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P

embaca yang budiman, informasi demi informasi terus kami
gulirkan setiap edisi. Pada kesempatan ini, Majalah KONSTITUSI
Edisi Mei 2012 akan menampilkan sejumlah berita menarik dan
informatif. ‘Laporan Utama’ mengenai berita “Ketidaknetralan
Aparat Negara/Pemerintah dalam Pemilukada Diancam Pidana.”
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan konstitusional
bersyarat Frasa ”… sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83…”
dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. “Frasa ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83’ dalam Pasal 116 ayat (4)
UU Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80’.
Frasa ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83’ dalam Pasal 116 ayat (4) UU
Pemda juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80’. Pasal 116 ayat (4) UU
Pemda selengkapnya harus dibaca, ‘Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan
fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diancam dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00
(enam juta rupiah)’,” urai Mahfud membacakan amar putusan pada sidang MK,
Rabu (2/5).
Selain itu, ada berita “Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kewajiban
mengundurkan diri bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan ikut pemilihan anggota
Dewan Perwakilan Daerah bukanlah pelanggaran hak konstitusional.” “Keharusan
mengundurkan diri itu bukanlah mengurangi hak asasi sebagaimana diatur dalam
UUD 1945 melainkan merupakan konsekuensi yuridis dari pilihan yang bersangkutan
untuk berpindah dari birokrasi pemerintahan ke dalam jabatan politik yaitu untuk
menjadi anggota DPD,” tegas Mahkamah dalam putusan No. 45/PUU-VIII/2010,
yang dibacakan pada Selasa (1/5) sore, di Ruang Sidang Pleno MK.
Sedangkan rubrik ‘Aksi” antara lain menghadirkan berita “Ketua MK: Budaya
Hukum Indonesia Bersumber Dari dan Mengalir Pada Pancasila”. Bahwa Pancasila
merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya yang hidup di bangsa ini ratusan tahun
yang lalu. Dengan kata lain, Pancasila merupakan tempat budaya hukum kita, yang
kemudian mengalir pula ke dalam undang-undang dasar, negara kesatuan republik
indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Itulah sekilas berita-berita yang akan menghiasi halaman Majalah
KONSTITUSI Edisi Mei 2012. Lainnya adalah rangkaian informasi dari rubrik
‘Editorial’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Cakrawala’, ‘Jejak Konstitusi’, ‘Catatan MK’ dan
lainnya.
Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

EDITORIAL

Membangunkan Macan Tidur

M

embuka kalender
Mei
2012,
sebuah putusan
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
telah
memberikan
kepastian
hukum
guna
menegakkan
keadilan. Dalam putusan yang
mengabulkan
permohonan
pengujian
Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah tersebut,
Mahkamah
membangunkan
Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 yang terlahir seperti macan tidur.
Permohonan tersebut diajukan oleh Heriyanto, Tim Asistensi
Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu). Selama menjalankan tugas sebagai Tim Asistensi
Bawaslu, pemohon mendapat banyak keluhan dari Pengawas Pemilu
seluruh Indonesia mengenai ketentuan sanksi pidana Pasal 116 ayat
(4) UU 32/2004 yang tidak bisa diterapkan.
Rupanya, sanksi pidana Pasal 116 ayat (4) tersebut tidak
bisa diterapkan karena pasal a quo keliru dalam merujuk pasal
mengenai perbuatan yang bisa dipidana. Akibatnya, menurut
Pemohon, Pengawas Pemilu tidak dapat menindaklanjuti setiap
pelanggaran pidana pemilu kepada Kepolisian. Pelanggaran
pidana di sini adalah tindakan maupun keputusan yang merugikan
atau menguntungkan pasangan calon tertentu yang dilakukan oleh
pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional.
Padahal, sebagaimana terungkap di persidangan, di
lapangan seringkali ditemukan tindakan maupun keputusan
dari pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional
yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon. Mereka menggunakan cara-cara yang intimidatif dan
menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk bebas memilih.
Sedangkan Mahkamah sendiri dalam sejumlah putusannya
menyatakan, warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan
hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam
dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Adapun bunyi Pasal 116 ayat (4) yang diperkarakan itu
menyatakan, “Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan
fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan
sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling
banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.
Masalahnya, Pasal 83 yang dirujuk oleh ketentuan tadi,
mengatur mengenai dana kampanye pasangan calon pemilukada,
bukan tentang pelanggaran pemilihan umum kepala daerah dan
pejabat-pejabat lainnya. Sedangkan pasal yang relevan mengatur
tentang pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (4)
adalah Pasal 80.

Pasal tersebut mengatur larangan, termasuk pelanggaran
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di
Indonesia. Selengkapnya, Pasal 80 berbunyi, “Pejabat negara,
pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan
kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan
yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
selama masa kampanye”.
Akibatnya, Panwaslu di seluruh Indonesia kebingungan ketika
menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan pejabat negara, pejabat
struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri maupun kepala
desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
dalam masa kampanye. Padahal Paswaslu-lah yang menjadi pintu
awal penegakan hukum pidana Pemilu terpadu (electoral criminal
justice system) bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Dampak yang
ditimbulkan oleh mandulnya ketentuan pidana dalam Pasal 116 ayat
(4) UU 32/2004 tersebut, pelanggaran pidana yang dilakukan oleh
pejabat yang dimaksud Pasal 80, pada akhirnya menjadi perkara
hukum di Mahkamah Konstitusi.
Anehnya, ketika UU 32/2004 diubah lagi dengan UU
12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 116
ayat (4) UU 32/2004 tidak pernah diubah. Tentu saja, fakta ini
menimbulkan kesan, seolah-olah pembentuk undang-undang
sengaja membiarkan kekeliruan tersebut berlanjut.
Pembiaran yang terjadi selama bertahun-tahun ini sekaligus
seperti memberikan kekebalan hukum kepada pejabat negara
pelaku pelanggaran pidana pemilu. Sebab, sepanjang ketentuan
tersebut belum diubah, tidak ada sanksi pidana yang bisa dijatuhkan
atas perbuatannya. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip
persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Berdasarkan kekeliruan rujukan tersebut, Pemohon
kemudian mengajukan pengujian konstitusional frasa
”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83” dalam Pasal 116 ayat
(4) UU 32/2004. Pemohon menilai, frasa tersebut bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1),
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Kekeliruan tersebut tampak kelas dan nyata. Karena itu,
Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terbukti dan
beralasan menurut hukum. Dalam amar putusannya, Mahkamah
menyatakan frasa ”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83”
dalam Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 harus dibaca “sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80”.
Putusan itu sekaligus menegaskan sikap Mahkamah tentang
prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal. Prinsip
tersebut menyatakan, “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh
penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak
seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran
yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere
potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun
pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam
perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan
prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.***
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SUARA PEMBACA

Gedung MK Jadi Tempat Tamasya
Terus terang, saya sebagai masyarakat awam tidak terlalu
mengenal Mahkamah Konstitusi (MK) lebih dalam. Hal-hal yang
saya ketahui tentang MK hanya saya dapat dari media massa. Dari
pemberitaan-pemberitaan di media, kesan yang saya tangkap MK
adalah lembaga peradilan yang memperjuangkan hak rakyat,
terlepas dengan pro kontra terhadap putusan MK selanjutnya.
Kesan baik yang saya dapat menjadi semakin baik lagi
ketika saya tidak sengaja “terdampar” di Gedung MK. Bahkan,
sebagai warga Jakarta, saya baru tahu letak Gedung MK ternyata
tidak jauh dari Tugu Monumen Nasional (Monas). Namun, ketika
saya melihat Gedung MK untuk pertama kalinya itu saya ragu
kalau itu benar-benar Gedung MK yang terkenal tegas dengan
keputusan-keputusannya.
Satu-satunya yang menguatkan saya kalau itu Gedung
MK adalah tulisan “Mahkamah Konstitusi” yang terletak di

bagian atas Gedung MK. Hal-hal lain yang saya lihat sekilas
sama sekali tidak menunjukkan kalau itu adalah gedung lembaga
peradilan. Bagaimana tidak, di halaman Gedung MK banyak
sekali orang-orang yang sedang berduduk-duduk santai. Bahkan
beberapa di antaranya sedang makan atau minum. Tidak sedikit
juga yang mengabadikan momen saat itu dengan berfoto. Yang
mengherankan lagi, tukang foto keliling sampai tukang kopi
keliling seperti mencari makan di Gedung MK itu.
Melihat pemandangan itu saya merasa MK benar-benar
lembaga peradilan yang dekat dengan rakyat. Pemandangan
seperti yang saya lihat tadi tidak akan mungkin terjadi di
gedung-gedung lembaga pemerintah lainnya. Yang ada kalau kita
“tamasya” seperti ini di gedung pemerintahan lain kita pasti sudah
diusir.
Salut untuk MK! Tetap dekat dengan rakyat!

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
4
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Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover
buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat
honorarium.

Konstitusi maya

www.bawaslu.go.id

Lembaga Independen Pengawas Pemilu

M
www.kpu.go.id

Lembaga Perencana dan Penyelenggara
Pemilu

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga
penyelenggara Pemilihan Umum. KPU bervisi sebagai
lembaga pelaksana pemilu yang memiliki integritas,
profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi
terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Misinya
membangun
lembaga
penyelenggara
Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan
kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. KPU
menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
KPU juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; melayani
dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara
adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum
secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk
berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya
cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
Untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai
tugas kewenangan merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan
Pemilihan Umum; menerima, serta meneliti dan menetapkan partaipartai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
Selain itu, KPU juga membentuk Panitia Pemilihan Indonesia
yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan
Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat
Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; menetapkan
jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah
pemilihan; menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua
daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; mengumpulkan
dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
Anggota KPU periode 2012-2017 yang baru dilantik
kemarin adalah Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman,
Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis
Gumay, dan Juri Ardiantoro.

embicarakan penyelenggaraan pemilihan umum
(pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak
membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas
Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam
bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undangundang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga
pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi
disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut
Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut
Panwas Pemilu Kecamatan.
Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk
sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai
dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik.
Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia.
Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan
tahapan pemilu,menerima pengaduan, serta menangani kasuskasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.
Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal
lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru
muncul pada Pemilu 1982. Pembentukan Panwaslak Pemilu
pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya
pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan
oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.
Lembaga Nasional yang memiliki tupoksi pengawasan pemilu
adalah Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum. Namun, saat ini,
UU tersebut direvisi menjadi UU 15/2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum. Dengan UU ini, maka Bawaslu memiliki
kedudukan setara seperti KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan
Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai
kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi
anggota partai politik.
Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung
oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin
oleh Kepala Sekretariat (dalam proses berubah menjadi
kesekjenan/sekretaris jenderal). Sekretariat Bawaslu dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49
tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan
dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Sekretariat
Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan
masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
Sub Bagian.
Anggota Bawaslu periode 2012-2017 yang baru dilantik
Presiden kemarin adalah Dr. Muhammad, Nasrullah, Endang
Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak.
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OPINI

Perlunya Pendidikan Hukum Dasar
Oleh Satrio Wahono
Sosiolog dan Magister Filsafat UI

G

eram! Itulah kesan yang terlintas
saat membaca deretan berita dugaan
penyimpangan penanganan kasus hukum
oleh para penegak hukum. Mulai dari
kasus Roli dan Wandi (20), dua orang penyadap
karet yang dimasukkan ke dalam penjara atas dasar
pengakuan yang dipancing oleh penyiksaan; kasus
AAL anak remaja yang diseret ke pengadilan karena
mencuri sandal jepit; hingga kasus gantung dirinya dua
tersangka bocah pencuri kotak amal mesjid di Sumatra
Barat yang ternyata kematian itu diduga direkayasa
oleh oknum polisi.
T
a
k
pelak
timbunan
demi
timbunan
penyalahgunaan
kekuasaan
seperti
itu membuat dada
masyarakat
sesak
dengan
kekesalan.
Akan tetapi, mengutuk
institusi
kepolisian
dan kejaksaan seraya
mendesak pembubaran
kedua lembaga tersebut
tentu kontraproduktif.
Yang lebih diperlukan
adalah
mencari
solusi konkret bagi
cara
meminimalkan
kesewenang-wenangan dari oknum aparat penegak
hukum.
Memperkuat Melek Hukum
Satu hal pasti, kesewenang-wenangan terjadi
jika terdapat ketidaksetaraan hubungan antara dua
pihak. Maksudnya, pihak yang melakukan kesewenangwenangan tentulah pihak yang hubungannya berada di
atas pihak yang mengalami kesewenang-wenangan.
Dengan kata lain, kesewenang-wenangan aparat
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penegak hukum terjadi karena masyarakat sipil (civil
society) berada di posisi yang lemah hukum.
Posisi lemah hukum di sini adalah kurangnya
pemahaman hukum serta lemahnya budaya hukum
masyarakat. Pendek kata, karena sebagian besar
masyarakat kita belum melek hukum. Padahal, dalam
suatu sistem politik yang demokratis, penghormatan
terhadap rule of law merupakan salah satu pilar
utamanya. Artinya, sebuah negara demokratis juga
meniscayakan sebuah masyarakat yang melek hukum,
patuh hukum, dan menggunakan saluran-saluran
hukum
untuk
memecahkan
segala konflik.
Maka itu, cara
mengendalikan
p o t e n s i
kesewenangw e n a n g a n
oknum
aparat
adalah
dengan
menjadikan
masyarakat
berada di posisi
yang lebih setara
lewat
metodemetode jitu dalam
memperkuat
serta budaya hukum

kondisi melek hukum
masyarakat.
Lantas, apa metode yang pas untuk itu? Salah
satunya, memberikan pembekalan pengetahuan hukum
terhadap masyarakat sejak dini. Nah, mengingat
subyek hukum adalah orang yang sudah akil balig
alias mulai dari 17 tahun, berarti pengetahuan hukum
harus diajarkan sedari kelompok usia tersebut. Lebih
mengerucut lagi, pembekalan hukum mesti dimulai
sejak dari tingkat sekolah menengah umum (SMU)
alih-alih di tingkat perguruan tinggi seperti sekarang

ini, yang itu pun hanya di jurusan ilmu sosial dan
hukum.
Pengetahuan hukum di sini tentu bukan materi
kognitif atau hafalan mati yang berisikan teori-teori
dan definisi-definisi abstrak semata. Sebaliknya,
pengetahuan hukum yang diajarkan mesti memberikan
penekanan pada aspek konkret dan praktisnya. Sebagai
contoh, siswa mesti diinformasikan mengenai hakhak dasar mereka, termasuk hak hukum dasar mereka,
sebagai warga negara. Selain itu, siswa dapat dibekali
dengan pengalaman langsung melihat para penegak
hukum beracara di pengadilan.
Tak kalah penting, siswa harus diperlengkapi
dengan piranti nyata yang berguna ketika menghadapi
permasalahan hukum konkret. Misalnya, siswa dapat
diberikan nomor hotline LBH-LBH daerah untuk
mendapatkan bantuan hukum gratis (pro bono).
Tambahan lagi, siswa bisa diajari tata cara mengadu
permasalahan hukum mereka ke LBH, aparat penegak
hukum atau komisi-komisi negara terkait hukum seperti
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas), Komnas HAM, dan lain sebagainya.
Metodenya bisa berupa kunjungan langsung ke
komisi-komisi terkait untuk mendapatkan penyuluhan
langsung dari para pejabat komisi yang dimaksud.
Dengan begini, jika mereka nanti atau di kemudian hari
mengalami permasalahan hukum, mereka tidak perlu
merasa takut lagi berhadapan dengan aparat penegak
hukum. Sebaliknya, mereka bisa tampil percaya diri,
mandiri, serta tahu apa yang harus mereka perbuat
tatkala terbelit persoalan hukum.
Level Praktis
Di sisi lain, mengingat tujuan dari pendidikan
hukum tingkat dasar ini adalah untuk meningkatkan

budaya hukum dan kondisi melek hukum masyarakat
sipil, seyogianya pendidikan hukum dasar ini tidak
dijadikan mata ajar yang harus diberikan nilai.
Perlakukan saja mata ajar pendidikan hukum dasar
ini seperti mata ajar Bimbingan Penyuluhan atau
Konseling (BP atau BK), yang juga bukan mata ajar
yang harus dinilai. Sebab, memasukkan unsur penilaian
kuantitatif dalam mata ajar Pendidikan Hukum Dasar
hanya akan menjadikannya beban tambahan bagi siswa
yang merasa harus menghindari nilai rapor merah untuk
pelajaran tersebut.
Tambahan lagi, pencangkokan mata ajar
Pendidikan Hukum Dasar di tingkat SMU juga punya
manfaat lain. Yaitu, karena pendidikan hukum ini
meniscayakan keberadaan guru atau pengajar yang
memiliki latar belakang hukum, dimasukkannya mata
ajar Pendidikan Hukum Dasar akan memberdayakan
para sarjana hukum yang belum atau tidak terserap ke
dalam bidang-bidang terkait hukum. Alhasil, langkah ini
akan menciptakan multiplier effect berupa terciptanya
lapangan kerja di bidang pendidikan bagi para sarjana
hukum.
Terakhir, keberadaan Pendidikan Hukum Dasar
ini akan menjadi peranti yang tepat untuk mendukung
implementasi Undang-Undang (UU) Bantuan Hukum
yang baru saja disahkan DPR.
Jadi, sudahlah cukup bagi masyarakat merasa
jengah dengan tingkah polah sebagian oknum aparat
penegak hukum yang pongah. Deretan berbagai kasus
hitam dalam catatan hukum kita seyogianya menjadi
momentum berharga bagi kita semua untuk memulai
ikhtiar konkret memutus rantai kesewenang-wenangan
tersebut. Yakni, dengan meningkatkan kondisi melek
hukum masyarakat lewat pengajaran Pendidikan
Hukum Dasar sedari tingkat SMU. Semoga terwujud!
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MK Koreksi Pasal
Salah Rujuk

Pemohon Prinsipal
Heriyanto tampak
mengacungkan jempol
sebagai ungkapan
perasaan puas atas
Putusan Majelis Hakim
terkait Pengujian UU
tentang Pemerintah
Daerah, Selasa (1/5), di
Ruang Sidang Pleno MK.

A

pa jadinya kalau sebuah pasal dalam
undang-undang salah rujuk? Tentu hal ini
bukanlah hal remeh yang dengan mudah
kita kesampingkan. Apalagi, ketentuan
dalam pasal tersebut mengatur tentang pemidanaan
terhadap para pejabat yang melakukan pelanggaran
dalam gelaran pemilihan umum kepala daerah. Karena
akhirnya, pasal salah rujuk tersebut tak kunjung bisa
diterapkan.
Hal itulah yang terungkap saat Mahkamah
Konstitusi memeriksa dan mengadili Perkara No.
17/PUU-X/2012. Dalam putusannya, Mahkamah
menyatakan bahwa Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terbukti salah rujuk. “Pokok permohonan beralasan
menurut hukum,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD saat membacakan konklusi putusan,
Selasa (1/5) di ruang sidang Pleno MK.
Pasal 116 ayat (4) UU Pemda itu menyatakan,
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“Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan
fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang
dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling
lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling
banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.
Menurut Mahkamah, semestinya pasal 116 ayat
(4) UU Pemda itu merujuk pada Pasal 80, bukan Pasal
83. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83”
dalam rumusan tersebut seharusnya mengacu pada
pengaturan tentang pelanggaran pemilihan Umum
Kepala Daerah dan pejabat-pejabat lainnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 80, dan bukan mengenai dana
kampanye pasangan calon Pemilukada.
“Untuk menghilangkan ketidakpastian hukum
yang terkandung dalam norma karena terjadinya
kesalahan dalam merujuk pasal, Mahkamah perlu

memberikan kepastian hukum guna menegakkan
keadilan dengan menyatakan bahwa frasa
‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83’ dalam Pasal
116 ayat (4) UU 32/2004 harus dibaca ‘sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80’,” tulis Mahkamah dalam
pertimbangan hukumnya.
***
Sebelumnya, Pemohon Prinsipal Heriyanto,
yang sehari-harinya sebagai Tim Asisten Badan
Pengawas Pemilu menggugat pasal salah rujuk tersebut
ke Mahkamah Konstitusi. Perkara ini didaftar ke MK
berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan
Nomor 47/PAN.MK/2012 bertanggal 27 Januari
2012.
Dalam permohonannya, Heriyanto menyatakan
bahwa pemberlakuan Pasal 116 ayat (4) UU Pemda,
sepanjang frasa “sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83”, berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum yang menyebabkan Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) di seluruh Indonesia kebingungan dalam
proses untuk menindaklanjuti pelanggaran Pemilukada
yang dilakukan pejabat negara, pejabat struktural, dan
pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan kepala
desa yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon dalam masa kampanye, yang nyata-nyata
dilarang di dalam Pasal 80 UU Pemda.
“Panwaslu tidak dapat menegakkan aturan hukum
yang disebabkan aturan yang salah rujuk sehingga
keberadaan norma tersebut telah menciderai salah satu
prinsip negara hukum yaitu prinsip kepastian hukum
yang adil sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ungkapnya. “
Di samping itu telah menimbulkan dampak kerugian
publik yang sangat besar diakibatkan tindakan dan/
atau keputusan dari pejabat negara, pejabat struktral,
dan pejabat fungsional yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon, namun tidak
bisa dijerat sanksi pidana.”
Selain itu, menurutnya, karena pasal tersebut
tidak dapat dilaksanakan, sehingga menyebabkan
adanya perlakuan berbeda di depan hukum. Oleh
karena itulah dia menguji ketentuan tersebut dengan
batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal
28G ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945.
Kondisi seperti itu, kata dia, apabila dibiarkan,
sama saja membiarkan pencideraan demokrasi
berlangsung terus menerus dan berlanjut. “Yang
tentu saja dapat juga dapat menimbulkan kerugian
hak konstitusional Pemohon sebagai penduduk yang

memenuhi syarat sebagai pemilih untuk secara bebas
memilih di dalam Pemilu kepala daerah dan wakil
kepala daerah,” tegasnya.
Dengan kata lain, Pasal 116 ayat (4) itu telah
memberikan perlakukan yang spesial di hadapan
hukum bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan
pejabat fungsional ketika melakukan pidana pemilu.
Sebab, masyarakat sebagai pelapor atau Panwaslu yang
menemukan adanya pelanggaran dari pejabat negara
yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon, tidak bisa mendapatkan kepastian hukum karena
laporannya tidak dapat ditindaklanjuti, dan tidak bisa
mendapatkan keadilan, sehingga pasal tersebut juga
menjadi tidak bermanfaat untuk diterapkan.
“Padahal apabila seandainya Panwaslukada
dan aparat penegak hukum dapat memproses dan
menindaklanjuti pelanggaran dari pejabat negara,
pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri
yang menguntungkan salah satu pasangan calon,
maka Mahkamah Konstitusi tidak perlu kerepotan
dalam memeriksa pelanggaran tersebut karena sudah
diselesaikan sejak dini oleh pranata hukum yang ada.
Banyak munculnya pelanggaran tersebut di sidang
Mahkamah Konstitusi dikarenakan pelanggaran
tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pranata hukum
yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Serta terhadap pelaku tidak adanya ancaman sanksi
pidana yang dapat dikenakan serta tidak bisa diadili,”
ujar Pemohon.
Pemohon menjabarkan, seringkali terdapat
tindakan dan/atau keputusan dari pejabat negara yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon, menggunakan cara-cara yang intimidatif dan
menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk bebas
memilih namun tindakan tersebut tidak bisa dikenakan
sanksi pidana dan diadili sebagaimana terungkap di
persidangan MK selama ini. Setidaknya, kasus-kasus
terkait hal itu dapat ditemukan pada beberapa perkara
yang disidangkan di MK.
Bahkan parahnya lagi, menurut Pemohon,
walaupun MK sudah memutuskan Pemilukada diulang,
namun pelanggaran pidana dari pejabat negara, pejabat
struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri
dan kepala desa yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon tetap saja tidak bisa diproses
dan dijerat. “Dikarenakan Pasal 116 ayat (4) UU
32/2004 salah rujuk,” tutur Pemohon.
Pernyataan tersebut pun kemudian dibenarkan
oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Bambang Eka
Cahya Widodo yang bertindak sebagai ahli yang
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Ahli dari Pemohon,
Ketua Badan Pengawas
Pemilu Bambang Eka
Cahya Widodo sedang
memberikan keterangan
dalam sidang Mendengrkan
Keterangan Ahli, Rabu (4/4)
di Ruang Sidang Pleno MK.
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dihadirkan oleh Pemohon dalam sidang pembuktian,
Rabu (4/4). “Bahwa substansi isi dari Pasal 116
ayat (4) UU 32/2004 lebih tepat apabila merujuk
kepada Pasal 80 UU 32/2004,” paparnya. “Sehingga
tindakan pejabat negara, pejabat struktural, dan
fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanye dapat dikenakan sanksi
pidana sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu
kepala daerah dan wakil kepala daerah”.
Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya, dalam
hal ini Bawaslu, telah berinisiatif untuk mencoba
menyelesaikan persoalan ini dengan cara mengirim
surat kepada Menteri Sekretaris Negara tentang adanya
permasalahan ketidaksesuaian dalam pengaturan
Pasal 116 ayat (4) UU Pemda. Namun sayangnya,
hingga perkara ini masuk ke MK surat tersebut
belum juga dijawab. “Badan Pengawas Pemilu telah
menyampaikan hal tersebut melalui surat Nomor
402/Bawaslu/VI/2010, perihal Permohonan Salinan
Otentik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, tertanggal 8 Juni 2010,”
jelasnya.
Selain melalui surat, menurut Bambang, Bawaslu
juga sempat menanyakan langsung perihal ini kepada
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Kementerian Sekretaris Negara secara informal,
dan didapatkan bahwa naskah asli UU Pemda persis
seperti itu adanya. “Bukan kekeliruan pengetikan saat
penggandaan.”
Di samping itu, upaya lain juga telah ditempuh
oleh Bawaslu. Yakni pada 26–28 Maret 2012 di Hotel
Millennium, kata Bambang, melalui Rapat Kerja Sentra
Gakkumdu yang diikuti oleh Panwaslu Kabupaten dan
Provinsi, Kepolisian, dan Kejaksaan telah dihasilkan
rekomendasi akhir dengan kesepakatan bahwa Pasal
116 ayat (4) UU UU Pemda salah rujukan, sehingga
unsur pasal itu tidak dapat terpenuhi.
Ahli lainnya yang dihadirkan Pemohon, Anggota
Bawaslu Wirdyaningsih, menambahkan, satusatunya langkah yang bisa dilakukan Panwaslu dalam
menegakkan Pasal 80 UU Pemda tersebut adalah
menindaklanjuti dengan pelanggaran administrasi
yang diteruskan kepada instansi yang berwenang.
“Namun sanksi atas pelanggaran administrasi ini juga
tidak dapat maksimal karena proses dijalankan secara
lambat dan mengindikasikan ketidaknetralan dalam
menanggapi rekomendasi dari Pengawas Pemilu,”
jelasnya.
Sedangkan ahli Wahidah Suaib, menuturkan,
selain persoalan-persoalan tersebut ketentuan itu juga

memiliki kekurangan. Salah satunya adalah, aturan
ini hanya berlaku pada masa kampanye. Padahal
menurutnya, praktik pelanggaran terjadi di semua
tahapan, bahkan sejak tahapan penyusunan Daftar
Pemilih Tetap.
Memang Salah Rujuk
Menanggapi persoalan ini, pihak Pemerintah
pun tidak membantah dalil Pemohon secara tegas.
Malah, dalam tanggapannya, Pemerintah terkesan
membenarkan dalil Pemohon. Menurut Pemerintah,
apabila dilihat dari konstruksinya, sudah seharusnya
larangan yang dimaksud dalam Pasal 80 paralel dengan
sistem sanksi yang termuat pada Pasal 116 ayat (4)

