintah yang hanya
membolehkan
pembangunan
rumah
minimal tipe 36 merupakan keputusan
yang tidak tepat karena akan menyulitkan
masyarakat berpendapatan rendah.
Yusuf menambahkan, keputusan
pemerintah tersebut akan berdampak
pada
ketidakmampuan
masyarakat
untuk memiliki rumah. “Menetapkan
ukuran lantai minimal 36 meter persegi
per unit rumah akan lebih menyulitkan
kaum dhuafa memiliki rumah sendiri yang
layak huni,” imbuh Yusuf.
Lebih lanjut, Yusuf menyarankan,
pengembangan
rumah
selanjutnya
sebaiknya lebih menekankan konsep
Rumah Inti Tumbuh (RIT). RIT merupakan
kebijakan publik yang ramah terhadap

kaum dhuafa karena membolehkan mereka
membangun rumah inti kecil dengan
catatan rumah tersebut akan diperluas
sesuai kebutuhan keluarga dimaksud ke
depannya.
“Rumah Inti Tumbuh merupakan
kebijakan publik untuk kaum dhuafa.
Rumah bisa dibangun lebih kecil dan
nantinya bisa diperluas dengan adanya
pertambahan anak. Aturan ini seharusnya
bisa diteruskan di tengah kesulitan
ekonomi yang menimpa kaum dhuafa,”
jelas Yusuf.
Pihak pemerintah juga tidak mau
kalah, Pemerintah menghadirkan saksi
yang memiliki rumah tipe 21 atau pernah
memiliki tipe rumah 21. Salah seorang
saksi yang diajukan Pemerintah yaitu
Samiri Sanjaya. Di hadapan Panel,
Samiri menceritakan pada tahun 1979 ia
menempati rumah tipe 21 yang dibelinya
dengan mencicil. Rumah tipe 21 yang
ditempatinya dan keluarga hanya memiliki
satu kamar dan ruang tamu serta dapur
yang berdekatan. Rumah tersebut juga
memiliki ruang kamar mandi yang berada
di luar dan berdekatan dengan ruang
kamar mandi tetangganya. “Jadi kalau kita
ke kamar mandi, kita bisa bertemu dengan
tetangga. Itu kan rasanya tidak nyaman,”
ujar Samiri.
Sedangkan saksi Pemerintah lainnya,
Muhammad Zamroni justru menyampaikan
keterangan yang tidak bermasalah dengan
rumah tipe 21. Ia justru mengaku nyamannyaman saja tinggal di rumahnya yang
bertipe 21. Pasalnya, ia mengaku saat ini
hanya mampu membeli tipe rumah 21
yang harus dicicilnya tiap bulan dengan
penghasilannnya maksimal 2 juta per bulan.
(Yusti Nurul Agustin/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Pembentukan Kabupaten Lingga

Batas Tak Jelas, Pembentukan Kabupaten Disoal

S

ejak disahkan UU No. 31/2003
tentang Pembentukan Kabupaten
Lingga, Pemohon mendalilkan
telah
mengalami
kerugian
konstitusional, karena ada ketidakjelasan
batas wilayah Provinsi Jambi dengan
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Berdasarkan fakta itulah, Pemohon
melakukan uji materi UU ini, Jumat (13/4)
siang di Ruang Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi (MK). Pemohon adalah H.
Hasan Basri Agus dkk, didampingi para
kuasa hukum dari Dr. Muhammad Asrun
& Partner (MAP) Law Firm.
Pemohon mendalilkan, pihaknya
mengalami
kerugian
konstitusional
sejak disahkan UU No. 31/2003 karena
ada ketidakjelasan batas wilayah antara
Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri,
terutama antara batas wilayah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
dengan Kabupaten Lingga Provinsi Kepri.
“Ketidakjelasan batas wilayah
itu muncul akibat penyusunan UU No.
31/2003 yang mengabaikan kaidah
pembentukan
peraturan
perundangundangan sebagaimana dimuat dalam
UU No. 10/2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang telah
diganti oleh UU No. 12/2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundangundangan,” urai Pemohon kepada Majelis
Hakim dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan.
Selain itu, ketentuan Pasal 5
UU No. 31/2003 dengan penentuan
batas wilayah Kabupaten Lingga yang
melampaui batas wilayah Provinsi Kepri,
menurut Pemohon, telah terjadi kesalahan
dalam proses pembentukan formil UU
No. 31/2003. Alasannya, hal tersebut
menentang
prosedur
pembentukan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 5 UU No. 31/2003
menyebutkan, “(1) Kabupaten Lingga
mempunyai batas wilayah: a. sebelah
utara berbatasan dengan Kecamatan
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Galang Kota Batam dan Laut Cina
Selatan; b. sebelah timur berbatasan
dengan Laut Cina Selatan; c. sebelah
selatan berbatasan dengan Laut Bangka
dan Selat Berhala; d. sebelah barat
berbatasan dengan Laut Indragiri …”
Pemohon melanjutkan, ketentuan
Pasal 5 UU tersebut membawa implikasi
perluasan wilayah Provinsi Kepri, terutama
terkait dengan penegasan batas Kabupaten
Lingga huruf c ayat (1) Pasal 5 UU No.
31/2003, yaitu bahwa “Kabupaten Lingga
mempunyai batas wilayah, sebelah selatan
berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat
Berhala.”
“Padahal Penjelasan Pasal 3 UU
No. 25/2002 menegaskan ‘Kabupaten
Kepulauan Riau dalam undang-undang
ini tidak termasuk Pulau Berhala. Karena
Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah
administratif Provinsi Jambi, sesuai
UU No. 54/1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,”
papar Pemohon.
Ditambahkan Pemohon, ketentuan
Pasal 5 ayat (1) UU No. 31/2003 dapat
diartikan pembentukan satu wilayah
administrasi pemerintahan baru yaitu
Kabupaten Lingga, telah memperluas
wilayah Provinsi Kepri tanpa terlebih
dahulu melalui proses amandemen UU
No. 25/2002. Bila hal ini dibenarkan,
maka tindakan hukum pertama yang harus
dilakukan adalah mengamandemen UU
No. 25/2002.
“Bila dikatakan Pasal 5 ayat (1)
UU No. 31/2003 mempunyai kekuatan
hukum lebih kuat daripada muatan
Penjelasan Pasal 3 UU No. 25/2002,
maka berdasarkan penafsiran tekstual dan
Penjelasan Pasal 3 UU No. 25/2002, telah
dimatikan oleh kehadiran Pasal 5 ayat (1)
UU No. 31/2003,” imbuh Pemohon. (Nano
Tresna Arfana/mh)

Humas MK/GANIE

Para pemohonpengujian UU No. 31/2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Lingga dalam sidang perbaikan permohonan pada Jumat (13/4).

PUU Pemda

Tak Punya Legal Standing, Uji UU
Pemda Dinyatakan Tidak Dapat Terima

G

ugatan
Salim
Alkatiri,
Pemohon dalam Perkara No.
6/PUU-X/2012 dinyatakan
tidak dapat diterima oleh
Mahkamah Konstitusi. “Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a
quo,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD, Selasa (17/4) di Ruang
Sidang Pleno MK.
Menurut Mahkamah, Pemohon tidak
menjelaskan korelasi antara Pemohon
sebagai perorangan warga negara dengan
pembentukan provinsi, serta keberadaan
ketentuan yang dimohonkan pengujian.
Dalam hal ini, Pemohon menguji Pasal 5
ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Selain itu, menurut Mahkamah,
Pemohon juga tidak menguraikan
kerugian konstitusional yang dialaminya
sebagai akibat berlakunya pasal-pasal
yang dimohonkan pengujian. “Karena
Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing), Mahkamah tidak
mempertimbangkan pokok permohonan,”
tegas Mahkamah.
Dalam ketentuan yang diuji itu,
antara lain diatur mengenai syarat fisik
atau jumlah wilayah yang harus dimiliki
oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota
yang akan dibentuk, serta kewenangan
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Pemohon Salim Alkatiri tampak hadir dalam sidang perbaikan
permohonan perkara PUU Pemda, Jumat (10/02/2012) di Ruang
Sidang Panel MK.

pengelolaan sumber daya di wilayah laut.
Sebelumnya, Pemohon mendalilkan
sebagai perorangan warga negara Indonesia
yang mempunyai hak konstitusional
yang diatur dalam UUD 1945. Hak
konstitusional tersebut, menurutnya telah

dirugikan akibat berlakunya ketentuan
dalam UU Pemda, atau setidaknya
menghalangi terbentuknya Pulau Buru
sebagai provinsi dengan wilayah meliputi
Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan,
dan Kota Namlea. (Dodi/mh)
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PUU PT

Permohonan Tak Dapat Diterima Karena
Tidak Jelas dan Kabur

K

arena
permohonan
Pemohon tidak jelas dan
kabur,
serta
Pemohon
tidak memiliki kedudukan
hukum
(legal
standing)
untuk
mengajukan permohonan tersebut, maka
pokok permohonan Pemohon tidak
dipertimbangkan. Demikian tertulis dalam
putusan Mahkamah No. 20/PUU-X/2012
mengenai Pengujian UU Perseroan
Terbatas (PT), Selasa (17/4) di Ruang
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
(MK).
Berdasarkan hasil putusan dari Rapat
Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh
sembilan hakim konstitusi yaitu Moh.
Mahfud MD selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman,
Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan
Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil
Mochtar, dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota, pada Senin,
(9/4/), Mahkamah dalam amar putusannya
perkara ini menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima.
Perkara ini diajukan oleh Haji
Agus Ali, Direktur Utama PT. Igata Jaya
Perdania yang mengujikan Pasal 55, Pasal
56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU
No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
(PT) terhadap UUD 1945. Alasan Pemohon
mengajukan pengujian pasal-pasal dalam
UU tersebut adalah untuk mengetahui
relevansi pasal-pasal tersebut dijadikan
dasar dalam pemindahan hak atas saham
dari pemegang saham penjual kepada
pemegang saham klasifikasi tertentu atau
pemegang saham lain.
Hal demikian berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Batam Nomor 30/
PDT.G/2009/PN.BTM, Putusan Pengadilan
Tinggi Riau Nomor 12/PDT/2010/
PT.RIAU, dan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 3069K/PDT/2010 dalam
pengalihan saham mendasarkan pada surat
kesepakatan bersama. Dengan berbagai
peristiwa tersebut, menurut Pemohon,
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putusan Mahkamah Agung tersebut telah
melanggar hak konstitusional Pemohon
karena bertentangan dengan Pasal 55,
Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59
UU 40/2007.
Setelah mencermati dalil Pemohon
tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa
Pemohon tidak menguraikan secara
jelas kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang dirugikan oleh
berlakunya pasal-pasal dalam UU tersebut.
“Jikapun benar Pemohon mengalami
kerugian, maka kerugian tersebut
diakibatkan oleh putusan pengadilan
sebagaimana dalil Pemohon,” jelas
Mahkamah.
Selain itu, Mahkamah juga
berpendapat
permohonan
Pemohon
tidak jelas dan kabur karena terdapat

ketidaksinkronan antara posita dan
petitum Pemohon. Pemohon dalam posita
permohonannya mendalilkan putusan
Mahkamah Agung bertentangan dengan
Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58,
dan Pasal 59 UU 40/2007. Namun
dalam petitum-nya Pemohon memohon
Mahkamah agar putusan Mahkamah Agung
Nomor 3069 K/PDT/2010 dinyatakan sah
dan mengikat sebagai landasan hukum.
Sedangkan, sambung Mahkamah,
dalam permohonan yang sama Pemohon
juga memohon kepada Mahkamah untuk
membatalkan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57,
Pasal 58, dan Pasal 59 UU No. 40/2007.
“Hal demikian menyebabkan permohonan
Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur,”
pungkas Hakim Konstitusi dalam pendapat
Mahkamah. (Shohibul Umam/mh)

Kuasa Hukum Pemohon Wahyudhi Harsowiyoto dalam perkara Nomor 20/PUU-X/2012, terlihat
memberi keterangan kehadirannya pada sidang putusan UU PT, Selasa (17/4) di Ruang Pleno MK.

PUU RPJP

MK Kandaskan Permohonan Ketua LSM-KTI

P

ermohonan Ketua Lembaga
Swadaya Masyarakat Konsumen
Telekomunikasi Indonesia (LSMKTI), Denny A. K. dalam Peng
ujian UU No. 17/2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2005-2025 akhirnya kandas. Karena
permasalahan hukum perkara ini tidak
jelas, Mahkamah menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima. Demikian
disampaikan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi No. 75/PUU-IX/2011, di Ruang
Sidang Pleno MK, Selasa (17/4). Selain itu
Mahkamah juga menyatakan permohonan
Pemohom dalam provisi ditolak.
Pemohon dalam pokoknya menguji
konstitusionalitas Lampiran UU No.
17/2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Tahun 2005-2025,
dalam Lampiran D tentang “Sarana dan
Prasarana yang Memadai dan Maju”
pada angka 31 halaman 55 dan halaman
56, khususnya pada frasa “penerapan
konsep teknologi netral yang responsif
terhadap kebutuhan pasar dan industri
dengan tetap menjaga keutuhan sistem
yang telah ada.”
Sementara
alasan
Mahkamah
menjatuhkan putusan tersebut karena
beberapa pertimbangan, diantaranya dalam
tuntutan (petitum) Pemohon. Menurut
Mahkamah, dalam petitum Pemohon
tidak ada definisi frasa “penerapan konsep
teknologi netral yang responsif terhadap
kebutuhan pasar dan industri dengan tetap
menjaga keutuhan sistem yang telah ada”
dalam pasal-pasal UU No. 17/2007.
Dalil tersebut, menurut Mahkamah,
perihal pemberian definisi pada frasa
tersebut dalam UU 17/2007 merupakan
kewenangan dari pembentuk UndangUndang. “Mahkamah tidak berwenang
untuk mengubah dan/atau memberikan
definisi terhadap frasa dalam Lampiran
UU No. 17/2007 sesuai dengan dalil
Pemohon,” tulis Mahkamah.

Pemohon Denny A.K, terlihat menerangkan kehadirannya dalam sidang putusan
No. 75/PUU-IX/2011, Selasa (17/4), di Ruang Sidang Pleno MK.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan
hak-hak konstitusional yang ditentukan
dalam Pasal 18A Ayat (2), Pasal 18B Ayat
(1) dan Ayat (2), Pasal 33 Ayat (1), Ayat 2,
dan Ayat (3) UUD 1945 dirugikan. Tetapi
menurut Mahkamah, Pemohon tidak
menguraikan secara jelas mengenai hak
konstitusional dimaksud dan kerugiannya
dengan berlakunya Lampiran dalam UU
No. 17/2007 yang dimohonkan, sehingga
mengakibatkan permohonan Pemohon
menjadi tidak jelas dan kabur.
“Kendatipun Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo dan
Pemohon prima facie memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a
quo, namun karena permohonan Pemohon
tidak jelas dan kabur maka permohonan
Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan
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permohonan pengujian undang-undang,”
tegas Majelis Hakim.
Mengenai perbaikan permohonan
Pemohon,
menurut
Mahkamah.
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK
menyatakan,
“Dalam
pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Mahkamah Konstitusi wajib memberi
nasihat kepada pemohon untuk melengkapi
dan/atau memperbaiki permohonan dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari”. Perbaikan permohonan
baru diterima 2 Desember 2011, sehingga
telah melewati tenggang waktu. Oleh
karena itu Mahkamah hanya mendasarkan
pertimbangan pada permohonan Pemohon
30 September 2011 yang diterima oleh
Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Oktober
2011. (Shohibul Umam/mh)
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PUU Kepailitan

Tak Sungguh-Sungguh, MK Gugurkan
Permohonan

Humas MK

Majelis Hakim akhirnya memutuskan permohonan uji UU No.37/2004 tentang Kepailitan
dinyatakan gugur. Demikian diputuskan dalam sidang MK pada, Rabu (25/4).

D

ua permohonan pengujian
Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang dinyatakan gugur oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui
putusan Nomor 21/PUU-X/2012 dan
Nomor 22/PUU-X/2012 yang dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, MK
berkesimpulan pemohon tidak hadir tanpa
alasan sah.
“Pemohon telah dipanggil secara
sah dan patut. Pemohon tidak hadir tanpa
alasan yang sah. Permohonan Pemohon
tidak dipertimbangkan,” ucap Mahfud
dengan didampingi oleh enam hakim
konstitusi pada Rabu (25/4), di Ruang
Sidang Pleno MK.
Kedua pemohon, yaitu Oliva
Yulianty Widya dan Dionosius Asiu Go,
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tidak memenuhi panggilan Mahkamah .
Mahkamah telah memanggil Pemohon
secara sah dan patut dengan surat
panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi
Nomor 201.21/PAN.MK/2/2012, tanggal
28 Februari 2012, yang dikirimkan melalui
pos surat kilat khusus tercatat tanggal 28
Februari 2012 untuk menghadiri sidang
Pemeriksaan Pendahuluan yang akan
diselenggarakan pada tanggal 9 Maret
2012.
“Pada
sidang
pemeriksaan
pendahuluan tersebut, Pemohon tidak
hadir. Kemudian, Mahkamah telah
memanggil kembali Pemohon secara sah
dan patut dengan surat panggilan Panitera
Mahkamah Konstitusi Nomor 253.21/
PAN.MK/3/2012, tanggal 13 Maret 2012,
yang dikirimkan melalui pos surat kilat
khusus tercatat tanggal 13 Maret 2012

untuk menghadiri sidang yang akan
diselenggarakan pada tanggal 30 Maret
2012, namun Pemohon tidak hadir lagi
tanpa alasan yang sah,” ujarnya.
Terhadap ketidakhadiran Pemohon
yang telah dipanggil secara sah dan
patut tersebut, Mahkamah berpendapat,
Pemohon tidak bersungguh-sungguh
dengan permohonannya dan Pemohon
dianggap tidak mempergunakan haknya.
Oleh karena itu demi peradilan yang
cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta
kepastian hukum, permohonan Pemohon
harus segera diputus.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon
tidak dipertimbangkan. Menyatakan
permohonan Pemohon gugur,” tandas
Mahfud. (Lulu Anjarsari/mh)

PHPU Kab. Bekasi

Mahkamah Tolak Permohonan
Sa’duddin-Jamal dan Darip-Jejen
Prinsipal Pihak Terkait (kedua dari kanan)
Neneng Hasanah Yasin, sedang menanti putusan
MK dalam PHPU Kab. Bekasi, Rabu (11/4) di
Ruang Pleno Gedung MK.

P

ersidangan perselisihan hasil
pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada)
Kabupaten
Bekasi 2012 di Mahkamah
Konstitusi (MK), memasuki tahap
pengucapan putusan. Mahkamah dalam
amar putusannya menyatakan menolak
permohonan yang diajukan oleh Pasangan
Sa’duddin-Jamal Lulail Yunus (nomor urut
2) dan Pasangan M. Darip Mulyana-Jejen
Sayuti (nomor urut 3).
“Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno
Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD
saat membacakan putusan Perkara No. 9/
PHPU.D-X/2012 dan putusan Perkara No.
10/PHPU.D-X/2012 dalam sidang yang
digelar pada Rabu (11/4) di Ruang Pleno
Gedung MK.
Pendapat
Mahkamah
dalam
putusan Perkara No. 9/PHPU.D-X/2012
menyatakan, pasangan Sa’duddin-Jamal
Lulail Yunus tidak mempermasalahkan
kesalahan hasil penghitungan suara.
Masalah yang mengundang keberatan
pasangan Sa’duddin-Jamal Lulail Yunus
yaitu mengenai proses Pemilukada Kab.
Bekasi Tahun 2012 yang menurut pasangan
ini berlangsung tidak demokratis. Hal ini
ditandai dengan adanya berbagai bentuk
kecurangan yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif yang dilakukan

Humas MK/GANIE

oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kab. Bekasi dan Pihak Terkait
pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim
Mintareja.
Namun, berdasarkan alat bukti
tertulis, keterangan saksi yang diajukan
oleh Sa’duddin-Jamal Lulail Yunus maupun
oleh KPU Kab. Bekasi (Termohon) dan
pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim
Mintareja (Pihak Terkait), Mahkamah
berpendapat, KPU Kab. Bekasi dan
pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim
Mintareja tidak terbukti telah melakukan
pelanggaran yang terstruktur, sistematis,
dan masif yang secara signifikan
mempengaruhi peringkat perolehan suara
masing-masing pasangan calon. Oleh
karena itu, menurut Mahkamah, semua
dalil yang diusung pasangan Sa’duddinJamal Lulail Yunus tidak terbukti menurut
hukum.
Sedangkan pendapat Mahkamah
dalam putusan Perkara No. 10/PHPU.DX/2012 menyatakan, pasangan M. Darip
Mulyana-Jejen Sayuti yang mendalilkan
adanya politik uang (money politic) berupa
pembagian uang yang dilakukan oleh
Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja
di 21 kecamatan yang ada di Kab. Bekasi.
Menurut penilaian Mahkamah, buktibukti yang diajukan mengenai pembagian
uang yang dilakukan secara terstruktur,

sistematis dan masif yang secara signifikan
mempengaruhi peringkat perolehan suara
masing-masing pasangan calon, tidak
cukup meyakinkan bahwa telah terjadi
pelanggaran.
Sebagian besar bukti-bukti yang
diajukan oleh M. Darip Mulyana-Jejen
Sayuti berupa surat pernyataan bukanlah
akta otentik yang memenuhi nilai
pembuktian yang sempurna, melainkan
hanya berupa akta di bawah tangan yang
dibuat dan ditandatangani sendiri oleh
yang bersangkutan, yang tidak diterangkan
di bawah sumpah di persidangan dan tidak
dibuat di hadapan pejabat yang berwenang,
sehingga merupakan surat biasa yang
tidak mememiliki kekuatan pembuktian
kecuali disertai dengan alat bukti lain.
Demikian juga dengan bukti-bukti lain
seperti laporan kepada Panwaslukada,
rekaman video dan foto, serta saksi-saksi,
tidaklah cukup meyakinkan bahwa telah
terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis
dan masif.
Di sisi lain, bukti-bukti yang
diajukan Neneng Hasanah Yasin-Rohim
Mintareja ternyata menunjukkan tidak
adanya signifikansi dengan perolehan
suara masing-masing pasangan calon.
Jikapun ada pelanggaran, hal itu tidak
terbukti secara signifikan terhadap
peringkat perolehan suara masing-masing
pasangan calon. Sebab selisih perolehan
suara M. Darip Mulyana-Jejen Sayuti dan
perolehan suara Neneng Hasanah YasinRohim Mintareja sejumlah 138.749 suara.
Selain itu, pelanggaran yang
didalilkan, jika pun ada dan terjadi
hanyalah bersifat sporadis semata yang
tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap
pilihan pemilih. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, dalil M. Darip Mulyana-Jejen
Sayuti tidak terbukti. (Nur Rosihin Ana/mh)
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PHPU Kab. Sorong

Permohonan Zeth-Ibrahim Ditolak Seluruhnya

K

eputusan Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD)
Kabupaten Sorong tanggal
27
Maret
2012
yang
memenangkan Stepanus Malak-Suka
Harjono sebagai bupati dan wakil bupati
dan selanjutnya bersengketa di Mahkamah
Konstitusi (MK), akhirnya memasuki
sidang putusan, Rabu (25/4). Dalam
putusan Perkara No. 14/PHPU.D-X/2012
ini, MK menyatakan terkait eksepsi ditolak,
sedangkan terkait pokok permohonan
ditolak untuk seluruhnya.
Dengan keputusan ini, Permohonan
pasangan Zeth Kadakolo-Ibrahim Pokko
selaku Pemohon tidak terbukti menurut
Mahkamah, di mana sebelumnya Pemohon
menyoal keputusan KPU Kab. Sorong
dengan menjadikan Stepanus-Suka sebagai
Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong,
Provinsi Papua Barat Periode 2012-2017.
Sebagai dasar putusan, Pemohon
mendalilkan terjadi pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di
hampir seluruh wilayah Kabupaten Sorong,
yaitu Termohon melakukan persekutuan
jahat dengan pasangan calon nomor urut 3
selaku Bupati incumbent (Pihak Terkait),
dengan memaksakan kehendaknya telah
memasukkan/menetapkan Distrik Moraid,
Kabupaten Tambrauw ke dalam Daerah
Pemilihan (Dapil) dan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) Kabupaten Sorong pada
Pemilukada Kabupten Sorong 2012.
Selain itu, Pihak Terkait juga
dianggap telah melakukan pemekaran
kampung
sekaligus
mengangkat
perangkatnya, yaitu di Distrik Sorong dan
Distrik Moisigin, dengan tujuan untuk
memilih dan memenangkan Pihak Terkait
dalam Pemilukada Kabupaten Sorong
2012. Menurut Pemohon, pelanggaranpelanggaran tersebut telah menguntungkan
Pihak Terkait sehingga mengakibatkan
berkurangnya perolehan suara Pemohon
dalam Pemilukada Kabupaten Sorong
2012.
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Para Pengunjung secara saksama mengikuti jalannya sidang putusan PHPU Kab.
Sorong, Rabu (25/4). Hasil putusan, MK menolak permohonan Zeth-Ibrahim untuk
seluruhnya.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah
berpendapat secara de facto, Distrik
Moraid masih berada di bawah administrasi
pemerintahan atau belum dipisahkan
dari pemerintahan Kab. Sorong kepada
Pemerintah Kab. Tambrauw, walaupun
telah ada Putusan MK Nomor 127/
PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010.
“Dengan belum beralihnya administrasi
pemerintahan di Distrik Moraid dari
Kabupaten Sorong ke Kabupaten
Tambrauw, maka Distrik Moraid masih
menjadi salah satu daerah pemilihan Bupati
Kabupaten Sorong,” tegas Mahkamah.
Mengenai pemekaran kampung,
Mahkamah senada dengan Termohon
bahwa dalil Pemohon tersebut tidak ada
korelasinya dengan Pemilukada Kabupaten
Sorong, karena pemekaran distrik atau
kampung merupakan kebijakan eksekutif
dan legislatif yang didasarkan pada aspirasi
dan kebutuhan pelayanan masyarakat
sebagaimana telah dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong.
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Berkenaan dengan dalil Pemohon
bahwa Pihak Terkait telah melibatkan
PNS dengan merangkul seluruh distrik seKabupaten Sorong dan jajaran birokrasi
pemerintahan dari tingkat kabupaten
sampai tingkat rukun tetangga dalam
pemenangannya, menurut Mahkamah,
tidak ada bukti yang meyakinkan
adanya keterlibatan jajaran perangkat
pemerintahan Kabupaten Sorong dari
tingkat rukun tetangga, PNS, dan pejabat
birokrasi pemerintahan di Kabupaten
Sorong.
“Dalam kenyataannya, tidak ada
rangkaian fakta yang dapat membuktikan
adanya keterlibatan PNS dan jajaran
birokrasi pemerintahan di Kabupaten
Sorong untuk pemenangan Pihak Terkait
dalam Pemilukada Kabupaten Sorong
Tahun 2012,” urai Mahkamah. (Shohibul
Umam/mh)

PHPU Kota Sorong

Tak Ada Temuan Baru, Permohonan Ditolak

P

erselisihan hasil pemilihan umum
walikota/wakil walikota Sorong
Provinsi Papua Barat tahun 2012
yang diajukan pasangan Marthinus
Salamala-Petrus Fatlolon, memasuki tahap
pengucapan putusan. Mahkamah dalam
amar putusan menyatakan menolak seluruh
permohonan Marthinus-Petrus. “Amar
Putusan, mengadili, menyatakan menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
kata ketua pleno hakim konstitusi Moh.
Mahfud MD saat membacakan putusan No.
15/PHPU.D-X/2012 dalam persidangan di
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (25/4)
petang.
Pasangan
Marthinus-Petrus
mendalilkan Komisi Pemilihan Umum
(KPU)
Kota
Sorong
(Termohon)
telah melakukan pelanggaran pada
saat pelaksanaan tahapan Pemilukada
Kota Sorong 2012 yaitu dengan cara
menyusun tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan Pemilukada Kota Sorong
2012 berdasarkan peraturan perundangundangan yang sudah tidak berlaku.
Menurut Mahkamah, dalil Pemohon
tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.
Menurut Mahkamah, KPU Kota Sorong
telah menyusun tahapan, program dan
jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota
Sorong 2012 berdasarkan ketentuan yang
berlaku.
“Keberatan-keberatan yang diajukan
Pemohon sudah diselesaikan selama proses
tahapan, namun diajukan kembali seakanakan temuan baru setelah diketahui siapa yang
kalah dan siapa yang menang. Oleh karena
itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak
terbukti dan tidak beralasan hukum,” kata
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.
Hal senada disampaikan Mahkamah
terhadap dalil pasangan Marthinus-Petrus
mengenai pelanggaran dalam penyusunan
Daftar Pemilih Tetap (DPT), politik
uang yang dilakukan pasangan calon
Lamberthus Jitmau-Pahimah Iskandar
(Nomor Urut 3) selaku Pihak Terkait.
Menurut Mahkamah, rangkaian fakta
yang terungkap di persidangan, tidak
terbukti bahwa DPT yang disusun KPU
Kota Sorong menguntungkan pasangan
Lamberthus-Pahimah. Terungkap pula
praktik politik uang bukan hanya dilaku
kan oleh Lamberthus-Pahimah, tapi juga
dilakukan oleh Marthinus-Petrus.