UU Pemda. “Konstruksi ini diperlukan agar norma a
quo dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat
kebutuhan untuk mengatur dengan menempatkan
larangan dengan sistem sanksinya secara paralel,”
papar Pemerintah dalam jawaban tertulisnya.
Dalam petitum jawabannya pun Pemerintah
meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan
bahwa pasal yang diuji tersebut tetap berlaku dengan
syarat merujuk pada Pasal 80. “Setidak-setidaknya
menyatakan ketentuan pasal a quo tetap sesuai dengan
Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang rujukannya
dimaknai sebagai Pasal 80 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,” tulis
Pemerintah dalam Petitumnya. (Dodi)

Bunyi Pasal 80 dan Pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Pasal 80
Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikah salah satu pasangan
calon selama masa kampanye.
Pasal 83
(1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
a.
pasangan calon;
b.
partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
c.
sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan
perseorangan dan/atau badaa hukum swasta.
(2) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud
didaftarkan kepada KPUD.
(3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan
dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta
dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang
secara langsung untuk kegiatan kampanye.
(5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan
ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi
sumbangan.
(6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5)
disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa
kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
(7) KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap
pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah
menerima laporan dari pasangan calon.
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PUU Pileg

PNS Mundur karena Jadi Calon DPD
Konstitusional
Ekspresi Pemohon Nomor Perkara 45/PUUVIII/2010, saat MK menolak Permohonan
dalam pengujian UU No. 10 tahun 2008 tentang
Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
dalam Pasal 12 huruf k, pada Selasa (1/5) sore, di
Ruang Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi memutus
kan bahwa kewajiban meng
undurkan diri bagi Pegawai
Negeri Sipil yang akan ikut
pemilihan anggota Dewan Perwakilan
Daerah bukanlah pelanggaran hak konstitusional. “Keharusan mengundurkan diri
itu bukanlah mengurangi hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 melainkan merupakan konsekuensi yuridis dari pilihan yang bersangkutan untuk berpindah
dari birokrasi pemerintahan ke dalam jabatan politik yaitu untuk menjadi anggota
DPD,” tegas Mahkamah dalam putusan
No. 45/PUU-VIII/2010, yang dibacakan
pada Selasa (1/5) sore, di Ruang Sidang
Pleno MK.
Pengujian Pasal 12 huruf k berikut
Penjelasannya dan Pasal 67 ayat (2) huruf
h Undang-Undang No. 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ini dimohonkan oleh Muhammad
Abduh Zen. Dalam permohonannya,
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dia mengaggap ketentuan tersebut ber
tentangan dengan hak persamaan
kedudukan di depan hukum (equality
before the law) sebagaimana diatur dalam
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
Menurut Mahkamah, keharusan
bagi PNS untuk mengundurkan diri jika
mencalonkan diri dalam pemilihan anggota
DPD bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu
perspektif pembatasan hak asasi dengan
UU dan perspektif sebagai kewajiban
hukum. Dari perspektif pembatasan HAM,
keharusan mengundurkan diri tersebut
merupakan pembatasan HAM berdasarkan
undang-undang sesuai dengan ketentuan
Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yakni bahwa
HAM dapat dibatasi dengan UndangUndang.
“Ketika seseorang telah memilih
untuk menjadi PNS maka dia telah
mengikatkan diri dalam ketentuanketentuan yang mengatur birokrasi
pemerintahan, sehingga pada saat
mendaftarkan diri untuk menjadi calon
dalam jabatan politik yang diperebutkan

melalui mekanisme pemilihan umum,
dalam hal ini sebagai calon anggota DPD,
maka Undang-Undang dapat menentukan
syarat-syarat yang di antaranya dapat
membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai
dengan sistem politik dan ketatanegaraan
yang berlaku pada saat ini,” tegas
Mahkamah.
Dari perspektif kewajiban, sambung
Mahkamah, keharusan mengundurkan diri
sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan
pembatasan HAM karena tidak ada
HAM yang dikurangi dalam konteks ini,
melainkan sebagai konsekuensi yuridis
atas pilihannya sendiri untuk masuk ke
arena pemilihan jabatan politik, sehingga
wajib mengundurkan diri dari PNS guna
mematuhi peraturan perundang-undangan
di bidang birokrasi pemerintahan.
Oleh
karena
itu,
menurut
Mahkamah, perspektif yang manapun
dari dua perspektif itu yang akan
dipergunakan dalam perkara ini, maka
kewajiban mengundurkan diri menurut
undang-undang bagi PNS yang akan ikut
pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah
pelanggaran hak konstitusional.
Akhirnya, Mahkamah menyatakan
bahwa Pokok permohonan Pemohon tidak
terbukti menurut hukum. “Menyatakan
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD. (Dodi/mh)

PUU KUHAP

Hak Banding Putusan Praperadilan SP3
Inkonstitusional

Tampak beberapa kuasa hukum Pemohon hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Selasa (1/5). Pemohon
dalam perkara No. 65/PUU-VIII/2010 mengajukan pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 83 ayat (1) dan Ayat (2).

M

ahkamah Konstitusi menyata
kan Pasal 83 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) bertentangan dengan konstitusi.
Pasal ini berbunyi: “Dikecualikan dari
ketentuan ayat (1) adalah putusan
praperadilan yang menetapkan tidak
sahnya penghentian penyidikan atau
penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan
putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam
daerah hukum yang bersangkutan.”
Sedangkan Pasal 83 ayat (1) KUHAPnya
menyatakan,“Terhadap
putusan
praperadilan dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan
Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.”
Demikian hal itu dinyatakan oleh
Mahkamah dalam putusan Perkara No.
65/PUU-IX/2011. Perkara ini dimohonkan
oleh Tjetje Iskandar seorang Pegawai
Negeri Sipil (Anggota Polri). Menurut

Mahkamah, pokok permohonan Pemohon
terbukti secara hukum. “Dalil Pemohon
beralasan menurut hukum untuk sebagian,”
ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD, Selasa (1/5) di Ruang Sidang
Pleno MK.
Menurut Mahkamah, Pasal 83 ayat
(2) KUHAP tersebut bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945 karena tidak mempersamakan
kedudukan warga negara di dalam hukum
dan pemerintahan serta tidak memberikan
kepastian hukum yang adil.
Dengan kata lain, lanjut Mahkamah,
pasal yang diuji tersebut memperlakukan
secara berbeda antara tersangka/terdakwa
di satu pihak dan penyidik serta penuntut
umum di pihak lain dalam melakukan
upaya hukum banding terhadap putusan
praperadilan. Ketentuan demikian tidak
sesuai dengan filosofi diadakannya
lembaga praperadilan yang justru

Humas MK/Ganie

menjamin hak-hak tersangka/terdakwa
sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai manusia.
Menurut Mahkamah, oleh karena
filosofi diadakannya lembaga praperadilan
sebagai peradilan yang cepat, untuk
memberikan perlakuan yang sama terhadap
tersangka/terdakwa dan penyidik serta
penuntut umum maka yang dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 adalah
pemberian hak banding kepada penyidik
dan penuntut umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP.
“Dengan meniadakan hak banding
kepada kedua pihak dimaksud maka
pengujian konstitusionalitas Pasal 83
ayat (2) KUHAP beralasan menurut
hukum, sedangkan permohonan Pemohon
mengenai pengujian konstitusionalitas
Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan
menurut hukum,” tegas Mahkamah. (Dodi/
mh)
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RUANG SIDANG

PUU Sisdiknas

Tak Ada Kerugian Konstitusional,
Permohonan Tidak Dapat Diterima
Kuasa Hukum Pemohon
Kriya Amansyah sedang
mendengarkan pembacaan
Putusan dalam Pengujian UU
tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas), Rabu
(16/5).

Humas MK/Ganie

M

ahkamah Konstitusi menyata
kan permohonan Perkara
No. 14/PUU-IX/2011 yang
diajukan oleh Andi Mad
dusila tidak dapat diterima. Hal ini
sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah
dalam sidang pembacaan putusan,
Rabu (16/5) di ruang sidang Pleno MK.
“Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” ucap Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Mahkamah berpendapat, Pemohon
tidak mengalami kerugian konstitusional
akibat berlakunya Pasal 61 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. “Karena pasal a
quo normanya telah menjamin kepastian
hukum yang adil terhadap setiap orang
yang telah dinyatakan lulus dan memiliki
kompetensi tertentu,” ujar Mahkamah.
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“Dengan demikian, permohonan Pemohon
tidak terkait dengan konstitusionalitas
norma dalam pasal a quo”.
Menurut Mahkamah, permohonan
Pemohon bukanlah kerugian sebagai
mana yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
“Menimbang bahwa oleh karena hak
konstitusional Pemohon tidak dirugikan
oleh berlakunya Pasal 61 ayat (1) UU No.
20/2003, maka Pemohon tidak mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo,” tegas
Mahkamah.
Sebelumnya, Pemohon merasa telah

dirugikan dengan berlakunya Pasal 61
ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan,
”Sertifikat berbentuk Ijazah dan sertifikat
kompetensi”, yang menurut Pemohon telah
merugikan hak konstitusional Pemohon
yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945.
Pemohon beralasan bahwa penerbit
an Surat Keterangan Pernah Sekolah
yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri
Unggulan Monginsidi berdasarkan Pasal
61 ayat (1) UU Sisdiknas yang digunakan
oleh Ichsan Yasin Limpo untuk mendaftar
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Calon Bupati Kabupaten Gowa tidak
ada aturannya, dan hal tersebut telah
mempersamakan ijazah/surat tanda tamat
belajar yang dimiliki oleh Pemohon.
(Dodi/mh)

PUU KUHAP, Kekuasaan Kehakiman dan MA

Pemohon Perkarakan Peninjauan Kembali
Usulan dilakukan eksaminasi
putusan sebelum sidang
peninjauan kembali - pada
sidang PUU KUHAP, Kekuasaan
Kehakiman dan MA yang
berlangsung Senin (28/5).

Humas MK/

P

asal terkait peninjauan kembali
diuji lagi ke Mahkamah Kons
titusi. Pemohon kali ini adalah I
Made Sudana, pensiunan pegawai
negeri sipil. Sidang pendahuluan digelar
secara jarak jauh dengan menggunakan
fasilitas video conference di Universitas
Udayana, Bali pada Senin (28/5) di Ruang
Sidang Pleno MK.
Dalam permohonannya, Sudana
menguji Pasal 268 ayat (3) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), Pasal 23 ayat
(2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal
66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.
Sudana mengungkapkan, tidak
adanya upaya hukum terhadap putusan
peninjauan kembali telah merugikannya.
“Membawa pengaruh negatif dalam
penegakan hukum atas putusan dalam
tingkat peninjauan kembali yang ada
indikasi terjadi penyalahgunaan hukum,”
ujarnya.

Di samping itu, menurut dia, dalam
sidang peninjauan kembali kurang tepat
jika hanya disidangkan oleh Majelis yang
seluruh anggotanya dari Mahkamah Agung.
“Sebab telah menjadi perbincangan yang
negatif di masyarakat sebab yang terlibat
dalam perkara tersebut bisa menghubungi
anggota/ketua majelisnya bahkan Ketua
Mahkamah Agung untuk menyampaikan
keinginannya,” tuturnya. “Walaupun
dalam tata tertib di Mahkamah Agung
telah diatur pihak yang berperkara tidak
boleh menghadap atau menemui anggota
majelis.”
Oleh karena itu, dalam permohonan
tertulisnya, ia pun kemudian meminta
kepada Mahkamah untuk merumuskan
aturan yang pada intinya menyatakan
bahwa komposisi hakim terdiri dari
anggota Mahkamah Agung, anggota
komisi konstitusi, anggota komisi yudisial,
dan dua orang anggota profesional dari
kalangan ahli hukum yakni Fakultas
Hukum senior dan ada advokat senior.
Selain itu, dia juga mengusulkan

untuk dilakukan eksaminasi putusan
sebelum dilakukan sidang peninjauan
kembali. “Terlebih dahulu permohonan
tersebut dieksaminasi atau diadakan bedah
perkara oleh suatu susunan Majelis yang
akan mengadakan eksaminasi tersebut yang
anggotanya juga dari unsur-unsur tersebut di
atas tetapi orangnya berbeda,” paparnya.
Setelah mendengarkan pokok-pokok
permohonan, Panel Hakim Konstitusi
yang terdiri dari Hakim Konstitusi Anwar
Usman (Ketua), Hakim Konstitusi Akil
Mochtar, dan Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva, selanjutnya memberikan beberapa
saran dan nasihat kepada Pemohon.
Pada dasarnya, menurut para Hakim,
permohonan Pemohon masih perlu
banyak perbaikan. “Rombak total,” saran
Hamdan.
Bahkan, Akil Mochtar memberikan
ungkapan yang cukup pedas kepada
Pemohon. “Permohonannya panjang tapi
isinya tidak jelas,” tegasnya. “Petitum
Pemohon tidak ada kaitannya dengan
kewenangan Mahkamah.” (Dodi/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Pengadilan Pajak

“Ne Bis in Idem”, Permohonan Tidak Diterima
Para Pemohon (ki-ka)Agus
Subagio dan Boy Maxwani
(Asisten) terlihat mengikuti
dengan seksama sidang
putusan No. 23/PUU-X/2012
dalam pengujian UU No.
14/2002 tentang Pengadilan
Pajak, di Ruang Sidang Pleno
MK, Jumat (4/5) pagi.

Humas MK/Ganie

M

ateri Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (UU Peng
adilan Pajak) yang diujikan
Agus Subagio ke Mahkamah Konstitusi
(MK), ternyata telah dua kali diputus
oleh Mahkamah yaitu pada Desember
2004 dan Oktober 2006. Alasan dan dasar
hukum dalam permohonan yang telah
diputus Mahkamah tersebut, sama dengan
permohonan Agus Subagio. Oleh karena
itu, Mahkamah menyatakan permohonan
Agus tidak dapat diterima.
“Amar putusan, mengadili, me
nyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” kata Ketua Pleno Hakim
Konstitusi Moh. Mahfud MD saat
membacakan putusan Nomor 23/PUUX/2012 dalam persidangan yang digelar
di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (4/5)
pagi.
Agus Subagio dalam pokok per
mohonannya mengujikan konstitusionalitas
Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak
yang menyatakan,“Selain dari persyaratan
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam
hal Banding diajukan terhadap besarnya
jumlah Pajak yang terutang, Banding
hanya dapat diajukan apabila jumlah yang
terutang dimaksud telah dibayar sebesar
50% (lima puluh persen).” Menurut Agus,
ketentuan tersebut bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1),
Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1), dan
Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
Agus yang berprofesi sebagai
konsultan pajak dan kuasa hukum untuk
beracara di Pengadilan Pajak, merasa
dirugikan oleh Pasal 36 ayat (4) UU
No. 14/2002. Sebab, hak Agus untuk
mengajukan banding terhadap jumlah pajak
terutang dihalangi oleh adanya kewajiban
untuk terlebih dahulu membayar 50% dari
jumlah pajak terutang. Padahal banding
yang diajukan Pemohon justru terhadap
besaran (jumlah) pajak terutang tersebut.
Mahkamah dalam pendapatnya me
nyatakan, Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan
Pajak pernah dimohonkan pengujian

dan telah diputus oleh Mahkamah yaitu
dalam Putusan Nomor 004/PUU-II/2004
bertanggal 13 Desember 2004 yang
amarnya
“Menyatakan
permohonan
Pemohon ditolak”, dan Putusan Nomor
011/PUU-IV/2006 bertanggal 4 Oktober
2006 yang amarnya “Menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard)”.
Menurut Mahkamah, alasan dan dasar
kedua permohonan tersebut adalah sama
dengan permohonan Agus Subagio.
Ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK
menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali,” dan Pasal 60 ayat (2) UU
MK menyatakan, “Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda”. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, permohonan Agus Subagio ne
bis in idem. (Nur Rosihin Ana/mh)

PUU Kepolisian

Tak Miliki "Legal Standing,"
Permohonan MAKI Tidak Diterima
Para Pemohon Boyamin dan Supriyadi melakukan
perbaikan dalam permohonannya saat sidang
perbaikan, Jumat (24/2), di Ruang Pleno Sidang
MK.

Humas MK/Andhini SF

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pembacaan
putusan terhadap beberapa
perkara, Jumat (4/5) pagi.
Salah satu perkara yang juga ikut
dibacakan putusannya yaitu Perkara
No.11/PUU-X/2012 tentang Pengujian
Undang-Undang (PUU) Kepolisian yang
dimohonkan Bonyamin dan Supriyadi
dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
(MAKI). Permohonan Pemohon dinyatakan
tidak dapat diterima karena Pemohon tidak
memiliki legal standing untuk mengajukan
pengujian UU No. 2 Tahun 2002 itu.  
“Amar Putusan. Mengadili, me
nyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima. Demikian diputuskan
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
(RPH) oleh sembilan Hakim Konstitusi,”
ujar Ketua MK, Moh. Mahfud MD, saat
membacakan amar putusan Mahkamah
pada persidangan yang digelar di Ruang
Sidang Pleno, Lantai 2, Gedung MK itu.
Putusan itu diambil setelah
Mahkamah mempertimbangkan dalam
pertimbangan hukum putusan MK bahwa
berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK
beserta penjelasannya dinyatakan yang
dapat mengajukan permohonan PUU
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang
menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh

UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya
suatu UU.
Kemudian, sejak putusan MK No.
006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005
dan Putusan MK No.11/PUU-V/2007
bertanggal 20 September 2007, MK
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana
dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi lima syarat.
Mempertimbangkan keduanya, MK
menilai bahwa Pemohon memang telah
memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1)
UU MK beserta penjelasannya di atas,
yaitu sebagai kelompok perorangan warga
negara yang memiliki kepentingan sama
atau setidaknya posisi yang Pemohon
dalilkan sebagai warga negara pembayar
pajak (taxt payer).
Sedangkan untuk kerugian akibat
berlakunya UU Kepolisian, Pemohon tidak
dapat membuktikan dengan spesifik bahwa
memang mereka mengalami kerugian atau
setidaknya potensial dirugikan. Pemohon
juga dinilai oleh Mahkamah tidak dapat
membuktikan adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya undangundang yang dimohonkan untuk diuji.
Berdasarkan pertimbangan di atas
kemudian Mahkamah menarik sebuah
konklusi. “Konklusi. Berdasarkan penilaian

atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah ber
kesimpulan,
Mahkamah
berwenang
untuk mengadili permohonan Pemohon,
Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo, pokok permohonan
tidak dipertimbangkan,” tukas Mahfud
membacakan konklusi putusan Mahkamah.
Kronologi Persidangan
Pada sidang pertama Pemohon
meminta kepada MK untuk menambah
dua pasal ke dalam UU Kepolisian.
“Kami meminta di dalam UU Kepolisian
ditambahkan dua pasal mengenai
pengaturan administrasi dan manajemen
di kepolisian serta pasal mengenai
pemeriksaan keuangan oleh BPK,”
ujar Bonyamin menyampaikan pokok
permohonannya dengan singkat.
Dalam sidang kedua perkara ini,
Pemohon sempat menyampaikan perbaikan
permohonannya. Kala itu Bonyamin
menggarisbawahi bahwa pihaknya me
rumuskan kembali permohonan Pemohon
yang pada intinya menganggap peraturan
yang menyatakan Kepolisian berada di
bawah kendali Presiden RI bertentang
dengan UUD 1945. Pasalnya, kendali atas
kepolisian tersebut menjadi terlalu luas
dan tidak terkontrol.
“Kami mencoba rumuskan dalam
bentuk perbaikan ini bahwa polisi di
bawah presiden bertentangan dengan UUD
1945. Karena itu menjadi kekuasaan yang
mutlak, sehingga perlu dibatas artinya
ada kekosongan hukum dan diperlukan
pemberlakuan syarat tertentu,” papar
Bonyamin saat itu. (Yusti Nurul Agustin/
mh)

Mei 2012 KONSTITUSI

17

RUANG SIDANG

PUU Pembentukan Kab. Bengkayang

Pernah Diputus, Permohonan Minhad Ryad
Tidak Diterima
Pemohon Minhad Ryad saat menjelaskan
permohonanannya di hadapan Majelis Hakim
Konstitusi pada sidang pendahuluan, Selasa
(28/2/2012), di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya menyatakan per
mohonan Pengujian UU
No. 10/1999 tentang Pem
bentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang dan UU No. 12/2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang - Perkara
No. 18/PUU-X/2012 – tidak dapat diterima. “Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” demikian dibacakan Ketua Pleno
Mahfud MD didampingi para hakim konstitusi lainnya, dalam sidang pembacaan
putusan MK, Selasa (1/5) sore.
Setelah memperhatikan putusan
Mahkamah No. 016/PUU-III/2005, tanggal
19 Oktober 2005, dan dihubungkan
dengan dalil-dalil Pemohon mengenai
konstitusionalitas Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6
ayat (1), Penjelasan Umum alinea kesatu,
Penjelasan umum alinea kedua, Penjelasan
alinea keempat UU No. 12/2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang, Mahkamah
tidak menemukan alasan-alasan hukum yang
berbeda atas pengujian pasal-pasal tersebut.
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Mahkamah mengungkapkan, Pasal
60 UU MK menyatakan, “Terhadap
materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian dalam undang-undang yang
telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali”. Demikian pula
ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005
menyatakan, “Terhadap materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali”.
Oleh karena pasal yang dimohonkan
pengujian sudah pernah diputus dan
tidak ada alasan konstitusionalitas yang
berbeda, maka menurut Mahkamah, per
mohonan tersebut tidak dapat diajukan
kembali.
Dengan demikian, menurut
Mahkamah, karena kerugian yang di
dalilkan dalam permohonan adalah sama
dengan substansi permohonan Nomor
016/PUU-III/2005 yang telah diputus oleh
Mahkamah tanggal 19 Oktober 2005 maka
Pemohon dianggap tidak mempunyai

kedudukan hukum
(legal standing).
“Oleh karena itu pokok permohonan tidak
dipertimbangkan,” pungkas Mahfud.
Seperti diketahui, sejak tahun
1999 hingga kini atau selama 13 tahun
secara terus-menerus Pemohon bernama
Minhad Ryad ini telah memperjuangkan
aspirasi agar Kecamatan Sungai Raya,
Kabupaten Bengkayang digabungkan
ke Kota Singkawang. Tetapi sama sekali
tidak dipedulikan DPRD Bengkayang
dan Bupati Bengkayang. “Mereka
tidak mempedulikan rakyat dan tidak
memiliki  political will,” ungkap Pemohon
dalam permohonannya.
Kondisi tersebut menyebabkan
Pemohon terus menerus menderita
kerugian faktual dan potensial. Menurut
Pemohon, apabila Kecamatan Sungai
Raya digabungkan ke Kabupaten
Pontianak, maka kerugian konstitusional
Pemohon tersebut hilang. (Nano Tresna
Arfana/mh)

PUU Kesehatan

MK Kabulkan Pencabutan
Permohonan
Kuasa hukum para Pemohon
No. 86/PUU-IX/2011, Otong
Satyagraha terlihat menjelaskan
permohonan kliennya di hadapan
Mejelis Hakim Konstitusi, Rabu,
(21/12/2011).