Selanjutnya,
dalil
mengenai
pengambilan kotak suara dari masingmasing distrik yang disimpan di
Mapolresta Kota Sorong tanpa disaksikan
oleh Panwaslu Kota Sorong. Menurut
Mahkamah tindakan KPU Kota Sorong
untuk menyimpan kotak suara di Kantor
Polres Kota Sorong karena alasan untuk
keamanan adalah sudah tepat dan tidak ada
keberpihakan. Begitu pula dalil MarthinusPetrus mengenai keberpihakan Kapolres
Kota Sorong kepada Lamberthus-Pahimah,
juga tidak terbukti.
Tolak Pasangan Hengky-Juni
Sidang Pleno MK kembali dibuka
setelah rehat untuk melaksanakan ibadah
shalat maghrib. Tujuh hakim konstitusi yaitu
Moh. Mahfud MD (ketua pleno), Anwar
Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan
Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan
Muhammad Alim melaksanakan sidang
pengucapan putusan perselisihan hasil
Pemilukada Kota Sorong yang diajukan
oleh Hengky Rumbiak-Juni Triatmoko
(putusan Nomor 16/PHPU.D-X/2012).
Senada dengan putusan Marthinus-Petrus,
Mahkamah juga menyatakan menolak
permohonan pasangan Hengky RumbiakJuni Triatmoko untuk seluruhnya.
Dengan pertimbangan, HengkyJuni telah mendalilkan perolehan hasil
rekapitulasi penghitungan suara yang
dilaksanakan oleh KPU Kota Sorong
dihasilkan dari proses yang tidak benar yang

dilakukan secara terstruktur, sistematis dan
masif serta bertentangan dengan asas-asas
penyelenggaraan Pemilu.
Mahkamah berpendapat HengkyJuni tidak dapat membuktikan dalilnya.
Begitu pula apa yang didalilkan HengkyJuni mengenai pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh pasangan calon
Lamberthus Jitmau-Pahimah Iskandar
(Nomor Urut 3) selaku Pihak Terkait, juga
tidak terbukti.
Kemudian
dalil
Hengky-Juni
mengenai terjadinya pelanggaran pada
tahap pemutakhiran data yang dilakukan
KPU Kota Sorong, menurut Mahkamah,
tanpa bermaksud untuk menjustifikasi
adanya kelemahan dan kesemrawutan
dalam penyusunan DPT, permasalahan
DPT merupakan bagian dari permasalahan
kependudukan di Indonesia yang
belum dapat diselesaikan Pemerintah.
Sehingga apabila tidak dapat dibuktikan
secara hukum bahwa KPU Kota Sorong
melakukan pelanggaran DPT secara
terstruktur, sistematis, dan masif yang
menguntungkan salah satu pasangan
calon, maka KPU Kota Sorong tidak dapat
dibebani kesalahan atas kesemrawutan
DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada
di Kota Sorong. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah, masalah DPT harus
menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi
penyelenggara Pemilukada yang Luber
dan Jurdil. (Nur Rosihin Ana/mh)

Ekpresi pendukung para pihak usai pembacaan putusan PHPU Kota Sorong,
Rabu (15/4) petang.
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PHPU Kab. Kolaka Utara

Permohonan Pasangan Cabub Kolaka
Utara Anton-Abbas Ditolak
Kuasa Hukum Pemohon No. 12/PHPU.DX/2012, dengan saksama mendengarkan
pembacaan putusan MK. Hasil putusan,
Permohonan Pasangan Cabub Kolaka Utara
Anton-Abbas ditolak, Kamis (19/4).

Mahkamah tidak menemukan adanya
pelanggaran, terutama politik uang, yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
dalam Pemilukada Kolut 2012.

P

roses persidangan perselisihan
hasil pemilihan umum kepala
daerah (Pemilukada) Kabupaten
Kolaka Utara (Kolut), Provinsi
Sulawesi Tenggara 2012 yang digelar di
Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki
tahap akhir yaitu pengucapan putusan.
Mahkamah dalam amar Putusan Nomor
12/PHPU.D-X/2012 menyatakan menolak
permohonan pasangan Anton-H. Abbas,
calon bupati/wakil bupati Kolut. “Menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh.
Mahfud MD dalam sidang pengucapan
putusan, Kamis (19/4) sore.
Pasangan Anton-Abbas mendalilkan
terjadi politik uang (money politic)
secara terstruktur, sistematis, dan masif,
di Kecamatan Tolala, Pakue Tengah,
Lambai, Tiwu, Batu Putih, Pakue Utara,
Porehu, Ngapa, Rante Angin, Lasusua,
Wawo, Kodeoha, dan Pakue. Dalil tersebut
dibantah oleh pasangan Rusda MahmudBobby Alimuddin (Pihak Terkait) dan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kolut
(Termohon).
Mahkamah menilai bukti surat
pernyataan yang diajukan oleh AntonAbbas tidak cukup meyakinkan Mahkamah
mengenai terjadinya praktik politik uang
secara masif. Terlebih lagi keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh AntonAbbas telah dibantah oleh saksi-saksi
yang diajukan Rusda Mahmud-Bobby
Alimuddin.
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Selain itu, Mahkamah menemukan
fakta bahwa selisih perolehan suara
antara Anton-Abbas dengan Rusda
Mahmud-Bobby Alimuddin
sebesar
25.883 suara. Anton-Abbas memperoleh
25.096 sedangkan Rusda Mahmud-Bobby
Alimuddin memperoleh 50.979 suara.
Mahkamah
berpendapat
seandainya
pun sebagian atau seluruh pelanggaran
yang didalilkan oleh Anton-Abbas
terbukti mempengaruhi pilihan pemilih,
perolehan suara Anton-Abbas tidak dapat
mengungguli perolehan suara Rusda
Mahmud-Bobby Alimuddin atau tidak
signifikan
mempengaruhi
peringkat
perolehan suara masing-masing pasangan
calon. Berdasar hal tersebut, Mahkamah
menilai dalil Anton-Abbas mengenai
terjadinya politik uang oleh tim pasangan
Rusda Mahmud-Bobby Alimuddin di
kecamatan-kecamatan tersebut, tidak
terbukti.
Mengenai
dalil
Anton-Abbas
yang menyatakan Rusda Mahmud tidak
memenuhi syarat sebagai calon diduga
menggunakan ijazah palsu, hal ini juga
dibantah KPU Kolut dan Rusda Mahmud.
Rusda membuktikan bahwa ijazah yang
dipakainya adalah asli.
Mahkamah meyakini bahwa dalam
skala terbatas, tindakan politik uang dan
keberpihakan aparat pemerintahan kepada
pasangan calon tertentu memang terjadi,
namun terhadap dalil Anton-Abbas,

Bustam-Tajuddin Tak diterima
Usai membacakan putusan perkara
yang diajukan Anton-Abbas, selanjutnya
di bacakan Putusan Nomor 13/PHPU.DX/2012 yang diajukan oleh H. Bustam
AS-H. Tajuddin, bakal pasangan calon
bupati/wakil bupati Kolut. Mahkamah
dalam
amar
putusan
menyatakan
permohonan Bustam-Tajuddin tidak dapat
diterima. “Permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” kata Moh. Mahfud MD.
Berdasarkan fakta dan bukti yang
terungkap di persidangan, Mahkamah
berpendapat KPU Kolut
telah
melaksanakan Pemilukada sesuai jadwal
dan tahapan yang telah ditetapkan. Fakta
juga membuktikan bahwa BustamTajuddin
tidak
memenuhi
syarat
sebagai calon bupati/wakil bupati dalam
Pemilukada Kolut 2012.
Mahkamah
tidak
menemukan
adanya rangkaian fakta dan bukti hukum
yang meyakinkan bahwa telah terjadi
pelanggaran-pelanggaran serius terhadap
hak-hak perseorangan untuk menjadi
calon (right to be candidate) ataupun
adanya rangkaian bukti-bukti KPU Kolut
menghalang-halangi terpenuhinya syarat
bakal pasangan calon Bustam-Tajuddin.
Mahkamah dalam konklusinya
menyatakan
berwenang
mengadili
permohonan Bustam-Tajuddin. Namun
menurut Mahkamah, Bustam-Tajuddin
tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan
permohonan, sehingga Mahkamah tidak
lagi mempertimbangkan mengenai tenggat
waktu pengajuan permohonan dan pokok
permohonan Bustam-Tajuddin. (Nur
Rosihin Ana/mh)

PHPU Kab. Jayapura

Matius-Roberth Melenggang Menjadi Bupati dan
Wabub Jayapura

S

etelah menjalani serangkaian
persidangan cukup panjang,
Mahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya menjatuhkan putusan
akhir terhadap perkara perselisihan hasil
pemilihan umum kepala daerah dan
wakil kepala daerah Kabupaten Jayapura,
Provinsi Papua, Rabu (4/4) sore, di Ruang
Sidang MK, Jakarta. Seluruh permohonan
(Perkara Nomor 128, 129, 130, dan 132/
PHPU.D-IX/2011) yang dimohonkan oleh
pasangan calon bupati dan wakil bupati
Kab. Jayapura dalam amar putusannya
dinyatakan ditolak seluruhnya.
Dalam hal ini, Termohon adalah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jayapura, dan yang menjadi Pihak Terkait
adalah Matius Awoitauw-Roberth Djoenso
(no. urut 5) pihak yang memenangkan
Pemilukada Kab. Jayapura. Dengan
ditolaknya permohonan ini maka Pihak
Terkait dapat melenggang menjadi Bupati
dan Wakil Bupati Kab. Jayapura.
Dalam
pertimbangan
hukum
putusan, Perkara No. 128 yakni Eliab
Ongge dan Najib Mury (no. urut 3),
Pemohon mendalilkan bahwa banyak
masyarakat yang memiliki hak pilih,
namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT). Menanggapi hal tersebut,
Mahkamah menilai tidak terdapat bukti
yang kuat mengenai berapa jumlah riil
penambahan ataupun pengurangan suara
secara tidak sah untuk dapat dikatakan
merugikan salah satu pasangan calon,
khususnya para Pemohon.
“Lagipula, seandainya pun para
Pemohon dapat membuktikan,
para
Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada
pasangan calon mana pergeseran jumlah
suara baik berupa penambahan ataupun
pengurangan tersebut telah terjadi,” jelas
Mahkamah.
Kemudian untuk Perkara No.
129, yang dimohonkan Mozes Kallem
dan Bustomi Eka Prayitno (no. urut 7),
mendalilkan penyelenggaraan Pemilukada
tidak diawasi oleh Pengawas Pemilukada
Lapangan (PPL) di tingkat kampung dan
Pengawas Pemilukada di tingkat distrik.
Mahkamah berpendapat bahwa bukti-bukti
tertulis yang diajukan Pemohon berupa
surat-surat keputusan yang dibuat oleh
Panwaslu mengenai Penetapan Anggota
Panwas untuk mengawasi pelaksanaan
Pemilukada tidak dapat dijadikan bukti
yang sempurna bahwa secara faktual

Panwaslu tidak mengawasi jalannya
Pemilukada.
“Kalaupun
benar
dalam
kenyaataannya Panwaslu tidak melakukan
tugasnya dalam mengawasi jalannya
Pemilukada Kabupaten Jayapura tersebut,
hal itu merupakan ranah pelanggaran
administratif yang tidak serta merta
mempengaruhi sah atau tidaknya hasil
perolehan suara masing-masing Pasangan
Calon,” tutur Mahkamah.
Kemudian Perkara No. 130, juga
melengkapi permohonan Pemilukada
Kab. Jayapura. Pihak yang memohonkan
adalah Zadrak Wamebu dan Chris Kores
Tokoro (no. urut 1). Dalam keterangannya,
Pemohon mendalilkan bahwa Termohon,
untuk keuntungan pasangan calon no. urut
5, menetapkan suara sah TPS Kampung
Hinekombe berjumlah 299 suara, padahal
pemilih yang menggunakan hak pilihnya
hanya 30 pemilih. “Namun karena
Pemohon tidak menguraikan dengan
jelas dalilnya serta tidak mengajukan
bukti, menurut Mahkamah dalil Pemohon
harus dinyatakan tidak terbukti,” ujar
Mahkamah.
Sedangkan
Pemohon
terakhir
yaitu Perkara No. 132 yang dimohonkan
Franzalbert Joku dan Djijoto (no. urut
6) mendalilkan bahwa Termohon telah
membiarkan terjadinya praktik pembelian
suara dan mobilisasi massa pemilih.
Mempertimbangkan
hal
demikian,
Mahkamah telah mencermati terhadap
bukti Pemohon, namun kenyataannya
bukti tersebut tidak ada satu pun yang
meyakinkan mengenai adanya praktik
pembelian suara ataupun mobilisasi
massa.

Tidak Diterima
Dalam kesempatan yang sama,
permohonan dua bakal pasangan calon
bupati dan wakil bupati Kab. Jayapura oleh
MK dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam
putusannya, Mahkamah berpendapat
bahwa Perkara No. 127/PHPU.D-IX/2011
yang dimohonkan Pemohon Marthen Ohee
dan Franklin Orlof Demena, dan Perkara
No. 131/PHPU.D-IX/2011, Fredrik Sokoy
dan La Achmadi, masing-masing Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Pemilukada Kab. Jayapura Tahun 2011,
tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan
perkara.
Hal demikian diputuskan setelah
Mahkamah mempertimbangkan laporan
dari berbagai pihak berkenaan dengan
verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual ulang yang dilakukan oleh
Termohon (KPUD Kabupaten Jayapura),
berdasarkan Putusan Sela Mahkamah
Konstitusi Nomor 127 dan No. 131/
PHPU.D-IX/2011 bertanggal 18 Januari
2012.
Atas dasar laporan tersebut, lanjut
Mahkamah, tidak terdapat hal-hal dan
keadaan baru yang meyakinkan Mahkamah
bahwa Pemohon memenuhi dukungan
suara yang cukup dari gabungan tiga partai
politik yang mengusulkannya, sehingga
memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon
Kepala Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2011. “Oleh karenanya, Mahkamah
tidak mempertimbangkan lebih lanjut
tanggapan/ keberatan Pemohon,” pungkas
majelis hakim. (Shohibul Umam/mh)

Termohon dengan serius mengikuti pembacaan putusan dari Majelis Hakim Konstitusi,
dalam perkara PHPU Kab. Jayapura, Rabu (4/4).
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PHPU Kab. Maluku Tengah

Dalil Pemohon Terbantahkan, MK Nyatakan
Tak Berwenang Mengadili

M

ahkamah
Konstitusi
akhirnya
menetapkan,
menyatakan tidak ber
wenang mengadili per
mohonan Pemohon Perkara No. 17/PHPU.
D-X/2012. Pada pokoknya Pemohon
memohonkan agar Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Maluku Tengah 2012
serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah
Periode 2012-2017 untuk Pemilihan
Putaran Kedua, dibatalkan. Ketetapan itu
disampaikan Mahfud MD selaku Ketua
Majelis Hakim Konstitusi pada Sidang
Pleno MK, Rabu (25/4) sore.
Pada persidangan MK sebelumnya,
Selasa (24/4), Pemohon mendalilkan
bahwa Termohon (KPU Kabupaten
Maluku Tengah) telah melanggar hak
konstitusional Pemohon yang seharusnya
menurut Pemohon, diikutsertakan di
dalam Pemilukada Maluku Tengah 2012
karena Pemohon merasa telah memenuhi
dukungan 17 partai politik.
Mahkamah juga telah mendengar
keterangan dari Termohon yang pada
intinya membantah semua dalil Pemohon
dan mengajukan eksepsi karena dua hal.
Pertama, yang dimohonkan bukanlah objek
Pemilukada sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Kedua,
Pemohon bukan peserta Pemilukada
Kabupaten Maluku Tengah 2012 karena
tidak pernah menjadi calon yang sah
menurut peraturan perundang-undangan.
Setelah Mahkamah membahas
permohonan Pemohon dengan saksama
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
pada Rabu, 25 April 2012, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:
ternyata berdasarkan alat bukti Pemohon
yaitu bukti P-5 berupa persyaratan jumlah
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Termohon terlihat hadir dalam sidang pendahuluan Perkara No. 17/
PHPU. D-X/2012, PHPU Kab. Maluku Tengah, Selasa, (24/4).

kursi dan suara sah untuk pasangan calon
yang diajukan partai politik atau gabungan
partai politik adalah paling sedikit enam
kursi DPRD, atau didukung oleh paling
sedikit sejumlah 28.667 suara sah.
“Pemohon juga mendalilkan dirinya
dicalonkan atau diusung oleh gabungan 17
partai politik non-kursi di DPRD, tetapi
setelah Mahkamah memeriksa dengan
saksama berdasarkan alat bukti P-7,
Pemohon hanya dicalonkan atau diusung
oleh dua partai politik yaitu Partai Pelopor
dan Partai Perjuangan Indonesia Baru
dengan jumlah 4.030 suara sah,” urai
Majelis Hakim.
Padahal, lanjut Majelis Hakim,
dukungan yang dibutuhkan untuk dapat
memenuhi syarat sebagai pasangan calon
sesuai dengan bukti P-5 adalah sejumlah
28.667 suara sah. Dengan demikian,

Humas MK/Fitri Yuliana

Pemohon masih terdapat kekurangan
dukungan sejumlah 24.637 suara sah.
“Sekiranya pun terdapat bukti-bukti
yang lain, tetapi bukti tersebut hanya
menyangkut sengketa internal partai dalam
soal kepengurusan dan belum ada satu pun
sengketa partai politik yang sudah diputus
oleh pengadilan dengan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap yang
dapat dijadikan alasan untuk menunda
tahapan atau membatalkan keputusan
KPU sebagaimana yang didalilkan oleh
Pemohon,” tegas mahkamah dalam
pertimbangannya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas, menurut mahkamah, dalil
Termohon yang membantah semua dalil
Pemohon, terbukti menurut hukum. (Nano
Tresna Arfana/mh)

PHPU Kab. Aceh Singkil

Pencoblosan Belum Digelar, MK Menetapkan
Tak Berwenang Mengadili
Kuasa Hukum Pemohon
hadir dalam persidangan
putusan PHPU Kab. Aceh
Singkil. Hasil putusannya,
MK Putus Tak Berwenang
Mengadili. Selasa (3/4).
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P

ermohonan perselisihan hasil
pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada) Kabupaten Aceh
Singkil 2012 yang diajukan
Syafril Harahap-Yuli Hardin, pasangan
calon bupati dan wakil bupati nomor urut
7, diputus dalam sidang di Mahkamah
Konstitusi (MK), Selasa (3/4). Mahkamah
dalam ketetapannya menyatakan tidak
berwenang
mengadili
permohonan
perselisihan hasil pemilukada Kab.
Aceh Singkil yang diajukan oleh
pasangan Syafril Harahap-Yuli Hardin.
“Menetapkan, menyatakan Mahkamah
Konstitusi tidak berwenang mengadili
permohonan Pemohon,” kata Achmad
Sodiki saat membacakan Ketetapan
Nomor 11/PHPU.D-X/2012.
Pasangan Syafril Harahap-Yuli
Hardin dalam permohonannya ke MK
bermaksud meminta Mahkamah agar
membatalkan keikutsertaan Pasangan

Safriadi-Dul Musrid (nomor urut 1),
karena Dul Musrid pernah dipidana dengan
ancaman 5 (lima) tahun atau lebih.
Permohonan Syafril Harahap-Yuli
Hardin diajukan sebelum digelarnya
pemungutan suara Pemilukada Aceh
Singkil. Sebab, sesuai dengan jadwal
dan tahapan, pemungutan suara dalam
Pemilukada Kab. Aceh Singkil baru
akan dilaksanakan pada tanggal 9 April
2012. Dengan demikian belum ada hasil
penghitungan suara dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah.
Oleh karenanya permohonan Syafril
Harahap-Yuli Hardin, menurut Mahkamah,
bukan
merupakan
sengketa
hasil
pemilukada, karena objek permohonan
Syafril Harahap-Yuli Hardin bukanlah
sengketa hasil pemilihan umum yang
menjadi kewenangan Mahkamah.
Mahkamah dalam hal ini juga telah
memutus permohonan yang obyeknya

sama dengan permohonan Syafril
Harahap-Yuli Hardin, Perkara Nomor 8/
PHPU.D-X/2012, tanggal 3 April 2012,
perihal perselisihan hasil pemilukada Kota
Kupang 2012, yang amarnya menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima, dengan pertimbangan hukum
bahwa Mahkamah tidak berwenang
memeriksa permohonan Pemohon karena
diajukan sebelum pemungutan suara
dilaksanakan.
Menurut
Mahkamah
karena
substansinya sama, maka pertimbangan
dalam Putusan Nomor 8/PHPU.DX/2012, tanggal 3 April 2012, mutatis
mutandis berlaku untuk Syafril HarahapYuli Hardin yaitu Ketetapan Nomor 11/
PHPU.D-X/2012. (Nur Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Provinsi Aceh

Tidak Puas Penetapan KIP Prov. Aceh,
Pasangan Irwandi-Muhyan Ajukan Gugatan
(Ki-Ka): Hakim Konstitusi Harjono, Ketua MK
Moh. Mahfud MD, Hakim Konstitusi Anwar Usman
dalam sidang sengketa hasil pemilukada Provinsi
Aceh pada Kamis (26/4).

P

asangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh No.
Urut 2, Irwandi Yusuf-Muhyan
Yunan mengajukan permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Aceh 2012 ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Terhadap permohonan
tersebut, MK hari ini, Kamis (26/4),
menggelar sidang perdana perkara yang
teregristrasi dengan nomor 22/PHPU.DX/2012. Pihak Pemohon yang diwakili
kuasa hukumnya di hadapan Panel Hakim
memaparkan dalil-dalil permohonan.
Bertindak sebagai Ketua Panel, yaitu Moh.
Mahfud MD yang juga menjabat sebagai
Ketua MK.
Kuasa
hukum
Pemohon,
Muhammad Asrun pada sidang yang
bertempat di Ruang Sidang Pleno, Lantai
2, Gedung MK itu menyampaikan dalildalil permohonan Pemohon. Memulai
paparannya, Asrun menyampaikan bahwa
Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Aceh telah menyelenggarakan Pemilu
dengan tidak taat asas. Akibatnya, muncul
berbagai pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
yang ditujukan untuk menghentikan
langkah Irwandi-Muhyan.
“Telah terjadi berbagai macam tindak
kekerasan. Sebagai langkah menghentikan
tindak kekerasan maka pemerintah
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Humas MK/Annisa Lestari

melalui Mendagri mengajukan SKLN ke
MK dan hasilnya membuka peluang Zaini
Abdullah-Muzakir Manaf (Pihak Terkait)
dari Partai Aceh (PA) menjadi calon
gubernur dan wagub, sesuai putusan KIP
Aceh juga,” ujar Asrun.
Kemudian Asrun menjelaskan
satu per satu pelanggaran yang terjadi
sehingga merugikan pihaknya. Asrun
mengatakan bahwa pada tanggal 17
April 2012, KIP melakukan rapat pleno
rekapitulasi hasil perhitungan suara dan
hasilnya Pihak Terkait memperoleh suara
terbanyak berdasarkan praktik teror dan
intimidasi. Praktik teror yang dimaksud
Asrun dilakukan oleh orang-orang yang
menamakan tim sukses, simpatisan,
maupun kader PA. Bahkan, menurut
penjelasan Asrun, pihak kepolisian telah
berhasil menangkap sejumlah anggota
PA yang melakukan tindakan teror dan
intimidasi tersebut.
Intimidasi dan teror menurut Asrun
dilakukan sebelum hari “H” pencoblosan.
Pertama, pada 21 Maret 2012, jam 23.00
terdapat dua orang anggota PA Kec. Bandar
Dua, Kec. Pidie Jaya yang bersenjata api
mengepung rumah Muzakir (kordinator tim
sukses Irwandi-Muhyan). Pengepungan
itu dimaksudkan untuk menculik Muzakir
agar dukungan masyarakat terhadap pihak
Pemohon melemah.
Sehari kemudian, tepatnya 22 Maret

2012, jam 20.00 dijumpai dua orang
anggota PA mendatangi rumah Safrizal
(tim sukses pasangan calon IrwandyMuhyan) di Gampong Remblang, Kec.
Muarodei, Kab. Pidie Jaya dengan
maksud mengancam hendak membunuh
bila Safrizal tetap mendukung IrwandyMuhyan.
Di hari yang sama, 22 Maret 2012,
jam 11.30, simpatisan PA bernama Sapan
Ahmad menganiaya Mulia dan Muizin
Muzaman (tim Irwandy-Muhyan) dari
Kab. Bireun pada saat memasang baliho
di Gampong Koring, Kec. Kuala, Kab.
Bireun.
Tidak hanya terjadi sebelum
hari “H”, teror dan intimidasi menurut
tuturan Asrun juga terjadi pada hari
pencoblosan di beberapa tempat berbeda.
“Pada hari pencoblosan, 9 April 2012,
anggota PA mengunjungi beberapa
TPS di Kecamatan Sawang, Kab. Aceh
Utara untuk mengintimidasi saksi-saksi
mandat calon kepala daerah dari jalur
independen. Tanggal 9 April 2012, di
Gampong Dusun Bentayang, Kecamatan
Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie,
massa dan simpatisan PA melakukan
perusakan gembok dan TPS kemudian
mengangkut kotak suara ke PPK tanpa
pengawalan petugas,” papar Asrun.
Dalam
petitum
permohonan,
salah
satunya
Pemohon
meminta
MK agar memerintahkan KIP Aceh
menyelenggarakan Pemilu ulang paling
lambat tiga bulan tanpa keikutsertaan
pasangan nomor urut 5, Zaini AbdullahMuzakir Manaf.
Sebelum menutup sidang, Mahfud
mengingatkan bahwa sidang dilanjutkan
pada Jumat (27/4) pukul 14.00.
Persidangan selanjutnya dapat digelar
dengan menggunakan fasilitas video
conferences (vicon) dari Fakultas Hukum
Syah Kuala Banda Aceh. (Yusti Nurul
Agustin/mh)

PHPU Kab. Pidie

Ghazali Abbas Adan Minta Pemungutan
Suara Ulang

G

hazali Abbas Adan, calon
bupati Pidie, hadir di
Mahkamah Konstitusi (MK)
untuk
menjalani
sidang
perselisihan hasil pemilihan umum
kepala daerah dan wakil kepala daerah
Kabupaten Pidie 2012, Kamis (26/4)
pagi. Sidang Perkara No. 20/PHPU.DX/2012 ini diajukan oleh pasangan
calon Ghazali Abbas Adan-Zulkifli HM
Juned (No. urut 8). Persidangan dengan
agenda pemeriksaan pendahuluan ini juga
dihadiri oleh Ketua Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie, Junaidi,
didampingi empat anggota KIP Pidie.
Di hadapan Panel Hakim MK
yang diketuai M. Akil Mochtar, Ghazali
Abbas Adan menyoal proses pemilihan
umum kepala daerah (Pemilukada) Pidie
yang menurutnya sarat dengan teror dan
intimidasi. Akibat teror dan intimidasi,
masyarakat tidak menghadiri kampanye
yang digelar pasangan Ghazali Abbas
Adan-Zulkifli HM Juned, sehingga visi
dan misi pasangan ini tidak sampai ke
masyarakat. Hal ini bertentangan dengan
asas Pemilukada yaitu langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Oleh karena itu, Ghazali Abbas
menyatakan menolak hasil rekapiltulasi
suara yang dilakukan oleh KIP Pidie.
“Dengan alasan demikian itulah, maka
kami menolak hasil rekapitulasi suara
yang sudah dilakukan oleh KIP Pidie,”
tegas Ghazali.
Dalam
pokok
permohonan,
Ghazali Abbas meminta Mahkamah agar
menjatuhkan putusan (petitum) yaitu,
menerima dan mengabulkan permohonan
untuk seluruhnya. Kemudian, menyatakan
batal dan tidak sah berita acara rekapitulasi
hasil perhitungan suara Pemilukada
di tingkat Kabupaten oleh KIP Pidie
Tanggal 15 April 2012. Terakhir, meminta
Mahkamah agar memerintahkan KIP
Pidie melakukan pemungutan suara ulang

Calon Bupati Pidie Ghazali Abbas Adan, terlihat mendengarkan penjelasan dari
majelis hakim konstitusi dalam persidangan Pemilukada Kab. Pidie di Ruang Panel
MK, Kamis (26/4).

di seluruh di seluruh TPS dalam wilayah
Kabupaten Pidie.
Selanjutnya, Ketua KIP Pidie,
Junaidi, dalam bantahannya menyatakan,
fakta-fakta
mengenai
terjadinya
pelanggaran
dan
pembangkangan,
menurut Junaidi, hal ini merupakan ranah
Panwaslukada. “Kami meminta kepada
Majelis Hakim yang terhormat untuk
menghadirkan Panwaslu di dalam proses
pembuktian berkaitan pelanggaran,” pinta
Junaidi.
Junaidi juga menjelaskan proses
rekapitulasi suara di tingkat kabupaten.
Menurut keterangannya, KIP Pidie telah
mengundang Saksi Pasangan Ghazali
Abbas Adan-Zulkifli HM Juned (no. urut
8). “Tapi mereka tidak datang,” terang
Junaidi.

Humas MK/GANIE

Menurut Junaidi, keberatan yang
diajukan Pasangan Ghazali Abbas AdanZulkifli HM Juned bukan merupakan
objek perselisihan hasil Pemilukada.
Sebab, Pasangan Ghazali Abbas AdanZulkifli HM Juned dalam permohonannya
sama sekali tidak menyinggung masalah
perolehan suara masing-masing pasangan
calon.
Sidang berikutnya akan digelar
pada Senin pekan depan dengan agenda
mendengar keterangan saksi. Pasangan
Ghazali Abbas Adan-Zulkifli HM Juned
selaku Pemohon, meminta Mahkamah
memeriksa saksi melalui fasilitas video
conference
dari
Fakultas
Hukum
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda
Aceh. (Nur Rosihin Ana/mh)
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PHPU Kab. Simeulue

Pihak Terkait: Tidak Ada Pelanggaran
Menonjol dalam Pemilukada

“T

idak ada pelanggaran
yang menonjol dari
pelaksanaan Pemilukada
Kab. Simeulue tahun
2012,” kata kuasa hukum yang mewakili
pihak Terkait Riswan N. S. dan Hasrul
Edyar, dalam sidang kedua perkara
perselisihan hasil pemilihan umum kepala
daerah Kabupatan Simeulue, Provinsi
Aceh 2012 di Mahkamah Konstitusi,
Rabu (25/4). Hal demikian, menurutnya,
diperkuat dengan dicabutnya permohonan
Pemohon pasangan No. urut 4 di MK.
Selain itu, menurut Pihak Terkait,
Pemohon juga tidak memiliki legal
standing (kedudukan hukum), serta
tidak memenuhi syarat permohonan dalam
persidangan ini. Lebih dari itu, Pemohon
dalam objek permohonannya kabur dan
salah objek, dan tidak memenuhi syarat
formil.
“Pada pokonya permohonan tidak
memenuhi syarat formil,” tegas kuasa
hukum Pihak Terkait tersebut. Dengan
demikian Pihak Terkait tidak perlu
untuk menanggapi pokok permohonan
Pemohon.
Dalam persidangan yang bernomor
perkara 18/PHPU.D-X/2012 ini, yang
menjadi Pemohon adalah Aliasnudin dan
Rahmad, sedangkan sebagai Termohon
adalah Komisi Independen Pemilihan
(KIP) Kabupaten Simeulue, Provinsi
Aceh, masing-masing pihak pada sidang
sebelumnya
sudah
menyampaikan
keterangan di depan majelis hakim
konstitusi.
Setelah itu, Mahkamah juga
mendengarkan perbaikan dari Pemohon
atas permohonannya. Dalam perbaikannya,
Pemohon sudah memperbaiki berkenaan
dengan
dasar-dasar
mengajukan
permohonan, kedudukan legal standing,
tenggang waktu, pokok permohonan, dan
memperjelas siapa pemohonnya.
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“Dengan
adanya
perbaikan
Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait
akan diberi kesempatan untuk menanggapi
perbaikan Pemohon,” ucap Akil Mohctar
selaku pimpinan sidang, didampingi
Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva,
masing-masing sebagai anggota.
Pada kesempatan tersebut, Majelis
Hakim Konstitusi juga mengesahkan
bukti-bukti yang berasal dari Pemohon,
Termohon dan Pihak Terkait. Dengan
rincian: Pemohon mengajukan sekitar
14 bukti, Termohon mengajukan 14
bukti, dan Pihak Terkait mengajukan 3
bukti. Kemudian dalam hal itu, Pemohon
meminta supaya salah satu buktinya
supaya dirahasiakan.
“Kalau ada yang dirahasiakan batal,
persidangan ini. Semua pihak diperlakukan

yang sama, dan mempunyai kesempatan
yang sama,” tegas Akil menanggapi
permintaan dari Pemohon.
Di akhir sidang, Akil mengatakan
bahwa Mahkamah akan memberi
kesempatan kepada seluruh pihak untuk
memyampaikan kesimpulan dari proses
persidangan ini paling lambat besok,
hari Kamis (26/4), jam 16.00 WIB, di
Kepaniteraan MK. “Jadi tidak dibuka lagi
persidangan, semua pihak boleh melihat
bukti-buktinya di Panitera,” jelasnya.
“Selanjutnya para Pihak diharapkan
untuk menunggu panggilan dari Mahkamah
untuk sidang pengucapan putusan, paling
lambat 8 Mei 2012,” tambah Akil sebelum
menutup persidangan tersebut. (Shohibul
Umam/mh)

Terlihat dalam gambar Rahmad selaku Pemohon perkara No. 18/PHPU.D-X/2012 dan
Calon Wakil Bupati Kab. Simeulue, sedang mengikuti sidang mendengarkan keterangan
pihak terkait dan pembuktian di MK, Rabu (25/4).

Humas MK/GANIE

CATATAN PERKARA

Dilarang Praktik, Tukang Gigi Ujikan UU
Praktik Kedokteran

P

Oleh: Nur Rosihin Ana

rofesi tukang gigi merupakan
bagian dari budaya bangsa yang
harus dilestarikan eksistensinya.
Profesi ini dilakoni secara
tradisional yang berlangsung turuntemurun dan telah ada sebelum Republiki
Indonesia lahir. Keberadaan tukang gigi
lebih dulu ada dibandingkan profesi
dokter gigi. Oleh karena itu, negara wajib
memelihara, melestarikan suatu identitas
budaya dan harus menghormati hak
masyarakat tradisional sebagai khazanah
budaya bangsa.
Pelarangan
terhadap
profesi
tukang gigi merupakan upaya sistematis
memberangus khazanah kebudayaan
bangsa. Selain itu, pelarangan terhadap
tukang gigi untuk menjalankan profesinya
merupakan bentuk ketidakadilan dan
perlakuan yang diskriminatif di hadapan
hukum. Pelarangan ini hanyalah akalakalan semata dengan dalih atas nama
kesehatan. Padahal sesungguhnya yang
terjadi adalah perebutan dan perampasan
mengais rejeki semata.
Demikian
antara
lain
dalil
permohonan pengujian (judicial review)
ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal
78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran (UU
Praktik Kedokteran) terhadap UUD 1945.
Permohonan diajukan oleh Perkumpulan
Asosiasi Tukang Gigi Mandiri (Astagiri)
dan H. Hamdani Prayogo.
Pasal 73 ayat (2) UU Praktik
Kedokteran menyatakan: “Setiap orang
dilarang menggunakan alat, metode atau
cara lain dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang menimbulkan
kesan seolah-olah yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah
memiliki surat tanda registrasi dan/atau
surat izin praktik.” Kemudian Pasal 78
menyatakan: “Setiap orang yang dengan
sengaja menggunakan alat, metode atau
cara lain dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang menimbulkan
kesan seolah-olah yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah
memiliki surat tanda registrasi dokter atau
surat tanda registrasi dokter gigi atau surat
izin praktik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).”
Pemohon melalui kuasa hukumnya,
M. Sholeh Amin, A. Wirawan Adnan, AH.

Wakil Kamal, IiM Abdul Halim, Rinny
Ariany, Nirsam MN Makarau, menyatakan
ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 UU
Praktik Kedokteran tersebut bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat
(2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1),
Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3)
UUD 1945. Akibat berlakunya ketentuan
Pasal7 3 ayat (1) dan Pasal 78 UU
Praktik Kedokteran tersebut, Pemohon
telah tidak mendapatkan ketidakpastian
hukum yang adil dan tidak mendapatkan
perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Sebab, norma yang terkandung dalam
Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 UU Praktik
Kedokteran tersebut bersifat multitafsir
dan sangat luas, sehingga jika ada bidang
pekerjaan yang bersentuhan atau ada
kemiripan dengan pekerjaan dokter atau
dokter gigi, dianggap telah melakukan
praktik kedokteran.
Ancaman Pidana dan Denda
Frasa “Setiap orang yang dengan
sengaja menggunakan alat, metode atau
cara lain,” bisa diartikan sama, identik
atau mirip dengan pekerjaan tukang gigi,
tukang urut patah tulang, keterampilan
tukang pembuat kaki palsu, pekerja optik
(menggunakan alat untuk mengetahui plus
atau minusnya mata), penjual jamu, dukun
beranak, dan lain sebagainya. Semuanya
profesi tersebut dilarang karena dianggap
menggunakan alat atau metode atau cara
lain yang dapat diartikan menimbulkan
kesan seolah-olah yang bersangkutan
dokter. Terlebih lagi, larangan tersebut
disertai ancaman pidana penjara yang
sangat berat, yaitu paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp
150.000.000. Sementara rumusan norma
perbuatan pidana tersebut tidak jelas dan
tegas, sehingga tidak sesuai prinsip lex
certa yang menjadi asas hukum pidana
serta tidak memberikan kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin konstitusi.
Akibat berlakunya Pasal 73 ayat
(1) dan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran
yang bersifat multitafsir tersebut,
Pemerintah RI melalui Menteri Kesehatan
RI mengeluarkan Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 1871/
MENKES/PER/IX/2011 Tahun 2011
tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/
IV/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.
Pasal 2 ayat (1) Permenkes Nomor 1871
menyatakan: “(1) Tukang gigi yang telah

melaksanakan pekerjaannya berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/
MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan
Tukang Gigi masih dapat menjalankan
pekerjaannya sebagai Tukang Gigi sampai
berlakunya Peraturan ini dan/atau habis
masa berlaku izin yang bersangkutan,
dan tidak dapat diperpanjang kembali.
(2) Kewenangan pekerjaan Tukang Gigi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: a. membuat sebagian/seluruh
gigi tiruan lepasan dari akrilik; dan b.
memasang gigi tiruan lepasan.”
Keluarnya Permenkes tersebut
merujuk kepada UU Praktik Kedokteran
yang mengandung ketidakpastian hukum
yang adil karena mengandung banyak
tafsir. Sehingga secara sepihak Pemerintah
RI melalui Menkes menafsirkannya secara
keliru yaitu membuat larangan kepada
para tukang gigi untuk tidak menjalankan
pekerjaannya lagi, tanpa memperhatikan
hak-hak tukang gigi yang sekarang
berjumlah kurang lebih 75.000 sebagai
warga negara yang semestinya dilindungi
oleh Negara sebagaimana termuat dalam
Pasal 28D ayat ( 2) UUD 1945 yang
berbunyi “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum.”
Berlakunya ketentuan Pasal 73 ayat
(2) dan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran
mengakibatkan Para Pemohon dan kurang
lebih 75.000 tukang gigi kehilangan
pekerjaan
karena
dianggap
telah
melakukan pekerjaan yang sama dengan
praktek kedokteran. Ketika para Pemohon
tetap melaksanakan pekerjaannya maka
diancam dengan ancaman Pidana Penjara
dan/atau denda.
Oleh karena itu, dalam petitum
para Pemohon meminta Mahkamah
menyatakan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal
78 UU Praktik Kedokteran bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat. Atau
menyatakan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal
78 UU Praktik Kedokteran bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat
(conditionally unconstitutional), kecuali
sepanjang dimaknai alat, metode atau
cara lain tersebut yang bersifat tradisional,
atau diakui secara turun temurun, dan atau
telah lazim diterima secara umum, maka
dapat dilakukan oleh orang yang memiliki
keahlian tertentu selain dokter dan dokter
gigi, seperti tukang gigi, tukang urut patah
tulang dan semacamnya.
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Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang
Sepanjang April 2012
Pokok Perkara

No
1

2

16/PUU-IX/2011

57/PUU-IX/2011

Pemohon

Tanggal Putusan

Putusan

Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Abu Bakar Ba’asyir
Acara Pidana [Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan
Pasal 95 ayat (1)]

Rabu, 11-04-2012

Tidak Dapat
Diterima

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan [Pasal 115 ayat (1)]

Selasa, 17-04-2012

Dikabulkan
Seluruhnya

1. Enryo Oktavian
2. Abhisam Demosa
Makahekum
3. Irwan Sofyan

3

75/PUU-IX/2011

Pengujian Lampiran UU No. 17 Tahun 2007
Denny. A.K., S.H.
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025

Selasa, 17-04-2012

Tidak Dapat
Diterima

4

6/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Pasal 5 ayat (5) dan
Pasal 18 ayat (4)]

dr. Salim Alkatiri

Selasa, 17-04-2012

Tidak Dapat
Diterima

5

20/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas [Pasal 55, Pasal 56, Pasal
57, Pasal 58 dan Pasal 59]

Haji Agus Ali

Selasa, 17-04-2012

Tidak Dapat
Diterima

6

22/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Oliva Yulianti Widya

Rabu, 25-04-2012

Gugur

7

21/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Dionisius A Siu Go

Rabu, 25-04-2012

Gugur

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada
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Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Putusan

1

11/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012

H. Syafril Harahap
dan Yuli Hardin [No.
Urut 7]

Selasa, 03-04-2012

Ketetapan

2

8/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Kupang Tahun 2012

1. Marten L. Obeng
dan Nikolaus Ladi

Selasa, 03-04-2012

Tidak Dapat Diterima

3

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, 04-04-2012

Ditolak

4

128/PHPU.D-IX/2011

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

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

Rabu, 04-04-2012

Ditolak
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5

130/PHPU.D-IX/2011

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

Zadrak Wamebu dan
CHR Kores Tokoro
[No. Urut 1]

Rabu, 04-04-2012

Ditolak

6

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, 04-04-2012

Tidak Dapat Diterima

7

127/PHPU.D-IX/2011

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

Marthen Ohee dan
Rabu, 04-04-2012
Franklin Orlof Demena

Tidak Dapat Diterima

8

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, 04-04-2012

Ditolak

9

9/PHPU.D-X/2012

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

H. Sa’duddin dan H.
Jamal Lulail Yunus
[No. Urut 2]

Rabu, 11-04-2012

Ditolak

10

10/PHPU.D-X/2012

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

H. M. Darip Mulyana
dan H. Jejen Sayuti
[No. Urut 3]

Rabu, 11-04-2012

Ditolak

11

13/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012

H. Bustam AS dan H.
Tajuddin

Kamis, 19-04-2012

Tidak Dapat Diterima

12

12/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012

Anton dan H. Abbas
[No. Urut 2]

Kamis, 19-04-2012

Ditolak

13

16/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Sorong Tahun 2012

Hengky Rumbiak dan
Juni Triatmoko [No.
Urut 1]

Rabu, 25-04-2012

Ditolak Seluruhnya

14

17/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012
Putaran Kedua

Aidjarang Wattiheluw
dan Halattu Roy

Rabu, 25-04-2012

Ketetapan

15

14/PHPU.D-X/2012

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

Zeth Kadakolo dan
Ibrahim Pokko [No.
Urut 1]

Rabu, 25-04-2012

Ditolak Seluruhnya

16

15/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Sorong Tahun 2012

Marthinus Salamala
dan Petrus Fatlolon
[No. Urut 4]

Rabu, 25-04-2012

Ditolak Seluruhnya
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Sukiman Wiryosanjoyo
Pengusung Argumen Negara Kesatuan

M

eski Undang-undang Dasar
1945 sudah diamandemen,
namun bangsa Indonesia
sepakat bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan pilihan yang tidak bisa
diganggu-gugat. Sebelum sampai pada
ketetapan membentuk NKRI, ketika para
pendiri bangsa yang yang tergabung
dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha
Kemerdekaan Indonesia merancang UUD
1945, mereka berdebat panjang mengenai
bentuk negara yang paling cocok dengan
karakter bangsa Indonesia.
Dari buku “Risalah Sidang Badan
Penyelidik
Usaha-usaha
Persiapan
Kemerdekaan Indonesia” yang diterbitkan
Sekretariat Negara Republik Indonesia
(1995) terungkap, ketika itu muncul
perdebatan antara pilihan bentuk negara
kerajaan dan republik. Salah satu anggota
Badan Penyelidik yang menyumbangkan
pemikiran mengenai negara kesatuan
adalah Sukiman Wiryosanjoyo (ejaan
lama Soekiman Wirdjosandjojo). Ketika
anggota Badan Penyelidik berdebat
mengenai pilihan bentuk negara, pada
Rapat Besar tanggal 10 Juli 1945, Sukiman
tampil memberikan jalan tengah.
Jalan Tengah Demokrasi
Sekalipun
secara
eksplisit
menyatakan bahwa pemikirannya itu
berdasarkan pendiriannya sebagai orang
Islam, namun ia mengedepankan prinsip
demokrasi sebagai pilihan bentuk negara,
sekalipun bentuknya harus kerajaan. Bagi
Sukiman, Islam tidak memilih bentuk
negara republik atau kerajaan. Pilihan
bentuk negara tersebut, menurut dia, lebih
merupakan suatu etiket (label). Namun,
pada dasarnya bentuk negara tersebut
menjamin atau mengakui kekuasaan utama
berada di tangan rakyat, yakni kedaulatan
rakyat, sekalipun bentuk negara yang
dipilih adalah kerajaan. Ia berargumen
bahwa pada masa modern tersebut, tidak
ada lagi bentuk kerajaan yang despotisch
(lalim) atau feodalisch seperti dulu,

52

KONSTITUSI April 2012

Sukiman Wiryosanjoyo

kaskus.us

terlebih untuk bangsa kita yang tingkat
peradabannya tidak kalah dengan bangsa
lain di muka bumi.
Walaupun begitu, lanjut Sukiman,
kita juga perlu melihat riwayat dari
negara-negara yang telah merdeka. Ia
menunjukkan bahwa berdasarkan riwayat
negara-negara itu sesungguhnya yang
kita kenali pada mulanya memang bentuk
kerajaan. Sebagai contoh yang sangat
nyata adalah riwayat negara Inggris.
Ia menuturkan, “Di situ kita
mendapat kesan daripada perjalanan
perjuangan antara kekuasaan negara dengan
kekuasaan rakyat, hingga di dalam Negara
seperti Inggris yang dulu diperintah raja
secara despotisch, sekarang terdapatlah
suatu bentuk yang di dalam hakekatnya
adalah republikeins, akan tetapi di dalam
merknya dinamakan kerajaan, yaitu hanya
sebagai simbolis atau etiket saja.”
Dengan mencontohkan sejarah
Inggris itu Sukiman menunjukkan bahwa
sekalipun sejarah negara maju tersebut
adalah kerajaan, namun pada akhirnya
berubah menjadi negara republik.