Humas MK/Fitri Yuliana

M

ahkamah Konstitusi me
nyatakan
mengabulkan
pencabutan
permohonan
pengujian materi UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (UU Kesehatan). Pengujian
konstitusionalitas Pasal 115 ayat (1) beserta
penjelasannya dalam UU Kesehatan
ini diajukan oleh Muhidin Sapdiana, A.
Zulvan Kurniawan dkk.
“Menetapkan,
menyatakan:
Mengabulkan pencabutan permohonan
para Pemohon,” kata Ketua Pleno Hakim
Konstitusi Moh. Mahfud MD dalam
persidangan
Pengucapan
Ketetapan

Nomor 86/PUU-IX/2011 di Mahkamah
Konstitusi (MK), Rabu (16/5) siang.
Uji materi UU Kesehatan yang telah
diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan
Nomor 86/PUU-IX/2011 tersebut telah
diproses lebih lanjut oleh MK, yaitu
MK telah menerbitkan Ketetapan Ketua
MK Nomor 645/TAP.MK/2011 tentang
Pembentukan Panel Hakim untuk
melakukan pemeriksaan pendahuluan
terhadap permohonan Nomor 86/PUUIX/2011, bertanggal 8 Desember 2011.
Kemudian
menerbitkan
Ketetapan
Ketua Panel Hakim MK Nomor 647/
TAP.MK/2011 tentang Penetapan Hari

Sidang Pertama untuk pemeriksaan
pendahuluan, bertanggal 21 Desember
2011.
Namun, pada 9 Mei 2012,
Kepaniteraan MK menerima surat dari
para Pemohon. Intinya, para Pemohon
mengajukan pencabutan permohonan
Nomor 86/PUU-IX/2011. Selanjutnya,
Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim
(RPH) pada Selasa, 15 Mei 2012
menetapkan pencabutan permohonan
dengan registrasi Nomor 86/PUU-IX/2011
beralasan menurut hukum. Oleh karena
itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.
(Nur Rosihin Ana/mh)
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Pengujian UU MK

Usia Pensiun Panitera MK Disoal
Pemohon M. Asrun sedang mendengarkan
beberapa nasihat yang disampaikan oleh Mejelis
Hakim Konstitusi, Selasa (1/5).

Humas MK/Andhini SF

M

ahkamah Konstitusi kembali
menyidangkan uji materi
Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi (UU MK) yang
diajukan oleh Andi Muhammad Asrun,
M. Jodi Santoso, Nurul Anifah, Selasa
(1/5). Sidang dengan agenda perbaikan
permohonan untuk Perkara Nomor 34/PUUX/2012, dilaksanakan oleh Panel Hakim
Konstitusi Achmad Sodiki (ketua panel), M.
Akil Mochtar dan Muhammad Alim.
Andi Muhammad Asrun dkk me
ngujikan ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan
“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis
administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”.
Menurut para Pemohon, adanya perbedaan jabatan, batasan usia pensiun bagi

20

KONSTITUSI Mei 2012

panitera dan panitera pengganti di peradilan umum, pengadilan agama, PTUN dengan Mahkamah Konstitusi menimbulkan
ketidakpastian hukum yang dialami Pemohon. UU MK sama sekali tidak menyebutkan batasan usia pensiun panitera dan panitera pengganti. Oleh karena itu menurut
Asrun, batasan usia pensiun bagi panitera
pengganti dan panitera MK juga harus diatur dalam UU MK, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon.
Di hadapan Panel Hakim Konstitusi,
Andi Muhammad Asrun yang selama ini
sering menghiasi persidangan MK dalam
kapasitasnya sebagai kuasa hukum, menyampaikan perbaikan permohonan. Menanggapi perbaikan permohonan, Hakim
Konstitusi Muhammad Alim menasihati
Asrun dkk mengenai batasan usia panitera
di Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan tinggi.
“Di Mahkamah Agung, panitera
adalah hakim tinggi sehingga dia 67 ta-

hun, kalau pengadilan tinggi memang
tidak sederajat dengan Mahkamah Konstitusi, tapi di situ 65 tahun dia kalau panitera
pengadilan tinggi,” kata Alim. Sedangkan
di MK, lanjut Alim, panitera bukan hakim,
tetapi pegawai kepaniteraan. “Di sini (MK)
dalam hal ini Saudara Kasianur (Panitera
MK) itu bukan hakim, dia pegawai kepaniteraan,” terang Alim.
Mendengar nasihat hakim konstitusi
Muhammad Alim, Asrun menunjukkan
perbaikan permohonan secara langsung
(renvoi) mengenai batasan usia untuk panitera dan panitera pengganti. “Saya renvoi
sekarang, Pak. Jadi 65 tahun untuk panitera
dan 62 tahun untuk panitera pengganti,”
kata Asrun. Sebelum mengakhiri persidangan, panel hakim konstitusi mengesahkan
bukti. Asrun dkk. mengajukan bukti P-1
sampai P-12. (Nur Rosihin Ana/mh)

PUU Tipikor

Terpidana Korupsi Ujikan UU Tipikor
Habel Rumbiak selaku kuasa hukum Pemohon,
menjelaskan isi perbaikan permohonannya di
hadapan Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang
perbaikan Pengujian UU Tipikor, Jumat (11/5) pagi.

S

eseorang yang terbukti ber
peran aktif melakukan suatu
tindak pidana korupsi, wajib
hukumnya untuk dihukum
minimal 4 tahun penjara. Sedangkan bagi
seseorang yang terbukti melakukan suatu
tindak pidana, tetapi kualitas perbuatan
dia tidak dalam posisi berperan aktif,
maka tidak selayaknya dia dijatuhi pidana
4 tahun penjara.
“Setidaknya tidak dijatuhkan pidana
4 tahun, tetapi di bawah 4 tahun,” kata
kuasa hukum Pemohon, Habel Rumbiak, di
persidangan Mahkamah Konstitusi (MK),
Jumat (11/5) pagi. Sidang Perkara No. 39/
PUU-X/2012 mengenai PUU Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Pasal
2 ayat (1), diajukan oleh Herlina Koibur.
Herlina Koibur merupakan terpidana
tindak pidana korupsi dengan ancaman
penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp200
juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar,
akan diganti dengan pidana kurungan
selama 2 bulan. Herlina divonis Pengadilan
Negeri Biak dengan hukuman tersebut,
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU
Tipikor yang menyatakan, “Setiap orang

Humas MK/Fitri Yuliana

yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain yang suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp200.000.000.00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Selanjutnya, Herlina mengajukan
Banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura.
Herlina dijatuhi hukuman lebih ringan
yaitu diancam dengan pidana penjara
2 tahun dan denda sebesar Rp200 juta,
dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar akan diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan. Alasan
ancaman pidana 2 tahun lebih ringan
dikarenakan Herlina telah ditunjuk oleh
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Supiori sebagai pelaksana
kegiatan pengembangan produksi per
ikanan, pengembangan budidaya te
ripang, pelatihan pengolahan teripang
dan peningkatan sumber daya nelayan.
Namun dalam perjalanan pelaksanaan
pekerjaan ini, Herlina tidak dilibatkan

secara langsung. Sedangkan uang
Rp3 juta yang diterima Herlina dari
terdakwa lain, merupakan fee setelah
pekerjaan pengadaan speedboad selesai
dilaksanakan.
Menurut Habel Rumbiak, kuasa
hukum Herlina, ketentuan dalam Pasal
2 ayat (1) UU Tipikor yang dijatuhkan
kepada Herlina tidak proporsional dengan
proporsi peran Herlina dalam perkara
tindak pidana korupsi ini. Herlina tidak
keberatan menjalani selama hukuman
yang diterima proporsional dengan peran
atau perbuatan yang dilakukannya. Herlina
berharap mendapatkan keadilan yang
substantif. ”Artinya, sekalipun Pemohon
memang harus dihukum, setidak-tidaknya
dihukum dengan proporsi hukum yang
adil,” kata Habel Rumbiak mendalilkan.
Melalui Habel Rumbiak, Herlina
meminta kepada Mahkamah (petitum)
mengabulkan permohonan. Menyatakan
frasa “pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun” pada Pasal 2 ayat (1) UU
Tipikor adalah konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional). Artinya
konstitusional sepanjang dilaksanakan
sebagai berikut: a. Bagi seseorang
yang didakwa dan terbukti secara
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aktif melakukan tindak pidana yang
dituduhkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU
Tipikor, layak dipidana dengan pidana
penjara minimal 4 tahun penjara; b. Bagi
seseorang yang didakwa dan terbukti
secara aktif melakukan tindak pidana
yang dituduhkan dengan Pasal 2 ayat (1)
UU Tipikor, dapat dipidana penjara di
bawah 4 tahun.
Sidang uji materi UU Tipikor ini
dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva (Ketua Panel), Ahmad
Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman. Hamdan
Zoelva menyarankan Pemohon membaca
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permohonan dan putusan uji materi UU
Tipikor yang pernah diajukan ke MK.
“Sehingga Saudara bisa memperoleh
gambaran apa saja yang sudah pernah
diuji, lalu bagaimana putusan Mahkamah,”
nasihat Hamdan.
Selain itu, lanjut Hamdan, menurut
ketentuan dalam Pasal 60 UU Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dinyatakan, materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian dalam undangundang yang telah diuji, tidak dapat
dimohonkan pengujian kembali. “Kecuali

ada argumentasi-argumentasi yang secara
konstitusional dapat dikategorikan lain
dari batu uji yang pernah dipergunakan,”
lanjut Hamdan menasihati.
Anggota Panel Hakim Konstitusi
Anwar Usman menyarankan Pemohon
lebih mengelaborasi kerugian kons
titusional akibat berlakunya pasal yang
diujikan, dan bukan karena adanya putusan
Mahkamah Agung. “Yang saya baca,
Pemohon lebih menekankan pada putusan
Mahkamah Agung yang merugikan
Pemohon,” nasihat Anwar Usman. (Nur
Rosihin Ana/mh)

PUU Peradilan Agama, PTUN dan Peradilan Umum

Pemohon Uji Ketentuan Tunjangan Hakim
Ajukan Perbaikan
Pemohon Teguh Satya Bhakti, memberikan
keterangan pers kepada wartawan usai sidang
Perbaikan di MK, Selasa (15/5). Sidang ini
mengujikan UU No. 7/1989 tentang Peradilan
Agama.

Humas MK/Ganie

S

idang kedua untuk perkara
Pengujian
Undang-Undang
(PUU) No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama,
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009
tentang Peradilan Umum terhadap UUD
1945 digelar, Selasa (15/5). Sidang perkara
yang dimohonkan oleh seorang hakim di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Semarang, Teguh Satya Bhakti, kali ini
beragendakan perbaikan permohonan.
Teguh menyampaikan sejumlah poin
perbaikan permohonannya di hadapan
Panel Hakim.  
Sidang yang dimulai sekitar pukul
14.30 WIB ini dibuka oleh Ketua Panel
Hakim, Akil Mochtar yang didampingi
Muhammad Alim dan Anwar Usman. Akil
menanyakan, apakah Pemohon melakukan
perbaikan sesuai saran-saran panel hakim
pada sidang sebelumnya.
“Pada sidang yang lalu, panel sudah
memberikan nasihat dan sekarang ada
perbaikan permohonan nggak?” tanya Akil.

Menjawab pertanyaan Akil, Teguh
yang masih tanpa pendampingan dari
seorang kuasa hukum pun mengatakan
bahwa dirinya sudah memperbaiki
permohonannya sesuai saran-saran dari
panel hakim.
“Sebagaimana
saran
yang
disampaikan kepada kami pada sidang
yang pertama, kami menambahkan pada
alasan-alasan permohonan pengujian
uji tafsir ini tentang sejarah kronologi
kedudukan hakim yang berlaku saat ini
merupakan pengaruh praktik pada saat
masa kolonial,” jelas Teguh yang juga
menyatakan ia menambahkan batu uji,
yaitu Pasal 25 dan Pasal 28D UUD 1945 di
samping batu uji yang sudah diujikannya
pada persidangan pertama.
Teguh
juga
membenarkan
pertanyaan Akil tentang perbaikan pada
petitum permohonan Pemohon. Pada
petitum nomor 4, Teguh mengatakan
bahwa segala tunjangan yang menjadi
hak pejabat negara, termasuk Pemohon
sebagai hakim PTUN, harus diatur dalam
peraturan pemerintah.

Sebelum menutup sidang, Akil
menyampaikan bahwa Teguh selaku
Pemohon telah mengirim surat untuk
mengundang Komisi Yudisial (KY) dan
ahli-ahli dalam persidangan selanjutnya
untuk memberikan keterangan. Me
nanggapi datangnya surat Teguh tersebut,
Akil mengatakan hal itu akan dibawa ke
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
dan Teguh tinggal menunggu panggilan
dari MK.
“Sesuai
ketentuan
perundangundangan, kita sahkan bukti Saudara, yaitu
dari P1 sampai P5 berupa Undang-Undang
dan lain-lainnya. Dengan demikian bukti
P1 sampai P5 kita nyatakan sah. Meski
begitu, Saudara nanti tunggu panggilan
dari kami, apakah RPH menentukan akan
ada pleno atau tidak. Saudara tunggu
panggilan dari MK untuk mendengar
keterangan dari Pemerintah dan DPR. Bisa
juga Saudara dipanggil untuk langsung
penjatuhan vonis perkara ini,” ujar Akil
seraya menutup sidang yang digelar di
ruang sidang pleno, lantai 2, Gedung MK.
(Yusti Nurul Agustin/mh)
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PUU Pilpres

Pernah Diputus, Pemohon Diminta Perbaiki
Permohonan
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memberikan
nasihat kepada Pemohon PUU Pilpres pada Jumat
(4/5).

dalam berkas permohonan karena
pelaksanaanya masih pada tahun 2014.
“Provisi diminta kalau suatu hal yang
sifatnya mendesak,” terang Alim.

Humas MK/Fitri Yuliana

B

eranjak dari tingkah laku partai
politik yang tidak memberi
manfaat bagi masyarakat sesuai
dengan UUD 1945, melainkan
hanya memberi manfaat atas dirinya
sendiri, Pemohon yakni Moh. Tanwir
Abdur Rahman datang ke Mahkamah
Konstitusi untuk mengujikan Pasal 8
dan Pasal 13 ayat (1) UU No.42/2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden. Dalam tuntutannya, Pasal
tersebut dianggap bertentangan dengan
UUD 1945, khususnya Pasal 27 Ayat (1),
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2).
Dalam ketentuan Pasal 8 UU
tersebut, berbunyi “Calon Presiden dan
calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1
(satu) pasangan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik.” Sementara
Pasal 13 ayat (1) berbunyi, “Bakal
Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik.”
Pasal-pasal tersebut, menurut Pe
mohon No.38/PUU-X/2012 bertentangan
dengan UUD 1945, karena tidak terdapat
satu pun pasal yang memberi peluang bagi
jutaan potensi bangsa, lebih khususnya
bagi Pemohon. “Norma itu memberi
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ketentuan diskriminatif bagi pengabdian
bangsa, dan telah menimbulkan atau
berpotensi menimbulkan kerugian bagi
Pemohon,” ujarnya.
Pemohon juga menilai DPR dan
Pemerintah tidak memiliki niat yang tulus
mengelola negara ini sesuai dengan kaidah
demokrasi. “Padahal kesediaan pejabat
atau penyelenggara negara merupakan
kesediaan untuk tulus mempertaruhkan
seluruh jiwa dan raga bagi bangsa dan
negara,” tulisnya dalam permohonan.
Oleh karena itu, dalam provisi
permohonannya,
dia
memohonkan
supaya KPU untuk menerima pencalonan
Pemohon/pasangan sebagai calon per
seorangan untuk mengikuti tahapan
pemilihan presiden dan wakil presiden
tahun 2014, dan menyatakan pasal
tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat dengan segala akibat
hukumnya.
Seperti biasa, dalam persidangan
pemeriksaan perkara, Majelis Hakim
Konstitusi memberi nasihat kepada
permohonan Pemohon. Nasihat pertama
diberikan oleh Ketua Panel Muhammad
Alim. Menurutnya, permohonan mengenai
provisi seharusnya tidak dicantumkan

Pernah Diputus
Sementara Hakim Konstitusi Maria
Farida mengatakan kepada Pemohon
bahwa sesungguhnya yang perlu diper
hatikan dalam permohonan Pemohon
adalah permohonan ini pernah diujikan ke
MK. “Permohonan ini pernah diujikan ke
sini, dan Mahkamah tidak boleh menguji
kembali materi-materi yang pernah di
putuskan,” ungkapnya.
Selain itu, kata Maria Farida, kalau
ingin mengajukan uji materi ke MK yang
paling penting adalah mengenai legal
standing (kedudukan hukum). Menurutnya,
Pemohon belum mencantumkan secara
jelas latar belakangnya. “Dalam hal ini,
belum dicantumkan secara jelas bapak
itu siapa? Apa potensi bapak dan apa
kerugian bapak dengan terbentuknya oleh
pasal-pasal tersebut?” tanya Guru Besar
Universitas Indonesia ini.
Hal senada juga disampaikan oleh
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.
Dalam nasihatnya ia mengatakan bahwa
pasal yang ingin diujikan oleh pemohon
sudah pernah diputus oleh MK. “Pasal yang
sudah pernah diputus tidak bisa diajukan
lagi oleh siapapun, kecuali punya alasan
yang berbeda dan sangat menentukan,”
tutur Fadlil Sumadi.
Setelah Majelis Hakim Konstitusi
memberi nasihat, Pemohon diminta untuk
memperbaiki permohonannya selama
waktu 14 hari. “Pokoknya jangan sampai
lewat 14 hari, kalau lewat tidak diterima.
Jadi hanya menilai yang sudah ada,”
pesan ketua panel persidangan. (Shohibul
Umam/mh)

PUU Migas

Pemerintah: BP Migas Hanya
Sebagai Pengendali
Evita Legowo selaku wakil Pemerintah, memberi
penjelasan dalam sidang mendengar keterangan
Pemerintah dan DPR tentang pengujian UU Migas
dengan perkara No. 36/PUU-X/2012, Kamis (24/5).

S

idang
lanjutan
pengujian
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas (UU Migas) kembali
digelar Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Kamis (24/5) di Ruang Sidang
Pleno MK. Sidang perkara dengan
Nomor 36/PUU-X/2012 yang diketuai
oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
ini dimohonkan oleh beberapa organisasi
masyarakat dan perseorangan, di
antaranya PP Muhammadiyah, Lajnah
Siyasiyah Hizbut Indonesia, PP Persatuan
Ummat Islam, PP Syarikat Islam
Indonesia, PP Persaudaraan Muslimin
Indonesia, Al Irsyad Al Islamiyah dan
pemohon perseorangan lainnya.
Dalam sidang beragendakan men
dengar keterangan Pemerintah dan DPR
ini, Pemerintah yang diwakili oleh Evita
Legowo mengungkapkan bahwa Para
Pemohon tidak memenuhi kualifikasi
Peraturan MK Nomor 06/PMK/2008
karena tidak ada kerugian konstitusional
bagi Pemohon.
“Pemohon mendalilkan bahwa UU
Migas telah menimbulkan ketidakpastian
hukum. Menurut Pemerintah, tidak ada
hubungan sebab akibat dengan dalil yang
diuraikan pemohon terhadap pasal yang
dijadikan sebagai batu uji oleh Pemohon.

Humas MK/Andhini SF

Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi
yang memenuhi legal standing. Untuk
itulah, menurut Pemerintah, adalah tepat
jika Majelis Hakim Konstitusi menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima,” jelas Evita di hadapan Majelis
Hakim Konstitusi.
Menurut Evita, UU Migas dirancang
dengan beberapa tujuan. Tujuan tersebut,
papar Evita, di antaranya untuk menjamin
terlaksana dan terkendalinya migas sebagai
sumber daya alam yang bersifat strategis.
“Selain itu, UU Migas juga bertujuan
untuk meningkatkan pendapatan negara
dan memberikan kontribusi yang sebesarbesarnya bagi perekonomian negara serta
meningkatkan kesejahteraan rakyat,”
paparnya.
Mengenai aturan kontrak dalam UU
Migas, Evita menjelaskan ada dua macam
kontrak dalam UU Migas, yakni kontrak
jasa dan kontrak bagi hasil. Kontrak jasa,
jelas Evita, kontraktorlah yang dibayar.
Sementara kontrak bagi hasil, lanjut Evita,
baik Pemerintah maupun
kontraktor
mendapatkan hasil. “Hitungan bagi hasil
untuk minyak bumi, pemerintah mendapat
85% dan kontraktor mendapat 15%.
Sementara, untuk gas bumi, Pemerintah
mendapatkan 75%, dan kontraktor
mendapat 25%,” terangnya.

Evita pun menjelaskan mengenai
keberadaan BP Migas. ”BP Migas
hanya berfungsi sebagai pengendali.
Hal ini bertujuan agar negara tidak turun
langsung dalam menangani kontrak. “Hal
ini agar tidak ada kedudukan setara antara
kontraktor dan negara karena hal ini masuk
ke dalam keperdataan ,” ujarnya.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mendalilkan 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 Migas
melanggar hak konstitusional Pemohon
yang dijamin oleh 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.
Menurut Pemohon, UU Migas di
anggap telah merendahkan martabat
negara dan melecehkan kedaulatan rakyat
sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.
Sebab, telah mengakibatkan negara me
miliki posisi yang sama dengan perusahaan
asing dalam kontrak pengelolaan migas di
Indonesia. (Lulu Anjarsari/mh)
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PUU APBN-P 2012 I

MK Gelar Pengujian Pasal BBM Bersubsidi
Sejumlah kuasa hukum para Pemohon sedang
melakukan perbaikan permohonan kliennya, dalam
sidang perbaikan di Ruang Sidang Panel MK,
Rabu (16/5).