Terlebih lagi, Sukiman mengingatkan
pada perjanjian yang telah mereka setujui
bahwa Badan Penyelidik mengadakan
cara-cara tanpa kekuasaan turun-temurun.
Sedangkan apabila pimpinan suatu negara
tidak lagi turun-temurun, maka bentuk
negara tersebut sudah mengandung prinsip
republik yang pemimpinnya dipilih untuk
jangka waktu tertentu.
Berdasarkan argumen tersebut,
Sukiman mengajak anggota Badan
Penyelidik yang mengusulkan bentuk
negara kerajaan untuk menyepakati etiket
baru yang bisa diterima oleh semua. Etiket
baru tersebut harus mengandung prinsip
yang sama, yaitu kepala negara dipilih
pada waktu tertentu. Jadi, dengan demikian
pertentangan antara prinsip kerjaan dan
republik sudah tidak ada lagi.
Soekarno kemudian menyela pidato
Sukiman dengan pertanyaan, “Apakah
kepala negara dipilih buat seumur hidup?”
Sukiman menjawab dengan pemisalan,
“Misalnya boleh diusulkan sampai umur
60 tahun,” katanya. Ia lantas melanjutkan
pidatonya dengan menyatakan bahwa
kesepakatan bahwa kepala negara dipilih
dan tidak turun-temurun sudah merupakan
kemajuan dalam wacana mereka untuk
menentukan bentuk negara antara republik
dan kerajaan.
Sukiman
juga
menyatakan
kesepakatannya
dengan
pendapat
Muzakkir tentang bentuk negara Islam
yang mirip dengan republik. Sejarah juga
menujukkan, menurut Sukiman, bentuk
unitaristisch dan federalistisch (federal)
pada mulanya adalah perserikatan
Negara-negara statenbond yang kemudian
meningkat menjadi bondsstaat, dan
pada akhirnya meningkat lagi menjadi
eenheidsstaat.
Bagi Sukiman, eenheidsstaat (negara
kesatuan) merupakan bentuk negara yang
paling efisien. Ia lalu mencontohkan lagi
Jerman. Di sana, perserikatan negara
meningkat menjadi bondsstaat sebelum
diperintah Adolf Hitler dan meningkat
lagi menjadi eenheidsstaat begitu Hitler

JEJAK KONSTITUSI
berkuasa. Demikian juga Amerika,
meskipun Amerika baru sampai pada
tahap kedua. “Maka tiap-tiap dari pada kita
sesungguhnya mempunyai cita-cita yang
setinggi-tingginya yaitu satu negara buat
satu bangsa dan satu tanah air,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa di
kalangan mereka juga sesungguhnya
tergolong kelompok yang menyetujui
tingkat kedua tersebut. Alasannya, tingkat
kedua akan memperkuat pemerintahan
pusat, sehingga dalam praktek sudah
menunjukkan unitaristich. Namun ia
sendiri menerima bentuk negara paling
akhir, “Yaitu bentuk sebagai eenheidstaat,
negara persatuan,” ujar Sukiman. Ia
berargumen bahwa untuk mendirikan
bondsstaat terlebih dahulu harus sudah
ada negara-negara.
Pembaharu dari Negeri Penjajah
Sukiman lahir di Surakarta, Jawa
Tengah, pada 1898. Sukiman adalah bungsu
dari empat bersaudara putra Wiryosanjoyo.
Ia lahir dan menghabiskan masa kecil di
kota Solo. Ayahnya seorang pedagang
bahan pangan yang cukup besar. Dalam
buku "Dokter Sukiman Wirjosandjojo,
Hasil Karya dan Pengabdiannya,"
Muchtarudin Ibrahim menulis, agar dapat
bersekolah di ELS Boyolali, Sukiman
diserahkan kepada seorang Belanda, Van
Der Wal, untuk dijadikan anak angkat.
Lulus dari ELS, Sukiman melanjutkan
pendidikan ke STOVIA Jakarta. Berkat
kecerdasannya, ia mendapat beasiswa dan
lulus dengan gelar Art Indische pada 1923.
Agar gelarnya sejajar dengan bangsa
Eropa, Sukiman meneruskan kuliah ke
negeri Belanda.
Dengan
gelar
itu
Sukiman
mulai menekuni penyakit paru-paru di
Yogyakarta. Pada saat itu penyakit paruparu masih sulit disembuhkan. Kebetulan,
ketika itu seorang dokter paru-paru yang
bertugas dan mengawasi RS Paru-paru
Pacet dipanggil ke Belanda. Sukiman
kemudian ditunjuk untuk menggantikan
kedudukannya. Setelah beberapa kali
berpindah tempat bekerja, akhirnya
Sukiman membuka klinik di rumahnya.
Ketika kuliah di School tot
Opleiding van Indische Artsen (STOVIA),
ia bergabung dengan Jong Java. Pada
Kongres Jong Java di Solo, 21-27 Mei
1922, Sukiman diangkat sebagai anggota

Dr. Soekiman Wirjosandjojo tengah diambil sumpahnya sebagai perdana menteri
pada bulan April 1951 oleh Presiden Soekarno.

kehormatan.
Semasa
melanjutkan
kuliah ke Belanda, ia juga aktif dalam
perkumpulan pelajar Indonesia. Pada
1924-1925, Sukiman terpilih sebagai
ketua
perkumpulan.
Pada
masa
kepengurusannya, nama perkumpulan
diubah menjadi Indonesische Verenigning
atau Perhimpunan Indonesia.
Semasa kepemimpinannya, Sukiman
menyampaikan pidato mengenai asas
Perhimpunan Indonesia dalam Bahasa
Indonesia. Semenjak itu Bahasa Indonesia
dipakai secara resmi dalam rapat-rapat
para pemuda di Belanda. Di masa
kepengurusannya, majalah Hindia Poetra
diubah menjadi Indonesia Merdeka. Nama
Indonesia diilhami dari tulisan antropolog
Inggris, Herr Adolf Bastian. Indonesia
kemudian dipakai secara politis untuk
menyebut wilayah yang meliputi kawasan
yang dikuasai oleh pemerintah Hindia
Belanda. Selain itu, di negeri Belanda,
Sukiman juga memperkenalkan kopiah
sebagai identitas pembeda orang Indonesia
di Belanda.
Perdana Menteri Keenam
Pada tahun 1926 Sukiman kembali
ke tanah air dan mendirikan klinik di
Yogyakarta. Seiring dengan itu, ia terjun
ke dalam perjuangan bersama Partai
Sarekat Islam (PSI) yang dipimpin HOS
Tjokroaminoto dan H. Agus Salim. Di
sana, ia menjabat sebagai bendahara
selama enam tahun. Dr Sukiman menjadi
anggota penting dari federasi.

pnri.go.id

Situs Kepustakaan Presiden menulis,
Sukiman adalah pemimpin politik dan
pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia juga
dikenal sebagai tokoh Majelis Syura
Muslim Indonesia (Masyumi) maupun
Dewan Syura Muslim Indonesia. Ketika
Indonesia berubah menjadi negara
federasi Republik Indonesia Serikat (RIS)
berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja
Bundar (1949), Sukiman duduk menjadi
anggota DPR-RIS.
Ketika bentuk negara Indonesia
kembali menjadi negara kesatuan, Sukiman
ikut lebih jauh dalam pemerintahan.
Setelah pada 21 Maret 1951 Natsir
mengembalikan
mandatnya
kepada
presiden, Soekarno menunjuk Mr. Sartono
untuk membentuk kabinet yang terdiri dari
dua partai besar di Indonesia yaitu Partai
Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi.
Namun usaha tersebut gagal sehingga
Sartono menyerahkan kembali mandatnya
ke Soekarno.
Pada hari itu juga Soekarno
menunjuk Sidik Joyosukarto dan Sukiman
untuk membentuk kabinet. Pada 26 April
1951, diumumkanlah kabinet baru di
bawah Sukiman sebagai perdana menteri
dan Suwiryo sebagai wakilnya. Sukiman
menjabat sebagai Perdana Menteri
Indonesia hingga April 1952. Ia diangkat
sebagai anggota Dewan Pertimbangan
Agung saat masih memajukan Masyumi.
(Rita Triana)
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AKSI

Pemancangan Tiang Pertama Gedung Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Humas MK/GANIE

Pemancangan tiang pertama gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi oleh sejumlah hakim konstitusi di
antaranya Achmad Sodiki (Wakil Ketua), Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman. Selain itu, acara ini juga dihadiri
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, Panitera MK Kasinaur Sidauruk, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf dan Bupati Bogor Rachmat Yasin pada Senin (16/4).

D

alam rangka memasyarakatkan
kembali nilai-nilai Pancasila
dan Konstitusi, Mahkamah
Konstitusi (MK) membangun
gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Senin (16/4). Pembangunan
gedung tersebut dimulai simbolik dengan
pemancangan tiang pertama oleh Ketua
MK, Moh. Mahfud MD.
Pemancangan tiang pertama oleh
Ketua MK tersebut dilakukan sekitar
pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh
sejumlah hakim konstitusi di antaranya
Achmad Sodiki (Wakil Ketua), Maria
Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad
Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar
Usman. Selain itu, acara ini juga dihadiri
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar, Panitera MK Kasinaur Sidauruk,
Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf
dan Bupati Bogor Rachmat Yasin
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Ratusan pegawai dari MK maupun
dari Pemerintah Daerah Jawa Barat turut
hadir dan menyaksikan peresmian gedung
tersebut yang lokasinya berada di Jl. Raya
Puncak Bogor RT 03 RW 13 Kelurahan
Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Di sela-sela sambutan sebelum
pemancangan, Mahfud membenarkan
pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat
bahwa masyarakat Indonesia sedang
mengalami perbagai problem tentang
pemahaman dan penghayatan Pancasila.
“Dahulu kita hafal tentang Pancasila,
sekarang mahasiswa juga tidak hafal, dan
itu bukan hanya pelajar. Memang yang
pokok itu bukan hafal tetapi menghayati.
Bagaimana orang bisa menghayati kalau
kenal saja tidak. Dan itu problem bagi
bangsa kita,” jelas Mahfud.

Pancasila adalah Fitrah
Mahfud kemudian meyakinkan
bahwa tanpa Pancasila, bangsa Indonesia
tidak ada. Karena menurutnya, Pancasila
merupakan sebuah ideologi yang
Fitrahnya tidak bisa dipisahkan dengan
bangsa Indonesia. “Oleh sebab itu, setiap
kali upaya mengganti ideologi selalu
gagal. Karena kebhinekaan kita itu tidak
bisa begitu saja dihapuskan,” jelasnya.
Kemudian, Mahfud menilai kebhinekaan
dijadikan sebagai ideologi bangsa
Indonesia yang selanjutnya menjadi
Pancasila, “Karena Pancasila bisa diterima
oleh semua manusia.”
Lebih jauh lagi, kata Mahfud,
kalau hal-hal ini tidak diwariskan kepada
generasi penerus dan tidak disampaikan
lebih luas lagi kepada masyarakat, maka
masa depan bangsa ini akan menjadi gelap.

“Sehingga kemungkinan kalau kita tidak
berhati-hati dalam beberapa puluh tahun
ke depan, akan menjadi tidak ada bangsa
Indonesia ini,” pesannya. “Itu sebabnya,
kami mendirikan Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi,” jelas Mahfud.
Mendirikan gedung tersebut, kata
Mahfud, bermula dari adanya pertemuan
lembaga negara di MK. Dalam pertemuan
tersebut,
dibicarakan
keperihatinan
masa depan bangsa kalau Pancasila dan
Konstitusi tidak dipahami dan dihayati
secara benar oleh masyarakat. “Namun
bukan hanya masyarakat, oleh pejabat juga
tidak mengerti (Pancasila),” urainya. “Oleh
sebab itu, kita (pimpinan lembaga negara)
akan bersinergi untuk menggalakkan
kembali pemahaman dan penghayatan
Pancasila itu,” ingatnya kala itu.

Atas nama MK, Mahfud kemudian
mengucapkan terima kasih kepada
Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah
Bagor yang telah bekerjasama untuk
kepentingan negara, serta mendukung
pendirian gedung tersebut. “Alhamdulillah
Bapak Wagub, proses pengadaan tanah
semua berjalan dengan lancar atas bantuan
Bapak Bupati Bogor, semua aparat
kecamatan, desa, dan kontraktor,” tutur
Mahfud kepada pihak-pihak yang hadir
termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat.
Sementara
dalam
laporannya,
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
memaparkan bahwa dengan dibangunnya
gedung ini beserta fasilitasnya diharapkan
bisa menjadi kawah candradimuka, baik
bagi warga negara maupun bagi semua
kalangan di masyarakat. Hal demikian

bertujuan untuk mempelajari, memahami,
dan memaknai Pancasila dan Konstitusi
dalam rangka merevitalisasi, internalisasi,
dan implementasi nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya.
Dalam kesempatan yang sama,
Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf
mengatakan dalam sambutannya bahwa
dengan adanya gedung ini dapat menjadi
kemaslahatan bagi penyelenggara negara.
Di sisi lain, dia juga mempunyai rencana
akan mengirimkan sejumlah pejabat di
lingkungan pemerintahan Jawa Barat
untuk melakukan sejumlah kegiatan yang
berkaitan dengan Pancasila dan Konstitusi.
“Bukan hanya itu saja, saya yakin bagi
guru-guru dan kepala sekolah, pelatihan
Pancasila ini menjadi sangat penting,”
jelas perwakilan Pemerintah Jawa Barat
tersebut. (Shohibul Umam)

Humas MK/GANIE

Miniatur Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Bogor.

April 2012 KONSTITUSI

55

AKSI

Ketua MK: Sejatinya Politik Tidak Kotor
Ketua MK Moh. Mahfud MD

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
mengingatkan
sejatinya
politik itu tidak kotor, tetapi
politik itu bersih, dan politik adalah alat
perjuangan. Jika meneliti sejarah kenabian,
misi kenabian seperti Nabi Muhammad
begitu menerima perintah tauhid adalah
melawan ketidakadilan. Agama menyuruh
politik itu santun, jujur, dan elegan. Hal
itu yang menginspirasi bangsa Indonesia
mendirikan negara Indonesia yaitu untuk
melawan ketidakadilan.
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan
itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan
dimuka bumi harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.
Pernyataan di atas adalah pernyataan
politik pertama untuk menjunjung
nilai kemanusiaan agar setiap manusia
mendapatkan keadilan sehingga penjajah
itu harus dilawan. Demikian pernyataan
Mahfud dalam rapat kerja nasional LIRA,
Selasa (27/4) di Surabaya.
Ia mengatakan lebih jauh bahwa
berpolitik itu tidak harus ikut partai politik.
Jika politik itu diartikan sebagai kebijakan,
maka gerakan politik dapat diartikan
sebagai gerakan untuk mempengaruhi
kebijakan publik. Tidak ada manusia di
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dunia ini yang tidak berpolitik, karena
manusia adalah makhluk sosial yang
hanya bisa hidup kalau hidup dengan
orang lain dan berpolitik. Dan organisasi
politik paling tinggi yang dimiliki manusia
adalah negara, karena tidak ada satu
pun orang yang tidak bernegara, maka
manusia begitu terlahir ke dunia sudah
ikut berpolitik.
Mahfud mencontohkan, pers itu
bukan organisasi politik, tapi setiap
kegiatannya mempengaruhi kebijakan
publik maka dengan begitu pers telah
melakukan gerakan politik. Begitu pula
dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), meski bukan organisasi politik
tetapi pengaruhnya terhadap perkembangan
politik itu sangat besar karena mereka
melakukan kegiatan politik tanpa ikut
organisasi politik.
Pernyataan bahwa politik itu kotor
menurut Mahfud merupakan pernyataan
masyarakat yang kecewa terhadap situasi
politik saat ini. Pada dasarnya politik itu
tidak kotor, karena yang kotor adalah
aktor-aktornya atau orang-orangnya yang
kotor. “Kita bisa melihat pada zaman
Bung Tomo, politik itu justru dianggap
mulia, di mana masyarakat benar-benar
memperjuangkan aspirasinya melalui
tokoh politik. Bung Tomo misalnya

merupakan seorang pejuang sampai
membentuk partai politik ikut pemilu pada
tahun 1955, karena politik itu adalah alat
perjuangan yang benar kalau kita punya
organisasi negara. Bahkan kala itu banyak
yang menangis minta Bung Tomo untuk
mendirikan partai dan menjadi ketua partai
tersebut,” ujarnya.
Mengenai
ketidakadilan
yang
terjadi saat ini dan datangnya dari bangsa
sendiri, Mahfud menjelaskan harus diatasi
dengan cara mengingatkan. Hal ini karena
negara ini didirikan untuk menghapus
dan melawan ketidakadilan. “Pernyataan
tersebut terdapat dalam Pembukaan
UUD 45. Sehingga sudah sepatutnya
untuk memikirkan sistem politik saat
ini agar menjadi sistem yang terbuka,
yakni terbuka terhadap gagasan-gagasan.
Kemudian tidak oligarkis, di mana satu
kepemimpinan dikuasai oleh segelintir elit
dengan cara-cara yang buruk,” urainya.
Lebih lanjut ditegaskan Mahfud, saat
ini yang terjadi bukan situasi demokratis,
tapi suatu situsai politik oligarkis dengan
bungkus demokrasi. “Meski demokrasi
sebagai pilihan kita, tapi bukan demokrasi
yang ideal namun itulah yang terbaik di
antara sistem yang lain. Bahkan Plato
mengatakan dalam demokrasi itu selalu
ada demagog atau pembohong dan juga
banyak orang narsis yang merasa dirinya
paling hebat,” katanya.
Namun Mahfud mengingatkan
demokrasi adalah sistem yang terbaik.
Sedangkan
untuk
menyeimbangkan
demokrasi, maka hukum juga harus
berjalan. Karena demokrasi yang tidak
diimbangi hukum, maka demokrasi akan
bergeser menjadi anarki. Ditegaskan
olehnya, sistem yang bagus tetapi manusia
yang menjalankannya tidak bagus, tetap
akan melahirkan situasi yang rusak.
(Hendi)

Ketua MK: Jadikan Hukum Sebagai Sarana Perubahan

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
mengatakan bahwa masyarakat
Indonesia ingin menjadikan
hukum sebagai sarana perubahan, artinya
di Indonesia akan diubah situasinya untuk
menjadi lebih beragam dan lebih maju.
Oleh karena itu, menurutnya menjadi
penting hukum dijadikan sebagai sarana
perubahan, terutama di Indonesia yang
sudah mengalami banyak masalah besar.
Demikian disampaikan Mahfud
saat menyampaikan ceramah ilmiah di
Universitas Islam Majapahit (UNIM) di
Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (27/3).
Masalah utama, kata Mahfud, penegakan
hukum yang dirasa belum adil karena para
penegak hukumnya yang kadang kala
tidak profesional.
Mahfud juga berpesan, jangan
sekali-kali melupakan sejarah karena dari
mereka bisa mengetahui ketidakadilan
yang ada di negeri ini sebelumnya. “Kamu
bisa tahu bahwa setiap kedoliman itu akan
menghancurkan dirinya sendiri. Coba
dilihat saja orang-orang yang dolim itu
menurut sejarah umat manusia tidak ada
yang selamat. Negara tidak adil itu adalah
negara yang tidak akan selamat,” tutur
mantan menteri pertahanan era Gus Dur
itu.
Selain itu, Mahfud juga menceritakan
sedikit sejarah Majapahit dan para penegak
hukumnya kepada para mahasiwa yang
hadir dalam acara tersebut. Menurutnya,
kerajaan Majapahit adalah salah satu
kerajaan terbesar di Asia, tetapi akhirnya
Majapahit runtuh pada umur sekitar 250
tahun.
Selanjutnya, Mahfud menjelaskan
apa yang bisa diambil dari hancurnya
Majapahit Mahfud menjelaskan, di
Majapahit pernah terjadi perang saudara
terkait dengan rebutan kekuasaan.
“Oleh sebab itu, jika ingin jadi presiden,
jangan korbankan daerah-daerah yang
dipertahankan karena kalau merasa
diabaikan mereka akan mengambil sikap
sendiri,” ia berpesan.
Kemudian dikatakan Mahfud lagi,
Indonesia merupakan warisan termahal
yang dimiliki. “Sehingga kalau tidak ada
Bung Karno dan generasinya yang berani

Ketua MK Moh. Mahfud MD

melawan kedoliman dan penjajahan, maka
Indonesia tidak akan merdeka,” katanya.
Di samping menjelaskan sejarah
Majapahit, Mahfud juga menuturkan
sistem politik yang digunakan selama ini.
Menurutnya, sistem politik merupakan
sebuah sistem yang tidak kotor dan baik
untuk dilakukan. Setiap orang terlahir
sudah ada dalam organisasi politik yang
bernama negara. “Tidak boleh orang lepas
dari politik,” ucapnya.
Mahfud juga menambahkan bahwa
berpolitik tidak harus ikut partai politik
karena politik dan partai politik adalah
dua hal yang sangat berbeda. “Walaupun
demikian partai politik merupakan salah
satu arah dari politik,” terangnya.
Adil

Lebih penting lagi, menurut
Mahfud, negara akan abadi jika adil
dalam
menjalankannya
meskipun
orang yang menjalankan adalah orang
kafir. Namun negara akan cepat hancur
jika tidak adil dalam menjalankannya
meskipun masyarakatnya beragama.
“Hancurnya bangsa-bangsa karena ada
yang berkedudukan tinggi dan terhormat
melakukan pelanggaran hukum, namun

mereka dibebaskan,” ujarnya saat menyitir
hadits Nabi Muhammad SAW.
Menanggapi pertanyaan ketentuan
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 pada frasa
“...dikuasai oleh negara...”, Mahfud
menjelaskan, makna tersebut tidak selalu
dimiliki oleh negara, namun negara bisa
mengatur kepemilikan negara dengan
menentukan wilayah, serta memberikan
sertifikat dan memungut pajak. Maka jika
negara menyewakan kawasan tertentu
kepada pihak asing, menurut Mahfud,
hal demikian sah saja jika hasilnya
bermanfaat bagi rakyat. “Namun yang
menjadi masalah jika cara kepemilikan
itu dilakukan dengan cara kolusi sehingga
merugikan negara dan tidak membawa
manfaat bagi rakyat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama,
disaksikan sejumlah pimpinan dan tokoh
UNIM, Mahfud meresmikan Komplek
Miniatur Wilwatikta di UNIM Mojokerto.
Miniatur
tersebut
menggambarkan
Majapahit mini dari satu dimensi. Hal ini
juga merupakan warisan bangsa Indonesia
yang ditinggalkan oleh nenek moyang
hingga masyarakat kita menjadi bangsa
Indonesia seutuhnya. (Hendi/Shohibul
Umam)
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Wakil Ketua MK: Hukum Lebih Melindungi Laki-Laki
Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki yang didampingi Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi dan Maria Farida
Indrati, menjawab tanggapan
delegasi Pimpinan Pusat
Aisyiyah terhadap Putusan MK
No. 46/PUU-VIII/2010 pada
Senin (16/4).

W

akil Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK), Achmad
Sodiki menyatakan tidak
nampak upaya nyata dari
kalangan masyarakat untuk mengentaskan
stigma yang diberikan kepada anak lahir
di luar perkawinan.
“Tidak ada, baik dari masyarakat
umum maupun dari kalangan tertentu.
Tidak ada upaya tersebut, dibiarkan saja.
Anak yang lahir di luar perkawinan, mau
sekolah juga sulit, bahkan sering diejek
teman-temannya,” ujar Sodiki yang
didampingi Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi dan Maria Farida Indrati,
saat menjawab tanggapan delegasi
Pimpinan Pusat Aisyiyah terhadap Putusan
MK No. 46/PUU-VIII/2010.
Sodiki merasa heran bahwa hukum
lebih melindungi laki-laki yang begitu
bebas berbuat zina, lalu menghamili
wanita ia dibebaskan dari tanggung jawab
keperdataan. Terlebih lagi, lanjut Sodiki,
seakan-akan zina dilegalisasi melalui
lokalisasi pelacuran.
“Mengapa hukum lebih tega kepada
perempuan yang harus menanggung
segala akibat dari perbuatan zina serta
menyantuni anak yang lahir di luar
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perkawinan? Padahal yang berbuat dua
orang. MK memutuskan perkara bukanlah
semata berdasarkan rasional, tetapi juga
berdasarkan perasaan,” urai Sodiki.
Sodiki juga prihatin dengan
banyaknya wanita yang hamil di luar nikah
yang menggugurkan bayinya, bahkan
membuang bayinya begitu saja. Ironisnya,
ujar Sodiki, yang justru sering dihukum
dan masuk bui adalah wanitanya, bukan
laki-lakinya. “Saya jarang mendengar ada
laki-laki dihukum karena berbuat zinah,”
imbuh Sodiki.
Sementara itu, Hakim Maria
Farida Indrati mengungkapkan dalam
memutuskan perkara No. 46/PUUVIII/2010, MK telah mempertimbangkan
secara mendalam.
Dikatakan
Maria,
pencatatan
perkawinan yang dilakukan oleh negara
bertujuan untuk menciptakan kepastian
hukum. Dengan demikian, kata Maria,
dalam putusan MK Perkara No. 46/
PUU-VIII/2010, pencatatan perkawinan
merupakan syarat administrasi yang
sebetulnya menjamin seseorang bisa
memiliki bukti. “Pencatatan perkawinan
bukan hanya disyaratkan dalam hukum
positif, tetapi juga tidak dicatatkan sebuah

perkawinan karena memang membuat akte
nikah itu sulit dan mahal. Hal-hal seperti
itulah yang menjadi pertimbangan MK
secara panjang lebar,” kata Maria.
Selanjutnya, Hakim Ahmad Fadlil
Sumadi menjelaskan putusan MK yang
menyatakan UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat
(2) yang menentukan keharusan pencatatan
perkawinan adalah konstitusional. “Anak
luar kawin memiliki hubungan dengan
ibu dan keluarga ibu tidak konstitusional
bila meniadakan hubungan laki-laki
yang menyebabkan hamilnya perempuan
dengan anak tersebut,” ucap Fadlil.
Di samping itu, lanjut Fadlil, UU
No. 1/1974 unifikasi dalam perspektif
formal dan pluralisme dalam perspektif
materiil. Sedangkan hukum materil dalam
dalam UU No. 1/1974 berlaku hukum
agama bagi masing-masing pasangan
perkawinan. “Jadi, tidak ada hukum agama
yang ditabrak oleh Putusan MK tersebut
mengenai anak luar kawin karena tentang
anak berlaku berbagai pranata hukum yang
masih memungkinkan dirumuskannya
kembali hukum hukum agama,” tandas
Fadlil. (Nano Tresna Arfana)

Hakim Konstitusi MKRI Hadiri Simposium
Internasional MK Turki

Humas MK/M.Mahrus Ali

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menghadiri Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi
Turki Bertempat di ATO Ankara Congres Center.

B

ertempat di ATO Ankara
Congres Center, Simposium
Internasional
Mahkamah
Konstitusi Turki resmi dibuka.
Hadir dalam simposium tersebut Wakil
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (MKRI), Achmad Sodiki dan
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.
Simposium dihadiri oleh Mahkamah
Konstitusi serta lembaga sejenis dari
berbagai negara, antara lain: Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, Malaysia,
Brunei Darussalam, Thailand, Korea,
Republik Rakyat Cina, Bangladesh,
Afrika, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bosnia
Herzekovina, Bulgaria, Maroko, Palestina,
Afrika Selatan, Georgia, Spanyol, Swiss,
Kazakhtan, Kosovo, Libya, Hongaria,
Macedonia, Mongolia, Moldova, Polandia,
Portugal, Rumania, Slovenia, Somalia,
Chili, Tajikistan, Ukraina, Uruguay,
Venezuela, Selandia Baru, Uni Emirat

Arab, Aljazair, Republik Ceko, Kroasia,
Switzerland, Italia, Montenegro, Jerman,
Republik Cyprus, Lithuania, Luxembrug,
Mauritania, Sudan, Norwegia, Yordania
dan Yaman. Dalam kesempatan ini hadir
jugaVenice Commission dan European
Court Human Rights.
Simposium bertajuk “Movement of
Rights and Freedom in 21st Century and
The Role of Constitutional Court.” ini
merupakan rangkaian ulang tahun MK
Turki yang ke-50. Simposium berlangsung
25-26 April 2012 di Ankara dan dilanjutkan
dengan kegiatan lainnya di Istanbul hingga
28 April 2012.
Di sela-sela acara simposium,
dilakukan upacara pengambilan sumpah
jabatan dua hakim MK Turki yang
telah dipilih oleh Presiden MK Turki.
Simposium dibuka dengan sambutan oleh
Presiden MK Turki Hasim Kilic, yang
kemudian dilanjutkan oleh Nicolas Bratza,

Presiden European Court of Human
Right, dan ditutup dengan pidato oleh
Presiden Republik Turki Abdullah Gul.
Abdullah
dalam
sambutannya
menegaskan bahwa sebaiknya konstitusi
yang baru dapat lebih fleksibel dan lebih
memberikan kebebasan dengan tetap
menjaga perbedaan pandangan politik
serta menjaga keseimbangan dalam
tatanan kenegaraan dan kebangsaan. “Saya
berharap simposium ini akan memberikan
kontribusi yang berguna dan selaras
dengan tegaknya keadilan dan demokrasi
yang semakin maju di negara kami dan
di seluruh dunia,” pungkas Gul menutup
pidatonya.
Perlindungan Hak Konstitusional
Usai
pembukaan
simposium
internasional
Mahkamah
Konstitusi
Turki, giliran Sodiki menyampaikan
makalah yang berjudul The Role of the
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Constitutional Court in Protecting the
Constitutional Rights of Citizens (a review
based on the Indonesian Constitution) di
hadapan seluruh peserta simposium
internasional, Rabu (25/4), di Hotel
Rixos, Ankara. Sesi keempat simposium
dimoderatori oleh Alpraslan Altan yang
saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua
MK Turki. Selain MKRI, ada empat MK
lainnya yang menyampaikan materi antara
lain; Kazakhtan, Kosovo, Libya, dan
Hongaria.
Dalam
paparannya,
Sodiki
menjelaskan bahwa MKRI berperan
memulihkan
kembali
hak-hak
konstitusional warga negara yang
dilanggar oleh berlakunya norma undangundang melalui pelaksanaan kewenangan
menguji undang-undang terhadap UUD.
Dengan kewenangan menguji undangundang itu pula, MKRI dapat mengontrol
pembuat undang-undang, agar berhati-hati
dalam membuat undang-undang, jangan
sampai melanggar atau mengabaikan
kewajiban memberikan perlindungan hakhak konstitusional warga negara.
Sodiki
menambahkan
bahwa
melalui kewenangan memutus sengketa
hasil pemilu, MKRI berperan menjamin
dan memastikan agar hak memilih dan
hak dipilih sebagai hak konstitusional
warga negara terhindar dari segala bentuk
manipulasi dan penyelewengan yang
merugikan warga negara. Demikian pula
halnya, MKRI berperan menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yakni menjaga agar demokrasi dijalankan
sesuai dan berdasarkan UUD 1945.
Sebagai perhelatan internasional,
simposium menggunakan enam bahasa
pengantar, yaitu Inggris, Perancis, Spanyol,
Rusia, Italia, dan Turki. Presentasi sesi
kelima sampai terakhir dari masing-masing
delegasi akan dilanjutkan pada Kamis, 26
April 2012.
Silaturahmi Hakim MK
Kesempatan kunjungan ini juga
digunakan oleh Sodiki dan Maria untuk
bersilaturahmi
dengan
masyarakat
Indonesia di Wisma Duta, Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) Turki
di Ankara, Selasa (24/4). Kegiatan
ini dilakukan di sela-sela undangan
Mahkamah Konstitusi Turki dalam acara
simposium internasional.
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Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati bersilaturahmi dengan masyarakat
Indonesia di Wisma Duta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Turki di Ankara pada Selasa (24/4).