Humas MK/Ganie

M

enyerahkan penentuan harga
bahan bakar minyak (BBM)
kepada mekanisme pasar
bertentangan dengan semangat
yang dikandung dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Selain itu, bertentangan pula
dengan putusan Mahkamah Konstitusi
dalam Perkara No. 002/PUU-I/2003 dalam
pengujian Undang-Undang Minyak dan
Gas Bumi. Demikian setidaknya inti dari
permohonan para Pemohon dalam Perkara
No. 42/PUU-X/2012 dan Perkara No. 43/
PUU-X/2012.
Sidang pendahuluan kedua perkara
tersebut digelar oleh MK pada Rabu (16/5)
di Ruang Sidang Panel MK. Pemohon
dalam Perkara No. 42/PUU-X/2012
tersebut terdiri dari Perhimpunan Magister
Hukum Indonesia (PMHI), Penegakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (PEMBELA NKRI),
Eddy Wesley Parulian Sibarani, Masyur
Maturidi, dan M. Fadhlan Hagabean
Nasution.
Sedangkan para Pemohon dalam
Perkara No. 43/PUU-X/2012, terdiri dari
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(KSBSI), Federasi Serikat Buruh Indonesia
(FSBI), dan Federasi Serikat Pekerja
Tekstil, Sandang dan Kulit (FSPTSK).
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Dalam
permohonannya,
para
Pemohon sama-sama menguji Pasal 7
ayat (6a) Undang-Undang No. 4 Tahun
2012 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2012. Namun, dalam
permohonan Perkara No. 43/PUU-X/2012,
Pemohon juga menguji Pasal 7 ayat (1)
dan Pasal 15A UU APBNP TA 2012.
Menurut kuasa hukum Perkara No.
42 Virza Roy Hizal, terdapat dua alasan
utama dalam permohonannya. Pertama,
ketentuan tersebut telah menimbulkan
ketidakpastian hukum. “Karena bertolak
belakang dengan Pasal 7 ayat (6) UndangUndang No. 4 Tahun 2012,” ujarnya. Di
mana, pada ayat (6) menyatakan harga jual
eceran BBM bersubsidi tidak mengalami
kenaikan, sedangkan dalam ayat (6a)
malah memungkinkan adanya kenaikan.
Sedangkan alasan kedua, ialah adanya
ketidakjelasan rumusan dalam Pasal 7 ayat
(6a) yang diuji tersebut. Khususnya terkait
pemberian jangka waktu.
Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang
No. 4 Tahun 2012 berbunyi, “Harga jual
eceran BBM bersubsidi tidak mengalami
kenaikan, kecuali dalam hal harga ratarata minyak mentah Indonesia (Indonesian
Crude Price/ICP) dalam kurun waktu
berjalan mengalami kenaikan atau
penurunan lebih dari 15% (lima belas
persen) dari harga ICP yang diasumsikan

dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran
2012, Pemerintah berwenang untuk
melakukan penyesuaian harga BBM
bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.”
Menurutnya,
dengan
rumusan
seperti itu, sama saja Dewan Perwakilan
Rakyat
telah
menyetujui
untuk
menyerahkan harga BBM kepada
mekanisme pasar. “Keputusan paripurna
DPR tersebut merupakan kemenangan
doktrin mekanisme pasar,” tegasnya.
Dengan kata lain, ketentuan tersebut tidak
mempertimbangkan putusan MK No. 002/
PUU-I/2003.
Hal itu kemudian diamini pula oleh
kuasa hukum Pemohon Perkara No. 43
Surya Candra. Selain itu, ia menuturkan
beberapa alasan terkait pengujian
terhadap Pasal 7 ayat (1) UU APBNP
TA 2012. Dalam pasal ini disebutkan
besaran anggaran untuk subsidi bahan
bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan
bahan bakar gas cair (liquefied petroleum
gas (LPG)) tabung tiga kilogram Tahun
Anggaran 2012.
Menurut Surya, terdapat mark up
atau penggelembungan nilai anggaran
sehingga seolah-olah keadaan sangat
darurat. “Membesar-besarkan potensi
kerugian ketika memberikan subsidi,”
tuturnya. Selain itu, dia juga berpendapat,
aturan tersebut tidak melalui prosedur yang
wajar. “Tidak ada audit BPK,” katanya.
Tidak hanya itu, dalam per
mohonannya Surya juga mempersoalkan
ketentuan terkait bantuan langsung
sementara masyarakat yang terdapat
dalam UU APBNP TA 2012. Menurutnya,
ketentuan itu tidak memberikan solusi.
“Tidak produktif, membodohi rakyat,”
cetusnya.
Setelah mendengarkan pokok-pokok
permohonan, Panel Hakim Konstitusi
yang diketuai oleh Hakim Konstitusi
Harjono dengan didampingi Hakim
Konstitusi Anwar Usman dan Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati kemudian
memberikan beberapa saran perbaikan
kepada para Pemohon. (Dodi/mh)

PUU APBN-P 2012 II

Pemohon Tolak Mekanisme Pasar
Harga Jual BBM
Para Pemohon, didampingi kuasa hukumnya
tampak terlihat sedang menjelaskan
permohonannya didepan Majelis Hakim Konstitusi,
Senin (28/5), di Ruang Sidang Pleno MK. Mereka
mengajukan uji formil dan materiil UU APBN-P
2012.

Humas MK/Yogi DJ
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erlakunya UU No. 4/2012
tentang Perubahan Atas UU
No. 22/2011 tentang Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara Tahun Anggaran 2012 (UU
APBN-P 2012) khususnya Pasal 7 ayat (6)
huruf a, memberikan kewenangan kepada
pemerintah untuk melakukan penyesuaian
harga jual subsidi BBM kepada rakyat
sesuai dengan mekanisme pasar. “Ini
bertentangan dengan Putusan MK,” kata
Andi Muhammad Asrun saat bertindak
sebagai kuasa hukum Pemohon Perkara
45/PUU-X/2012
dalam
persidangan
di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin
(28/5/2012) siang.
Permohonan uji formil dan materiil
UU APBN-P 2012 diajukan oleh M.
Komarudin, Ketua Umum Federasi Ikatan
Buruh Indonesia (FISBI) dan Muhammad
Hafidz (Perkara 45/PUU-X/2012) serta
Ahmad Daryoko Presiden Konfederasi
Serikat Nasional (KSN), Kgs. Muhammad
Irzan Zulpakar, Mukhtar Guntur Kilat dkk

(Perkara 46/PUU-X/2012). Persidangan
dengan agenda pemeriksaan pendahuluan
ini dilaksanakan oleh Panel Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar (Ketua Panel),
Hamdan Zoelva dan Maria Farida Indrati.
Pada 31 Maret 2012 lalu, DPR telah
menyetujui Rancangan Perubahan UU
APBN Tahun 2012 yang diajukan oleh
Pemerintah, menjadi UU APBN Tahun
2012. Dengan diberlakukannya UU
tersebut, terdapat tambahan pasal dan ayat,
khususnya Pasal 7 ayat (6) huruf a yang
menyatakan, “Dalam hal harga rata-rata
minyak mentah Indonesia (Indonesian
Crude oil Price/ICP) dalam kurun waktu
berjalan mengalami kenaikan atau
penurunan lebih dari 15% dari ICP yang
diasumsikan dalam APBN Perubahan
Tahun Anggaran 2012, Pemerintah dapat
melakukan penyesuaian harga BBM
bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”.
Sejak awal pengajuan Rancangan
Perubahan UU APBN 2012 pada akhir
Februari 2012 hingga pembahasan RUU
di DPR, telah muncul penolakan keras

dari masyarakat buruh, mahasiswa, tani,
nelayan, sopir, politisi, pengusaha, LSM,
hingga ibu-ibu rumah tangga. Mereka
beranggapan, kenaikan harga jual BBM
kepada rakyat, berakibat naiknya harga
berbagai kebutuhan, baik sebelum
maupun sesudah kenaikan harga jual
BBM kepada rakyat. “Menurut kami,
banyak kesalahannya dari segi istilah
maupun substansinya. Sudah banyak yang
mengajukan keberatan, baik dari publik,
masyarakat umum, maupun dari fraksifraksi di DPR,” kata Andi M. Asrun.
Perspektif Filosofis Sosiologis, dan
Yuridis
Pengujian konstitusionalitas Pasal
7 ayat (6) huruf a UU APBN-P Tahun
2012, lanjut Asrun, secara formal
dilatarbelakangi alasan bahwa penyusunan
pasal tersebut bertentangan dengan asasasas pembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
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Undangan. Asrun mengutip pendapat
Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan,
asas-asas hukum dan asas-asas pembuatan
peraturan perundang-undangan yang baik,
merupakan conditio sine qua non bagi
berhasilnya suatu peraturan perundangundangan yang dapat diterima dan berlaku
di seluruh masyarakat Indonesia, karena
telah mendapat dukungan landasan
filosofis, yuridis, dan sosilogis.
Dari sudut filosofis, pembentukan
peraturan perundang-undangan seharusnya
ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
Reaksi penolakan yang datang dari
berbagai elemen masyarakat terhadap
Pasal 7 ayat (6) huruf a UU APBN-P Tahun
2012 merupakan indikasi hal tersebut tidak

memenuhi syarat filosofis pembentukan
peraturan perundang-undangan. Dari
sudut sosiologis, peraturan perundangundangan yang dibentuk haruslah diterima
oleh masyarakat. Tetapi bercermin dari
protes yang dilancarkan secara masif oleh
berbagai elemen masyarakat, menjadi
inkasi kuat pasal dalam UU tersebut tidak
diterima masyarakat.
“Bercermin dari sudut sosiologis dan
filosofis Pasal 7 ayat (6) huruf a UndangUndang APBN-P Tahun 2012, dari
perspektif sosilogis tidak dapat diterapkan
oleh pemerintah,” dalil Asrun.
Kemudian, dari pengujian formil,
ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf a UU
APBN-P 2012 telah melanggar putusan

Mahkamah Konstitusi. MK dalam putusan
Nomor 2/PUU-I/2003 membatalkan
ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
karena dianggap bertentangan dengan
UUD 1945, akibat menyerahkan harga
minyak untuk ditentukan oleh mekanisme
pasar bebas.
“Pasal 7 ayat (6) huruf a UU
APBN-P Tahun 2012, secara materiil
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3),
Pasal 23 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (1),
Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3)
dan Ayat (4) UUD 1945,” tandas Asrun.
(Nur Rosihin Ana/mh)

KLIK www.mahkamahkonstitusi.go.id

Manfaatkan permohonan perkara di MK
melalui Permohonan Online
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PUU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara

Pemohon Takut Utang Negara
Bebani Anak Cucu
Pemohon PUU Keuangan Negara dan
Perbendaharaan Negara (sebelah kiri) berbincangbincang dengan para wartawan usai sidang pada
Rabu (16/5).

Humas MK/Fitri Yuliana

M

ahkamah Konstitusi (MK)
membuka sidang pendahuluan
untuk pengujian UndangUndang (PUU) No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan UU
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara terhadap UUD 1945, Rabu
(16/5). Sidang yang dihadiri dua dari tiga
Pemohon itu beragendakan pemeriksaan
pendahuluan. Kedua Pemohon yang
hadir, Muhammad Fhatoni dan Denni
menyampaikan
alasan
permohonan
mereka di hadapan panel hakim yang
diketuai Harjono.
Pemohon menyampaikan bahwa
mereka secara spesifik mengajukan
permohonan pengujian terhadap Pasal 8
huruf d UU Keuangan Negara dan Pasal 7
ayat (2) huruf j serta Pasal 38 ayat (1) UU
Perbendaharaan Negara. Pemohon ketika
memperkenalkan diri juga mengatakan,
sejatinya Pemohon terdiri dari tiga orang,
yaitu Muhammad Fhatoni (Pemohon 1),
Akmal Fuadi (Pemohon 2), dan Denni
(Pemohon 3). Sayangnya, Akmal Fuadi
tidak bisa hadir dalam persidangan kali
ini.
Tanpa didampingi kuasa hukum,
Denni menjelaskan bahwa terdapat
perbedaan dan pertentangan yang substantif

antara norma yang diujikan dengan UUD
1945. Pertentangan itu menyebabkan
kerugian atas hak dan kewenangan
konstitusional Para Pemohon.
“Menurut Pemohon, Pasal 11
Ayat (2) UUD telah secara spesifik
menyebutkan tentang pertama bahwa
presiden membuat perjanjian internasional.
Yang kedua, perjanjian tersebut yang
menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara.
Yang ketiga, harus dengan persetujuan
DPR. Sementara di sisi lain, pada Pasal
8 butir d UU Keuangan Negara secara
spesifik menyebutkan ‘Menteri Keuangan
melakukan perjanjian internasional’. Yang
kedua, di bidang keuangan. Demikian
juga pada Pasal 7 ayat (2) butir j UU
Perbendaharaan Negara menyebutkan
bahwa menteri keuangan dapat melakukan
pindajam dan memberikan jaminan atas
nama pemerintah,” ujar Denni menjelaskan
alasan permohonan mereka.
Hal serupa juga dimuat pada Pasal
38 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara
yang menyebutkan pejabat yang diberi
kuasa atas nama Menteri Keuangan dapat
mengadakan utang negara yang berasal dari
luar negeri. Menurut para Pemohon, pasal-

pasal tersebut yang dimohonkan untuk
diuji oleh Para Pemohon bertentangan
dengan prinsip kehati-hatian dalam hal
utang luar negeri karena menjadi beban
yang menimbulkan akibat luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat.
“Yang Mulia, sejak diundangundangkan Pasal 8 butir d UU Keuangan
Negara dan Pasal 7 ayat (2) butir j dan
Pasal 38 ayat (1) UU Perbendaharaan
Negara telah terjadi peningkatan utang
negara. Bertambahnya utang negara ini
artinya bertambahnya beban dan ini jelas
terkait pula dengan keberadaan bangsa
Indonesia ke depan. Utang luar negeri
Indonesia akan tetap dibayarkan hingga 50
tahun ke depan. Sederhananya, utang yang
ditandatangani sekarang ini, digunakan
sekarang ini, dihabiskan tahun ini. Tetapi
yang membayar kemudian adalah anak
cucu Para Pemohon dan anak cucu kita
semua,” jelas Denni tentang kerugian yang
diderita Para Pemohon.
Saran Hakim
Seperti pada sidang pemeriksaan
pendahuluan terhadap perkara-perkara
yang masuk ke meja sidang MK, para
hakim panel wajib memberikan saran
kepada Pemohon. Harjono selaku
ketua panel hakim menyarankan agar
Para Pemohon memperhatikan struktur
permohonan. “Kewenangan Mahkamah
Konstitusi itu nanti ya Anda sebetulnya
sudah
merujuk
ketentuan-ketentuan
yang menjadikan Mahkamah Konstitusi
berwenang. Ya, ini terakhirnya sudah ada,
cuma nanti coba disusun agak lengkap lagi
ya,” saran Harjono sembari menambahkan
agar Para Pemohon melihat permohonanpermohonan PUU yang sudah pernah
Mei 2012 KONSTITUSI
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Para Pemohon PUU keuangan negara menyampaikan perbaikan permohonan dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (31/5).

diperkarakan di MK untuk “ditiru” struktur
permohonannya oleh Denni dkk.
Anwar Usman, anggota panel
hakim dalam persidangan ini juga
memberikan saran kepada Para Pemohon.
Antara lain, Anwar mengenai susunan
petitum permohonan Pemohon yang
tidak jelas jumlah petitumnya. Anwar
juga menekankan bahwa ara Pemohon
harus mengelaborasi lebih dalam lagi
mengenai kerugian konstitusional akibat
diberlakukannya pasal-pasal a quo yang
diajukan untuk diuji oleh Para Pemohon.
“Kemudian saya ingin menekankan
kembali, memang harusnya Para Pemohon
mengelaborasi lebih dalam lagi ya
mengenai kerugian akibat diberlakukannya
pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon
dan tentu saja kaitannya juga dengan
pasal-pasal yang dijadikan batu uji dalam
UUD 1945,” saran Anwar.
Sedangkan Maria Farida Indrati
yang juga bertindak sebagai anggota panel
hakim dalam persidangan ini menyarankan
agar Para Pemohon menjelaskan lebih detil
mengenai hak gugat (legal standing) Para
Pemohon. “Untuk permohonan ini, Anda
harus mengemukakan legal standing Anda.
Anda itu siapa? Bahwa Anda Warga
Negara Indonesia, ya. Tapi kemudian,
hak atau kewenangan konstitusional Anda
yang terkena oleh undang-undang itu
apa?” ujar Maria memberikan saran seraya
mengajukan kritik yang membangun bagi
perbaikan permohonan Pemohon.
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Pemohon Perbaiki Permohonan
(MK) kembali menggelar pengujian
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (2)
huruf j dan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pada Kamis (31/5). Sidang dengan agenda
perbaikan permohonan ini diketuai oleh
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.
Dalam sidang tersebut, Para
Pemohon yang merupakan warga negara
perseorangan, telah melakukan perbaikan
permohonan. Denni, salah seorang
Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-X/2012
ini, mengungkapkan Pemohon telah
melakukan perbaikan sesuai dengan saran
yang diberikan Majelis Hakim Konstitusi
pada sidang sebelumnya. “Elaborasi
sudah kami lakukan lebih dalam terutama
mengenai kedudukan hukum Pemohon,”
jelas Denni.
Akmal Fuadi menambahkan bahwa
masalah utang negara ini harus dipikirkan
bersama karena jika mengandalkan
sengketa kewenangan lembaga negara, hal
ini hanya akan lama tertunda. “Persoalan
utang luar negeri bukan persoalan biasa.
Dalam kurun waktu selama 3 tahun, (utang
ini) sudah mengakibatkan kerugian negara
yang terakumulasi (pembayarannya)
selama 17 tahun. Hal ini harus menjadi
perhatian, siapa yang akan bertanggung
jawab atas kerugiannya?” urainya.

Majelis Hakim Konstitusi yang
juga terdiri dari Hakim Konstitusi
Anwar Usman dan Muhammad Alim
mengesahkan 11 alat bukti yang diajukan
para pemohon. Sementara itu, menanggapi
perbaikan permohonan yang dilakukan,
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
menjelaskan akan melaporkan mengenai
perkara ini kepada rapat permusyawaratan
hakim.
“Saya akan melaporkan kepada
Rapat Permusyawaratan Hakim untuk
diperoleh keputusan perkara ini akan
dilanjutkan atau tidak’” jelas Maria.
Dalam pokok permohonannya,
Pemohon memohonkan pengujian ter
hadap ketentuan Pasal 8 huruf d UU
Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat
(2) huruf j dan Pasal 38 ayat (1) UU
Perbendaharaan
Negara.
Menurut
Pemohon, sejak diberlakukan ketentuan
tersebut terjadi peningkatan utang negara.
Hal ini terjadi karena begitu mudahnya
penandatanganan naskah perjanjian
utang luar negeri yaitu dapat dilakukan
oleh Menteri Keuangan dan pejabat
yang mendapat kuasa dari Menteri
Keuangan. Kerugian konstitusional para
Pemohon juga terjadi karena dengan
diberlakukannya pasal-pasal tersebut,
hutang yang ditandatangani sekarang,
dihabiskan sekarang namun yang harus
membayar sampai kepada anak cucu
nanti. (Lulu Anjarsari/Yusti Nurul
Agustin/mh)

PUU Praktik Kedokteran

Merasa Dirugikan Tukang Gigi Uji UU
M. Sholeh Amin (tengah) selaku kuasa hukum
Pemohon, tampak di layar sedang menjelaskan
isi permohonan Pemohon dalam pengujian UU
Praktik Kedokteran, di Sidang Pemeriksaan
Perkara No. 40/PUU-X/2012, Kamis (10/5).

kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin dalam konstitusi,” terang Sholeh.
Oleh karena itu, menurut para Pemohon,
pasal-pasal tersebut bertentangan dengan
UUD 1945, salah satunya 28D Ayat (1).

Humas MK/Ganie

B

erangkat
dari
ketidakpastian
hukum
yang adil serta tidak
mendapatkan perlakuan
yang sama di hadapan hukum dengan
adanya ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan
Pasal 78 UU No. 29/2004 tentang Praktik
Kedokteran, Asosiasi Tukang Gigi
Mandiri (Astagiri) yang diwakili oleh
Dwi Waris Supriyono dan Muhammad
Jubaidi, masing-masing sebagai Ketua dan
Sekretaris Umum Astagiri, mengajukan
pengujian UU Praktik Kedokteran ke
Mahkamah Konstitusi, Kamis (10/5).
Selain Astagiri selaku Pemohon
I, permohonan tersebut juga diajukan
oleh perorangan yakni Hamdani Prayogo
selaku tukang gigi dan Pemohon II
dalam perkara No. 40/PUU-X/2012 ini.
Selain tidak memberi kepastian hukum,
kata mereka, Pasal a quo juga bersifat
multitafsir. “Sehingga jika ada bidang
pekerjaan yang bersentuhan dan/atau ada
kemiripan dengan pekerjaan dokter atau
dokter gigi dianggap telah melakukan
praktik kedokteran,” tutur kuasa hukum
para Pemohon M. Sholeh Amin.
Sementara dalam Ketentuan Pasal
73 ayat (2) berbunyi, “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.”
Selanjutnya ketentuan Pasal 78
berbunyi, “Setiap orang yang dengan
sengaja menggunakan alat, metode
atau cara-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 (20) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah).”
Menurut penuturan para Pemohon,
pada frase “Setiap orang dilarang
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, dan lainlain. Kesemuanya, kata mereka, dilarang
karena dianggap menggunakan alat,
metode atau cara lain yang dapat diartikan
menimbulkan kesan seolah-olah yang
bersangkutan dokter.
Lebih jauh lagi, larangan yang
tercantum dalam UU tersebut, urai para
Pemohon, juga disertai dengan ancaman
pidana penjara yang sesuai dengan Pasal
78 UU tersebut. “Sementara rumusan
norma perbuatan pidana tersebut tidak
jelas dan tegas, serta tdak memberikan

Larangan Pemerintah
Para Pemohon juga menuturkan,
akibat adanya pasal-pasal yang bersifat
multitafsir ini, secara sepihak dengan No.
1871/Menkes/Per/1X/20111 tahun 2011
tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Kesehatan No. 339/MENKES/PER/
V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi,
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan
melarang kepada tukang gigi untuk tidak
menjalankan pekerjaannya lagi.
“Semua praktik tukang gigi tidak
diperbolehkan
untuk
melaksanakan
praktiknya,” tegas kuasa hukum para
Pemohon M. Sholeh Amin tersebut.
Keputusan tersebut, lanjut para
Pemohon, juga tidak memperhatikan hakhak tukang gigi yang berjumlah 75.000
orang, yang tersebar di sejumlah daerah di
Indonesia. “Namun, apabila hanya tukang
gigi yang dilarang untuk melaksanakan
pekerjaannya, sedangkan pekerjaan lain
tidak dilarang, hal demikian bersifat
diskriminatif,” terang para Pemohon.
Majelis hakim konsitusi yang terdiri
dari M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil
Sumadi (ketua), Hamdan Zoelva, dalam
kesempatan itu juga memberikan nasihatnasihat berkenaan dengan kedudukan
hukum para Pemohon, alasan mengapa
permohonan tersebut diajukan, dan petitum
dalam permohonan para Pemohon. “Ini
kan tukang gigi semua, tidak ada tukang
urut tulang. Mengapa meluas ke tukang
urut tulang juga? Fokus saja,” kata Fadlil
Sumadi saat memberi nasihat kepada
para Pemohon beserta kuasa hukumnya.
(Shohibul Umam/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Kehutanan

Pemerintah: UU Akui Hak Konstitusional
Masyarakat Adat
Bambang Soepijanto yang mewakili pihak
Pemerintah terlihat dalam layar sedang
menjelaskan keterangan dari Pemerintah dalam
sidang pengujian UU No. 41/1999 tentang
Kehutanan, Rabu (23/5) siang di Ruang Sidang
Pleno MK.

Humas MK/Andhini SF

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang
PUU No. 41/1999 tentang
Kehutanan (Perkara No. 35/
PUU-IX/2012) pada Rabu (23/5) siang
di Ruang Sidang Pleno MK. Agenda
sidang adalah mendengarkan keterangan
Pemerintah. Dalam persidangan hadir
Dirjen Planologi, Bambang Supriyanto
yang mewakili pihak Pemerintah. Seperti
diketahui, Pemohon adalah Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Kenegerian Kuntu, Kesatuan Masyarakat
Adat Kesepuhan Cisitu.
Pada persidangan sebelumnya,
Pemohon PUU Kehutanan mengajukan
permohonan uji materiil terhadap Pasal 1
angka 6, sepanjang kata “negara” jo. Pasal
4 ayat (3) sepanjang frasa “sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya serta tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional” jo. Pasal 5
ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa
“dan ayat (2)” dan hutan adat ditetapkan,
sepanjang
“menurut
kenyataannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan
masih ada …”
Menurut Pemohon, pasal-pasal
yang diajukan tersebut, secara langsung
atau tidak langsung dapat menimbulkan
kerugian terhadap hak-hak konstitusional
para Pemohon, antara lain hilangnya akses
Pemohon I melakukan usaha pemajuan,
pendampingan dan perjuangan hak-hak
masyarakat hukum adat; hilangnya hak
ulayat atas hutan, akses pemanfaatan dan
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pengelolaan kawasan hutan adat Pemohon
II dan Pemohon III; kriminalisasi terhadap
Pemohon III karena memasuki kawasan
hutan.
Bambang Supriyanto yang me
wakili pihak Pemerintah, menjelaskan
bahwa pasal, ayat, bagian maupun frasa
dalam undang-undang yang dimohonkan
untuk diuji tidak mempunyai hubungan
kausalitas atau tidak menimbulkan dampak
kerugian baik potensial maupun aktual,
langsung atau tidak langsung terhadap hak
konstitusional para Pemohon.
“Kerugian hak-hak konstitusional
para Pemohon secara potensial atau
aktual, langsung atau tidak langsung
ada, apabila pasal-pasal UU Kehutanan
tersebut secara eksplisit maupun implisit
mengandung maksud untuk meniadakan
atau menghilangkan hutan adat,” jelas
Bambang.
Dikatakan Bambang, fakta normatif
nya justru sebaliknya, karena Pasal 1
angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat
(2) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
telah mengatur mengenai hutan adat.
Hal ini mengandung makna bahwa UU
tersebut tetap mengakui eksistensi hutan
adat, sehingga hak konstitusional para
Pemohon masih tetap diakui, dihormati
dan dilindungi.
Bambang melanjutkan, meskipun
hutan adat dimasukkan sebagai bagian
dari hutan negara, namun hal tersebut
tidak mengurangi makna eksistensi dan
keberlangsungan hutan adat. Pemahaman
dimaksud akan tercipta apabila para

Pemohon memahami makna ketentuan
Pasal 1 angka 6 serta Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2) secara komprehensif, serta
ketentuan Pasal 4 ayat (3) jis. Pasal 5
ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 67 UU
Kehutanan yang mengakui keberadaan
masyarakat
hukum
adat
dengan
persyaratan tertentu.
“Artinya, jika masyarakat hukum
adat diakui keberadaannya oleh UU No.
41/1999, maka berarti juga hutan adat
sebagai salah satu unsur utama dan bagian
tak terpisahkan dari masyarakat hukum
adat sudah pasti diakui keberadaannya,”
tegas Bambang.
Oleh karena itu, sambung Bambang,
tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan
pasal-pasal yang diajukan untuk uji materi di
MK dianggap telah menimbulkan kerugian
bagi hak/kewenangan konstitusional para
Pemohon.
“Selain itu, pencantuman persyarat
an pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat tidak dimaksudkan dan
juga tidak akan menyebabkan hilangnya
eksistensi masyarakat hukum adat
dan hutan adat. Persyaratan tersebut
dimaksudkan agar keberadaan masyarakat
hukum adat dan hutan adat tetap sesuai
dengan komitmen dan ikatan kebangsaan
yang sudah terlembagakan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai amanah konstitusi,”
papar Bambang.
Dengan
demikian,
menurut
Pemerintah, persyaratan yang diatur dalam
pasal-pasal yang diajukan uji materi tidak
bertentangan dengan konstitusi dan tidak
tepat jika dianggap telah menimbulkan
kerugian
bagi
hak/kewenangan
konstitusional para Pemohon. Berdasarkan
penjelasan Pemerintah itulah dapat
disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut
justru memberikan perlindungan dan
penguatan terhadap hak-hak konstitusional
para Pemohon, termasuk halnya eksistensi
masyarakat hukum adat. (Nano Tresna
Arfana/mh)

PHPU Prov. Aceh

MK Tolak Seluruh Permohonan Permohonan
Kuasa hukum Pihak Terkait Mahendradata dengan
seksama mendengarkan pembacaan putusan,
di Ruang Pleno MK, Jumat (4/5). Dalam putusan
PHPU Prov. Aceh tersebut, Mahkamah Menolak
permohonan Irwandi-Muhyan.

Humas MK/GANIE

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya memutuskan me
nolak seluruh permohonan
Pemohon PHPU Provinsi
Aceh (Perkara No. 22/PHPU. D-X/2012)
pada Jumat (4/5) pagi di Ruang Sidang
Pleno MK. Pemohon adalah Irwandi Yusuf
dan Muhyan Yunan sebagai pasangan calon
nomor urut 2. Sedangkan Pihak Termohon
adalah KIP Aceh.
“Amar putusan mengadili, menyata
kan dalam eksepsi, menolak eksepsi
Pihak Termohon dan eksepsi Pihak Ter
kait. Dalam Pokok Perkara, menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
demikian dibacakan Moh. Mahfud MD
selaku Ketua Pleno, didampingi para
hakim konstitusi lainnya.
Sebelum memutuskan perkara ter
sebut, Mahkamah menyampaikan pen
dapatnya. Di antaranya, terkait dibukanya
kembali pendaftaran pasangan calon
Gubernur/Wakil
Gubernur,
Bupati/
Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil
Walikota. Menurut Mahkamah, hal itu
dimaksudkan untuk memberikan keadilan

hukum, kepastian dan kemanfaatan
bagi masyarakat. Pendapat Mahkamah
demikian termuat dalam pertimbangan
hukum Putusan Akhir Nomor 1/SKLNX/2012, tanggal 27 Januari 2012.
Putusan Akhir tersebut yang antara
lain menyatakan, Menimbang bahwa
untuk mengakhiri kontroversi persoalan
politik dan hukum serta demi harmoni
sosial dan situasi keamanan yang
lebih kondusif di Provinsi Aceh perlu
pengedepanan prinsip, fungsi, dan tujuan
universal hukum sebagaimana dianut pula
dalam UUD 1945 yaitu kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan. Menurut
Mahkamah, walaupun secara umum
situasi keamanan di Aceh cukup kondusif
dan aparat keamanan siap mengamankan
pelaksanaan Pemilukada Provinsi Aceh
sesuai dengan jadwal, namun mengingat
perlunya akomodasi terhadap masalahmasalah di luar masalah keamanan semata,
tepatnya mengingat perlunya akomodasi
terhadap berbagai kepentingan politik
dan masalah sosial lainnya di Provinsi
Aceh maka Mahkamah perlu membuat
putusan yang dapat memberi kepastian

hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi
masyarakat terkait dengan Pemilukada
Tahun 2012 di Provinsi Aceh
Berdasarkan penilaian dan fakta
hukum tersebut, Mahkamah berpendapat
dalil Pemohon tersebut tidak beralasan
menurut hukum.
Selanjutnya Mahkamah menanggapi
dalil Pemohon mengenai adanya teror dan
intimidasi selama Pemilukada. Menurut
Mahkamah, tindakan teror dan intimidasi
tersebut dilakukan oleh kelompok
yang diduga sebagai simpatisan Partai
Aceh. Sedangkan tindakan teror dan
intimidasi yang dilakukan oleh anggota
Partai Aceh, tidak dapat dibuktikan
oleh Pemohon, karena orang-orang
yang melakukan tindakan teror dan
intimidasi tersebut tidak diketahui
apakah yang bersangkutan mempunyai
hubungan secara struktur dengan Partai
Aceh melalui pembuktian adanya kartu
anggota Partai Aceh.
Selain itu, lanjut Mahkamah, pada
dasarnya seseorang tidak dapat dibebani
kerugian atas perbuatan yang tidak ia
lakukan, demikian pula sebaliknya. Prinsip
hukum dan keadilan demikian dianut
secara universal, bahwa “tidak seorang pun
boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan
pelanggaran yang dilakukannya sendiri
dan tidak seorang pun boleh dirugikan
oleh penyimpangan dan pelanggaran yang
dilakukan oleh orang lain”.
Dengan demikian, jika pun benar
anggota, kader ataupun simpatisan Partai
Aceh melakukan tindakan teror dan
intimidasi, menurut Mahkamah, akibat
terjadinya perbuatan teror dan intimidasi
tersebut tidak dapat dibebankan atau
ditanggungkan kepada Pihak Terkait.
Berdasarkan penilaian dan fakta hukum
tersebut, Mahkamah berpendapat dalil
permohonan Pemohon tidak terbukti
menurut hukum. (Nano Tresna Arfana/mh)

Mei 2012 KONSTITUSI

33

RUANG SIDANG

PHPU Kab. Buleleng

Dalil Tak Terbukti,
Permohonan Ditolak

Humas MK/GANIE

Prinsipal Pihak Terkait tampak meluapkan kegembiraaannya, usai MK menolak permohonan
Pemohon seluruhnya dalam sidang PHPU Kab. Buleleng, di Ruang Sidang Pleno MK, Senin
(28/5).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya memutuskan me
nolak permohonan PHPU
Kabupaten Buleleng 2012
untuk seluruhnya (Perkara No. 35/PHPU.
D-X/2012) pada sidang pembacaan
putusan yang berlangsung Senin (28/5)
sore di Ruang Sidang Pleno MK.
“Amar putusan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” demikian
dibacakan Ketua Pleno Achmad Sodiki
didampingi para hakim konstitusi lainnya.
Mahkamah berpendapat, terhadap
permohonan Pemohon tersebut, Termohon
dan Pihak Terkait dalam keterangan
tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada
pokoknya menyatakan obyek permohonan
salah (error in objecto), permohonan
bukan termasuk kewenangan Mahkamah
dan permohonan Pemohon kabur
(obscuur libel).
Terhadap eksepsi Termohon dan
Pihak Terkait tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa yang menjadi obyek
perselisihan Pemilukada adalah hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh
Termohon yang mempengaruhi penentuan
pasangan calon yang dapat mengikuti
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putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya
pasangan calon sebagai kepala daerah
dan wakil kepala daerah, sehingga obyek
utama permohonan a quo sudah tepat
yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buleleng tanggal 26 April 2012.
“Oleh karena itu, eksepsi Termohon
dan Pihak Terkait yang menyatakan objek
permohonan salah (error in objecto)
adalah tidak beralasan hukum,” tegas
Majelis Hakim.
Sebagaimana putusan-putusan Mah
kamah sebelumnya mengenai obyek
permohonan, Mahkamah memutus tidak
hanya berkait dengan penghitungan suara
namun juga proses yang mempengaruhi
perolehan suara. Oleh karena itu, eksepsi
Termohon dan Pihak Terkait yang
menyatakan obyek permohonan bukan
termasuk kewenangan Mahkamah adalah
tidak beralasan menurut hukum.
Kemudian mengenai eksepsi tentang
permohonan Pemohon kabur, menurut
Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk

ranah pokok permohonan sehingga akan
dipertimbangkan bersama-sama pokok
permohonan.
Berdasarkan uraian pertimbangan
tersebut di atas, menurut Mahkamah
eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak
beralaskan menurut hukum.
Menimbang bahwa karena eksepsi
Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan
hukum, maka Mahkamah selanjutnya
mempertimbangkan pokok permohonan,
antara lain menimbang bahwa oleh karena
materi permohonan Pemohon tidak terkait
dengan kesalahan hasil penghitungan
suara yang dilakukan oleh Termohon
sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2)
huruf b PMK 15/2008, Mahkamah hanya
akan menilai dan mempertimbangkan
dalil-dalil permohonan Pemohon terkait
dengan pelanggaran Pemilukada yang
menurut Pemohon bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif yang mempengaruhi
hasil perolehan suara.
Selanjutnya, tentang dalil Pemohon
yang menyatakan Putu Agus Suradnyana
telah melakukan pernikahan yang tidak
sah dengan istri kedua yang bernama Ni
Luh Rina Yuliastari, menurut Mahkamah,
hal tersebut bukan merupakan kewenangan
Mahkamah, dan lagi pula bukti dan
saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak
membuktikan bahwa pernikahan tersebut
tidak sah dan Putu Agus Suradnyana telah
bertindak tidak jujur.
Fakta yang terungkap dalam
persidangan justru membuktikan bahwa
pernikahan tersebut dilakukan secara
adat dengan persetujuan dari istri pertama
Putu Agus Suradnyana dan telah tercatat
secara adat di Desa Pakraman Banyuatis.
Hal tersebut berkesesuaian dengan
keterangan saksi I Gede Luwur, Komang
Arius Suyasa, I Nyoman Redes yang
menerangkan bahwa pernikahan antara
Putu Agus Suradnyana dan Ni Luh Rina
Yuliastari dilaksanakan secara adat pada
15 Agustus 2007 dengan persetujuan dari
istri pertama Putu Agus Suradnyana.
Selain itu, setelah Mahkamah
mencermati formulir Riwayat Hidup Putu
Agus Suradnyana, istri kedua Putu Agus
Suradnyana telah ada dan tercantum dalam
riwayat hidup tersebut. Dengan demikian
dalil Pemohon yang menyatakan Putu Agus
Suradnyana telah bertindak tidak jujur,
tidak terbukti dan tidak beralasan menurut
hukum. (Nano Tresna Arfana/mh)

PHPU Kab. Tolikara

Tak Terbukti, Permohonan Ditolak

Humas MK/Fitri Yuliana

Tampak Kuasa Hukum Pihak Terkait serius mendengarkan putusan Mahkamah, saat sidang
putusan PHPU Kab. Tolikara, di Ruang Sidang Pleno, Selasa (22/5).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak untuk seluruhnya
permohonan sengketa hasil
Pemilukada Kabupaten Toli
kara. Putusan dari permohonan yang
diajukan oleh Pasangan Calon Nomor
Urut 2 John Tabo-Hedi Suyanto dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam
sidang pleno pada Selasa (22/5).
“Mengadili, menyatakan dalam
eksepsi, menolak eksepsi Pihak Terkait.
Dalam pokok permohonan, menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
ucap Mahfud dengan didampingi oleh
enam hakim konstitusi lainnya.
Dalam pendapat hukum yang
dibacakan oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki, Mahkamah berpendapat alat bukti
yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan
untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon.
”Berdasarkan seluruh pertimbangan ter
sebut di atas, Mahkamah berpendapat
tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak
Terkait telah melakukan pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis,
dan masif yang secara signifikan
mempengaruhi peringkat perolehan suara

masing-masing pasangan calon. Oleh
karenanya, semua dalil Pemohon a quo
tidak terbukti menurut hukum,” ujarnya.
Sodiki memaparkan Pemohon
mendalilkan bahwa Termohon melaku
kan
berbagai
pelanggaran
dalam
penyelenggaraan pemilukada pada tingkat
PPD dan KPPS untuk memenangkan
Pihak Terkait di 27 distrik. Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9
Juni 2009, Mahkamah memahami dan
menghargai nilai budaya yang hidup di
kalangan masyarakat Papua yang khas
dalam menyelenggarakan pemilihan umum
dengan cara atau sistem “kesepakatan
warga” atau “aklamasi”.
Mahkamah, lanjut Sodiki, menerima
cara pemilihan kolektif tersebut, karena
jika dipaksakan pemilihan umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dikhawatirkan akan timbul
konflik di antara kelompok-kelompok
masyarakat setempat. Mahkamah juga
berpendapat, agar sebaiknya masyarakat
tidak dilibatkan/dibawa ke sistem
persaingan/perpecahan di dalam dan

antarkelompok yang dapat mengganggu
harmoni yang telah dihayati. Penerimaan
atas cara yang realistis ini tentunya
harus dilaksanakan dengan baik oleh
penyelenggara atau panitia pemilihan
umum.
“Telah menjadi fakta dalam
persidangan bahwa baik Pemohon,
Termohon, dan Pihak Terkait mengakui
adanya proses “kesepakatan bersama”
atau “aklamasi” yang dilakukan oleh
masyarakat di distrik-distrik yang
dipersoalkan oleh Pemohon
a quo.
Jikalaupun memang benar dalil Pemohon
bahwa terdapat sebagian masyarakat yang
tidak sepakat dengan pilihan kesepakatan
bersama tersebut, namun Pemohon tidak
memiliki cukup bukti bahwa hal tersebut
dilakukan dengan cara yang penuh paksaan,
intimidasi dan bahkan Pemohon tidak
memiliki cukup bukti. Oleh karenanya,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon a
quo tidak terbukti menurut hukum,” papar
Sodiki.
Dalil Pemohon lainnya pun, jelas
dinilai Mahkamah tidak terbukti menurut
hukum. Dalil- dalil tersebut di antaranya
Termohon menggelembungkan suara
Pihak Terkait dan menghilangkan suara
Pemohon, penetapan perubahan jadwal
pelaksanaan Pemilukada yang tidak jelas
dan cenderung dipaksakan oleh Termohon
guna
kemenangan
Pihak
Terkait,
penggantian dan penetapan PPD, PPS, dan
KPPS tidak jelas dan pembentukannya
diarahkan untuk kemenangan Pihak Terkait
serta Pihak Terkait seharusnya tidak lolos
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati 2012.
Oleh karena itu, dalam konklusi yang
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD, Mahkamah berkesimpulan bahwa
Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan tersebut. “Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo.
Permohonan diajukan masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan. Eksepsi
Pihak Terkait tidak beralasan hukum.
Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti
menurut hukum,” terangnya. (Lulu
Anjarsari/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Deiyai

MK Jatuhkan Amar Putusan Berbeda
Antara Perkara

S

idang perkara permohonan
hasil pemilihan umum kepala
daerah Kabupaten Deiyai telah
diputuskan oleh Mahkamah
Konstitusi pada Selasa (22/5) sore, di
Ruang Sidang Pleno MK. Terdapat lima
Pemohon dalam perkara ini, yakni Perkara
No. 29/PHPU.D-X/2012, 30/PHPU.DX/2012, 31/PHPU.D-X/2012, 32/PHPU.DX/2012, dan 33/PHPU.D-X/2012.
Masing-masing Pemohon ber
dasarkan nomor perkara adalah Bakal
Pasangan Calon Amos Edoway-Daud
Pekei
(Perkara
No.
29/PHPU.DX/2012); Pasangan Calon Nomor Urut 8
Januarius L. Dou-Linus Doo (30/PHPU.DX/2012); Pasangan Calon Nomor Urut
7 Klemen Ukago-Manfred Mote (31/
PHPU.D-X/2012); Bakal Pasangan Calon
Yohanis Pigome-Yohanis Jhon Dogopial
(32/PHPU.D-X/2012); dan Pasangan
Calon No. Urut 2 Marthen Ukago-Amision
Mote, Pasangan Calon No. Urut 3 Manase
Kotouki-Athen Pigai, serta Pasangan
Calon No. Urut 4 Yan Giyai-Yakonias Adii
(33/PHPU.D-X/2012).
Mahkamah
memberikan
amar
putusan yang berbeda antara perkara,
dimana untuk Perkara No. 31 dan 32,
dinyatakan ditolak. Sedangkan untuk
tiga perkara lainnya, yakni Perkara No.
29, 30, dan 33 Mahkamah menyatakan
permohonan tidak dapat diterima.
Dalam perkara No. 29, menurut
Mahkamah, pemohon tidak memiliki legal
standing untuk mengajukan permohonan.
Sebab, setelah memeriksa bukti-bukti yang
diajukan, Pemohon memang benar tidak
memenuhi syarat sebagai pasangan calon
dalam Pemilukada Kab. Deiyai 2012.
“Bahwa
dengan
tanpa
mempertimbangkan sah atau tidaknya
pengusulan dari partai politik lainnya
yang diberikan kepada Pemohon, fakta
bahwa Partai Pemuda Indonesia tidak
mengusulkan Pemohon, telah jelas
mengakibatkan Pemohon tidak memenuhi
syarat dukungan minimal 15% suara.
Dengan demikian, menurut Mahkamah,
secara substansial, penerbitan Keputusan
KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun
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Salah satu saksi terlihat sedang bersaksi dihadapan Majelis Hakim Konstitusi. Kesaksian
tersebut didengarkan oleh Mahkamah pada Kamis (10/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

2012 telah didahului oleh verifikasi faktual
kepada partai-partai pengusul pasangan
calon, termasuk di antaranya verifikasi
faktual kepada DPP Partai Pemuda
Indonesia,” tulis Mahkamah dalam
pertimbangan hukumnya. ”Karenanya
Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo.”
Terhadap Perkara No. 30, Mahkamah
berpandangan, Pemohon telah salah objek.
Menurut Mahkamah, objek perkara yang
seharusnya diajukan bukan sebagaimana
yang didalilkan oleh Pemohon. “Ber
dasarkan penilaian dan fakta hukum
tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa
objek permohonan Pemohon salah objek,”
tegas Mahkamah.
Sedangkan untuk Perkara No. 33,
Mahkamah menganggap permohonan
telah melewati batas waktu pengajuan
perkara. “Permohonan para Pemohon telah
melampaui tenggang waktu pengajuan
permohonan.”
Terhadap dua permohonan lainnya,
Mahkamah menyatakan menolak per
mohonan para Pemohon karena dalil-dalil

Humas MK/GANIE

Pemohon tidak terbukti dan beralasan
hukum. Menurut Mahkamah pelanggaranpelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon
tidak terbukti, dan jikapun ada, tidak
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,
serta tidak signifikan memengaruhi hasil
perolehan suara dalam Pemilukada yang
menentukan keterpilihan pasangan calon.
“Berdasarkan fakta hukum di
persidangan memang terbukti ditemukan
kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan
oleh Termohon, tetapi kesalahan atau
pelanggaran tersebut tidak signifikan untuk
dapat membatalkan hasil Pemilukada
apalagi pelanggaran-pelanggaran tersebut
terbukti juga dilakukan oleh Termohon.
Terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang
sporadis dan dilakukan oleh semua pihak
yang tidak terstruktur dan masif ini tidak
dapat membatalkan hasil Pemilukada
tetapi tetap dapat diproses ke peradilan
umum. Oleh sebab itu dalam konteks
keabsahan hasil Pemilukada Kabupaten
Deiyai dalil-dalil Pemohon tidak beralasan
dan tidak terbukti menurut hukum,” papar
Mahkamah dalam salah satu pendapat
hukumnya. (Dodi/mh)

PHPU Kab. Aceh Barat

Dalil Tak Beralasan Hukum,
Permohonan Ditolak
Kuasa Hukum Pemohon Indis Kurniawan
sedang menerangkan permohonan Pemohon
dalam sidang pendahuluan Kab. Aceh Barat di
Mahkamah Konstitusi, Kamis, (3/5/2012).

Humas MK/GANIE

M

ajelis Hakim Konstitusi
memutuskan menolak untuk
seluruhnya perkara PHPU
Kabupaten
Aceh
Barat
(Perkara No. 28/PHPU. D-X/2012). “Amar
putusan mengadili, menyatakan dalam
eksepsi, menolak eksepsi Pihak Termohon
dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok
Perkara, menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” demikian dibacakan
Ketua Pleno Mahfud MD didampingi
para hakim konstitusi lainnya, Rabu
(16/5) siang di Ruang Sidang Mahkamah
Konstitusi (MK).
Menimbang eksepsi Termohon
dan Pihak Terkait II mengenai Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum dan
perubahan permohonan cacat formil
karena permohonan awal tidak lengkap
ditandatangani oleh para pasangan calon.
Mahkamah menilai, permohonan para
pasangan calon secara bersama-sama dapat
dilakukan, mengingat dalil yang diajukan
mengenai
pelanggaran
Pemilukada
Kabupaten Aceh Barat 2012 yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif.