Hadir dalam kesempatan tersebut
beberapa diplomat yang bertugas di
KBRI Ankara serta mahasiswa Indonesia
yang tergabung dalam Persatuan Pelajar
Indonesia (PPI) di Turki. Sambutan duta
besar diwakili oleh Garnijanto Bambang
Wahjudi yang menangani bidang Fungsi
Politik. Dalam kesempatan tersebut
Garnijanto menyampaikan perihal Putusan
UU Perkawinan (No.46/PUU-VIII/2010)
yang sempat menuai kontroversi di
Indonesia. Sodiki menegaskan bahwa
putusan MK merupakan “judge made
law” sesuai dengan kewajiban hakim
untuk memberikan putusan yang seadiladilnya dengan cara menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Putusan Mahkamah merupakan
manifestasi dari upaya mengaktualkan
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan
kemanusiaan yang adil dan beradab
dan sekaligus merupakan upaya nyata
untuk proses dehumanisasi, sebaliknya
merupakan
upaya
memanusiakan
manusia. “Tugas hakim untuk memperluas
keadilan (boni judicis est ampliare
justitiam)”, tegas Sodiki.
Paparan mengenai putusan UU
Perkawinan dilanjutkan oleh Maria, yang
menyatakan potensi kerugian akibat
perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai
dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi
laki-laki dan wanita yang melakukan

perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus
ditanggung oleh anak yang dilahirkan
dalam perkawinan tersebut.
“Pemenuhan hak-hak anak yang
terlahir dari suatu perkawinan, terlepas
dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut
menurut hukum negara, tetap menjadi
kewajiban kedua orang tua kandung atau
kedua orang tua biologisnya,” tandas
Maria sekaligus menutup penjelasannya.
Dalam sesi tanya jawab, pertanyaan
kritis diajukan mahasiswa Indonesia
yang sedang menempuh studi master
di beberapa perguruan tinggi Turki.
Akmal, mahasiswa Universitas Ankara
menyinggung beberapa putusan MK
terkait UU Perkawinan, UU Migas,
serta Pemilukada. “Bagaimana peranan
MK dalam memberikan perlindungan
konstitusional masyarakat seperti dalam
putusan kasus Machica, masalah kenaikan
harga bahan bakar minyak dan mengadili
hasil serta proses Pemilukada,” ungkap
mahasiswa jurusan administrasi publik ini.
Pertanyaan lainnya diajukan oleh Baiquni,
Mahasiswa Univeritas METU yang
mempersoalkan adanya benturan putusan
MK dengan hukum Islam terkait putusan
UU Perkawinan.
Silaturahmi konstitusi diakhiri
dengan penyerahan cinderamata dari
KBRI dan MKRI yang dilanjutkan dengan
makan siang bersama. (M Mahrus Ali)

Mahfud MD Lantik Pengurus YLBH IKA UII
Moh. Mahfud MD, secara resmi melantik para
Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum,
Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam
Indonesia (YLBH IKA UII), Yogyakarta, di kediaman
pribadinya, Kompleks Widya Candra, Jakarta,
Selasa (10/4).

“Berdasarkan pengalaman saya, proses
pembuatan hukum sebelum menjadi
hukum material itu sendiri, dan sebelum
menjadi acuan yang sifatnya abstrak,”
ucapnya. “Itu sering tidak benar.”
Hal demikan, sambung Mahfud,
terbukti sudah terjadi dalam persidangan
MK. “Ada 27% dari kasus yang masuk,
UU-nya telah dibatalkan. Artinya ada
yang tidak benar,” tutur Ketua MK yang
kedua tersebut.
Humas MK/GANIE

M

oh. Mahfud MD, secara
resmi
melantik
para
Pengurus
Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum,
Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam
Indonesia (YLBH IKA UII), Yogyakarta,
di kediaman pribadinya, Kompleks Widya
Candra, Jakarta, Selasa (10/4). Dalam
kepengurusan tersebut, Mahfud MD
menjadi Ketua Dewan Pembina YLBH
IKA UII.
Acara tersebut dihadiri puluhan
anggota IKA UII, khususnya alumni
fakultas hukum dari berbagai profesi
hukum yang ada di negeri ini. Mayoritas
dari mereka adalah para pengurus dari
lembaga tersebut, yakni Wakil Jaksa
Agung, Darmono, Hakim Agung Salman
Luthan, Dewan Perwakilan Rakyat Erwin
Muslimin, Komisi Yudisial Suparman
Marzuki, serta sejumlah pengacara dan
notaris IKA UII.
Sebelumnya,
Mahfud
selaku
Ketua
Dewan
Pembina
dalam
sambutannya
mengatakan
bahwa
kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka
menindaklanjuti kegiatan yang pernah
dilaksanakan di Kaliurang, Yogyakarta.
Di mana salah satu dari program kerjanya
adalah membentuk Divisi Hukum dan Hak
Asasi Manusia. “Untuk itu, acara ini dibuat

tidak hanya untuk menunjukkan keahlian
di bidang hukum, tetapi juga pengabdian
di bidang hukum,” tutur Ketua Mahkamah
Konstitusi itu.
Disisi lain, Mahfud juga pernah
melihat pengadilan-pengadilan yang ada
di daerah, terutama pengadilan untuk
masyarakat kecil. Menurutnya, orangorang tersebut banyak tidak mendapatkan
bantuan hukum sebagaimana semestinya.
“Oleh karena itu, melihat IKA UII sudah
mempunyai banyak lawyer dan bisa hidup
mandiri. Namun mereka belum terhimpun
secara bersama-sama untuk memikirkan
orang kecil yang tidak bisa mendapatkan
bantuan hukum dengan baik,” ujar Guru
Besar UII tersebut.
Sehingga lembaga yang akan
dibentuk ini, lanjut Mahfud, akan lebih
fokus pada orang-orang yang tidak mampu
yang sering tidak memperoleh keadilan
sebagaimana layaknya. Mahfud menyakini
banyak pengacara-pengacara Alumni UII
yang mampu untuk membuatnya lebih
baik, hal demikian juga dibarengi dengan
kepemilikan lawyer itu sendiri.
Di akhir sambutannya, Mahfud
mengatakan bahwa penegakan hukum
itu tidak hanya di pengadilan, tetapi
menurutnya pada proses pembuatan
hukum sebelum menjadi hukum material.

Penandatangan MoU
Dalam kesempatan ini juga dilakukan
penandatanganan Nota Kesepahaman
(MoU), oleh YLBH IKA UII dengan
sejumlah kantor pengacara di Indonesia.
Salah satu dari kantor pengacara itu adalah
Sholeh, Adnan & Associates, serta diikuti
dengan kantor pengacara yang berjumlah
sekitar 13 kantor. Dan perlu diketahui
pemilik dari kantor pengacara tersebut
adalah para alumni yang tergabung dalam
IKA UII, Yogyakarta.
Sementara Ketua Dewan Pengawas
YLBH IKA UII, A.Yusuf Amir mengatakan
bahwa harapan dari lembaga ini adalah
pengabdian
terhadap
masyarakat.
“Lembaga diharapkan bisa menjadi sebagai
lembaga hukum non-komersial. Tidak ada
pemungut bayaran terhadap kaum yang
bermasalah,” terangnya. “Namun tentunya
besar harapan kami, ada dukungan dari
para alumni,” tambah Amir.
Direktur Dewan Pelaksana YLBH
IKA UII, W. Adnan membenarkan dari
pernyataan Mahfud MD. Menurutnya,
memang benar apa yang disampaikan oleh
Ketua Dewan Pembina, mereka tidak akan
memungut biaya. Namun, kata Adnan, kita
perlu berbicara siapa yang pantas disebut
orang yang lemah. “Memang pendirian
lembaga ini dinilai terlambat, tetapi lebih
baik terlambat dari pada tidak sama
sekali,” ucapnya. (Shohibul Umam)
April 2012 KONSTITUSI
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Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD didampingi Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menerima audiensi
Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Selasa (24/4), di ruang Delegasi Gedung MK.

K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD didampingi
Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva menerima audiensi
Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah,
Selasa (24/4), di ruang Delegasi Gedung
MK. Tampak hadir dalam audiensi ini
Ketua Umum PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Abdullah Mubarak Al-Jaidi, Wakil Ketua
Ridho Baridwan, Ketua Majelis Waqaf dan
Yayasan Mubarak Nahdi, dan Sekretaris
Jenderal Mohammad Noer.

Dalam pertemuan tersebut, Abdullah
Mubarak Al-Jaidi beserta rombongan
mengungkapkan beberapa hal. Antara lain
rencana digelarnya muktamar Al-Irsyad
Al-Islamiyyah yang akan dilaksanakan
pertengahan Juni tahun ini dan beberapa
hal terkait persoalan pengelolaan wakaf.
Untuk pelaksanaan muktamar, dia
berharap, dapat menjalin kerja sama
dengan MK pada acara tersebut.
Menurut Abdullah, bertepatan
dengan kegiatan muktamar itu, MK bisa

melakukan sosialisasi tentang kewenangan
MK dan hal-hal terkait lainnya. “Untuk
memberikan pencerahan,” Mohammad
Noer menimpali.
Setidaknya, ada sekitar 134 cabang
organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah di seluruh
Indonesia. “Muktamar kali ini bertepatan
dengan satu abad organisasi,” katanya.
Niat tersebut pun kemudian
diapresiasi oleh Mahfud. Menurutnya,
undangan dan tawaran kerja sama yang
diajukan akan dipelajari terlebih dahulu.
“Prinsipnya, kami tidak keberatan,” ujarnya.
“Terkait sosialisasi akan dipertimbangkan
secara sungguh-sungguh.”
Apalagi,
sambung
Mahfud,
mensosialisasikan Konstitusi serta fungsi
dan tugas MK adalah kewajiban MK
secara institusi dan bahkan seluruh warga
negara. Sehingga, dirinya tentu akan
sangat mendukung demi terwujudnya
rencana tersebut.
Sayangnya, kata dia, sekarang terjadi
pemangkasan anggaran lembaga negara
oleh pemerintah terkait adanya persoalan
subsidi bahan bakar minyak. Akibatnya,
MK harus melakukan penyesuaian dan
mengurangi beberapa kegiatan, yang salah
satunya adalah berkaitan dengan sosialisasi.
Meskipun begitu, lanjutnya, MK terus
berupaya agar kegiatan sosialisasi tetap
dapat dilaksanakan. (Dodi)

Pengurus Pusat PMKRI Audiensi dengan Ketua MK

P

erdebatan tentang Pasal 7 ayat
6A terkait harga bahan bakar
minyak
dalam
Rancangan
Undang-Undang
Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Perubahan
2012 yang belum lama ini disepakati oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah
rencananya akan bermuara ke Mahkamah
Konstitusi. Namun, menurut Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD,
pengujian terhadap ketentuan tersebut
belum bisa disidangkan oleh MK.
“UU-nya saja belum ada nomornya,”
kata Mahfud di sela-sela audiensi Pengurus
Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia, Selasa (10/4), di
ruangannya. Hadir pula dalam pertemuan
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Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima audiensi Pengurus Pusat
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Selasa (10/4).

itu, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar.
Dengan kata lain, karena UU
tersebut belum sah berlaku, maka MK
pun belum bisa menggelar sidang untuk
mengadili persoalan ini secepatnya.
“Perkara itu sebenarnya belum masuk ke
sini,” ujarnya.
Meskipun begitu, kata Mahfud,
jika nanti perkara ini sudah diregistrasi,
MK tentu saja akan mempertimbangkan
putusan MK sebelumnya yang menegaskan
bahwa harga BBM tidak diserahkan kepada
mekanisme pasar. Pada intinya, MK akan
mengkaji apakah ketentuan tersebut
merugikan rakyat atau tidak. “Kita tidak
boleh didikte oleh pasar,” tegasnya.

Menurut dia, MK akan berbicara
melalui putusan, sehingga dirinya tidak
bisa menjelaskan bagaimana sikap MK
terhadap pengujian pasal itu. Meski
begitu, Mahfud menekankan, MK akan
selalu berusaha memberikan putusan yang
seadil-adilnya. Tentu saja, perkara ini tidak
terlepas dari amanah Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945.
Di
samping
membicarakan
persoalan harga BBM tersebut, Mahfud
juga sempat berbincang terkait hal-hal
lain dengan peserta audiensi. Di antaranya
menjelaskan tentang peran dan upaya MK
selama ini dalam membangun lembaga
peradilan yang bersih dan transparan serta
kerja sama yang bisa dilakukan antara

PMKRI dengan MK dalam hal sosialisasi
tentang konstitusi dan MK ke depannya.
Menurut Mahfud, selama ini MK
telah berupaya membangun transparansi
dengan cara yang semaksimal mungkin.
Salah satu contohnya adalah penyerahan
naskah putusan diberikan kepada para
pihak langsung setelah putusan dibacakan.
“10 menit bisa langsung dibawa pulang,”
tuturnya. Selain itu, seluruh percakapan
yang muncul selama persidangan direkam
dan ditranskrip dalam bentuk risalah.
Untuk risalah ini, dapat diakses secara
gratis oleh khalayak melalui laman resmi
MK,
www.mahkamahkonstitusi.go.id.
(Dodi)

Anwar Usman: Hakim Wajib Menggali Hukum
Hakim Konstitusi Anwar Usman
ketika memberikan materi.

H

akim Konstitusi Anwar Usman
menghadiri Diklat Calon
Hakim Angkatan VII seIndonesia, (10/04), di Gedung
Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega
Mendung, Bogor. Dalam kesempatan
tersebut,
Anwar
Usman
sebagai
narasumber yang dalam paparannya
menjelaskan
mengenai
kewenangan
Mahkamah Konstitusi dan kewajibannya
kepada peserta diklat.
Dijelaskan
masalah
mengenai
pengujian UU, sengketa kewenangan
lembaga negara (SKLN), pembubaran
partai politik dan yang lainnya terkait

beberapa
perkara
yang
menjadi
kewenangan yang dimiliki MK. Setelah
pemaparan materi oleh Anwar Usman,
beberapa pertanyaan muncul dari peserta
diklat tersebut. Salah satunya peserta
menanyakan terkait UU No.8 tahun 2011,
di mana UU ini merupakan perubahan
atas UU No.24 tahun 2003 tentang MK
yang disahkan oleh DPR. Peserta tersebut
pada intinya menanyakan pembentuk UU
telah mencabut kewenangan MK untuk
menggunakan asas ultra petita.
Dikemukakan
oleh
Anwar
Usman, terhadap masalah ini terdapat
beberapa pakar dan pengamat hukum

yang mengajukan judicial review terkait
dengan ultra petita tersebut. Pengaturan
yang lama memang melarang seorang
hakim melanggar asas ultra petita dan
MK pun tidak boleh melebihi apa yang
dimintakan oleh seorang pemohon. Anwar
Usman menyatakan berdasarkan Pasal 24
ayat 1 UUD 1945 menjelaskan kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Hakim dan hakim konstitusi
wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum yang tumbuh di tengahtengah masyarakat. Atas ketentuan
tersebut, telah dinyatakan tidak mengikat
oleh MK.
Selain itu banyak hal dikemukakan
Anwar Usman untuk memperkaya wawasan
peserta diklat. Di akhir materi, Anwar
Usman mengatakan acara pendidikan dan
pelatihan bagi calon hakim se-Indonesia
ini bertujuan untuk menambah ilmu dan
wawasan bagi calon hakim, serta bisa
menjadi acuan untuk menjadi hakim yang
baik dan bebas dari korupsi. (Panji)
April 2012 KONSTITUSI
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Para Mubalig bersilaturahmi dengan Ketua MK. Moh. Mahfud MD.

D

alam kesempatan itu, hadir
mantan Menteri Pemberdayaan
Perempuan Tuti Alawiyah, Wakil
Menteri Agama Nazaruddin
Umar, Hidayat Nur Wahid, dan KH. Nur
Muhammad
Iskandar
(penggagas
pertemuan tersebut). Mubaligh yang lain,
diantaranya KH. Abdullah Gimnastiar
(Aa Gym), Ustaz Yusuf Mansur, Habib
Al-Habsyi, Ustad Ahmad Ikhsan (Ustad
Cepot), serta para mubalig tingkat nasional
juga memadati rumah Ketua MK itu.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan,
para mubalig yang mempunyai berbagai
karakter dan model menarik dalam
menyiarkan dakwahnya tersebut perlu
disatukan misinya. “Supaya ke depan hal
tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Karena itu pertemuan ini diadakan,” tutur
Mahfud mengawali sambutannya selaku
tuan rumah.
Kemudian,
Mahfud
juga
menghimbau, ke depan para mubalig tidak
sampai masuk ke ranah politik praktis.
Karena politik ini ada yang suka dan ada
yang tidak suka. “Jadi yang umum saja ya,”
pesannya. “Kalau begitu pastinya kita bisa
berhimpun dengan baik,” tambahnya.
Hal demikian tersebut, kata Mahfud,
bangsa Indonesia memerlukan pencerahan
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dengan sungguh-sungguh, untuk menjaga
dan memelihara ke-Indonesiaan di negara
ini. Disebabkan bangsa Indonesia sedang
terancam egoisanisme. “Orang sudah
semaunya sendiri dan korupsi sesukanya.
Dan hal itu harus disadarkan,” jelas mantan
Menteri Pertahanan era Gus Dur itu.
Semua itu bisa dilakukan secara
efektif oleh pejabat, sambung Mahfud,
kalau kita tidak mempunyai keperpihakan
politik. “Sehingga kita dalam posisi netral.
Meskipun sesudah itu, kita mempunyai
pilihan politik sendiri,” imbuhnya.
Di samping berbicara nasib bangsa
Indonesia, Mahfud juga berbicara tentang
Islam dan Indonesia. Menurutnya,
sesungguhnya masyarakat Indonesia
ingin mengindonesiakan Islam, bukan
mengislamkan Indonesia. Dan itu dua hal
yang berbeda.
Sedangkan hal demikian sama
dengan ukhuwah Islaminyah tidak bisa
dikatakan dengan persaudaraan antarorang
muslim, tetapi ukhuwah bainal muslimin.
Namun ukhuwah Islaminyah adalah
persaudaraan antarumat Islam yang
mempunyai watak Islam, mempunyai
persatuan, dan mempunyai toleransi. “Dan
itu yang disebut Islamiyah,” ucapnya.
Penggagas yang lain adalah

Nazarudin Umar. Dalam sambutannya dia
mengatakan bahwa teman-teman mubalig
jangan berpikir negara akan mengkooptasi
teman-teman mubalig yang ada di media.
“Semua sama sekali tidak ada kaitannya
dengan negara,” ucapnya.
Hal lain, dengan diadakan kegiatan
ini adalah, Nazarudin Umar melanjutkan,
untuk mendorong dan memikirkan tentang
keprihatinan dia terhadap nasib mubalig.
Menurutnya, mengapa mubalig di televisi
hanya diberi bayaran Rp 1 juta, tetapi
penyanyi dangdut bisa mendapatkan
bayaran Rp 50 juta.
“Oleh karena itu, saya mencoba
menggagas pertemuan langsung ke ownernya (pemilik) stasiun televisi untuk
mengawal suara hati teman-teman kita,”
tutur Wakil Menteri Agama itu.
Setelah itu, para mubalig diberi
kesempatan untuk memberikan suara
hati atau bertukar pikiran tentang kondisi
yang dialami mereka. Dengan antusiasnya
mereka satu persatu mendapatkan giliran
untuk memberikan komentar. Salah
satunya adalah Habib Al-Habsyi. Dia
mengusulkan kepada pemerintah untuk
membuatkan Asuransi Kesehatan (Askes)
bagi para mubalig di Indonesia. (Shohibul
Umam)

M. Akil Mochtar: Amandemen Sempurnakan UUD 1945
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar saat memberi
‘kuliah singkat’ kepada para mahasiswa Fakultas
Hukum (FH) Universitas Riau yang berkunjung ke
Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (23/4) pagi.

Humas MK/GANIE

U

UD 1945 sebelum terjadi
amandemen pada 1999-2002
memiliki banyak kelemahan.
Di antaranya, tidak mampu
menyelesaikan kalau terjadi dispute atau
sengketa antara lembaga negara. Selain
itu, memberikan kekuatan terlalu besar
kepada eksekutif dalam menjalankan roda
pemerintahan.
“Walaupun sekarang juga, peran
eksekutif masih besar. Karena memang
sistem
presidensial
memberikan
kekuasaan yang besar kepada Presiden
selaku Kepala Negara maupun Kepala
Pemerintahan
dalam
menjalankan
kewenangan pemerintahan,” jelas Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar saat memberi
‘kuliah singkat’ kepada para mahasiswa
Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau
yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi
(MK), Senin (23/4) pagi.
Kelemahan lainnya pada UUD 1945
sebelum terjadi amandemen, ungkap Akil,
mengenai tafsir terhadap masa jabatan
presiden yang menyebutkan “Presiden
dapat dipilih kembali”. Pengertian
“Presiden
dapat
dipilih
kembali”
ditafsirkan ‘menjadi berkali-kali’. Tak
heran, masa jabatan Presiden Soeharto di
jaman orde baru bisa berlangsung hingga

32 tahun. “Pak Harto bisa menjadi Presiden
berkali-kali,” kata Akil yang didampingi
moderator Mukhlis R. SH sebagai Dosen
Pembimbing FH Universitas Riau.
Namun, dalam UUD 1945 saat ini
dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil
Presiden dapat dipilih secara langsung
dalam satu Pemilu. Berbeda dengan dahulu,
bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR).
“Dengan model dan cara seperti
itu, maka mekanisme checks and
balances untuk menjaga keseimbangan
antara lembaga negara, dapat tertata
dengan baik. Kenapa? Karena lembagalembaga negara dan wewenang-wewenang
lembaga negara disebutkan dalam UUD.
Misalnya, apa wewenang Presiden,
bagaimana prosedur memilih Presiden,
siapa yang boleh menjadi Calon Presiden,
semuanya ada dalam UUD,” urai Akil
panjang lebar.
Lebih lanjut Akil memaparkan,
dalam perspektif yang bersifat horisontal
terdapat gagasan demokrasi berdasarkan
atas hukum (constitutional democracy)
yang mengandung empat prinsip pokok
yaitu adanya jaminan persamaan dan
kesetaraan dalam kehidupan bersama;

pengakuan dan penghormatan terhadap
perbedaan dan pluralitas; adanya aturan
yang mengikat dan dijadikan sumber
rujukan bersama; adanya mekanisme
penyelesaian
sengketa
berdasarkan
mekanisme aturan yang ditaati bersama.
Keempat prinsip pokok yang telah
disebutkan tadi, lazimnya dilembagakan
dengan menambahkan prinsip-prinsip
negara hukum (nomokrasi) yaitu pengakuan
dan penghormatan terhadap HAM;
pembatasan kekuasaan melalui mekanisme
pemisahan dan pembagian kekuasaan
disertai mekanisme penyelesaian sengketa
ketatanegaraan antara lembaga negara,
baik secara vertikal maupun horisontal.
Prinsip-prinsip
negara
hukum
lainnya, adanya peradilan bersifat
independen dan tidak memihak dengan
kewibawaan putusan tertinggi atas dasar
keadilan dan kebenaran; dibentuknya
lembaga peradilan khusus menjamin
keadilan bagi warga negara yang
dirugikan akibat putusan atau kebijakan
pemerintahan
(pejabat
administrasi
negara); adanya mekanisme judicial
review oleh lembaga peradilan terhadap
norma-norma ketentuan legislatif, baik
yang ditetapkan oleh lembaga legislatif
maupun lembaga eksekutif; dibuatnya
konstitusi dan peraturan perundangundangan yang mengatur jaminan-jaminan
pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut; serta
pengakuan terhadap asas legalitas atau due
process of law dalam keseluruhan sistem
penyelenggaraan negara. (Nano Tresna
Arfana)
April 2012 KONSTITUSI
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Anwar Usman Berbicara tentang MK di BI
Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadi pembicara
diskusi terbatas yang bertema “Pengujian UndangUndang (PUU) dan Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara (SKLN),” di Ruang Komisi
A, Menara Syafruddin Prawira Negara, Bank
Indonesia (BI), Jumat (13/4).
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H

akim Konstitusi Anwar Usman
menjadi pembicara diskusi
terbatas yang diselenggarakan
oleh Departemen Hukum
BI bertema “Pengujian Undang-Undang
(PUU) dan Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara (SKLN),” di Ruang
Komisi A, Menara Syafruddin Prawira
Negara, Bank Indonesia (BI), Jumat
(13/4).
Menurut Anwan Usman, terdapat
sejumlah orang yang mengkritisi atau
berkomentar bahwa Mahkamah Konstitusi
tidak boleh membuat norma baru. Namun,
Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam
kesempatan ini mengatakan bahwa tujuan
penegakan hukum di Indonesia termasuk
MK adalah bukan sekedar menjadi corong
aturan, namun lebih dari itu harus bisa
menegakkan hukum yang berkeadilan.
Lebih dari itu, menurut Anwar,
dalam perintah yang terkandung dalam
UUD 1945, menegakkan keadilan, bukan
sekedar menegakkan keadilan prosedural,
tetapi juga menegakkan keadilan substantif.
“Dan itu lebih utama, yaitu norma baru,”
terangnya.
Sebelumnya, kegiatan yang dimulai
jam 13.30 WIB, dan dihadiri puluhan
petinggi BI, salah satunya adalah Direktur
Departemen Hukum BI bermaksud lebih
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mengetahui bagaimana beracara di MK,
terutama dalam sidang PUU dan SKLN
yang selama ini sudah berlangsung di
MK. “Satu hal yang membingungkan
dan seringkali mengundang multitafsir
terkait dengan hak konstitusi. Ada warga
yang terganggu konstitusinya, sehingga
menimbulkan hak konstitusinya untuk
mengajukan pengujian di MK,” kata
Direktur Bidang Hukum BI tersebut,
kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman.
Untuk menanggapi hal tersebut,
Anwar mulai melakukan pemaparannya
dengan rinci terkait dengan bagaimana
beracara di MK, khususnya Pengujian
Undang-Undang
dan
Sengketa
Kewenangan
Lembaga
Negara.
Menurutnya, dalam Pasal 51 UU MK
sudah secara jelas diatur bagaimana warga
negara melakukan permohonan di MK.
Misalnya, ayat (1) berbunyi, “Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/
atau
kewenangan
konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya UndangUndang.”
Di sisi lain, kata Anwar, hasil putusan
yang digunakan oleh MK, ada tiga: pertama,
“tidak dapat diterima.” Maksudnya, apabila
secara formil Pemohon tidak memenuhi
syarat formal atau tidak mempunyai legal
standing (kedudukan hukum pemohon).