Tidak lengkapnya tanda tangan
Pemohon dalam permohonan awal,
Mahkamah masih dapat meminta Pemohon
untuk melengkapi dan memperbaiki
permohonan awal tersebut termasuk
kelengkapansuratkuasa sebagaimana di
sampaikan dalam sidang 3 Mei 2012.
Selain itu, kekuranglengkapan
tanda tangan pasangan calon dalam
permohonan awal, tidaklah berarti
menghilangkan kesempatan pasangan
calon lainnya yang bergabung dalam
satu permohonan yang sama untuk
mengajukan
permohonan.
Dengan
demikian, menurut Mahkamah, eksepsi
tersebut tidak beralasan hukum.
Selanjutnya, Mahkamah memberikan
pendapat mengenai dalil Pemohon bahwa
Termohon dengan sengaja tidak melakukan
sosialisasi dan tata cara mengenai
syarat sah dan tidak sahnya kertas suara
yang dicoblos oleh pemilih. Termasuk
soal Termohon dalam jawabannya
membantah dalil Pemohon a quo dengan
mengemukakan bahwa baik secara
langsung maupun melalui PPK dan PPS,

Termohon telah berulang kali melakukan
sosialisasi terkait dengan pelaksanaan
Pemilukada Aceh Barat melalui forum
pertemuan maupun sosialisasi melalui
spanduk, baliho, billboard, brosur, dan
media massa.
Mahkamah menilai, dalil Pemohon
tersebut tidak menunjukkan adanya
signifikansi dengan hasil perolehan suara
masing-masing pasangan calon dan tidak
menunjukkan pelanggaran yang bersifat
terstruktur dan masif, sehingga tidak
beralasan hukum.
Mahkamah
juga
berpendapat
mengenai dalil Pemohon bahwa Pihak
Terkait I melakukan intimidasi dengan
merusak kendaraan operasional tim sukses
pasangan calon nomor urut 13 (Pemohon)
dan adanya politik uang oleh Pihak
Terkait I dan Pihak Terkait II. Selanjutnya,
Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II
dalam keterangannya membantah dalil
Pemohon a quo. Terhadap dalil Pemohon
tersebut, Mahkamah menilai, seandainya
pun benar kejadian yang didalilkan oleh
Pemohon, kejadian-kejadian tersebut
bersifat sporadis semata dan tidaklah
dapat meyakinkan Mahkamah bahwa
telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang
terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan
demikian, dalil Pemohon   a quo tidak
terbukti. (Nano Tresna Arfana/mh)
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PHPU Kab. Bener Meriah

Tak Terbukti Menurut Hukum, MK
Tolak Seluruh Permohonan

Humas MK/Yogi Dj

Kuasa hukum Pihak Terkait sedang harap-harap cemas saat Mahkamah membacakan
putusan sengketa Pemilukada Kab. Bener Meriah, Senin ((14/5).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak permohonan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Bener
Meriah Tagore AbubakarAldar Abubakar. Demikian amar putusan
Nomor 25/PHPU.D-X/2012 dibacakan
oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki
dengan didampingi enam hakim konstitusi
lainnya pada Senin (14/5).
“Menyatakan dalam eksepsi, Me
nolak eksepsi Termohon dan eksepsi
Pihak Terkait. Dalam pokok permohonan,
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” ucap Sodiki di Ruang Sidang
Pleno MK.
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar, menjelaskan terhadap dalil
Pemohon lainnya yang tidak diuraikan
maupun tidak dibuktikan lebih lanjut
di persidangan dengan alat bukti yang
cukup dan dalil-dalil lain yang tidak
relevan dengan pelanggaran Pemilukada
yang dapat mempengaruhi perolehan
suara Pemohon. “Mahkamah tidak
perlu mempertimbangkan dan harus
dikesampingkan. Berdasarkan seluruh
pertimbangan, maka dalil-dalil Pemohon
dalam pokok permohonan tidak terbukti
menurut hukum,” urainya.
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Pemohon mendalilkan dalam pokok
permohonannya, Termohon dengan se
ngaja
menggunakan
kekuasaannya/
kewenangannya untuk memenangkan
Pihak Terkait dan mengalahkan Pemohon
dalam Pemilukada Kabupaten Bener
Meriah karena Pemohon menolak
bekerja sama dengan Termohon dengan
cara menyediakan uang sejumlah Rp1,5
Miliar kepada Termohon untuk membantu
kemenangan Pemohon. Terlepas dari
terbukti atau tidaknya dugaan penyuapan
tersebut, setelah mencermati dalil Pemohon
serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan
Pemohon, maka tidak terbukti adanya
keterkaitan langsung antara dalil Pemohon
tersebut dengan hasil perolehan suara
Pemohon maupun Pihak Terkait. Tidak
terlaksananya transaksi antara Termohon
dengan Pemohon, tidak secara serta merta
membuktikan Termohon dan Pihak Terkait
telah melakukan transaksi yang sama.
“Dalil tersebut masih merupakan
asumsi Pemohon dan tidak dapat dibuktikan
mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu
kada dan hasil perolehan suara Pemohon
maupun Pihak Terkait. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka dalil Pemohon bahwa ada kaitan
antara permintaan uang Termohon kepada

Pemohon dengan perolehan suara pasangan
calon dan penyelenggaraan Pemilukada
Kabupaten Bener Meriah tidak terbukti
menurut hukum,” papar Akil.
Selain itu, Pemohon mendalilkan
dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten
Bener Meriah Tahun 2012, Termohon
telah melakukan pelanggaran dengan cara
tidak mendistribusikan Kartu Pemilih
dan surat undangan memilih dengan
benar yang menyebabkan kekacauan
dalam pelaksanaan pemungutan suara serta
permasalahan dalam DPT yang ditetapkan
oleh Termohon sehingga menyebabkan
banyak warga yang kehilangan hak pilihnya.
Selain itu, permasalahan pemilih yang tidak
dapat menggunakan hak suaranya menurut
Mahkamah merupakan permasalahan yang
mempengaruhi perolehan suara semua
pasangan calon dan bukan hanya secara
khusus mempengaruhi perolehan suara
Pihak Terkait ataupun Pemohon.
“Jikapun ada Pemilih yang secara
sengaja dihilangkan haknya untuk
memberikan suara, quod non, maka
tidak ada bukti bahwa pemilih tersebut
memberikan suaranya kepada Pemohon
sehingga mempengaruhi komposisi per
olehan suara di antara pasangan calon
dan mengakibatkan perubahan dalam
hasil akhir Pemilukada Kabupaten
Bener Meriah Tahun 2012. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut, me
nurut Mahkamah dalil Pemohon tidak
terbukti menurut hukum,” terang Akil.
Sementara mengenai dalil Pemohon
tentang terjadinya kelebihan pencetakan
surat suara, di mana terdapat selisih antara
surat suara yang dicetak dengan surat
suara yang didistribusikan yaitu 2 surat
suara. Setelah Mahkamah memeriksa
dan mencermati secara saksama dalil
Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti
Pemohon, dan bukti-bukti Termohon, maka
Mahkamah berpendapat bahwa Termohon
telah melakukan proses pencetakan surat
suara dan pemusnahan kelebihan surat
suara sesuai dengan ketentuan. Selain itu
tidak terbukti bahwa kelebihan surat suara
tersebut digunakan untuk kepentingan
pasangan calon tertentu.
“Pemohon tidak menguraikan dan
tidak membuktikan dengan alat bukti yang
cukup mengenai bagaimana kelebihan
surat suara tersebut dapat digunakan oleh
pasangan calon lain, khususnya Pihak
Terkait, sehingga tidak terbukti adanya
keterkaitan antara proses pencetakan
surat suara dan pemusnahan surat suara
dengan perolehan suara Pihak Terkait
dan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, menurut Mahkamah dalil
Pemohon tidak beralasan menurut hukum,”
papar Akil. (Lulu Anjarsari/mh)

PHPU Kab. Aceh Singkil

MK Nyatakan Menolak Permohonan Pemohon
Ikhwaluddin S. selaku Kuasa Hukum Pemohon
terlihat menjelaskan Permohonan Pemohon
Nomor Perkara 26/PHPU.D-X/2012, dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan, Selasa, (1/5/2012) di
Ruang Sidang Panel,lantai 4 Gedung MK.

Humas MK/GANIE

M

ahkamah Konstitusi menyata
kan menolak permohonan
Pemohon dalam perkara
perselisihan hasil pemilihan
umum kepala daerah Kabupaten Aceh
Singkil. “Pokok permohonan para
Pemohon tidak terbukti menurut hukum,”
ujar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Achmad Sodiki saat membacakan konklusi
putusan bernomor 26/PHPU.D-X/2012
tersebut, Senin (14/5) di Ruang Sidang
Pleno MK.
Menurut Mahkamah, Pihak Terkait
yakni Pasangan Calon Kepala Daerah
Nomor Urut 1 Safriadi-Dul Musrid telah
memenuhi syarat sebagai pasangan
calon, meskipun memang terbukti pernah
melakukan tindak pidana. Mahkamah
berpendapat, Pihak Terkait telah memenuhi
syarat-syarat yeng telah ditentukan oleh
Mahkamah dalam putusan No. 4/PUUVII/2009.
Dalam putusan tersebut Mahkamah
masih memberikan ruang bagi terpidana
untuk tetap maju sebagai pasangan calon,
dengan syarat yang ditentukan dalam
Putusan tersebut, yang menyatakan Pasal
58 huruf f Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak memenuhi syarat, yakni:
a) tidak berlaku untuk jabatan publik
yang dipilih (elected officials); b) berlaku
terbatas jangka waktunya hanya selama
5 (lima) tahun sejak terpidana selesai
menjalani hukumannya; c) dikecualikan
bagi mantan terpidana yang secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan
terpidana; dan d) bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang-ulang.
“Mahkamah
meyakini
bahwa
masyarakat Kabupaten Aceh Singkil
secara luas telah mengetahui bahwa
pasangan calon nomor urut 1 pernah
dipidana, meskipun demikian, masyarakat
tetap memberikan suara kepada pasangan
calon nomor urut 1, sehingga perolehan
suara pasangan ini mengungguli secara
signifikan pasangan calon lainnya,”
ujar Mahkamah dalam pertimbangan
hukumnya.
Di samping itu, Mahkamah juga
melihat perbedaan yang signifikan antara
perkara ini dengan perkara terkait calon
kepala daerah Dirwan Mahmud yang
melakukan
kejahatan
pembunuhan.
Mahkamah berpandangan, dalam perkara

Dirwan Mahmud, Dirwan telah terbukti
mengubah nama untuk menyembunyikan
identitas yang sebenarnya, dan di
persidangan Mahkamah dia tidak
mengakui secara jujur bahwa dirinya
pernah dipidana. Sedangkan dalam perkara
ini, Safriadi yang didakwa melakukan
penyalahgunaan BBM bersubdi selama
ini tetap berdomisili di Kabupaten Aceh
Singkil. Selain itu dalam persidangan
Mahkamah, ia juga mengakui bahwa
dirinya pernah dipidana.
Sedangkan terhadap adanya pe
langgaran-pelanggaran lainnya yang di
dalilkan oleh para Pemohon, menurut
Mahkamah, tidak dibuktikan oleh
bukti yang cukup meyakinkan bahwa
pelanggaran tersebut terjadi secara
terstruktur, sistematis, dan masif,
yang secara signifikan memengaruhi
perolehan suara Pemohon sehingga
melampaui perolehan suara Pihak
Terkait. “Oleh karena itu, menurut
Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti
dan tidak beralasan menurut hukum,”
tegas Mahkamah.
Adapun permohonan ini dimohon
kan oleh dua pasangan calon kepala daerah,
yakni Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah No. Urut 4 Sazali Saiful Umar (Pemohon I) dan Pasangan
Calon Nomor Urut 7 Syafril Harahap Yuli Hardin (Pemohon II). (Dodi/mh)
Mei 2012 KONSTITUSI
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PHPU Kab. Aceh Barat Daya

Permohonan Pemohon Ditolak Seluruhnya

P

ermohonan Pasangan Cabup
Aceh Barat Daya, Akmal IbrahimLukman Ditolak MK. Perselisihan
hasil pemilihan umum kepala
daerah (Pemilukada) Kabupaten Aceh Barat
Daya (Abdya) Provinsi Aceh yang diajukan
pasangan Akmal Ibrahim-Lukman diputus,
Senin (14/5) sore di Mahkamah Konstitusi
(MK).
Mahkamah dalam amar putusan
nya menyatakan menolak seluruh
permohonan pasangan Akmal IbrahimLukman.“Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno
Hakim Konstitusi Achmad Sodiki
saat membacakan putusan Nomor 23/
PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh
Barat Daya 2012.
Mahkamah berpendapat, materi
permohonan Akmal Ibrahim-Lukman tidak
terkait dengan kesalahan hasil penghitungan
suara yang dilakukan oleh Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten
Abdya selaku Termohon, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
PMK 15/2008, sehingga Mahkamah hanya
menilai dan mempertimbangkan dalildalil permohonan Akmal Ibrahim-Lukman
terkait dengan pelanggaran Pemilukada
yang menurut Akmal Ibrahim-Lukman
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
sehingga mempengaruhi hasil perolehan
suara.
Mahkamah setelah memeriksa dan
mencermati secara saksama dalil Akmal
Ibrahim-Lukman dan bantahan KIP
Abdya selaku Termohon, serta bukti-bukti
yang diajukan di persidangan, menurut
Mahkamah, saat tahapan Pemilukada
Abdya 2012, KIP Abdya telah menyusun
dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. “Dari rangkaian fakta yang
terungkap di persidangan tidak ada
satu bukti pun yang dapat meyakinkan
Mahkamah bahwa Termohon menyusun
DPT untuk kepentingan salah satu
pasangan calon. Lagipula tidak dapat
dibuktikan secara hukum bahwa Termohon
melakukan pelanggaran dalam penyusunan
DPT secara terstruktur, sistematis, dan
masif yang menguntungkan salah satu
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Humas MK/Annisa Lestari

Pemohon Perkara Nomor 23/PHPU.D-X/2012, Akmal Ibrahim (kanan), didampingi
Lukman sedang menerangkan permohonannya, dalam sidang pendahuluan, di Ruang
Pleno, Gedung MK, Selasa, (1/5/2012).

pasangan calon,” kata Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva membacakan Pendapat
Mahkamah.
Kemudian dalil Akmal IbrahimLukman mengenai adanya intimidasi,
tekanan dan ancaman yang dilakukan
oleh tim sukses salah satu pasangan
calon kepada pendukungnya. Setelah
Mahkamah melakukan pemeriksaan, hal
tersebut tidak terbukti dilakukan dengan
kerja sama secara sistematis antara
pelaku kekerasan dengan KIP Abdya,
salah satu pasangan calon, maupun aparat
penegak hukum, baik dalam bentuk aktif
maupun pasif berupa pembiaran. Akmal
Ibrahim-Lukman dalam persidangan sama
sekali tidak dapat membuktikan bahwa
Tim Sukses salah satu pasangan calon
menggerakkan atau memerintahkan secara
terstruktur untuk mempengaruhi pemilih
dengan tindakan intimidasi ataupun teror
untuk memilih pasangan M. Fakhruddin-H.
Tgk. T.Burhanuddin Sampe selaku Pihak
Terkait.
“Menurut Mahkamah, dalil-dalil
permohonan Pemohon tidak terbukti
menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran
yang didalilkan Pemohon, kalaupun
ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis,
dan masif, melainkan hanya bersifat
sporadis. Meskipun begitu, pelanggaran-

pelanggaran yang tidak dapat mengubah
hasil Pemilukada tersebut masih dapat
ditindaklanjuti melalui proses pidana di
peradilan umum,” lanjut Hamdan.
Kabulkan Pencabutan Permohonan
Mahkamah
usai
membacakan
putusan perkara yang diajukan pasangan
Akmal Ibrahim-Lukman di atas, secara
berturut-turut membacakan Ketetapan
Nomor 24/PHPU.D-X/2012 mengenai
sengketa Pemilukada Abdya yang diajukan
oleh pasangan calon H. Sulaiman AdamiAfdhal Jihad. Pada persidangan di MK,
2 Mei 2012, pasangan Sulaiman AdamiAfdhal Jihad secara lisan menyatakan
mencabut permohonannya. Kemudian
pada 8 Mei 2012 Sulaiman Adami-Afdhal
Jihad menyerahkan surat bertanggal
1 Mei 2012 yang ditandatangani oleh
kuasa hukum Sulaiman Adami-Afdhal
Jihad yang intinya berisi pencabutan
permohonan.
Mahkamah dalam ketetapannya
menyatakan mengabulkan pencabutan
permohonan Sulaiman Adami-Afdhal
Jihad. Menyatakan Sulaiman AdamiAfdhal Jihad tidak dapat mengajukan
kembali permohonan perselisihan hasil
Pemilukada Abya Tahun 2012. (Nur
Rosihin Ana/mh)

PHPU Kab. Aceh Utara

Dalil Tidak Terbukti, Permohonan Ditolak MK
Pemohon Prinsipal Sulaiman Ibrahim berbisikbisik dengan kuasa hukumnya dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan, Kamis, (26/4/2012).

Humas MK/

T

ermohon dan Pihak Terkait
tidak terbukti telah melakukan
pelanggaran-pelanggaran yang
terstruktur, sistematis, dan masif
yang secara signifikan mempengaruhi
peringkat perolehan suara masingmasing pasangan calon. Oleh karenanya,
Mahkamah menolak permohonan Pe
mohon untuk seluruhnya.
Demikian disampaikan Mahkamah
Konstitusi dalam putusan No. 21/PHPU.DX/2012 perselisihan hasil pemilihan
umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh
tahun 2012, Rabu (9/5) sore, di Ruang
Sidang Pleno MK. Gugatan tersebut
dimohonkan oleh Sulaiman Ibrahim dan
T. Syarifuddin (No. Urut 9), serta Komisi
Independen Pemilihan Kab. Aceh Utara
selaku Termohon dan Pihak Terkait
Muhammad Thaib dan Muhammad Jamil
(No. Urut 10).
Mahkamah
beralasan
bahwa
walaupun Pemohon mendalilkan Pihak
Terkait diindikasikan tidak memiliki
persyaratan ijazah pendidikan sebagaimana
dipersyaratkan dalam pencalonan pasangan
calon, namun sepanjang Termohon
telah melakukan verifikasi administrasi
dan verifikasi faktual sesuai peraturan

perundang-undangan, maka hasil verifikasi
Termohon harus dinyatakan sah secara
hukum.
“Apalagi ada pernyataan atau ke
terangan dari instansi yang berwenang bahwa
pihak sekolah yang bersangkutan telah
mengeluarkan ijazah atas nama Muhammad
Thaib (Pihak Terkait),” ujar Mahkamah.
Jika memang terdapat perbedaan lain
baik bentuk tulisan atapun yang lain dalam
ijazah tersebut, Mahkamah melanjutkan,
hal demikian bukan kompetensi Termohon
ataupun Mahkamah untuk menyatakan
ijazah Pihak Terkait tersebut adalah palsu.
“Lagipula, jika ada indikasi pemalsuan
terhadap ijazah, hal tersebut merupakan
kompetensi pihak kepolisian yang diadili
di peradilan umum,” tulis putusan MK
tersebut.
Disamping mengenai ijazah, Mah
kamah juga berpendapat mengenai
intimidasi Pihak Terkait yang dituduhkan
Pemohon. Menurut Pemohon, Pihak Terkait
melakukan intimidasi kepada Pemohon dan
Tim Suksesnya mulai dari proses kampanye
sampai dengan proses pemberian suara
serta terhadap para saksi mandate Pemohon
saat pemungutan suara di TPS-TPS dalam
wilayah Kabupaten Aceh Utara.
Terhadap
dalil-dalil
tersebut,

Mahkamah mengakui benar terjadi
pelanggaran-pelanggaran
sebagaimana
diterangkan para saksi Pemohon seperti
pengeroyokan, pemukulan, ancaman
pembunuhan, dan pengrusakan, namun
Mahkamah tidak menemukan bukti
yang meyakinkan bahwa pelanggaranpelanggaran tersebut dilakukan secara
terstruktur, sistematis, dan masif
sehingga berpengaruh secara signifikan
terhadap perolehan suara Pemohon.
“Kejadian-kejadian tersebut ber
langsung secara sporadis, tidak melalui
suatu perencanaan yang matang, tidak
terstruktur, dan tidak masif,” terang
Majelis Hakim Konstitusi dalam putusan
tersebut.
Pemohon juga mendalilkan saat
pemungutan suara Termohon melalui
para petugas KPPS secara sengaja
menjadikan suratsuara sah untuk
Pemohon menjadi tidak sah dengan cara
mencoblosnya lagi, menurut Mahkamah,
dalil Pemohon tersebut tidak didukung
dengan bukti yang meyakinkan. Jikapun
benar, hal tersebut tidak memberi
pengaruh signifikan, karena antara
Pemohon dan Pihak Terkait, masingmasing mendapatkan 20.693 suara dan
174.503 suara. (Shohibul Umam/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Pidie

Tak Beralasan Hukum, MK Tolak Permohonan
Ghazali Abbas Adan selaku
Pemohon perkara Nomor 20/
PHPU.D-X/2012, menjelaskan
permohonan di hadapan Majelis
Hakim Konstitusi, Kamis,
(26/4/2012).

Humas MK/Ganie

S

etelah melewati proses panjang,
mulai dari sidang pemeriksaan
pendahuluan maupun sidang
pembuktian para pihak, akhirnya
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan
menolak seluruh permohonan Pemohon
perkara PHPU Kabupaten Pidie - Perkara
No. 20/PHPU. D-X/2012 - pada Rabu
(9/5) sore di Ruang Sidang MK.
Mahkamah mengungkapkan, dalam
persidangan ditemukan fakta hukum adanya
teror dan intimidasi, yang menurut saksi
Pemohon diduga dilakukan simpatisan
Partai Aceh, namun tidak ada bukti yang
meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut
dilakukan oleh Partai Aceh atau Tim
Pasangan Pihak Terkait secara terstruktur.
Selain itu, tidak dapat dibuktikan bahwa
tindakan-tindakan tersebut mempunyai
hubungan secara struktur dengan Partai
Aceh melalui pembuktian yang sah dan
meyakinkan.
Mahkamah tidak menemukan
bukti yang meyakinkan bahwa berbagai
kecurangan, teror, intimidasi terhadap
sesama kandidat pasangan calon ataupun
terhadap masyarakat dilakukan secara
terstruktur, sistematis, dan masif dengan
tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.

42

KONSTITUSI Mei 2012

Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati
keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten
Pidie, tidak ada bukti pelanggaran
Pemilukada dalam berbagai kasus tersebut
yang dilaporkan kepada Panwaslu
Kabupaten Pidie.
Menurut Mahkamah, pada dasarnya
seseorang tidak dapat dibebani kerugian
atas perbuatan yang tidak ia lakukan,
demikian pula sebaliknya. Prinsip hukum
dan keadilan demikian dianut secara
universal, bahwa “tidak seorang pun boleh
diuntungkan oleh penyimpangan dan
pelanggaran yang dilakukannya sendiri
dan tidak seorang pun boleh dirugikan
oleh penyimpangan dan pelanggaran yang
dilakukan oleh orang lain”.
Dengan demikian, jika pun benar
anggota, kader atau simpatisan Partai Aceh
melakukan tindakan teror dan intimidasi
sebagaimana dalil Pemohon, menurut
Mahkamah, akibat terjadinya perbuatan
teror dan intimidasi tersebut tidak dapat
dibebankan atau dipertanggungjawabkan
kepada Pihak Terkait karena tidak ada bukti
bahwa pelanggaran tersebut dilakukan atas
perintah Pihak Terkait atau Partai Aceh.
Seandainya sebagian dari pelang
garan tersebut dapat dibuktikan oleh

Pemohon,
menurut
Mahkamah,
pelanggaran a quo hanya bersifat sporadis
yang dilakukan tidak melalui struktur
pemerintahan ataupun struktur Partai
Aceh. Lagi pula jika pun beberapa dalil
permohonan Pemohon terbukti, hal
demikian tidak memengaruhi secara
signifikan terhadap peringkat perolehan
suara Pemohon. Dengan demikian, dalil
permohonan Pemohon tersebut tidak
terbukti menurut hukum.
Selanjutnya, dalil Pemohon tentang
adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya,
menurut Mahkamah, tidak dibuktikan
dengan bukti yang meyakinkan bahwa
pelanggaran tersebut terjadi secara
terstruktur, sistematis, dan masif yang
secara signifikan mempengaruhi peringkat
perolehan suara Pemohon. Oleh karena
itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut
tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.
“Amar putusan mengadili, me
nyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi
Termohon dan Pihak Terkait. Dalam
pokok permohonan, menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” demikian
dibacakan Ketua Pleno, Mahfud MD
didampingi para hakim konstitusi lainnya.
(Nano Tresna Arfana/mh)

PHPU Kab. Simeulue

Tanpa Pasangan Calon, Pemohon
Tak Penuhi Legal Standing
Kuasa hukum Pihak Terkait sedang memberi
keterangan dalam sidang Pembuktian di MK, Rabu,
(25/4/2012).

Humas MK/Ganie

D

engan pertimbangan salah objek
dan tidak memiliki kedudukan
hukum
(legal
standing),
Mahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya memutuskan pokok permohonan
Pemohon tidak dipertimbangkan. “Me
nyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” ucap pimpinan sidang
sekaligus Ketua MK Moh. Mahfud MD,
didampingi hakim konstitusi lainnya,
Selasa (1/5) sore, di Ruang Sidang MK.
Permohonan yang teregistrasi No.
18/PHPU.D-X/2012 ini, dimohonkan
oleh Calon Wakil Bupati Kab. Simeulue
Rahmad (No. Urut 5), dalam perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Simeulue Provinsi
Aceh. Kemudian, Termohon dalam
persidangan ini adalah Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue, dan
Pihak Terkait Riswan dan Hasrul Edyar
(No. Urut 2).
Dalam pertimbangan Pasal 106 ayat
(2) UU No. 32/2004 juncto UU No. 12/2008
menyatakan, ”Keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan
dengan hasil penghitungan suara yang
mempengaruhi terpilihnya pasangan
calon”. Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK
15/2008 menentukan, “Obyek perselisihan
Pemilukada adalah hasil penghitungan

suara yang ditetapkan oleh Termohon
yang mempengaruhi, a. ... b. Terpilihnya
Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan
wakil kepala daerah”.
Memerhatikan ketentuan tersebut,
Mahkamah menguraikan bahwa obyek
yang dimohonkan oleh Pemohon adalah
pembatalan Putusan Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Kab. Simeulue No.
30/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue
Masa Bakti 2012-2017, tertanggal 14 April
2012, bukan Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Bupati yang menjadi salah satu
kewenangan dari Mahkamah.
“Berdasarkan pertimbangan ter
sebut saja, tanpa mempertimbangkan
eksepsi lainnya, Mahkamah sudah dapat
menjatuhkan putusan,” ucap Hakim
Konstitusi Akil Mochtar saat membacakan
putusan Mahkamah.
Namun demikian, lanjut Akil,
walaupun sudah dapat menjatuhkan
putusan, namun Mahkamah merasa perlu
mempertimbangkan kedudukan hukum
(legal standing) Pemohon untuk lebih
melengkapi pertimbangan. Dalam hal ini,
Pemohon mengatakan telah mendapatkan
kuasa lisan dan via handphone untuk
mewakili Aliasnudin, Calon Bupati Kab.
Simeulue Periode Tahun 2012-2017.

“Tetapi tidak ada bukti tentang pemberian
kuasa secara lisan tersebut dan Aliasnudin
yang didalilkan memberikan kuasa secara
lisan dan melalui handphone tidak pernah
hadir dalam persidangan Mahkamah
untuk menyatakan pemberian kuasa
tersebut,” terang Akil selaku Ketua Panel
persidangan tersebut.
Oleh karena itu, menurut Mah
kamah, Pemohon sebagai Calon Wakil
Bupati hanya sendirian mengajukan
permohonan a quo. “Berdasarkan Pasal
29 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU
12/2008 dan Pasal 1 angka 9 PMK 15/2008
Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo,” tulis Mahkamah.
Ditarik Kembali
Dalam kesempatan sama, Mahkamah
juga menjatuhkan ketetapan dalam PHPU
kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab.
Simeulue Provinsi Aceh nomor perkara
19/PHPU.D-X/2012, yang dimohonkan
oleh Mohd. Riswan R-Ali Hasmi selaku
calon bupati dan wakil bupati No. Urut
4. Dalam ketetapannya, Mahkamah
mengabulkan permohonan penarikan
kembali permohonan Pemohon.
Keputusan tersebut berdasarkan atas
Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 30
April 2012, dan penarikan perkara tersebut
juga beralasan hukum karena penarikan
kembali permohonan Pemohon diajukan
masih dalam tahap pemeriksaan.
Kemudian dalam ketetapan tersebut,
Mahkamah juga menyatakan bahwa
Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan perselisihan tentang hasil
pemilihan umum kepala daerah dan wakil
kepala daerah Kabupaten Simeulue tahun
2012. “Memerintahkan kepada Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan
Akta Pembatalan Registrasi Permohonan
terhadap Perkara No. 19/PHPU.D-X/2012
serta mengembalikan berkas permohon
an a quo kepada Pemohon,” pungkas
Mahkamah. (Shohibul Umam/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kota Banda Aceh

Permohonan Aiyub-Hasbi di MK Tidak Diterima
Usai sidang pembacaan putusan PHPU Kota
Banda Aceh pada Rabu (16/5), MK akhirnya
memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat
diterima.

P

ermohonan yang diajukan oleh
Bakal Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Banda Aceh
Aiyub Ahmad dan Hasbi Baday
dinyatakan tidak dapat diterima oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian
amar putusan dengan Nomor 27/PHPU.DX/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD didampingi oleh tujuh
hakim konstitusi lainnya.
“Menyatakan dalam eksepsi, me
ngabulkan eksepsi Termohon dan Pihak
Terkait.
Pemohon tidak memiliki
kedudukan (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo. Dalam
pokok permohonan, permohonan Pemohon
tidak dapat diterima,” ucap Mahfud pada
Rabu (16/5), di Ruang Pleno MK.
Dalam pertimbangan hukum yang
dibacakan oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki, Mahkamah berpendapat 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 Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh menghalang-halangi
terpenuhinya syarat bakal Pasangan
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Humas MK/

Calon Aiyub Ahmad dan Hasbi Baday
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2012.
“Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, fakta, dan
bukti yang terungkap di persidangan
sebagaimana dipertimbangkan di atas,
Mahkamah
berpendapat,
Termohon
telah melaksanakan penyelenggaraan
Pemilukada sesuai dengan jadwal dan
tahapan yang telah ditetapkan dan
berdasarkan bukti dan fakta Pemohon tidak
memenuhi syarat sebagai Calon Walikota
dan Wakil Walikota dalam Pemilukada
Kota Banda Aceh Tahun 2012,” urainya.
Adapun
tindakan
Termohon
mengembalikan kelebihan 350 lembar KTP
kepada Pemohon, menurut Mahkamah,
merupakan tindakan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Apabila Termohon menerima
kelebihan KTP yang diajukan Pemohon,
lanjut Sodiki, selain melanggar hukum
juga akan membuat kinerja Termohon
semakin
terhambat
karena
harus
melakukan verifikasi 350 lembar KTP yang
belum dapat dipastikan kebenarannya,
padahal Termohon harus melaksanakan
tahapan selanjutnya sesuai dengan

jadwal yang sudah ditentukan. “Terlebih
lagi Pemilukada Aceh telah mengalami
penundaan beberapa kali sebagai akibat
adanya permasalahan dalam Pemilukada
Aceh Tahun 2012,” jelasnya.
Selain itu, Sodiki melanjutkan,
berdasarkan fakta yang terungkap di
persidangan,
menurut
Mahkamah,
Pemohon tidak pernah mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara. “Dengan demikian, Mahkamah
berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon
dengan sengaja mengabaikan putusan dari
suatu lembaga peradilan maupun sengaja
mengulur-ulur dengan cara mengajukan
banding terhadap kasus-kasus tersebut
pada ujung waktu pengajuan banding agar
para Bakal Pasangan Calon menjadi tidak
memiliki kesempatan untuk mendaftar
atau tidak diikutsertakan sebagai peserta
Pemilukada,” paparnya
Mahkamah, terang Sodiki, juga
berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi
Pihak Terkait tentang kedudukan hukum
(legal standing) Pemohon terbukti dan
beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi
Termohon lainnya, begitu pula tenggang
waktu pengajuan permohonan dan pokok
permohonan tidak dipertimbangkan.
Oleh karea itu, dalam konklusi yang
dibacakan oleh Moh. Mahfud MD,
Mahkamah berkesimpulan berwenang
mengadili
permohonan
Pemohon.
“Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait
beralasan hukum. Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo.
Tenggat waktu pengajuan permohonan
dan pokok permohonan Pemohon tidak
dipertimbangkan,” tandas Mahfud. (Lulu
Anjarsari/mh)

PHPU Kab. Dogiyai

Pemeriksaan Berakhir, Pemohon
Tunggu Putusan
Termohon tampak hadir dalam sidang Pembuktian
ke XV sengketa Pemilukada Kab. Dogiyai di
Mahkamah Konstitusi, Selasa (29/5). Mereka
adalah Osea Petege (Ketua KPU Kabupaten
Dogiyai), Yulitem dan Sylfester Dumapa, masingmasing sebagai anggota.

Humas MK/Annisa Lestari

S

idang pemeriksaan sengketa
pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada) Kabupaten Dogi
yai, Provinsi Papua pasca
digelarnya Pemungutan suara ulang (PSU)
delapan kampung di Distrik Piyaiye,
berakhir hari ini di Mahkamah Konstitusi,
Selasa (29/5) siang. Sidang berikutnya
merupakan episode sangat menentukan,
yaitu pengucapan putusan.
Sidang perkara 3/PHPU.D-X/2012
dan 4/PHPU.D-X/201 yang masingmasing diajukan oleh Pasangan Calon
Bupati/Wakil Bupati Dogiyai, Thomas
Tigi-Herman Auwe dan pasangan Anthon
Iyowau-Apapa Clara Gobay, dilaksanakan
oleh Panel Hakim Konstitusi M.Akil Mochtar
(Ketua Panel), Muhammad Alim dan
Hamdan Zoelva. Senada dengan persidangan
pada Senin kemarin, persidangan kali ini
juga diwarnai tanya jawab dari para pihak
untuk mendalami atau mengonfirmasi
keterangan para saksi.
Refly Harun selaku kuasa hukum
pasangan Thomas Tigi-Herman Auwe,

memperdalam keterangan Kepala Distrik
(Kadistrik) Piyaiye, Petrus Makai, mengenai
tata-cara
pengambilan
kesepakatan
adat seandainya kepala kampung tidak
menghadiri kesepakatan. “Bisakah Anda
jelaskan tata-cara pengambilan kesepakatan
bila kepala kampung tidak hadir, karena
(hal ini) kemarin dipermasalahkan. Apakah
sekretaris kampung dapat menandatangani
kesepakatan tersebut?” tanya Refly.
“Apabila kepala kampung tidak sempat
hadir, kalau memang sekretarisnya ada pada
saat itu, yang berhak menandatangani adalah
sekretaris,” jawab Petrus.
Hakim Konstitusi Muhammad Alim
mempertajam keterangan Petrus pada
persidangan sebelumnya ihwal Distrik
Piyaiye yang merupakan salah satu daerah
pemekaran dari Distrik Mapia. Alim juga
mempertajam keterangan Petrus ikhwal
pasangan Thomas Tigi-Herman Auwe
(No. urut 1) yang konon merupakan
putera terbaik di Distrik Mapia. “Menurut
Saudara (waktu itu), pasangan calon nomor
urut 1 itu adalah putra terbaik dari Distrik

Mapia, betul itu?” tanya Alim. “Betul,
Yang Mulia,” jawab Petrus singkat.
Selanjutnya Petrus menjelaskan
perbedaan perolehan suara dalam dua
kali kesepakatan yang dicapai di Distrik
Piyaiye, yaitu kesepakatan pada 9 Januari
2012 dan 26 Maret 2012. Pada kesepakatan
pertama, peroleh pasangan Nomor urut 1
sebanya 7.350 suara, nomor urut 2 dengan
18 suara, dan nomor urut 3 sejumlah 21.
“Versi (kesepakatan) tanggal 26 Maret,
nomor urut 1 = 7.360, nomor urut 2 = 8,
nomor urut 3 = 21,” papar Petrus.
Arnoldus Magai, anggota Panitia
Pemilihan Distrik (PPD) Piyaiye,
menjelaskan hasil rekapitulasi suara dari
PPS delapan kampung yang diterima oleh
PPD Piyaiye dengan jumlah DPT 7.389.
Hasil rekap tingkat PPS (kampong), nomor
urut 1 memperoleh 7.360 suara, nomor
urut 2 sebanyak 8 suara, dan nomor urut 3
mendapat 21 suara. “Namun di dalamnya
ada kekeliruan perhitungan baik tingkat
PPS maupun KPPS,” papar Arnold. (Nur
Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Gayo Lues

Cabud Irmawan-Yudi Mohon
Pemungutan Suara Ulang

Humas MK/Annisa Lestari

Terlihat salah satu kuasa hukum Pemohon membacakan permohonan dari kliennya dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan sengketa Pemilukada Kab. Gayo Lues di MK, Selasa, (22/5).

S

atu lagi hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada)
kabupaten di Provinsi Aceh
diperkarakan ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Kabupaten dimaksud,
yaitu Kabupaten Gayo Lues. Perkara
yang dimohonkan oleh Irmawan-Yudi
Chandra Irawan (pasangan nomor urut
2) teregistrasi dengan No. 36/PHPU.DX/2012 itu disidangkan untuk pertama
kalinya, Selasa (22/5). Sidang perdana
perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues
tersebut dipimpin langsung oleh Ketua
MK Moh Mahfud MD yang didampingi
Mari Farida Indrati dan Anwar Usman.
Sidang pemeriksaan pendahuluan
ini dihadiri langsung oleh dua prinsipal
Pemohon, yaitu Irmawan dan Yudi
Chandra Irawan. Keduanya didampingi
sebanyak delapan kuasa hukum sekaligus,
yaitu Dani G. Daneswara, Kaharudin,
Erwinsyah, Syahrizal Damanik, Sumantap
Simorangkir,
Ahmad
Mustangin,
Kamaruddin, dan Zul Azmi Abdullah.
Mewakili dari pihak Pemohon, Dani
membacakan ringkasan permohonan dari
pihaknya. Dalam ringkasan permohonan
Pemohon, Dani membacakan bahwa
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Pihak Pemohon menemukan pelanggaranpelanggaran yang terungkap dalam
Pemilukada Kab. Gayo Lues. Pelanggaranpelanggaran dimaksud dilakukan oleh
Pihak KIP (Komisi Independen Pemilihan)
Kab. Gayo Lues dan juga dilakukan oleh
Pihak Terkait (Pasangan No. Urut 3 Ibnu
Hasim-Adam).
“Pelanggaran yang dilakukan oleh
Termohon kami rinci menjadi lima bagian,
yaitu pelanggaran yang terjadi sebelum
dilakukan pemungutan suara, yaitu
dalam hal penentuan struktur personalia
Termohon, tahapan pencalonan, tahapan
pemutakhiran data dan daftar pemilih,
dan tahapan kampanye. Pelanggaran yang
terjadi pada saat dilakukan pemungutan
suara yang pelanggaran itu terjadi setelah
dilakukan pemungutan suara atau dalam
tahapan pengitungan suara. Pelanggaranpelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan
Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasim
dan Adam dalam Pemilukada Gayo Lues
sebagai incumbent Bupati Gayo Lues,”
ungkap Dani.
Lebih lanjut Dani mengatakan, pihak
Ibnu Hasim-Adam melakukan pelanggaran
seperti praktik politik uang (money
politics), penggunaan dana anggaran
pendapatan dan belanja kabupaten atau

APBK untuk kepentingan pasangan Ibu
Hasim-Adam, intimidasi yang dilakukan
terhadap anggota masyarakat untuk
memenangkan
Ibnu
Hasim-Adam,
intimidasi kepada PNS dengan memutasi
jabatan PNS, dan pengangkatan pegawai
menjadi PNS dengan syarat mau ikut
memenangkan Ibnu Hasim-Adam.
“Pelanggaran-pelanggaran
yang
dilakukan oleh Peserta Calon Nomor
Urut 3 atas nama Ibnu Hasim dan Adam
sebagai incumbentBupati Gayo Lues
tersebut dilakukan dalam bentuk dan cara
yang terstruktur, sistematis, dan masif
pada sebelas kecamatan atau dengan kata
lain meliputi seluruh wilayah Kabupaten
Gayo Lues,” tambah Dani.
Pemohon, seperti yang diungkapkan
Dani juga menggugat penetapan pasangan
calon Ibnu Hasim-Adam sebagai calon
Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gayo Lues
pada Pemilukada kali ini. Pasalnya, Ibu
Hasim-Adam diketahui terlibat kasus
korupsi yang menurut Qanun Aceh Nomor
5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota, dan Wakil Walikota disyaratkan
agar tidak pernah melakukan perbuatan
tercela, salah satunya korupsi.
“Perbuatan
tercela
tersebut
dimaksud dilakukan oleh Ibnu Hasim
sebagaimana terbukti dalam perkara
tindak pidana korupsi, Perkara Nomor
19/PID.B/TPK/2009 PN Jakarta Pusat
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dengan terdakwa Bupati Aceh Tenggara
periode 2002-2007. Saat itu Ibnu Hasyim
masih meniti karir sebagai PNS di
Kabupaten Aceh Tenggara dan menjabat
sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemda
Kabupaten Aceh Tenggara,” ungkap
Dani sekali lagi untuk mementahkan
putusan KIP Kab. Gayo Lues sekaligus
memojokkan pihak Ibnu Hasim-Adam.
Merasa
dirugikan
dengan
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
KIP Kab. Gayo Lues dan Pihak Terkait
tersebut, Pemohon meminta dilaksanakan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada
MK seperti yang tertera dalam petitum
permohonan Pemohon. Selain memohon
memerintahkan KIP Kab. Gayo Lues
menggelar PSU, Pemohon juga meminta
MK mendiskualifikasi pasangan Ibnu
Hasim-Adam terlebih dulu sebelum PSU
dilaksanakan. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Hakim Konstitusi Akil Mochtar Pantau PSU
Pemilukada Kab. Buton
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar Awasi
Pelaksanaan PSU di Kabupaten Buton
pada Sabtu (19/5).

P

elaksanaan pemungutan suara
ulang (PSU) Pemilu Kada
Kabupaten Buton, Sulawesi
Tenggara, sebagaimana yang
diperintahkan dalam Putusan MK,
akhirnya yang digelar Sabtu (19/5). Pada
kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi
Akil Mochtar beserta staf pendukung

Humas MK/Hani Adhani

dari Mahkamah Konstitusi melihat dan
memantau langsung pada pelaksanaan
proses pemungutan suara ulang di
beberapa TPS di Kabupaten Buton yang
dilakukan secara acak dan dimulai dari
TPS di perbatasan antara Kabupaten Buton
dengan Kota Baubau.
Berdasarkan pemantuan tersebut,

proses pelaksanaan pemungutan suara
ulang tersebut berjalan aman, lancar dan
tanpa ada kendala ataupun protes dan
keberatan. Beberapa TPS yang didatangi
oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar
hampir 80% pemilih yang terdaftar dalam
DPT hadir dan ikut berpartisipasi memilih
pasangan calon pilihannnya.
Di beberapa TPS, Hakim Konstitusi
Akil Mochtar berkesempatan melakukan
dialog dan tanya jawab dengan Ketua
KPPS dan saksi pasangan calon tentang
kendala yang dialami dalam proses
pelaksanaan pemungutan suara ulang
Pemilukada Kabupaten Buton. Menurut
Ketua KPU Kabupaten Buton proses
rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang
Pemilukada Kabupaten Buton diharapkan
akan selesai dalam waktu kurang dari
tujuh hari dan akan segera dilaporkan ke
Mahkamah Konstitusi. (Hani Adhani)

Ketetapan MK Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, 22 Maret 2012
MENETAPKAN:
1.
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
ketetapan ini diucapkan dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;
2.
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dan Kementerian Dalam
Negeri (sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan umum terhadap Pemerintahan Daerah)
untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/
PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2011 dan ketetapan ini, serta membuat laporan tentang pelaksanaan
dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya
tenggat sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu ketetapan ini;
3.
Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi;
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RUANG SIDANG

SKLN Presiden vs DPR dan BPK

Sengketa Divestasi Newmont
Masuki Pandangan Akhir

Humas MK/Andhini SF

Hadi Purnomo selaku pimpinan BPK memberi keterangan dalam sidang SKLN di MK, Rabu (16/4).
Persoalan yang diangkat adalah pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT)
oleh Pemerintah.

P

erkara sengketa kewenangan
lembaga
negara
(SKLN)
yang diajukan oleh Presiden
melalui Menteri Keuangan
dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Pemohon) di Mahkamah
Konstitusi, hari Selasa (8/5) memasuki
sidang kedelapan. Pada sidang kali
ini selain mendengarkan keterangan
ahli/saksi, juga penyampaian closing
statement (pernyataan penutup) dari
masing-masing pihak yang berperkara.
Dalam Perkara Nomor 2/SKLNX/2012 ini, Pemohon bersengketa
dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan
Badan Pemeriksa Keuangan, masingmasing bertindak sebagai Termohon I dan
Termohon II. Persoalan yang diangkat
adalah Pembelian 7% saham divestasi PT.
Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) oleh
Pemerintah.
Kesempatan
awal
diberikan
kepada Menteri Keuangan Agus D.W
Martowardojo. Dalam closing statementnya, ia mengatakan proses penyelesaian
pembelian 7% saham divestasi PT
NNT terdapat perbedaan pendapat
antara Pemohon dengan Termohon
I dan Termohon II. “Para Pemohon
berpendapat bahwa Pemohon hanya
dapat melakukan pembelian saham
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divestasi PT. NNT setelah mendapatkan
persetujuan Termohon I terlebih dahulu,”
ujar Menteri Keuangan RI tersebut.
Namun Pemohon menilai, lanjut
Agus, dengan adanya pendapat Termohon
I dan Termohon II tersebut, Pemohon
menjadi terhambat dalam melaksanakan
kewenangan konstitusionalnya dalam
mendapatkan manfaat untuk kemakmuran
rakyat Indonesia. “Apabila dalam
pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara) masih diperlukan
persetujuan kembali oleh DPR, maka
hal tersebut akan menyebabkan adanya
persetujuan yang berlapis,” terangnya.
Di samping menanggapi terkait
dengan terhambatnya pembelian saham
jika harus meminta persetujuan, Pemohon
dalam hal ini juga telah menilai bahwa
Termohon II telah menafsirkan undangundang, dan bukan melaksanakannya.
“Dalam laporan pemeriksaan, BPK telah
menafsirkan ketentuan Pasal 24 ayat (7)
UU Keuangan Negara yang berarti BPK
telah melampaui batas kewenangannya,”
ungkapnya.
Pernyataan
Pemohon
tersebut
dibantah Ketua BPK Hadi Poernomo.
“Kami tegaskan bahwa BPK tidak menilai
suatu kebijakan dan/atau menafsirkan
peraturan
perundangan-undangan,

namun BPK hanya memeriksa dan
menilai kepatuhan pemerintah terhadap
pelaksanaan peraturan perundanganundangan dalam proses pembelian saham
PT NNT (tertutup),” katanya.
Sementara itu, menurut dia,
apabila Kementerian Keuangan yakin
tidak memerlukan izin dari DPR dalam
pembelian 7% saham PT NNT oleh Pusat
Investasi Pemerintah (PIP), seharusnya
pada saat diperiksa dapat mengajukan
penolakan pemeriksaan. “Tetapi apabila
menerima dan mengikuti semua prosedur
pemeriksaan sampai dengan LHP (Laporan
Hasil Pemeriksaan) diterbitkan, maka
LHP BPK wajib ditindaklanjuti (final dan
mengikat) sesuai Pasal 23E UUD 1945,”
ungkap Hadi.
Terkait pembelian saham 7% PT
NNT oleh PIP, Hadi Poernomo kembali
menegaskan, BPK tidak pernah melarang
pemerintah untuk membeli 7% saham PT
NNT (Tertutup). “Sepanjang dilakukan
melalui prosedur dan koridor hukum/
ketentuan yang berlaku,” terangnya.
DPR
menguatkan
pernyataan
dari Termohon II. Dalam pandangan
akhir, Nusron Wahid dari Fraksi Golkar
mengatakan, jika pemerintah tidak
mengakui pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenang yang dilakukan oleh DPR dan
BPK, itu merupakan hak pemerintah.
Akan tetapi, menurutnya, konstitusi
telah mengamanatkan bahwa hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
wajib dilaksanakan oleh lembaga negara
yang dalam hal ini pemerintah. “Bukan
dengan cara membawa persoalan ini ke
Mahkamah Konstitusi,” ujar Nusron.
Nusron juga menekankan bahwa
hakekatnya hubungan antara pemerintah
dan DPR adalah suatu hubungan
kelembagaan politik (check and balances).
Ia mempertanyakan dampak jika tidak
terjadi kesepahaman atas keputusan politik
antara pemerintah dan DPR lalu dibawa
pemerintah ke Mahkamah Konstitusi “Hal
ini akan menjadi problem besar dalam
tata kelola pemerintahan dan mempunyai
dampak buruk,” ujarnya.
Sebelumnya, didengarkan juga
keterangan sejumlah ahli dari Pemohon
Eddy Suratman, dan Ahli dari Termohon
II Irman Putra Sidin, serta saksi Pemohon
Arif Hidayat. Salah satu dari mereka Eddy
Suratman mengatakan, pembelian saham
PT NNT dapat meningkatkan penerimaan
negara dari dividen, pajak, dan royalti.
Disamping itu, kata dia, pembelian ini juga
lebih memastikan kepatuhan perusahaan
untuk melaksanakan aturan. (Shohibul
Umam/mh)

CATATAN PERKARA

Ketentuan “Parliamentary Threshold” dalam
UU Pemilu Rugikan Partai Gurem

Oleh: Nur Rosihin Ana

P

embentukan
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD (UU Pemilu)
memuat ketentuan mengenai kepesertaan
pemilu yang sangat tidak adil dan
diskriminatif. Selain itu memuat ketentuan
mengenai angka ambang batas perolehan
suara sah secara nasional (ambang batas
parlemen atau parliamentary threshold/
PT) dan pemberlakuannya secara flat
nasional (untuk penentuan kursi DPR RI)
hingga ke tingkat daerah (untuk penentuan
kursi DPRD provinsi dan kabupaten/
kota). Adanya ketentuan tersebut akan
menggerus
bahkan
menghilangkan
kemajemukan atau kebhinekatunggalikaan
dan persatuan maupun prinsip kedaulatan
rakyat sebagaimana diamanatkan UUD
1945 yang menjadi cita-cita hukum
(rechtsidee) dari pembentukan UU Pemilu
itu sendiri.
Demikian
antara
lain
dalil
permohonan perkara yang diregistrasi
dengan Nomor 52/PUU-X/2012 perihal
pengujian Pasal 8 ayat (1) dan (2), dan
Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu). Uji
materi UU Pemilu ini diajukan oleh 22
partai politik (parpol): Partai Kebangkitan
Nasional Ulama (PKNU), Partai Bulan
Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera
(PDS), Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi
Pembaruan (PDP), Partai Karya Peduli
Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan
Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Persatuan
Nasional (PPN), Partai Patriot, Partai
Matahari Bangsa (PMB), Partai Pelopor,
Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
(PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS),
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
(PNI Marhaenisme), Partai Buruh, Partai
Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI),
Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng
Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia),
Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai
Kedaulatan, Partai Sarikat Indonesia (PSI),
Partai Republika Nusantara (PRN). Para
Pemohon memberikan kuasa kepada Prof.
Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, SH dkk.
Pasal 8 menyatakan, “(1) Partai
Politik Peserta Pemilu pada Pemilu
terakhir yang memenuhi ambang batas
perolehan suara dari jumlah suara sah
secara nasional ditetapkan sebagai Partai
Politik Peserta Pemilu pada Pemilu
berikutnya. (2) Partai politik yang tidak
memenuhi ambang batas perolehan suara
pada Pemilu sebelumnya atau partai politik
baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah
memenuhi persyaratan.”
Pasal 208 menyatakan, “Partai
Politik Peserta Pemilu harus memenuhi
ambang batas perolehan suara sekurangkurangnya 3,5% (tiga koma lima persen)
dari jumlah suara sah secara nasional untuk
diikutkan dalam penentuan perolehan
kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota”.