Kedua, “dikabulkan” apabila secara formal
Pemohon mempunyai legal standing, dan
permohonan Pemohon beralasan secara
hukum. Dan yang terakhir “ditolak”,
apabila Pemohon mempunyai legal
standing, namun permohonannya tidak
beralasan hukum.
Hal yang sama juga ada dalam
SKLN. Menurut Anwar, yang membedakan
antara PUU dengan SKLN, salah satunya
adalah syarat menjadi Pemohon. Kalau
PUU, Pemohon bisa diajukan atas nama
lembaga dan juga perorangan, namun
untuk SKLN yang menjadi Pemohon
hanya sebuah lembaga negara yang diatur
dalam konstitusi.
Sementara
dalam
kesempatan
tersebut, ada peserta diskusi yang
menanyakan terkait dengan pasal apabila
bertentangan UUD 1945, apakah hal
demikian bisa dibatalkan oleh MK, dan
bagaimana
penjelasannya.
Menurut
Anwar, MK akan membatalkan sebuah
sebuah pasal apabila bertentangan
dengan UUD 1945. “Jangankan pasal,
kata pun andaikata melanggarkan hak
konstitusional Pemohon, akan dibatalkan
oleh MK,” ucapnya.
Lebih lanjut, Anwar menjelaskan,
walaupun sebagai lembaga negatif
legislator yang menyatakan suatu norma
tidak bertentangan dengan UUD, MK
juga sering membuat norma baru. “Seperti
konstitusional bersyarat,” terangnya.
Misalnya UU Perkawinan yang diujikan
oleh Macicha Mochtar. Menurutnya,
dalam UU tersebut anak hanya mempunyai
hubungan dengan ibu kandung. “Namun
dengan keputusannya, ditambah oleh MK
tidak hanya dengan ibu dan keluarganya,
tetapi yang menyebabkan dia lahir yakni
bapak biologisnya.” (Shohibul Umam)

Ahmad Fadlil Paparkan Sejarah MK kepada
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Humas MK/GANIE

Himpunan mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangkastudy tour, Senin (30/4).

H

impunan mahasiswa Ilmu
Hukum Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga,
Yogyakarta
mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK)
dalam rangkastudy tour, Senin (30/4).
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
menyambut kehadiran dan sekaligus
memberikan materi seputar MK yang
diadakan di Ruang Konferensi Pers, Lantai
4, Gedung MK. Dalam penjelasannya,
Fadlil menyampaikan mengenai likaliku sejarah hadirnya MK dalam tatanan
ketatanegaraan di Indonesia.
Fadlil yang memaparkan materi
kepada para mahasiswa memulai
penjelasannya
dengan
pertanyaan
retoris tentang mengapa MK hadir saat
ini, kenapa tidak dibentuk sejak awal
kemerdekaan Indonesia saja. Menjawab
pertanyaannya sendiri, Fadlil mengatakan,
perdebatan tentang perlunya kehadiran
MK sebenarnya sudah ditemui sejak awal
penyusunan UUD 1945. Namun, realisasi
pembentukan MK baru bisa dilaksanakan
saat bergulirnya perubahan UUD 1945
pada tahun 2001.
Kemudian Fadlil menjelaskan latar
belakang tentang perlunya perubahan UUD

1945 saat itu. Berawal pada dekade tahun
1990-an, di Indonesia terjadi dinamika
sosial politik. Mula-mula dinamika sosial
politik itu terjadi ketika adanya kriris
keuangan negara yang melanda Indonesia.
Tidak hanya Indonesia, Malaysia,
Thailand, dan beberapa negara lain di Asia
juga mengalami krisis yang sama. Hanya
saja, negara lain dapat menyelesaikan
krisis tersebut.
Sedangkan
Indonesia,
krisis
keuangan itu justru mengular menjadi
krisis di segala lini karena munculnya krisis
kepercayaan kepada pemerintah. “Dengan
keadaan yang sedemikian rupa saat itu,
memaksa kekuasaan tertinggi pemerintah
yaitu Presiden Soeharto saat itu mundur
dari jabatannya. Tapi meski Presiden
Soeharto sudah turun, tetap saja krisis
tersebut tidak hilang. Saat itu BJ Habibie
yang menggantikan Soeharto memutuskan
untuk mempercepat pelaksanaan Pemilu,”
jelas Fadlil.
Fadlil
kemudian
menjelaskan
mengapa saat itu Indonesia mengalami
krisis multidimensional. Krisis
yang
menggerogoti segala lini kehidupan
bernegara dan berbangsa itu kemudian
disadari bersama terjadi karena UUD 1945

saat itu terlalu simpel dan ambigu. Sehingga,
siapa saja saat itu bisa menafsirkan UUD
1945 sesuai kepentingan masing-masing.
Selain itu, sistem pemerintahan
yang dibangun terlalu berat ke presiden.
Bahkan, MPR saja dapat dengan mudah
dikuasai oleh orang-orang “utusan”
presiden. Kemudian muncul gerakan
untuk menciptakan pemerintahan yang
berlandaskan hukum yang demokratis dan
salah satu cara untuk mewujudkan hal itu
adalah dengan mengubah UUD 1945.
Implikasi yang terjadi setelah
perubahan UUD 1945, yaitu Indonesia
menegaskan salah satu prinsip supremacy
of law. Dalam prinsip tersebut konstitusi
didapuk menjadi hukum tertinggi di
Indonesia. Dengan begitu juga, lembaga
negara di Indonesia tidak ada lagi yang
posisinya lebih tinggi dibanding lembaga
negaralainnya. “Saat ini dalam sistem
ketatanegaraan kita yang tertinggi adalah
hukum, bukan salah satu lembaga negara
saja. Itulah mengapa disebut supremacy of
law,” ujar Fadlil.
Kehadiran MK kemudian dibutuhkan
untuk menegakkan konstitusi yang selama
ini hanya ditegakkan lewat mekanisme
politik. Padahal, lanjut Fadlil, mekanisme
politik mendasarkan suara mayoritas untuk
memutuskan suatu perkara dan kerap
mengabaikan unsur keadilan. Contohnya,
saat ini untuk “menggulingkan” presiden
tidak bisa atas keputusan MPR saja.
Saat ini menggulingkan presiden harus
lewat jalur hukum di MK untuk melihat
benarkah presiden telah melakukan suatu
pelanggaran berat.
Sembari menyampaikan materi,
Fadlil kerap kali menggunakan bahasa
jawa sebagai “bahasa pengantar”. Hal itu
dilakukan untuk menciptakan suasana
santai dalam proses “transfer” ilmu
tersebut. Fadlil pun kerap memberikan ideide segar untuk penulisan skripsi bagi para
mahasiswa Ilmu Hukum Fak Syariah &
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
(Yusti Nurul Agustin)
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Kompetisi Debat Konstitusi Tahun 2012 Resmi Digelar
Sekjen MK Janedjri
M. Gaffar dalam
pembukaan Kompetisi
Debat Konstitusi bagi
Mahasiswa se-Indonesia
di Aula Vicon FH
UNHAS, pada Minggu
(22/4).

D

alam Rangka meningkatkan
pemahaman Pancasila dan
Kesadaran
Berkonstitusi
serta
mensosialisasikan
perubahan UUD 1945, Mahkamah
Konstitusi
kembali
menggelar
Kompetisi Debat Konstitusi bagi mahasiswa
se-Indonesia tahun 2012. Kompetisi yang
rutin dilaksanakan tahunan oleh MK ini,
diikuti oleh 112 perguruan tinggi dari
seluruh Indonesia yang dibagi menjadi
6 regional. Kali ini, MK menggandeng
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
untuk
menyelenggarakan
kegiatan
Kompetisi Debat Konstitusi Regional I.
Pembukaan kegiatan ini dilaksanakan
pada Minggu (22/4) di Aula Video
Confrence FH UNHAS.
Acara dibuka oleh Rektor Universitas
Hasanuddin Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi,
serta dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar.
Kegiatan Kompetis Debat Konstitusi ini
dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal
22 sampai 24 Mei 2011, dengan diikuti
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Humas MK/Dedy

oleh 16 perguruan tinggi di Wilayah Timur
Indonesia.
Dalam
sambutannya,
Janedjri
mengungkapkan
bahwa
kegiatan
Kompetisi Debat Konstitusi Regional
I tersebut merupakan Kompetisi Debat
Tingkat Regional pertama yang digelar dari
enam regional yang direncanakan tahun
ini. Kompetisi Debat Konstitusi tahun ini
telah diupayakan lebih luas cakupannya
dibanding tahun yang lalu.
Kegiatan ini pun dilatarbelakangi
oleh pemikiran pentingnya menumbuhkan
pemahaman Pancasila dan kesadaran
berkonstitusi bagi setiap warga negara.
“UUD 1945 merupakan landasan dasar
penyelenggaraan kegiatan ini, yakni untuk
mencapai cita-cita nasional mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan konstitusi,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Janedjri,
peningkatan pemahaman terhadap UUD
1945 semakin diperlukan di era reformasi.
Karena, UUD 1945 telah mengalami
perubahan sangat mendasar dan seiring

dengan
gelombang
demokratisasi,
bangsa ini telah mengalami dinamika
dan perkembangan pesat baik di bidang
hukum, politik, ekonomi, maupun
sosial budaya. “Hendaknya konstitusi
dijadikan dasar dalam menyelesaikan
permasalahan - permasalahan bangsa,
hanya dengan demikian UUD 1945 mampu
menjadi konstitusi yang hidup (living
contitution) dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara,” ungkapnya.
Tujuan untuk mewujudkan hal itu pun
dilakukan MK dengan menyelenggarakan
kegiatan debat konstitusi ini tiap tahun.
Melalui lomba debat ini diharapkan
mahasiswa tidak hanya memahami
substansi UUD 1945, tetapi juga
mampu
menggunakannya
sebagai
kerangka analisis dan dasar argumentasi
dalam menyikapi persoalan bangsa dan
negara. “Diharapkan para mahasiswa dapat
menggali potensi yang ada, sehingga dapat
melahirkan pemikiran- pemikiran yang
cerdas untuk menjawab semua persoalan,”
tegasnya. (Dedy R)

Universitas Tadulako Sisihkan UNHAS
Universitas Tadulako
menjadi Juara Regional
I dari wilayah timur
Indonesia dalam
Lomba Debat Konstitusi
Antarmahasiswa
Perguruan Tinggi seIndonesia Tahun 2012.

Humas MK/Dedy

M

ahkamah Konstitusi bekerja
sama dengan Universitas
Hasanuddin
Makassar
menggelar babak final
Lomba Debat Konstitusi Regional I,
Selasa (24/04). Setelah melalui persaingan
yang sangat ketat di babak penyisihan
antara 16 perguruan tinggi di wilayah
timur Indonesia, regu dari Universitas
Tadulako Palu dan tuan rumah Universitas
Hasanuddin Makasar akhirnya keluar
sebagai finalis Lomba Debat Konstitusi
Regional I.
Universitas
Tadulako
yang
tidak diunggulkan sejak awal, secara
mengejutkan tampil sebagai finalis setelah
mengalahkan
Universitas
Pattimura
Maluku serta Universitas Muslim
Indonesia Makasar, di babak perempat
final dan semifinal. Sedangkan tuan
rumah yang juga sebagai juara bertahan,
Universitas Hasanuddin, melangkah mulus
setelah mengalahkan Universitas Khairun

Ternate dan Universitas Sam Ratulangi di
babak perempat final dan semi final.
Setelah melalui perdebatan ilmiah
yang sengit, dengan tema “KPK sebagai
Lembaga Permanen”, akhirnya secara
mengejutkan Universitas Tadulako Palu,
keluar sebagai Juara I Regional I Wilayah
Timur Indonesia, sekaligus menggagalkan
Universitas Hasanuddin sebagai juara
regional untuk ketiga kalinya. Universitas
Tadulako yang sejak awal tidak
diunggulkan, ternyata mereka banyak
belajar dari kesalahan di tahun sebelumnya,
di mana regu Universitas Tadulako bahkan
tidak lolos di fase penyisihan.
Meskipun demikian, Universitas
Hasanuddin yang menjadi runner-up, tetap
mewakili dari wilayah timur Indonesia
mendampingi Universitas Tadulako untuk
mengikuti lomba debat konstitusi tingkat
nasional yang akan digelar pada akhir Juni
nanti, beserta dua semifinalis lainnya yaitu
Universitas Sam Ratulangi Manado dan
Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Penutupan Lomba
Seusai pelaksanaan final, acara
kemudian dilanjutkan dengan penutupan
kegiatan Lomba Debat Konstitusi Regional
I Wilayah Timur. Acara ini ditutup secara
resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi, Janedjri M. Gaffar.
Dalam
sambutannya
Janedjri
mengatakan bahwa kegiatan Lomba
Debat Konstitusi diselenggarakan dengan
tujuan untuk meningkatkan budaya sadar
berkonstitusi di masyarakat luas dan
khususnya di kalangan kampus. Untuk
itu MK memulai memupuk kesadaran
tersebut di tingkat mahasiswa dengan
menyelenggarakan
berbagai
ragam
kegiatan yang dapat memotivasi mereka.
“Dengan mengikuti kompetisi ini,
diharapkan mahasiswa dapat menambah
pengalaman mereka sekaligus pemahaman
yang lebih jauh lagi mengenai Pancasila
dan konstitusi,” tuturnya. (Dedy R./Dodi)
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Kompetisi Debat Konstitusi Digelar di Unibraw

Humas MK/Dedy

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar lanjutan Kompetisi Debat Konstitusi Antar Mahasiswa Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2012 Tingkat Regional II.

M

ahkamah
Konstitusi
kembali menggelar lanjutan
Kompetisi Debat Konstitusi
Antar mahasiswa Perguruan
Tinggi Se-Indonesia Tahun 2012 Tingkat
Regional. Untuk kali ini, MK bekerja
sama dengan Universitas Brawijaya,
Malang menggelar lanjutan Kompetisi
tingkat regional II, setelah sukses
mengadakan Kompetisi Debat Konstitusi
tingkat regional I yang diadakan di
Universitas Hasanuddin Makassar, yang
dimenangkan oleh Universitas Tadulako
Palu, mengalahkan tuan rumah Universitas
Hasanuddin pada Selasa (24/4).
Kompetisi Debat Konstitusi Tingkat
Regional II kali ini, diikuti oleh 24
universitas meliputi wilayah Jawa Timur,
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Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan
Selatan. Pembukaan Kompetisi Debat
Konstitusi ini, dilaksanakan di Ruang
Auditorium Universitas Brawijaya pada
Minggu (29/4). Acara ini dibuka secara
resmi oleh Sekjen MK Janedjri M Gaffar,
dan berlangsung sampai dengan Selasa
(1/5).
Dalam sambutannya dijelaskan
Sekjen MK bahwa kegiatan seperti ini
sangat diperlukan bagi para akademisi,
mengingat banyaknya permasalahan
bangsa yang dihadapi saat ini. “Kita
cukup
prihatin
dengan
kondisi
pelaksanaan demokrasi di negara kita,
dan ini menjadi tantangan bagaimana
kita dapat mewujudkan demokrasi yang
bermartabat,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Janedjri,
permasalahan bangsa ini adalah tanggung
jawab para mahasiswa yang merupakan
generasi penerus bangsa ke depan.
“Tongkat estafet harus diserahkan, jadi
nasib bangsa ada di tangan mahasiswa
sebagai pemimpin masa depan,” jelas
Sekjen MK.
Di akhir sambutannya dikatakan
Janedjri bahwa tujuan kegiatan Kompetisi
Debat Konstitusi ini adalah untuk
mencapai cita-cita bangsa yang berdasar
konstitusi. Oleh karena itu, MK sebagai
lembaga peradilan konstitusi merasa perlu,
untuk ikut berperan dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa berdasar Pancasila dan
konstitusi. (dedy)

Studi Banding Peserta Diklat Calon Pustakawan
Kepala Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi
(MK) Hanindyo
menerima kunjungan
para peserta Diklat
Calon Pustakawan
Tingkat Ahli Pusdiklat –
Perpustakaan Nasional
RI pada Selasa
(17/4) pagi di Ruang
Konferensi Pers MK.

Humas MK/GANIE

K

epala Perpustakaan Mahkamah
Konstitusi (MK) Hanindyo
menerima
kunjungan
para peserta Diklat Calon
Pustakawan Tingkat Ahli Pusdiklat PerpustakaanNasionalRI pada Selasa (17/4)
pagi di Ruang Konferensi Pers MK, lantai
4. Tujuan kedatangan mereka dalam rangka
studi banding mengenai perpustakaan. Dalam
kesempatan itu Hanindyo menjelaskan
seputar sejarah maupun perkembangan
Perpustakaan MK hingga sekarang.
Dijelaskan Hanindyo, Perpustakaan
MK berdiri sejak 2003, ketika MK masih
berada di Jalan Medan Merdeka Barat
No.7. Ketika itu, Perpustakaan MK hanya
terdiri dari lima rak buku dengan koleksi
buku sekitar 800 buku. Tahun 2005 koleksi
ditambah sebanyak 600 buku. Sedangkan
dari 2006 sampai dengan 2010 menjadi
16.374 buku. Pada 2007 ketika gedung
baru MK difungsikan, Perpustakaan MK
menempati lantai 5 dengan luas sekitar
1.432 m².
Seiring
bergulirnya
waktu,
Perpustakaan MK ditambah di lantai 6

dan perpustakaan di lantai 16, berada satu
areal dengan ruang Rapat Permusyawatan
Hakim (RPH). Di ruangan tersebut
sembilan hakim konstitusi memutuskan
perkara-perkara yang masuk. “Namun
demikian, ruangan tersebut steril. Tidak
sembarang orang bisa masuk ke lantai 16,”
jelas Hanindyo.
Hanindyo melanjutkan, Perpustakaan
MK mempunyai peran yang sangat
penting dalam mendukung lembaga
ini melaksanakan kewenangan yang
dimilikinya,
misalnya
kewenangan
MK melakukan pengujian UU. “Para
hakim konstitusi biasanya akan meminta
berbagai buku kepada pustakawan terkait
dengan perkara yang dipegang, sehingga
fungsi perpustakaan menjadi supporting
system dalam pelaksanaan fungsi dan
kewenangan MK,” jelasnya.
Bagaimanapun, lanjut Hanindyo,
perpustakaan merupakan salah satu
fasilitas
penunjang
bertambahnya
wawasan dan keilmuan seseorang.
Budaya membaca masyarakat Indonesia
juga semakin meningkat, sehingga peran

perpustakaan menjadi penting dalam setiap
lembaga ataupun instansi. Oleh sebab itu,
Perpustakaan MK selalu meningkatkan
fasilitas, kelengkapan dan informasi guna
menunjang budaya keilmuan melalui
membaca.
Hanindyo melanjutkan bahwa MK
merupakan lembaga negara yang dibangun
oleh anggaran negara yang berasal
dari rakyat. Perpustakaan MK selalu
mengedepankan bahwa perpustakaan ini
milik rakyat, sehingga dapat diakses semua
kalangan. Jadi, tidak hanya pegawai MK
saja yang mengakses, melainkan rakyat
biasa dari mana saja bisa mengakses buku
di Perpustakaan MK.
Usai penjelasan singkat dan tanya
jawab Hanindyo dengan para peserta,
berlanjut dengan acara kunjungan
langsung ke Perpustakaan MK di lantai 5
dan lantai 6. Tujuannya, agar para peserta
mengenal lebih dekat mekanisme dan
sistem pengelolaan Perpustakaan MK.
(Nano Tresna Arfana)
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Peserta Diklat Kejaksaan se-Indonesia Kunjungi MK
Peserta Diklat Kejaksaan dari berbagai daerah
di Indonesia berkesempatan mengunjungi
Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (MK) secara
langsung, Selasa (24/4).

P

eserta Diklat Kejaksaan dari
berbagai daerah di Indonesia
berkesempatan
mengunjungi
Perpustakaan
Mahkamah
Konstitusi (MK) dan melihat-lihat suasana
ruang sidang MK secara langsung, Selasa
(24/4). Sebanyak 40 peserta diklat tersebut
sebelum berkeliling gedung MK sempat
mendapat pengayaan materi seputar MK
dari Kepala Bagian Persidangan, Muhidin,
yang didampingi Kepala Perpustakaan
MK, Hanindyo di Ruang Konferensi Pers,
lantai 4 Gedung MK.
Muhidin membuka pengayaan
materi seputar MK dengan menjelaskan
tugas Biro Perkara dan Administrasi
Persidangan di MK. Ia menjelaskan
bahwa tugas Biro Perkara Administrasi
Persidangan MK sehari-hari bertugas
membantu para hakim konstitusi untuk
menangani perkara-perkara yang masuk
ke meja persidangan MK.
Setiap perkara yang masuk ke
MK, akan diterima oleh bagian registrasi
perkara di lantai dasar gedung MK. Namun,
pendaftaran perkara ke MK juga bisa
dilakukan melalui proses online di website
MK. Meski, untuk beberapa keperluan
seperti penyerahan hard copy permohonan
Pemohon tetap harus menyerahkannya
langsung ke MK.
Yang perlu digarisbawahi oleh
Muhidin dalam proses pendaftaran perkara
di MK, yaitu transparansi pendaftaran
perkara. “Pendaftaran perkara di MK tidak
ada biaya sama sekali,” jelas Muhidin.
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Selain itu, Muhidin juga mengabarkan
bahwa setiap persidangan di MK direkam
dan kemudian dijadikan bentuk tulis dalam
suatu risalah sidang. Risalah sidang dapat
diunduh di website MK paling tidak sehari
setelah sidang berlangsung. Tidak hanya
risalah, putusan perkara yang disidangkan
di MK juga dapat diunduh di website
MK paling tidak 15 menit setelah sidang
berakhir dibacakan. “Semua informasi
tentang MK selalu kami update di website
MK bisa bapak-bapak dan ibu-ibu lihat
langsung. Sedangkan untuk sidang yang
menjadi perhatian banyak pihak, kami
menyebarluaskannya di media massa,”
ujar Muhidin.
Sebelum mengakhiri penjelasannya,
Muhidin mengatakan bahwa MK
memiliki
kerja
sama
pengadaan
fasilitas video conferences(vicon) dengan
fakultas-fakultas hukum di berbagai
universitas di Indonesia. Pengadaan
fasilitas vicon itu dimaksudkan untuk
memecahkan “masalah” tidak dibukanya
“cabang” MK di daerah, dengan kata lain
MK hanya ada di Jakarta saja sebagai
pusat pemerintahan.
Dengan adanya fasilitas vicon itu
diharapkan pihak yang berperkara di
MK bisa tidak perlu datang langsung ke
MK untuk pemeriksaan karena alasan
waktu dan jarak. “Dengan vicon, para
hakim konstitusi bisa memeriksa dari sini.
Tujuan akhir dari adanya fasilitas vicon ini
adalah untuk menciptakan peradilan yang
transparan dan murah,” tukas Muhidin.

Hanindyo yang mendapat kesempatan
berikutnya untuk memberikan pengayaan
materi seputar MK memaparkan mengenai
arti penting unit perpustakaan bagi kinerja
para hakim konstitusi.
Memulai penjelasannya, Hanindyo
mengatakan bahwa perpustakaan MK
sampai saat ini masih menjadi kebanggaan
MK menurut lembaga-lembaga lain
yang pernah berkunjung ke MK.
Perpustakaan MK juga sering dijadikan
acuan
pengembangan
perpustakaan
bagi institusi lainnya. Hal itu menurut
Hanindyo memang menjadi “mimpi”
besar ketika perpustakaan MK dibangun.
“Saat dibangun, sudah menjadi cinta-cita
bahwa perpustakaan MK akan menjadi
perpustakaan yang paling lengkap koleksi
buku-buku hukumnya,” ujar Hanindyo.
Koleksi buku-buku di MK didukung
dengan tiga lantai ruang perpustakaan yang
ada di Gedung MK, yaitu di lantai 5, lantai
6, dan lantai 16. Khusus perpustakaan di
lantai 16 hanya diperuntukan bagi para
hakim konstitusi, karena letaknya yang
berdampingan dengan Ruang Rapat
Permusyawaratan Hakim. Sedangkan
ruang Perpustakaan MK di lantai 5
memiliki ruang baca outdoor. “Setiap ada
yang berkunjung ke MK kami persilakan
ke ruang baca outdoor itu karena menarik
dan bagus untuk foto-foto,” ujar Hanindyo
sembari bergurau.
Sebelum menutup penjelasannya,
Hanindyo menegaskan bahwa fungsi unit
perpustakaan di MK yang utama adalah
menyediakan sumber referensi bagi
para hakim konstitusi dalam mengambil
keputusan terhadap suatu perkara. “Karena
fungsinya menjadi pendukung bagi para
hakim untuk memberikan referensi bagi
pengambilan putusan, Perpustakaan MK
berada di bawah Puslitka, tidak di bawah
humas seperti di instansi lainnya,” tutup
Hanindyo.
Usai mendapat pengayaan materi,
para peserta diklat kejaksaan langsung
mengunjungi ruang perpustakaan dan
ruang sidang MK. (Yusti Nurul Agustin)

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Konstitusi 2012
Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dalam
Rapat Anggota Tahunan (RAT) III Koperasi
Konstitusi tahun 2012, hari Sabtu (28/4) di Aula
Dasar Gedung MK.

S

ebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban pengurus
kepada anggota serta memenuhi
ketentuan yang diatur dalam
anggaran dasar, Koperasi Konstitusi
yang beranggotakan Pegawai Mahkamah
Konstitusi (MK) menyelenggarakan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) III Koperasi
Konstitusi tahun 2012, hari Sabtu (28/4)
di Aula Dasar Gedung MK, Jakarta.
Ketua MK Moh. Mahfud MD
membuka acara tersebut secara resmi
dengan disaksikan sejumlah pejabat dan
pegawai di lingkungan MK, di antaranya
Sekretaris Jenderal MK sekaligus
Penasehat Koperasi Konstitusi Janedjri M.
Gaffar, Panitera MK Kasianur Sidauruk,
dan Ketua Koperasi Konstitusi Pawit
Haryanto, serta dihadiri ratusan anggota
Koperasi Konstitusi.
Dalam pengarahannya, Mahfud MD
mengatakan bahwa koperasi merupakan
pilar demokrasi ekonomi yang sesuai
dengan ideologi Pancasila. Kegiatan
koperasi ini juga merupakan model
ekonomi yang khas dengan Indonesia.
“Dikarenakan berakar dari masyarakat
Indonesia secara kelompok, gotong
royong, dan tolong menolong, itulah inti
dari koperasi,” terang Mahfud.
Mahfud menambahkan, sebenarnya
ide adanya koperasi di Indonesia

Humas MK/Andhini SF

disebabkan
kehidupan
ekonomi
masyarakat lemah, sehingga muncul sikap
saling tolong menolong. Selanjutnya dia
membayangkan bahwa sesungguhnya
ada dua model ekonomi, yaitu ekonomi
kapitalistik, membiarkan orang bebas
berusaha sebebas-bebasnya, hasilnya
untuk dia sendiri, dan yang kedua atau
lawannya adalah ekonomi sosialistik,
artinya masyarakat tidak mempunyai
kebebasan, karena setiap orang idenya
sama.
“Yang penting dari koperasi adalah
semangat tolong menolongnya, semangat
kebersamaannya. Dan itulah yang
digagas oleh Bung Hatta,” ucap Mahfud.
“Semangat kegotong-royongan tersebut,
ada dalam konstitusi kita,” tambahnya.
Selain itu, Mahfud mengingatkan
kepada seluruh anggota bahwa RAT
merupakan forum tertinggi Koperasi
Konstitusi untuk berdiskusi, mengevaluasi,
dan merencanakan ke depan seperti apa.
Oleh karena itu, acara ini akan sangat
berguna untuk melangkah ke depan, untuk
memilih solusi yang tepat sesuai dengan
jiwa dengan adanya koperasi itu,”   terang
Ketua MK. Dikarenakan, menurutnya,
keberhasilan, dan maju mundurnya
koperasi sangat ditentukan dengan kualitas,
kapasitas, dan integritas yang dimiliki oleh
anggota koperasi sendiri.

Penutupan
Sementara acara yang berlangsung
mulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut
ditutup secara resmi oleh Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar sekitar
pukul 17.30 WIB, dengan disaksikan oleh
Panitera MK Kasianur Sidauruk, beserta
pejabat di lingkungan MK.
Sebelum penutupan, Janedjri terlebih
dahulu menanggapi hasil rekomendasi
dari masing-masing komisi. Salah satunya
adalah perluasan usaha untuk foto copy
dari komisi II.
Selain itu Janedjri juga menanggapi
terkait dengan rekomendasi usaha
penerbitan. Menurutnya, unit usaha
penerbitan yang ada dalam Koperasi
Konstitusi tersebut merupakan rencana
sejak awal untuk dilakukan, namun usaha
tersebut tidak ada perkembangannya. Oleh
karena itu, dia mengharapkan dengan
adanya program dalam bidang ini, usaha
buku bisa menjadi program unggulan
Koperasi Konstitusi.
Lebih
penting
lagi,
terkait
dengan usaha penerbitan, Janedjri juga
menyarankan supaya Koperasi Konstitusi
dapat bekerjasama dengan perusahaan
pemasaran supaya buku-buku terbitan MK
bisa diletakan di rak terdepan di toko-toko
buku di Indonesia. “Sehingga ini menjadi
tantangan terbesar bagi pengurus Koperasi
dan pengelola, untuk bagaimana caranya
bisa menghidupkan kembali,” imbuhnya.
Perlu diketahui, RAT Koperasi
Konstitusi merupakan kegiatan penting,
dan di dalamnya ada serangkaian kegiatan
yang meliputi laporan pertanggungjawaban
pengurus, dan review laporan keuangan
koperasi oleh Pengawas, serta dilanjutkan
dengan pemandangan umum anggota. Di
samping kegiatan tersebut, diisi dengan
rapat komisi-komisi, berserta laporannya,
serta pengesahan hasil rapat komisi.
(Shohibul Umam)
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Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Kunjungi MK
Para mahasiswa
IAIN Walisongo
Semarang
sedang serius
mendengarkan
pemaparan yang
disampaikan oleh
peneliti MK Abdul
Goffar di Aula MK,
Rabu (18/4).

S

ebanyak 200 mahasiswa IAIN
Walisongo Semarang berkunjung
ke Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (18/4) pagi. Kedatangan
mereka diterima oleh Peneliti MK Abdul
Goffar di Aula MK, yang berlanjut dengan
‘kuliah singkat’ seputar MK maupun
hal-hal terkait lainnya mengenai fungsi,
wewenang MK dan lain sebagainya.
Abdul
Ghoffar
mengawali
pertemuan dengan menerangkan latar
belakang sejarah judicial review di dunia.
Bermula dari kasus Marbury vs Madison
pada 1803 di Amerika Serikat. Meski
ketentuan judicial review tidak tercantum
dalam UUD AS saat itu, Supreme Court
(Mahkamah Agung) AS membuat sebuah
putusan yang ditulis salah satu Hakim
Agung AS kala itu, John Marshall dan
didukung empat hakim agung lainnya.
Putusan tersebut menyatakan bahwa
pengadilan berwenang membatalkan
undang-undang yang bertentangan dengan
konstitusi.
Sejarah judicial review terus
berkembang hingga 1920. Kala itu,
seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka
dari Austria, Hans Kelsen yang terinspirasi
dengan “Kasus Marbury vs Madison”
menyatakan agar ketentuan konstitusi
sebagai hukum tertinggi dapat dijamin
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pelaksanaannya, diperlukan organ yang
menguji suatu produk hukum bertentangan
atau tidak dengan konstitusi. “Gagasan
Hans Kelsen itu kemudian menjadi dasar
dibentuknya MK Austria yang menjadi
MK pertama di dunia,” ucap Ghoffar.
Bertahun-tahun kemudian, pada
awal 2000-an, Panitia Ad Hoc sempat
menanyakan ketua MA saat itu tentang
kesiapannya diberi kewenangan judicial
review. Waktu itu Ketua MA menyatakan
tidak siap. Alasannya, karena saat itu MA
sudah menangani perkara yang begitu
banyak.
Walhasil, setelah amandemen UUD
1945 yang ketiga, melalui Pasal 24 dan
Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945,
disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman
tidak hanya dilakukan oleh MA saja tetapi
juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
(MK) yang berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD. MK secara
resmi lahir pada 13 Agustus 2003.
Usai memaparkan secara panjang
lebar berbagai hal terkait MK, termasuk
wewenang dan kewajiban MK, selanjutnya
dilakukan acara tanya jawab. Bermacam
pertanyaan terlontar dari para peserta.
Salah satu pertanyaan yang tetap menjadi

topik hangat, adalah mengenai “Putusan
MK mengenai Anak di Luar Perkawinan”.
“Apakah agama melindungi anak di luar
perkawinan? Apakah negara sampai detik
ini melindungi anak di luar perkawinan?”
jelas Goffar mempertanyakan.
Mengenai anak di luar perkawinan,
Goffar menginformasikan persentase
jumlah angka kelahiran anak di luar
perkawinan di beberapa negara. Di
Malaysia misalnya, pada 2010 jumlahnya
mencapai 14%. Sedangkan di Eropa,
seperti Inggris, jumlahnya melonjak dari
12% pada 1980 menjadi 42% pada 2004.
Selanjutnya di negara-negara Uni Eropa
lainnya rata-rata sebesar 33% pada 2004.
Kemudian di Amerika Serikat pada 2007
jumlahnya sekitar 40%.
Terkait putusan MK mengenai anak
di luar perkawinan, Goffar menegaskan
bahwa MK tidak melegalkan perzinaan.
MK hanya berupaya memberikan
perlindungan terhadap anak yang lahir
di luar pernikahan sebagai sesama warga
negara. Anak pada dasarnya tidak berdosa
dan sebuah tindakan yang dilakukan oleh
dua orang, baik ibu dan ayah biologisnya,
harus
dibebankan
kepada
kedua
orangtuanya. Ayah biologis juga harus
bertanggung jawab secara perdata terhadap
anak yang lahirkan. (Nano Tresna Arfana)
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Constitutional
Court of the Slovak
Republic

Sumpah Hakim: Mengadili
Berdasar Hati Nurani Terbaik

R

epublik Slowakia adalah sebuah
negara sempalan Cekoslowakia di
E r o p a Te n g a h . N e g a r a y a n g
terkurung daratan ini berbatasan dengan
Polandia di sebelah utara, Ceko di barat
laut, Ukraina di timur, Hongaria di selatan,
dan Austria di barat daya. Mulai tanggal 1
Januari 2009 Slowakia mulai menggunakan
mata uang Euro.
Slowakia dibagi 8 daerah (Kraj),
masing-masing dinamakan menurut kota
utamanya, yakni Bratislava, Trnava, Trenčín,
Nitra, Žilina , Banská Bystrica, Prešov, dan
Košice.
MK Slowakia
Mahkamah Konstitusi Republik
Slowakia berdiri sebagai amanat
Konstitusi Republik Slovakia No 460/1992.
MK Slowakia merupakan lembaga negara
di sektor hukum sebagai badan peradilan
yang independen untuk melindungi
konstitusionalitas.
Kekuasaan diatur oleh Pasal 124140 Konstitusi Republik Slovakia.
Kekuasaan tesebut juga diatur dalam
rincian tentang organisasi MK, pada
proses sebelum Pengadilan dan tentang
status hakim yang diatur dalam UU
No 38/1993 Coll yang telah diamandemen.
Berdasarkan Pasal 79 dari UU
No 38/1993 Coll., Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi telah menyetujui
Prosedur Mahkamah Konstitusi
N o m o r 11 4 / 1 9 9 3 C o l l y a n g t e l a h
diamandemen, mendefinisikan kondisi
internal Mahkamah Konstitusi selama
pengambilan keputusan, status sesi Pleno,
Senat, Hakim, Hakim-Pelapor, Penasehat
Hukum dan orang lain mengambil bagian
dalam kegiatan Mahkamah Konstitusi,

Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Slovak.

serta disiplin proses terhadap hakim
(istilah hukum ini belum dipublikasikan
di situs Mahkamah Konstitusi. Namun ada
versi cetak yang dapat diperoleh di kantor
informasi di gedung Mahkamah Konstitusi
Slowakia).
Tugas-tugas MK Slowakia terkait
erat dan berhubungan dengan aspek
organisasi, perorangan, administratif, dan
teknis. Kegiatan Mahkamah Konstitusi
dilakukan oleh Kanselir Mahkamah
Konstitusi. Rincian tentang Organisasi
dan aktivitas Kanselir Mahkamah
Konstitusi dan status stafnya ditetapkan

dalam jadwal Organisasi serta disetujui
oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi mengelola
keuangannya dari anggaran negara sebagai
kategori anggaran independen sesuai
dengan UU No 523/2004 Coll. pada aturan
anggaran sebagaimana telah diubah.
Komposisi Hakim
Komposisi hakim konstitusi Slowakia
diatur dalam Konstitusi Slowakia Pasal 134.
Dalam pasal ini, ada dua ketentuan, yakni
ketentuan lama (berakhir pada 31 Desember
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Ivetta; Macejková;
President of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

Milan Ľalik;

Vice-President of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

Milan Ľalik;

Vice-President of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

Peter Brňák;

Judge of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

Ľubomír Dobrík;

Judge of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

Ľudmila
Gajdošíková; CSc.;
Judge of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

Juraj Horváth;

Judge of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

Para Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Slovak.

Sergej Kohut;

Judge of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

Ján Luby;

Judge of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

Lajos Mészáros;

Judge of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

2001), dan ketentuan baru (berlaku efektif
sejak 1 Januari 2002).
Aturan lama Pasal 134 menyebutkan
Mahkamah Konstitusi terdiri dari sepuluh
hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi
diangkat oleh Presiden Republik Slowakia
untuk masa jabatan tujuh tahun dari dua
puluh nominator yang disetujui oleh Dewan
Nasional Republik Slowakia.
Hakim Mahkamah Konstitusi harus
menjadi warga negara Republik Slowakia,
memenuhi syarat untuk dipilih oleh Dewan
Nasional Republik Slowakia, tidak lebih
muda dari empat puluh tahun (minimal
berusia 40 tahun), dan lulusan sekolah hukum
dengan 15 (lima belas tahun) pengalaman
dalam hukum profesi.
Seorang hakim Mahkamah Konstitusi
akan diambil sumpah oleh Presiden Republik
Slovakia dengan bunyi sumpah sebagai
berikut: “Saya sungguh-sungguh menegaskan
bahwa saya akan setia melindungi hak-hak
manusia dan sipil, aturan hukum, mematuhi
konstitusi dan ketetapan konstitusional dan
memutuskan kasus secara independen dan
tidak memihak untuk yang terbaik dari
kemampuan saya dan hati nurani”. Setelah
mengambil janji ini, hakim akan menanggung
tugas-tugas kantor peradilan di Mahkamah
Konstitusi.
Ketentuan Pasal 134 yang baru (efektif
sejak 1 Januari 2002)
Pada ketentuan Pasal 134 yang baru,
Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga
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Mariana
Mochnáčová;

Judge of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic

Ladislav Orosz; CSc.;

Rudolf Tkáčik

Judge of the Constitutional
Judge of the
Court of the Slovak
Constitutional Court of
Republic
the Slovak Republic

belas hakim. Presiden Republik Slowakia
wajib, berdasarkan pencalonan dari Dewan
Nasional Republik Slovakia, menunjuk
hakim Mahkamah Konstitusi untuk jangka
waktu dua belas tahun. Dewan Nasional
Republik Slovakia mengusulkan dua calon
yang akan ditunjuk oleh Presiden Republik
Slovakia.
Setiap warga negara Republik
Slowakia yang terpilih dalam pemilihan
Dewan Nasional Republik Slovakia, telah
mencapai usia 40 tahun, lulusan sekolah
hukum, dan telah praktek hukum selama
minimal 15 tahun dapat ditunjuk hakim
Mahkamah Konstitusi. Satu orang lagi yang
dinominasikan, otomatis tidak terpilih untuk
penunjukkan kembali hakim Mahkamah
Konstitusi.
Sumpah hakim konstitusi dalam
ketentuan Pasal 134 yang baru pun
memiliki bunyi yang berbeda. Seorang
hakim Mahkamah Konstitusi akan dilantik
oleh Presiden Republik Slowakia dengan
mengambil sumpah berikut: “Saya berjanji
demi kehormatan saya dan hati nurani
bahwa saya akan melindungi hak-hak
alami dari hak-hak manusia dan sipil,
melindungi prinsip-prinsip supremasi hukum,
mematuhi konstitusi dan hukum konstitusi
dan perjanjian internasional yang diratifikasi
oleh Republik Slowakia dan yang dinyatakan
dengan cara yang ditentukan oleh hukum
dan memutuskan dengan hati nurani saya
yang terbaik, secara independen dan tidak
memihak.”

Pasal 135
Dalam Pasal 135 Konstitusi Slowakia,
disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi
dipimpin oleh seorang Presiden yang bisa
diganti oleh Wakil Presiden. Presiden dan
Wakil Presiden MK Slowakia diangkat oleh
Presiden Republik Slowakia dari antara para
hakim Mahkamah Konstitusi. (Yazid)
Aktivitas Internasional 2012
from - to

Activities of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic in
the year 2011

January
27 – 28

Strasbourg - Solemn
Hearing of the European
Court of Human Rights

March
16 – 17

Venice - 90th Plenary
Session of the Venice
Commission

March
26 – 28

Warsaw - Official visit
of the delegation of the
Constitutional Court of
the Slovak Republic
at the Constitutional
Tribunál of the Republic
of Poland

Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Slovakia
http://www.concourt.sk/

Ragam Tokoh

Ketua KPK, Abraham Samad
Setuju Hukum Mati Koruptor

K

etua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad
menyetujui adanya hukuman mati bagi koruptor. Samad menyatakan
hukuman mati untuk koruptor merupakan hal yang pantas diberikan
jika pelaku yang telah dihukum mengulangi lagi perbuatannya.

“Kalau dia (koruptor, red) ulang lagi, hukuman mati dimungkinkan. Saya setuju. Memang
sekarang belum ada kasus seperti itu,” ujar Samad, Rabu (25/4) seperti yang dilansir dari situs
Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di www.antaranews.com.
Lebih rinci Samad menjelaskan bahwa koruptor dibagi menjadi dua tipe, yaitu
tipe corruption by need dan corruption by greed. Tipe pertama, koruptor
terpaksa melakukan tindakan kejahatan karena terdesak kebutuhan karena
pendapatannya tidak mencukupi sedangkan tipe kedua pelaku sengaja
melakukan korupsi secara berulang-ulang karena serakah.
Menurut Samad, pelaku korupsi jenis corruption by greed
yang serakah itulah yang patut untuk dihukum mati. “Saya
setuju dalam kasus-kasus korupsi tertentu. Jadi tidak boleh
disamaratakan. Ada yang disebut korupsi karena ketamakan
dan ada yang terpaksa, karena memenuhi kebutuhannya
sehari-hari nah korupsi yang karena keserakahan ini yang
layak dihukum mati”, tukas Samad. (Yusti/Antara/RRI)

Presiden Myanmar Thein Sein :
Pemilu Myanmar Berhasil

U

sai Pemilihan Umum (Pemilu) Sela di Myanmar digelar, Minggu (1/4), Presiden
Myanmar Thein Sein menyampaikan bahwa Pemilu Myanmar berhasil digelar.
“Pemilihan umum itu diselenggarakan dengan berhasil,” ujar Thein Sein dalam
pernyataan singkat kepada wartawan di sela-sela pertemuan puncak
Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Phnom Penh, Selasa (3/4).
Tanggapan yang disampaikan “lawan politik” Aung San Suu
Kyi yang juga seorang Mantan Jendral Angkatan Darat Myanmar itu
merupakan tanggapan terbuka pertama dari pejabat tinggi Myanmar terkait
penyelenggaraan Pemilu di Myanmar. Pernyataan Sein membawa isyarat
bahwa pemerintahannya mendukung politik yang penting bagi demokratisasi
Myanmar.
Di kesempatan berbeda, Sein menyatakan tidak ada rencana untuk
mengubah sumpah jabatan seperti yang dituntut Suu Kyi. Sein
mengatakan hal tersebut, Senin (23/4) dengan menegaskan bahwa
dia “menyambut” Suu Kyi ke parlemen meski semuanya tetap
diserahkan kepada Suu Kyi apakah ingin duduk atau tidak di
kursi parlemen yang dimenanginya awal April lalu.
Terkait proses demokratisasi yang mendapat angin
segar sejak kemenangan Suu Kyi, Sein menegaskan proses
demokratisasi di negaranya tidak akan mundur. “Tidak akan
ada putar balik (dalam demokrasi, red). Kami akan bekerja
sama (dengan Suu Kyi, red) dalam menuju arah yang sama,
demi kepentingan rakyat,” tegas Sein yang juga meminta
Suu Kyi untuk bekerja demi rakyat, bukan untuk partai
yang mendukung Suu Kyi. (Yusti/Antara/Kompas/Reuters/
berbagai sumber)
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Sidang DPR Thailand
Disusupi Foto ‘Panas’

F

toto itu muncul tiga kali di lima layar besar gedung,
diduga ulah hacker.
Anggota DPR Thailand terkejut ketika layar besar di
ruang parlemen menampilkan foto 'panas'. Akibatnya,
sidang DPR terpaksa dihentikan sementara untuk mencari tahu
siapa yang memasukkan gambar tersebut.
Diberitakan BBC, Rabu 18 April 2012, gambar itu
menampilkan seorang wanita setengah telanjang bersandar di
kursi sambil memegang pahanya. Foto ini muncul selama tiga
kali di lima layar plasma 55 inci selama sekitar lima detik.
Kemunculan foto itu terjadi di tengah panasnya perdebatan
amandemen undang-undang yang kontroversial.
Akibat
penampakan foto ini, sidang terpaksa dihentikan dan anggota
DPR Thailand sibuk berusaha mematikan layar tersebut. Saat ini
tengah dilakukan investigasi siapa yang memasukkan foto tidak
senonoh itu.
Ketua DPR Thailand, Somsak Kiatsuranont, mengatakan
bahwa kemunculan foto itu adalah ulah dari hacker di luar
gedung parlemen. Diperkirakan, pelaku adalah orang-orang yang
melakukan tur ke gedung tersebut sehari sebelumnya. (Nano
Tresna Arfana/seperti dilansir dari vivanews.com)
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Islandia Rancang
Konstitusi Lewat
Facebook

J

arang-jarang ada negara yang merancang konstitusi
dengan cara yang tidak lazim. Hal itulah yang dilakukan
negara Islandia saat merombak konstitusinya beberapa
waktu lalu. Guna menampung suara rakyat, mereka
menggunakan cara unik lewat facebook. Melalui facebook,
warga masyarakat dapat memberi usulan pada pada dewan
konstitusi. Mereka boleh terlibat dalam diskusi dan debat
online, serta mengikuti tindak lanjutnya secara real time.
Sebanyak 25 anggota dewan konstitusi merancang konstitusi
dengan terus melihat perkembangan usulan masyarakat lewat
Facebook. Tidak hanya facebook, mereka juga mendengar suara
rakyat lewat twitter, youtube, dan flickr. Jadi dalam pertemuan
mingguannya, dewan konstitusional tidak hanya terus mengupdate situs resmi mereka, namun juga meng-up date situs
jejaring sosial.
Saat ini ada sekitar 329.000 warga Islandia yang menggunakan
facebook. “Kita memang berdiskusi dengan berbagai cara, namun
sebagian besar diskusi konstitusi berlangsung di facebook,” ujar
Juru Bicara Dewan Konstitusi Berghildur Bernhardsdottir.
Sejak merdeka dari Denmark pada 1944, negara
Kepulauan Atlantik Utara yang berada di timur Greenland ini
terus menyesuaikan bentuk konstitusinya. Misalnya, mengubah
sebutan ‘raja’ menjadi ‘presiden’. (Nano Tresna Arfana/seperti
dilansir dari adaapasekarang.blogspot.com)

PUSTAKA Klasik

Ter Haar dan Pembentukan Hukum Adat
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Judul		 : Asas-asas dan Susunan
Hukum Adat
Pengarang : Mr. B. Ter Haar Bzn
Penerjemah : K. Ng. Soebakti Poesponoto
Penerbit		 : Pradnya Paramita, Jakarta
Tahun		 : 1983
Jumlah		 : 316 halaman

K

kapal Belanda yang pertama
tiba di Nusantara Indonesia,
terdapatkan suatu negeri yang
bukan negeri-negeri yang
tandus dan kosong. Negeri tersebut penuh
sesak dengan lembaga tata negara dan
lembaga tata kuasa. Adalah kekuasaan
oleh dan atas suku, desa, perserikatan,
republik, dan kerajaan. Demikian kata Van
Vollenhoven dalam Staatsrecht overzea
(1934) yang dikutip E. Utrecht/ Moh.
Saleh Djindang dalam Pengantar Dalam
Hukum Indonesia (1983).
Van Vollenhoven ingin menunjukkan
sebelum kedatangan bangsa asing tersebut,
Indonesia memiliki norma-norma dan
tatanan hukum yang dianggap benar
dengan coraknya sendiri. Seorang diantara
ahli hukum yang berperan besar dalam
melakukan upaya penelitian hukum adat
Indonesia adalah Ter Haar.
Buku terjemahan yang semula
berjudul ”Beginselen en Stelsel van het
Adatrecht” (1939) ini salah satu karya

untuk membuktikan dan mempertahankan
hukum adat dari usaha-usaha untuk
menggantinya dengan kitab hukum
yang seragam dan bercorak Eropa. Van
Vollenhoven dan Ter Haar dan para
pendukungnya akhir 1920-an memang
berhasil meyakinkan itu.
Karya Ter Haar ini juga diterjemahkan
kedalam bahasa Inggris oleh Prof. Arthur
Schiller dari Columbia University dengan
Prof. E.A. Hoebel berjudul “Adat Law in
Indonesia” pada 1925, sehingga karya ini
dinikmati oleh kalangan luas. Itu artinya
buku Ter Haar tidak hanya penting bagi
ilmu hukum Indonesia, tetapi juga lmu
hukum dunia.
Persekutuan Hukum
Bagian penting buku ini berjudul
“Susunan Rakyat”. Dari berbagai
persekutuan hukum di Indonesia, menurut
Ter Haar merupakan “persekutuan
hukum” manakala golongan-golongan
tersebut bertingkah laku sebagai kesatuan
terhadap dunia luar, lahir dan batin.
Golongan-golongan tersebut mempunyai
tatanan yang tetap dan kekal, orang-orang
dalam golongan tersebut mengalami
kehidupannya didalamnya sebagai hal
sewajarnya, hal menurut kodrat alam.
Tidak seorangpun mempunyai keinginan
akan membubarkan golongan-golongan
tersebut. Di dalam golongan masingmasing memiliki pengurus sendiri dan
mempunyai harta benda milik keduniaan
dan gaib.
Faktor-faktor yang menimbulkan
dan menentukan kelangsungan masyarakat
tersebut adalah faktor genealogis (yang
berdasar pertalian keturunan) dan teritorial
(lingkungan daerah). Persekutuan hukum
berdasarkan keturunan jika seorang
anggota persekutuan berdasar keturunan
yang sama, misalkan pertalian darah
menurut garis bapak (patrilineal) misalkan
Batak, Nias, dan orang-orang Sumba;
garis keturunan ibu (matrilineal) misalkan
famili Minangkabau; garis keturunan ibu
dan bapak (parentil) misalkan orang-orang
Jawa, Sunda, Aceh, Bali, Kalimantan.
Kemudian persekutuan hukum berdasarkan
lingkungan daerah apabila keanggotaan
golongan ditentukan apakah bertempat
tinggal di lingkungan daerah persekutuan
hukum tersebut atau tidak. Persekutuan
hukum berdasarkan lingkungan daerah

ini memiliki jenis yaitu persekutuan
desa (dorp), persekutuan daerah (streek),
dan perserikatan dari beberapa desa.
Contoh persekutuan desa adalah desa di
Jawa dan Bali, sedangkan persekutuan
daerah misalkan kuria di Angkola dan
Mandaeling yang mempunyai huta-huta
di dalam daerah, serta marga di Sumatera
Selatan dengan dusun-dusun didalamnya.
Sedangkan untuk perserikatan beberapa
desa/ kampung misalkan pada perserikatan
huta-huta di Tanah Batak.
Membahas mengenai persekutuan
hukum ini dibeberkan bagaimana
persekutuan hukum yang semata-mata
berdasarkan genealogis saja, sedangkan
teritorial tidak berpengaruh, yaitu di Gayo
yang kemudian mengalami perubahan.
Begitupula terdapat persekutuan yang
semata-mata berdasarkan daerah tidak
memperhitungkan keturunan, misalkan di
Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Belitung,
Sumatera Selatan, Jawa, Madura, Bali,
Sulawesi Selatan, Minahasa, dan Ambon.
Yang menarik terdapat persekutuan
dimana memenuhi faktor genealogis dan
teritorial, yakni Pulau Mentawai (Uma),
pulau Nias (Euri), di Palembang (marga
dan dusun), golongan suku Dayak di
Kalimantan, persekutuan kampung dan
daerah di Toraja (Sulawesi Tengah) dan
sebagainya. Hal menarik, persekutuanpersekutuan hukum ini memiliki hak dan
kewajiban sebagai badan hukum terhadap
daerahnya dan tanah di dalam lingkungan
daerah ini.
Ter Haar juga membahas bagaimana
susunan rakyat yang menyatukan
keturunan dan daerah dengan lima jenis
dengan coraknya masing-masing. Secara
mendalam Ter Haar dengan ketelitiannya
menguraiakan corak masing-masing
disertai contoh daerah dimaksud dan
bagaimana orang-orang bisa masuk
menjadi suatu golongan persekutuan
tersebut. Misalkan pada zaman lampau
karena menjadi budak, hamba, dan bisa
karena perkawinan, pengangkatan anak,
dan sebagainya. Masuk sebagai anggota
persekutuan dipahami tidak hanya bersifat
duniawi, tetapi gaib. Tidak serta merta
pula anggota persekutuan hukum lain yang
mendiami daerah bisa menjadi anggota
persekutuan, misalkan priyayi di Jawa
yang berumah di suatu desa, penduduk
anak negeri (inlandse burger) di Minahasa
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dan Ambon, bukan warga desa, bukan
pula teman segolongan. Baru apabila
diterima sebagai anggota persekutuan
menurut upacara adat dan apabila ia telah
diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan
kehidupan desa (ikut gawe desa, rapat
desa, upacara pembersihan desa, dan
sebagainya) sehingga sejak itu tergabung
dalam kesatuan badan persekutuan.
Jika Van Volenhoven berjasa
membagi susunan persektuan-persekutuan
dalam di berbagai daerah kepulauan
Indonesia berhubung perbedaan tata
susunan, juga hukum adat, dengan
memiliki 19 “lingkaran hukum” dari
lingkaran hukum I (Aceh) sampai IX
(Jawa Barat), menurut Soepomo, Ter Haar
berjasa menguraikan keadaan tata susunan
persekutuan-persekutuan tersebut menurut
berbagai bentuk yang kita dapati di
berbagai susunan rakyat di seluruh daerah
Indonesia tersebut. Baik mengenai kepala
rakyat, sifat dan susunan pimpinan yang
sangat erat hubungannya dengan sifat
dan susunan tiap-tiap badan persekutuan
hukum yang bersangkutan.
Pembentukan Hukum Adat
Koentjaraningrat
dalam
buku
Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan
(1984) mengatakan, Ter Haar satu-satunya
yang memikirkan soal batas antara adat
dan hukum adat, atau dengan perkataan
lain mengenai ciri-ciri dasar hukum
adat. Memang Ter Haar mengemukakan,
hukum adat yang berlaku hanya dapat
diketahui dari penetapan-penetapan para
petugas hukum (kepala adat, hakim,
rapat adat, pegawai agama, aparat desa)
yang dinyatakan didalam atau diluar
persengketaan.
Di dalam buku ini dinyatakan lebih
jelas hanya dari penetapan-penetapan
(beslissingen) yang dinyatakan oleh para
petugas hukum, dapat diketahui dari
peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
Saat penetapan itu suatu peraturan adat
tingkah laku mendapatkan sifat hukum.
Saat penetapan adalah existential momentnya hukum adat tersebut. “Tiada suatu
alasanpun jua untuk menyebut barang
sesuatu dengan nama “hukum” selainnya
apa yang diputuskan sebagai “hukum”
oleh pejabat-pejabat masyarakat yang
bertugas menetapan dalam keputusankeputusannya bagaimana hukumnya,”
tulis Ter Haar
Teori
keputusan
atau
Beslissingenleer merupakan penyimpangan
atau penyempurnaan atas pendapat Van
Vollenhoven bahwa segala adat tingkah
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laku oleh masyarakat dianggap patut
dan mengikat menurut perasaan umum
bahwa peraturan tersebut dipertahankan,
menurut Ter Haar belum mempunyai sifat
hukum, selama adat tersebut belum pernah
dipertahankan secara kongkrit pada suatu
penetapan petugas hukum. Penetapan
petugas hukum (beslissing) merupakan
kriteria norma itu hukum atau tidak.
Teori Ter Haar ini oleh berbagai
pihak ditolak, tetapi tidak sedikit pula
berpengaruh besar terhadap berbagai
ahli hukum adat dalam melakukan upaya
penelitian mengenai hukum adat. Misalkan
Soepomo, dalam berbagai bukunyabukunya lebih memperjelas maksud Ter
Haar dalam membedakan hukum adat
dengan adat dan yang dianggap hukum
adat yang telah dinyatakan secara tegas
sebagai hukum. Selain hal ini, Ter Haar
di bagian buku ini banyak mengulas
tugas seorang hakim yang penting bagi
perkembangan hukum adat yang tidak bisa
stagnan. Meskipun keputusan-keputusan
petugas adat bermakna untuk kasus yang
ditangani, juga perkara yang sama untuk
masa depan, Ter Haar mengungkapkan
hukum adat bisa berubah sesuai dengan
keadaan sosial (social werkelijkheid).
“Sehingga hukum adat itu sendiri adalah
perwujudan sendiri dari pada kenyataan
sosial itu, yang tak ada hentinya berubahubah dan yang dalam keputusan2 dahulu
mungkin mendapatkan tafsiran yang
“salah”.”
Anak di Luar Perkawinan
Selain hal-hal diatas, Ter Haar di
buku ini membahas secara detil bidangbidang hukum adat dalam bab-bab dari
mulai hak-hak atas tanah sampai dengan
hukum waris, yang tentu terjadi dalam
berbagai masyarakat hukum di Nusantara
dengan corak masing-masing.
Ter Haar dalam Bab Hukum
Kesanaksaudaraan (Verwantshapsrecht),
mengulas kondisi-kondisi penyimpangan
dari kondisi biasa, yaitu anak di luar
perkawinan. Dalam beberapa lingkungan
masyarakat
yang
menarik
garis
keturunan yang ditarik dari pihak ibu
(matrilineal), ialah orang perempuan
yang tidak melakukan perkawinan yang
melahirkannya disamakan dengan dengan
anak yang lahir dalam perkawinan
(Minahasa, Ambon, Timor, Mentawai).
Di beberapa tempat terdapat
perlawananan keras terhadap ibu yang
tidak kawin dan anak yang lahirkannya
ini. Ter Haar menceritakan bahwa dahulu
mereka (karena takut atas kelahiran
anak diluar perkawinan) diasingkan dari
masyarakat, dibunuh (dimatikan lemas)

atau dipersembahkan kepada raja sebagai
budak, jadi mereka itu dipindahkan
ke golongan: orang-orang asing buat
masyarakat.
Tapi berhubung dengan alasan
kemanusiaan untuk mencegah supaya
ibu dan anaknya jangan tertimpa nasib
buruk tersebut yaitu dengan kawin paksa
yang dipaksakan kepada si lelaki itu yang
ditunjuk oleh perempuan itu (tunangannya
atau bukan) sebagai yang menurunkan anak
yang masih ada dalam kandungannya itu
dan lelaki itu dipaksa supaya kawin dengan
perempuan itu . “Rapat marga di Sumatra
Selatan misalnya dalam hal ini masih saja
menjatuhkan hukuman supaya si lelaki
mengawini sedemikian itu, demikian juga
hakim di Bali, yang menghukum si lelaki
bila ia tidak mau mengawini si perempuan,
sedangkan kepala-kepala desa di Jawa
pada hakekatnya dalam hal ini mencoba
memaksakan perkawinan,” kata Ter Haar.
Selain kawin paksa, juga dengan
kawin darurat, ialah perkawinan dengan
siapapun laki-laki (misal: kepala desa)
dengan perempuan yang hamil, agar anak
lahir dalam perkawinan (nikah tambelan,
penutup malu). Pembuangan ke luar
masyarakat itu sama sekali tidak atau
jarang (Nias) ada, maka ibu dan anak
diluluskan, walaupun si anak tetap disebut
hinaan sebagai anak diluar perkawainan
atau Astra (Bali), haram jadah (Jawa),
kecuali bila ada alasan-alasan tertentu
untuk mengesahkan anak itu (Bali),
terkadang-kadang perlu dilaksanakan
pembayaran adat supaya diperkenankan
tinggal di masyarakat.
Hubungan anak yang lahir di luar
perkawinan dengan ibunya selanjutnya sama
dengan anak yang terlahir dalam perkawinan,
dengan ibunya. Di Bali, anak-anak terlahir
dalam suatu masa berhidup kumpul sebelum
perkawinan adalah sah.
Buku ini juga menyinggung Bab
Hukum Pelanggaran (Delictenrecht),
memasukkan hubungan kelamin tanpa
perkawinan dan anak lahir di luar
perkawinan merupakan pelanggaran
materiil dan imateriil yang menuntut
kepala-kepala rakyat untuk melindungi
nilai-nilai di masyarakat.
Tidak hanya masalah anak di luar
perkawinan, banyak nilai-nilai baru yang
baik yang bisa melengkapi apa yang
dianggap baik oleh masyarakat. Upaya
melindungi perempuan dan anak dan
hukuman yang berubah dalam hukum adat
sendiri merupakan bukti hukum sendiri
mengikuti masyarakat dan hukum dapat
membawa nilai-nilai baru untuk keadilan
dan kesejahteraan masyarakat.
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Res Judicata

B

lack’s Law Dictionary, sixth
edition,
merumuskan
res
judicata sebagai: “A matter
adjudged; a thing judicially
acted upon or decided; a thing or matter
settled by judgement. Rule that a final
judgment renderd by a court of competent
jurisdiction on the merits is conclusive as
to the rights of the parties and their privies,
an as to them, constitutes an absolute bar
to a subsequent action involving the same
claim, demand or cause of action”.
Res Judicata merupakan istilah latin
bermakna “a thing decided”, kasus telah
diputuskan. Sumber lain mengatakan,“a
matter already settled in court; cannot
be raised again”. Doktrin dan asas ini
menyebutkan sebuah masalah yang telah
diselesaikan di pengadilan, tidak dapat
diangkat atau dipersoalkan kembali.
Sekali suatu hal secara hukum telah
diputuskan pengadilan, putusan tersebut
merupakan akhir dari masalah tersebut.
“Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa
pengadilan atas sebuah kasus tidak
dapat dibiarkan berlanjut selamanya
dan harus berakhir,” tulis situs www.
businessdictionary.com.
Secara luas res judicata melarang
peninjauan kembali hal-hal yang sudah
diselesaikan pengadilan. Sedangkan dalam
arti khusus setelah terdapat keputusan
pengadilan atas gugatan atau permohonan,

hakim berikutnya dilarang mengadili.
Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI
mengenai objek perkara yang sama, pihak
yang sama, dan materi pokok perkara yang
sama dianggap ne bis in idem dan tidak
dapat dipersoalkan kembali. Jika dikaitkan
dengan ne bis in idem, hanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap saja dimana
hakim dilarang mengadili kembali untuk
kedua kalinya. Mahkamah Konstitusi
juga mengakui hal tersebut dalam putusan
No. 28/PUU-V/2007 tentang pengujian
UU Kejaksaan. Tidak dianggap ne bis in
idem kepada perkara-perkara yang masih
dalam tahap penyidikan atau penuntutan,
tetapi belum pernah memperoleh putusan
pengadilan yang bersifat tetap.
Menurut Sudikno Mertokusumo
(1988),
putusan
pengadilan
yang
menetapkan,
menghapuskan
atau
mengubah hubungan hukum merupakan
sumber hukum materiil, meskipun
bisa terjadi kesalahan dalam putusan
(teori hukum materiil). Putusan ini juga
merupakan sumber wewenang prosesuil
(teori hukum acara) dan putusan ini
merupakan bukti apa yang ditetapkan
dalam putusan sehingga mempunya
kekuatan
mengikat
(teori
hukum
pembuktian). Terikatnya pada putusan
juga memiliki arti positif, dalam arti
bahwa apa yang telah diputus oleh hakim
harus dianggap benar: res judicata pro

veritate habetur. Pembuktian lawan tidak
dimungkinkan. Juga dalam arti negatif
kekuatan mengikat putusan bahwa hakim
tidak boleh memutus perkara yang pernah
diputus sebelumnya antara pihak-pihak
yang sama serta mengenai pokok perkara
yang sama. Hal ini sesuai asas litis finitiri
opportet: apa yang pada suatu waktu
telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh
diajukan lagi oleh hakim.
Sumber wikipedia mengemukakan
bahwa doktrin res judicata ini untuk
menghalangi upaya hukum lanjutan
antara pihak yang sama dan sistem hukum
yang berbeda. Dengan res judicata ini,
maka materi yang sama tidak dapat
disengketakan kembali di pengadilan yang
sama dan pengadilan yang berbeda. Res
judicata juga mencegah ketidakadilan
kepada para pihak dari sebuah perkara
yang seharusnya sudah selesai, dan
kemungkinan besar untuk menghindari
pemborosan yang tidak perlu dari sumber
daya pengadilan. Res judicata tidak hanya
mencegah penilaian masa depan dari
yang sebelumnya dipertentangkan, tetapi
juga mencegah mereka dari mengulang
penilaian, sehingga seorang tidak dapat
memulihkan kerusakan dua kali dan
berkali-kali untuk cedera yang sama.
Dengan sistem hukum Indonesia
yang berpuncak pada Mahkamah Agung
dan keberadaan Mahkamah Konstitusi,
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potensi perkara yang sudah pernah diputus
masih sangat besar, baik di pengadilan
yang sama atau pengadilan berbeda.
Banyak dijumpai juga putusan yang
belum berkekuatan hukum tetap dalam
hal sama para pihak mengajukan gugatan
kembali atau saling menggugat, meskipun
perbedaan objek perkara tidak terlalu
prinsipil. Selain itu, dalam pengadilan,
banyak potensi dengan fakta yang sama,
pihak-pihak yang sama mengajukan
kepada kompetensi pengadilan berbeda
dengan objek yang berbeda. Misalkan
sering kali perkara sengketa tata usaha
negara selain dibawa ke Pengadilan Tata
Usaha Negara juga bersinggungan dengan
objek yang berbeda yang disengketakan
dengan dasar perbuatan melawan hukum
di Pengadilan Negeri.
Res
judicata
tidak
menghalangi proses banding atau keberatan
lain sesuai hukum dari pada mencoba
untuk memulai percobaan baru dengan
masalah sama, dan sekali proses keberatan
habis atau selesai, res judicata akan
berlaku bahkan untuk keputusan yang
bertentangan dengan hukum. Dalam
sistem hukum Indonesia yang memiliki
berbagai
pengadilan
dilingkungan
Mahkamah Agung, potensi pelanggaran
kompetensi absolut maupun relatif akan
terjadi dan tentu bisa dipersoalkan kembali
dengan upaya hukum atas pengadilan
lebih tinggi masalah kompetensi. Sistem
hukum Indonesia juga memungkinkan
mempersoalkan putusan pengadilan yang
meskipun sudah dianggap benar dengan
upaya luar biasa peninjauan kembali (PK)
dengan alasan-alasan yang terbatas.
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 24 C UUD 1945,
“Mahkamah
Konstitusi
berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final
untuk.....”. Dengan demikian dalam
meanjalankan empat kewenangan dan
satu kewajibannya, putusannya lembaga
ini
sejak dibacakan dimuka umum
memiliki kekuatan hukum tetap (kracht
van gewijsde) dan tidak dapat diubah oleh
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pengadilan yang sama, sehingga tidak ada
upaya hukum apapun atasnya, termasuk
upaya peninjauan kembali. Putusan MK
memilki akibat res judicata, meskipun jika
terjadi kesalahan.
Res judicata demikian menurut
Maruarar Siahaan disebut sebagai res
judicata formal, yang berkenaan dengan
formalitas yang tidak diperkenankan
menyangkut adanya upaya hukum terhadap
putusan demikian. Res judicata dapat
juga diartikan secara substantif, yaitu
putusan berkekuatan menyangkut pokok
perkara. Suatu putusan yang menyatakan
permohonan tidak dapat diterima sesuai
dengan Pasal 56 ayat (1) UU MK, bukanlah
menyangkut res judicata secara substantif,
karena putusan MK yang menyatakan
tidak diterima tidak menyangkut putusan
atas objek perkara, tetapi lebih terkait
formalitas, misalkan MK tidak berwenang,
objectum litis (objek perkara atau objek
sengketa) atau subjectum litis (pihak-pihak
yang berperkara) tidak terpenuhi. Atau
tidak memuhi syarat legal standing atau
permohonan melawati tenggang waktu
yang ditetapkan untuk perkara perselisihan
hasil pemilu. Mahkamah dalam Putusan
No. 18/PUU-VI/2008 dalam pengujian UU
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang menyatakan permohonan bukan
ne bis in idem karena Putusan No. 2/
PUU-VI/2008 belum memasuki pokok
permohonan. Pasal 60 UU MK tidak
menghalangi untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan tersebut.
Ketentuan Pasal 60 UU MK yang
menyatakan terhadap materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat dimohonkan pengujian kembali.
Kekuatan putusan yang demikian
hanyalah merupakan aturan umum belaka.
UU MK tidak menentukan pengecualian
terhadap aturan umum tersebut, padahal
dalam praktik dan doktrin juga dikenal
pengecualian. UU yang telah diuji dan
diputus oleh MK, dengan muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian yang sama dengan

perkara yang pernah diputus oleh MK,
dapat diuji kembali, apabila permohonan
pengujian yang diajukan menggunakan
alasan dan syarat-syarat konstitusionalitas
berbeda yang oleh MK dirumuskan
berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan
MK No. 06/PMK/2005.
Namun demikian, meskipun putusan
MK tidak hanya mengikat para pihak juga
mengikat kepada umum dan termasuk
terhadap dirinya sendiri, MK sebagaimana
peradilan konstitusi pada umumnya bisa
tidak terikat mutlak kekuatan res judicata
putusannya,
apabila
perkembangan
masyarakat
menuntut
perubahan
penafsiran MK atas satu norma konstitusi
pada putusan terdahulu. Keterikatan
terhadap res judicata substantif dengan
memungkinkan alasan konstitusionalitas
berbeda sesuai PMK, artinya tidak ada
doktrin dan asas yang mutlak pula.
Kemudian putusan MK untuk
bagian yang mana berlaku res judicata?
Apakah semua fakta diajukan yang telah
dipertimbangkan berlaku res judicata?
Atau semua norma yang telah diputuskan
atau norma yang ditafsirkan MK berlaku
res judicata? Dalam sebuah putusan
pengadilan pada dasarnya terdiri atas
bagian dasar putusan dan amar atau diktum
putusan. Menurut penulis, yang berlaku
mengikat semua orang adalah tidak terbatas
pada amar putusan. Memang di dalam
Burgelijk Wetboek (BW) menyebutkan
yang mempunyai kekuatan mengikat
terbatas pada pokok putusan (onderwerp
van het vonnis). Dengan praktik MK yang
mempertimbangkan dan memasukkan
pertimbangkan konstitusional bersyarat
dan inkonstitusional bersyarat dalam
pertimbangan putusan (terdahulu), serta
amar putusan perkara konstitusional
terkait erat dengan pertimbangan pokok
perkara (ratio decidendi) terutama tafsir
pasal-pasal konstitusi, maka res judicata
tidak terbatas berlaku atas amar putusan.
Sebagaimana manusia berubah
hukum dan tafsirnya bisa berubah
mengikuti perkembangan masyarakat.,
termasuk res judicata. (Miftakhul Huda)
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Politik Hukum Pemilu
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

P

embahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Pemilu saat ini
memasuki tahapan akhir yang
menyisakan tiga persoalan, yaitu
sistem pemilihan antara proporsional
terbuka dan proporsional tertutup,
besaran parliamentary threshold (PT),
dan alokasi kursi DPR untuk setiap daerah
pemilihan.
Awal minggu ini rapat konsultasi
pimpinan Pansus RUU Pemilu telah berhasil
menyepakati alokasi kursi DPR di tiap
daerah pemilihan yaitu 3–10 kursi, sama
dengan ketentuan UU Pemilu sebelumnya.
Dua persoalan yang tersisa adalah terkait
sistem pemilihan dan besaran PT. Untuk
memilih dan menentukan sistem pemilihan
serta besaran PT, pembentuk undangundang tentu harus menjadikan politik
hukum pemilu yang terdapat dalam UUD
1945 serta desain jangka panjang sistem
politik nasional sebagai acuan utama.

Kini sudah saatnya pematangan
sistem politik melalui penerapan dan
pengembangan hukum pemilu secara
konsisten. Ketentuan mengenai pemilu
diatur di dalam Pasal 22E UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan
Nomor 3/PUU-VII/2009 menyatakan
bahwa ketentuan UUD 1945 memberikan
rambu-rambu mengenai pemilu yang
meliputi; a) Pemilu dilaksanakan secara
periodik lima tahun sekali, b) Dianutnya
asas pemilu luber dan jurdil, c) Tujuan
pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD,
DPRD, presiden, dan wakil presiden, d)
Peserta pemilu yang meliputi partai politik
dan perseorangan, dan e) Penyelenggara
pemilu.
Prinsip kedaulatan rakyat dalam
Putusan MK Nomor 22-24/PUUVI/2008 dinyatakan sebagai prinsip yang
sangat mendasar dan dipandang sebagai
moralitas konstitusi yang memberi warna

dan sifat pada keseluruhan undang-undang
di bidang politik. Terkait dengan peran
partai politik dan pemilih dalam sistem
pemilihan, putusan tersebut menyatakan
bahwa peran rekrutmen partai politik tidak
boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat.
Ketentuan lain dalam UUD 1945 yang harus
dijadikan acuan politik hukum pemilu adalah
arah penyederhanaan partai politik.
Walaupun secara tegas tidak ada
ketentuan yang menyatakan bahwa sistem
kepartaian yang dianut adalah sistem
multipartai sederhana, hal itu dapat dilihat
dari latar belakang pembahasan Perubahan
UUD 1945 yang melahirkan ketentuan
Pasal 6A ayat (2) yang menentukan
bahwa pasangan calon presiden dan wakil
presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik. Frasa ”gabungan
partai politik” lahir dari maksud perumus
perubahan UUD 1945 untuk mengarahkan
pada sistem multipartai sederhana.
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Sistem Pemilihan
Sejak masa Reformasi, kita telah
secara konsisten memilih sistem pemilu
proporsional
dengan
argumentasi
sistem inilah yang menghasilkan indeks
proporsionalitas paling tinggi. Pilihan yang
masih tersisa adalah apakah menggunakan
sistem daftar terbuka atau sistem daftar
tertutup. Untuk menentukan pilihan sistem
pemilihan tentu harus merujuk kembali
kepada politik hukum konstitusi, terutama
prinsip kedaulatan rakyat.
Walaupun UUD 1945 tidak
menentukan sistem pemilihan apa yang
harus diterapkan, berdasarkan prinsip
kedaulatan rakyat yang telah ditafsirkan
melalui putusan MK, sistem yang harus
dipilih adalah sistem yang memberikan
penghargaan dan penilaian tertinggi
terhadap suara pemilih yang tidak boleh
didistorsi oleh peran partai politik. Karena
itu, sistem yang sesuai dengan politik
hukum konstitusi adalah sistem pemilihan
daftar terbuka.
Sistem ini tentu saja tidak sama sekali
meniadakan peran partai karena partai
tetap memiliki peran penting menentukan
calon-calon yang hendak dipilih rakyat.
Jika semua nama yang ditetapkan sebagai
calon oleh partai merupakan calon yang
berkualitas, tidak ada persoalan lagi
apakah pilihan rakyat berdasarkan kualitas
atau popularitas. Hal terakhir yang harus
dipertimbangkan dalam menentukan
sistem pemilihan adalah konsistensi.
Kita berharap konsolidasi demokrasi
dan politik nasional dapat dilakukan
menuju sistem yang lebih mapan. Hal
itu harus didukung dengan desain sistem
pemilu yang jelas dan dijalankan secara
konsisten, tidak berubah-ubah. Sistem
proporsional daftar terbuka telah dianut
dalam Pemilu 2009 melalui UU Nomor 10
Tahun 2008.
Dalam persidangan pengujian UU
Nomor 10 Tahun 2008, perkara 22-24/
PUU-VI/2008, pemerintah dan DPR
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memberikan keterangan tertulis yang
menyatakan bahwa sistem yang dianut
saat itu adalah sistem proporsional terbuka

Berdasarkan prinsip
kedaulatan rakyat
yang telah ditafsirkan
melalui putusan MK,
sistem yang harus
dipilih adalah sistem
yang memberikan
penghargaan dan
penilaian tertinggi
terhadap suara pemilih
yang tidak boleh
didistorsi oleh peran
partai politik. Karena
itu, sistem yang sesuai
dengan politik hukum
konstitusi adalah
sistem pemilihan daftar
terbuka.

guna mengambil langkah yang diperlukan
untuk menerapkan suara terbanyak.
Parliamentary Threshold
Kebijakan hukum parliamentary
threshold (PT) merupakan cara untuk
mewujudkan politik hukum menuju sistem
multipartai sederhana. PT diterapkan sejak
Pemilu 2009 menggantikan electoral
threshold (ET). Penerapan PT dinilai oleh
MK dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009
sebagai kebijakan yang lebih demokratis
karena tidak mengancam eksistensi partai
politik dan keikutsertaannya pada pemilu
berikutnya.
PT tidak bertentangan dengan UUD
1945 karena tidak menegasikan prinsip
kedaulatan rakyat serta tidak bersifat
diskriminatif karena berlaku untuk semua
partai politik. Karena itu, tidak ada
pertanyaan tentang konstitusionalitas PT.
Hal ini juga tercermin dari pandangan
semua fraksi DPR saat ini yang telah
menyetujui ada PT, perbedaannya hanya
pada besaran PT.
Di dalam pertimbangan hukum
Putusan Nomor 3/PUUVII/ 2009 MK
menyatakan bahwa mengenai besaran
angka PT menjadi kewenangan pembentuk
undang-undang dengan rambu-rambu
tidak bertentangan dengan hak politik,
kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.
Karena itu, hal yang perlu diperhatikan
sesuai dengan prinsip demokrasi adalah
penentuan besaran PT tidak boleh
merugikan kelompok masyarakat tertentu,
terutama minoritas. Penentuan PT perlu
dilakukan secara proporsional, antara
politik hukum penyederhanaan kepartaian
dan perlindungan terhadap keragaman
politik.
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar Indonesia)

terbatas sebagai bentuk politik hukum
transisional menuju sistem proporsional
terbuka murni. Transisi dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada partai
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