Para Pemohon merasakan hak-hak
konstitusional mereka dirugikan akibat
berlakunya ketentuan dalam Pasal 8 ayat
(1) dan (2), dan Pasal 208 UU Pemilu,
yaitu Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “yang
memenuhi ambang batas perolehan suara
dari jumlah suara sah secara nasional”,
dan ayat (2) sepanjang frasa “Partai politik
yang tidak memenuhi ambang batas
perolehan suara pada Pemilu sebelumnya
atau”, serta Pasal 208 sepanjang frasa
“DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota”.
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat
(2) UU Pemilu berisi ketentuan mengenai
parpol peserta Pemilu 2009 yang
memenuhi PT secara otomatis ditetapkan
sebagai peserta Pemilu 2014, tanpa harus
melalui persyaratan verifikasi faktual
yang sangat berat oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU). Sebaliknya, parpol peserta
Pemilu 2009 yang tidak memenuhi PT,
tidak secara otomatis ditetapkan sebagai
peserta Pemilu 2014. Jika ingin menjadi
peserta Pemilu 2014, parpol yang tidak
memenuhi PT harus melalui persyaratan
verifikasi faktual yang sangat berat oleh
KPU. Hal ini sama halnya dengan parpol
yang baru dibentuk setelah tahun 2009.
Sedangkan ketentuan Pasal 208 UU
Pemilu mengatur ketentuan mengenai
Parliamentary Threshold (PT), kenaikan
angka PT menjadi 3.5% dari sebelumnya
2.5% sebagaimana diatur dalam Pasal
202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilu, dan mengatur tentang
pemberlakuan PT secara flat dari nasional/
pusat (untuk penentuan kursi DPR RI)
sampai ke daerah (untuk penentuan kursi
DPRD provinsi dan kabupaten/kota).
Para Pemohon adalah parpol peserta
Pemilu 2009 yang tidak memenuhi PT
sehingga untuk menjadi peserta Pemilu
2014 harus melalui persyaratan-persyaratan
verifikasi faktual yang sangat ketat oleh
KPU. Para Pemohon telah dirugikan hakhak konstitusionalnya karena diperlakukan
sangat tidak adil dan diskriminatif yang
bertentangan dengan UUD 1945.
Laiknya Parpol Baru
UU Pemilu 2012 menurut para
Pemohon, menimbulkan ketidakpastian
hukum yang adil (fair legal uncertainty).
Sebab, Pemohon sebelumnya sudah
mendapat jaminan untuk menjadi peserta
Pemilu 2014 sebagaimana ketentuan Pasal
8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat
(2) UU Pemilu Tahun 2008 yang tidak
membedakan antara parpol peserta Pemilu
2009, baik parpol yang memenuhi PT
maupun yang tidak memenuhi PT.
Namun karena adanya perubahan
dan penggantian menjadi ketentuan dalam
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu
2012, mengakibatkan para Pemohon tidak
mendapatkan jaminan kepastian hukum
yang adil sebagai peserta Pemilu 2014.
Ketentuan ini menempatkan para Pemohon
sebagai peserta pemilu sebelumnya
(Pemilu 2009) yang tidak memenuhi PT,

disamakan kedudukannya dengan parpol
baru yang harus melalui persyaratan
verifikasi faktual yang sangat berat oleh
KPU.
Mengenai ketentuan Pasal 208 UU
Pemilu, menurut para Pemohon ketentuan
tersebut bertentangan dengan Pembukaan
alinea ke-4, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal
28C ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon
mendalilkan ketentuan Pasal 208 UU
Pemilu menghilangkan kedaulatan rakyat
dan keterwakilan politik rakyat. Bahkan
Mahkamah Konstitusi telah memberikan
pendapat dan penafsiran dalam putusan
Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13
Februari 2009 bahwa penentuan PT
menjadi domain pembentuk UU dengan
catatan tidak boleh bertentangan dengan
hak politik, kedaulatan rakyat, dan
rasionalitas.
Suara Hilang
Kenaikan PT dan pemberlakuannya
secara
flat
nasional
jelas
akan
menghilangkan
prinsip
kedaulatan
rakyat, karena akan menghilangkan suara
rakyat sebagai pemilih dalam pemilu dan
melahirkan para anggota DPR, DPRD
provinsi maupun DPRD kabupaten/kota
yang tidak dipilih berdasarkan pilihan
rakyat. Dengan demikian, keterwakilan
politik rakyat (political representativeness)
yang sesungguhnya menjadi tujuan
pemilu, menjadi tidak ada. Sebab ada
keterputusan antara pilihan rakyat dengan
yang mewakilinya (DPR, DPRD provinsi
maupun DPRD kabupaten/kota).
Pengalaman Pemilu 2009 dengan
PT 2.5% sebagaimana diatur dalam Pasal
202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008,
terdapat 19.047.481 atau 18.31% suara
rakyat yang hilang atau tidak memperoleh
keterwakilan politik dari jumlah total
suara sah 104.048.118. Sedangkan jumlah
suara tidak sah 17.540.248 atau 14.43%
dari jumlah total pemilih 121.588.366
suara. Dengan demikian, total suara yang
hilang adalah 19.047.481 + 17.540.248
= 36.587.720 atau sekitar 30.09% dari
jumlah total pemilih 121.588.366 suara.
Para Pemohon dalam petitum
permohonan
meminta
Mahkamah
mengabulkan
seluruh
permohonan.
Kemudian, menyatakan Pasal 8 ayat
(1) UU Pemilu sepanjang frasa “yang
memenuhi ambang batas perolehan suara
dari jumlah suara sah secara nasional”,
dan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu sepanjang
frasa “Partai politik yang tidak memenuhi
ambang batas perolehan suara pada
Pemilu sebelumnya atau”, serta Pasal 208
UU Pemilu atau setidak-tidaknya Pasal
208 UU Pemilu sepanjang frasa “DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal
27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat
(1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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CATATAN PERKARA

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

Nomor
Registrasi

Pemohon

Pokok Perkara

Tanggal Putusan

Putusan

1

18/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 10 Tahun 1999 tentang
Minhad Ryad
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang [Pasal 3, Pasal, 5 ayat (1) dan
Penjelasan Umum alinea kelima] dan UU Nomor
12 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Singkawang [Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6
ayat (1), Penjelasan Umum alinea kesatu, kedua
dan keempat]

Selasa,
01-05-2012

Tidak Dapat
Diterima

2

65/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Tjetje Iskandar
[Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2)]

Selasa,
01-05-2012

Dikabulkan
Sebagian

3

17/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Pasal 116 ayat (4)]

Selasa,
01-05-2012

Dikabulkan

4

45/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang
Muhammad
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Abduh Zen
[Pasal 12 huruf k]

Selasa,
01-05-2012

Ditolak Seluruhnya

5

11/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian [Pasal 8]

Boyamin dan
Supriyadi

Jumat,
04-05-2012

Tidak Dapat
Diterima

6

23/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak [Pasal 36 ayat (4)]

Agus Subagio

Jumat,
04-05-2012

Tidak Dapat
Diterima

7

86/PUU-IX/2011

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

1. Muhidin
Sapdiana
2. Dulkarim
3. Deden
4. A. Zulvan
Kurniawan
5. Indra
Gunawan W
6. Rini

Rabu,
16-05-2012

Ketetapan

8

14/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 61 ayat (1)]

Andi Maddusila

Rabu,
16-05-2012

Tidak Dapat
Diterima

Heriyanto

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang Mei 2012
No
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Nomor Registrasi Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

Putusan

1

19/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Mohd. Riswan R dan Ali Hasmi
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten [No. Urut 4]
Simeulue Tahun 2012

Selasa,
01-05-2012

Ketetapan

2

18/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Aliasnudin dan Rahmad
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten [No. Urut 5]
Simeulue Tahun 2012

Selasa,
01-05-2012

Tidak Dapat
Diterima

3

22/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Aceh Tahun 2012

Jumat,
04-05-2012

Ditolak

4

21/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
H. Sulaiman Ibrahim dan H. T.
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Syarifuddin [No. Urut 9]
Aceh Utara Tahun 2012

Rabu,
09-05-2012

Ditolak
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Irwandi Yusuf dan Muhyan

5

20/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten H.M. Juned
Pidie Tahun 2012

Rabu,
09-05-2012

Ditolak

6

25/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
H. Tagore Abu Bakar dan H. Aldar
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Abu Bakar [No. Urut 5]
Bener Meriah Tahun 2012

Senin,
14-05-2012

Ditolak
Seluruhnya

7

24/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
H. Sulaiman Adam dan Afdhal
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Jihad [No.Urut 4]
Aceh Barat Daya Tahun 2012

Senin,
14-05-2012

Ketetapan

8

23/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Akmal Ibrahim dan Lukman
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten [No.Urut 1]
Aceh Barat Daya Tahun 2012

Senin,
14-05-2012

Ditolak
Seluruhnya
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26/PHPU.D-X/2012

Senin,
14-05-2012

Ditolak
Seluruhnya

10

27/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
1.H. Sazali dan Saiful Umar [No.
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Urut 4];
Aceh Singkil Tahun 2012
2. H. Syafril Harahap dan Yuli
Hardin [No. Urut 7];
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
H. Aiyub Ahmad dan Hasbi Baday
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2012

Rabu,
16-05-2012

Tidak Dapat
Diterima

11

28/PHPU.D-X/2012

Rabu,
16-05-2012

Ditolak
Seluruhnya

12

32/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
1. Adami dan Bustanuddin
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 		[No.Urut 13];
Aceh Barat Tahun 2012
2. Fuadri dan H. T. Bustami
		[No.Urut 3];
3. Teuku Zainal TD dan H. Said
Nadir [No.Urut 9];
4. Teuku Syahluna Polem dan
Tgk. Harmen Nuriqmar
		[No.Urut 12];
5. H. M. Ali Alfata dan Tgk. H.
Muhammad Amien
		[No.Urut 4];
6. Rasyidin Hasyim dan Sofyan
Rasyid [No.Urut 5];
7. Saminan dan Babussalam
Umar [No.Urut 2];
8. Said Rasyidin Husein dan
Nurdin S [No.Urut 1].
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Yohanis Pigome dan Yohanis Jhon
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogopial
Deiyai Tahun 2012

Selasa,
22-05-2012

Ditolak
Seluruhnya

13

30/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Januarius L. Dou dan Linus Doo
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten [No. Urut 8]
Deiyai Tahun 2012

Selasa,
22-05-2012

Tidak Dapat
Diterima

14

31/PHPU.D-X/2012

Klemen Ukago dan Manfred Mote
[No. Urut 7]

Selasa,
22-05-2012

Ditolak
Seluruhnya
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34/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Deiyai Tahun 2012
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Tolikara Tahun 2012

Jhon Tabo dan Hedi Suyanto
[No. Urut 2]

Selasa,
22-05-2012

Ditolak
Seluruhnya

16

33/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Marthen Ukago dan Amision Mote
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manase Kotouki dan Athen Pigai
Deiyai Tahun 2012
Yan Giyai dan Yakonias Adii

Selasa,
22-05-2012

Tidak Dapat
Diterima

17

29/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Amos Edoway dan Daud Pekei
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Deiyai Tahun 2012

Selasa,
22-05-2012

Tidak Dapat
Diterima

18

35/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Gede Ariadi dan I Wayan Arta
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2012

Senin,
28-05-2012

Ditolak
Seluruhnya
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K.P.H. Woerjaningrat
Pejuang Berjiwa Kebangkitan Nasional

erdirinya Budi Utomo pada 20
Mei 1908 merupakan momen
penting dalam perjuangan
merintis
kemerdekaan
Indonesia. Karena itu, hingga kini
peristiwa bersejarah itu diperingati sebagai
Hari Kebangkitan Nasional. Bahkan, jauh
sebelum Indonesia merdeka, di Solo, Jawa
Tengah, semangat kebangkitan nasional
tersebut diabadikan dalam bentuk sebuah
tugu. Tentu saja, pemerintah kolonial
Belanda mengerahkan segala daya agar
tugu yang didirikan pada 1933 itu batal
dibangun. Namun, berkat keteguhan tekad
K.P.H. Woerjaningrat sebagai pemimpin
proyek, tugu yang pembangunannya
digagas oleh Budi Utomo itu berdiri tegak
hingga kini, bahkan menjadi lambang
Pemerintah Kota Solo.
Sebagai seorang tokoh pergerakan,
Woerjaningrat juga menjadi bagian
dari anggota Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Perannya tergambar dalam
buku Risalah Sidang Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei
1945-18 Agustus 1945, yang diterbitkan
oleh Sekretariat Negara Republik
Indonesia (1995).
Dalam sidang-sidang pembahasan
konstitusi tersebut, ia cukup aktif
menyumbangkan
gagasan-gagasannya.
Di antara para tokoh anggota Badan
Penyelidik itu, Woerjaningrat termasuk
orang yang menyetujui kemerdekaan
secepat mungkin. Malah, menurut dia,
seandainya saja pada saat itu mereka telah
memiliki bahan-bahan untuk kemerdekaan,
harapan untuk menyatakan kemerdekaan
sudah terpenuhi.
Karena
itu,
Woerjaningrat
menegaskan, pekerjaan Badan Penyelidik
haruslah lekas rampung. Namun demikian
ia mengingatkan, dasar dan bentuk negara
Indonesia merdeka yang mereka diskusikan
tersebut bersifat sementara. ”Kalau sudah
damai keadaaannya, penetapan itu boleh
diperbaiki lagi, disahkan sebagaimana
mestinya,” katanya.
Pada akhirnya, Badan Penyelidik
memutuskan bentuk negara Indonesia
merdeka adalah republik. Keputusan itu
diperoleh berdasarkan pemungutan suara,
dengan perolehan suara 55 dari 64 pemilik
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suara. Setelah menyepakati bentuk negara,
Ketua Sidang Radjiman Wedyodiningrat
kemudian mengusulkan untuk membahas
batas negara Indonesia. Sebelumnya,
memang sudah ada beberapa anggota,
seperti M. Yamin, yang mengusulkan
batas-batas negara, namun materi tersebut
belum dibahas secara mendalam. Karena
itu, Radjiman kemudian bertanya,
”Apakah kita membentuk negara yang
tidak ada batasnya?”
Menanggapi pertanyaan Radjiman
tersebut, Mohammad Hatta dan Soekarno
menyatakan batas-batas negara tidak perlu
dimasukkan dalam konstitusi. Anggota
Badan Penyelidik lain, Sanusi, kemudian
mengusulkan agar masalah itu dibahas
oleh sebuah panitia yang akan dibentuk
kemudian. Setelah itu, Woerjaningrat
lalu angkat bicara. Ia berpendapat, paling
tidak batas-batas Indonesia itu sama
dengan batas wilayah jajahan Belanda
di Nusantara. Tetapi Woerjaningrat ragu,
karena itu ia mempertanyakan apakah itu
bisa ditentukan serta merta demikian. Ia
sendiri lalu mengusulkan agar batas-batas
negara ditetapkan berdasarkan wilayahwilayah yang dapat dihubungi dan dapat
dimerdekakan.
Berjuang Sejak dari Keraton
Peran Woerjaningrat sebagai tokoh

pergerakan tampak jelas dalam buku
“Riwayat Singkat K.P.H. Woerjaningrat:
Mahaputra
Perintis
Kemerdekaan
Indonesia”
(1967).
Woerjaningrat
lahir pada 12 Maret 1885 di Kepatihan
Surakarta dengan nama B.R.M. Saparas.
Ia merupakan putra dari pasangan
K.R.A. Sosrodiningrat IV dan B.R.A.A.
Sosrodiningrat. Ibu Wuyaningrat adalah
putri S.P.I.S. Kanjeng Susuhunan
Pakubuwono IX. Sedangkan ayahnya,
ketika itu adalah Pepatihdalem Keraton
Surakarta.
Setelah dewasa, pada 1914,
Woerjaningrat mempersunting putri Sri
Sunan Pakubuwono X, yakni G.R.A.
Kustantinah. Pada masa itu, kekuasaan
Pakubuwono X terikat dengan pemerintah
kolonial Belanda. Sekalipun demikian,
sebagai menantu, Woerjaningrat malah
berpihak kepada pejuang kemerdekaan
yang hendak mengusir Belanda dari Tanah
Air.
Keberpihakannya
itu,
antara
lain, ditunjukkan ketika ia menjabat
wedono parentah di Pusat Pemerintah
Negeri Surakarta pada 1914. Ketika itu
ia melakukan banyak perubahan dalam
sistem administrasi dan kewenangan di
jajarannya. Rupanya, kebijakan itu tidak
disukai pemerintah kolonial Belanda. Ia
lalu diperintah untuk mengembalikan
kebijakan seperti semula. Belanda
mengancam akan memecat Woerjaningrat
seandainya membantah perintah.
Namun, Woerjaningrat tak sudi
menuruti perintah penjajah. Nyaris saja
Belanda melaksanakan ancamannya
untuk memecat Woerjaningrat dari
jabatannya. Untunglah, Pakubuwono X
yang juga mertuanya tidak setuju dengan
keputusan pemerintah Belanda. Akhirnya,
Woerjaningrat hanya dimutasi ke dalam
keraton.
Rupanya, di dalam keraton, ia
justru mengusulkan dibentuknya lembaga
yang berfungsi memberi pertimbanganpertimbangan kepada Pakubuwono X.
Prakarsa Woerjaningrat itu diterima
dengan dibentuknya Raad (Dewan)
Negara. Lembaga ini lantas berganti nama
menjadi Raad Karaton, dan kini dikenal
sebagai Parampara Nata. Woerjaningrat
sendiri terpilih menjadi anggotanya ketika
lembaga ini dibentuk.

JEJAK KONSTITUSI
Memimpin Budi Utomo
Di luar keraton, keberpihakan
Woerjaningrat
diwujudkan
dengan
aktivitasnya di perkumpulan Budi Utomo.
Bahkan, ia kemudian terpilih menjadi Ketua
Pengurus Besar Budi Utomo sejak 1916
hingga 1935. Di bawah kepengurusannya,
pada kongres di Jakarta, 6 Juli 1917, Budi
Utomo menyatakan diri akan berpolitik.
Toh, mengingat banyaknya orang
Indonesia yang menjadi pegawai di kantor
pemerintahan kolonial, Budi Utomo masih
bersikap kooperatif dengan Belanda.
Namun, ketika Belanda akan mendirikan
Volksraad, bersama-sama dengan beberapa
perkumpulan lainnya, Budi Utomo malah
membuat lembaga tandingan National
Committee.
Budi Utomo kemudian bertarung di
arena politik dengan bergabung bersama
Persatuan Bangsa Indonesia membentuk
Partai Indonesia Raya (Parindra). Di
lembaga yang diketuai oleh dr. Soetomo
itu, Woerjaningrat menempati jabatan
wakil ketua. Ketika dr. Soetomo wafat,
ia dipercaya untuk menggantikan
kedudukannya sebaga ketua partai. Karena
jabatannya itu, pemerintah kolonial sampai
mengancam Woerjaningrat untuk dibuang
ke tempat pengasingan.
Semasa Jepang menduduki Indonesia,
Woerjaningrat
menjadikan
paviliun
rumahnya, Ndalem Woerjaningratan,

sebagai tempat rapat para perintis
kemerdekaan. Para peserta rapat seperti
dr. Soetomo, Mr. Soejoedi, dr. Soekiman,
Ki Hadjar Dewantoro, Soekardjo
Wirjopranoto, dan R.P. Soeroso, sepakat
untuk menuntut kemerdekaan bangsa
Indonesia serta melanjutkan perjuangan.
Desak Pembebasan Soekarno-Hatta
Pada kesempatan lain, rapat itu juga
memutuskan untuk menuntut penguasa
Jepang mengembalikan Bung Karno dan
Bung Hatta dari pembuangan mereka
di Bengkulu dan Banda. Sedangkan
pemimpin delegasi yang ditunjuk menemui
penguasa Jepang di Jakarta adalah
Woerjaningrat. Atas desakan mereka,
Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima
Besar Pertama Angkatan Darat Jepang Ke16 membebaskan Soekarno dan Hatta, dua
ikon perjuangan kemerdekaan pada masa
itu.
Karena posisinya kian terdesak,
Jepang
mengizinkan
kemerdekaan
Indonesia, meski dalam waktu yang tak
ditentukan. Kebijakan itu ditindaklanjuti
dengan pembentukan Dokuritsu Junbi
Cosakai atau Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI), pada 1 Maret 1945.
Ketika Republik Indonesia berdiri
pada 1945, Woerjaningrat diangkat
menjadi anggota Dewan Pertimbangan

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tugu Kebangkitan, Solo.

Agung. Setelah lima tahun menjabat, ia
kemudian terpilih sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat. Namun Woerjaningrat
hanya menduduki kursi dewan selama
satu tahun. Ia mengundurkan diri atas
kehendaknya sendiri dengan alasan
usianya telah lanjut.
Pada saat yang hampir bersamaan,
peran
Woerjaningrat
di
Keraton
Surakarta juga masih diperhitungkan.
Ketika itu, 1946, gejolak sosial pecah
di Solo. Woerjaningrat lalu diangkat
menjadi penjabat Pepatihdalem Keraton
Surakarta. Dengan jabatannya itu ia
berupaya menahan berbagai gerakan
yang hendak melenyapkan keistimewaan
Surakarta. Padahal, di tengah kondisi
bangsa yang masih berhadapan dengan
penjajah, gerakan-gerakan semacam itu
berpotensi melemahkan persatuan. Karena
itu, Woerjaningrat lalu mengusulkan
agar Pemerintahan Kasunanan dan
Mangkunagaran
diserahkan
kepada
Pemerintah Pusat Republik Indonesia
untuk sementara waktu hingga pengaturan
keduanya selesai.
Atas jasa-jasanya memperjuangkan
kemerdekaan,
pemerintah
Republik
Indonesia kemudian menganugerahi
Woerjaningrat gelar perintis kemerdekaan.
Selain itu, pemerintah juga memberinya
gelar Bintang Mahaputra. (Rita Triana)

harianjogja.com
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Ketua MK: Keadilan Inti Hukum Berdasar Pancasila
Ketua MK Moh. Mahfud MD
didampingi oleh Dr. A Sonny
Keraf dan Abdul Hadi W.
M menjadi narasumber
dalam acara Sarasehan
Budaya Nasional yang
diselenggarakan oleh
MPR bekerjasama dengan
Universitas Trisakti pada
Rabu (23/5), di Ruang
Nusantara V, Gedung MPR/
DPR.

P

ancasila merupakan kristalisasi
dari nilai-nilai budaya yang hidup
di bangsa ini ratusan tahun yang
lalu. Dengan kata lain, Pancasila
merupakan tempat budaya hukum kita,
yang kemudian mengalir pula ke dalam
undang-undang dasar, negara kesatuan
republik indonesia (NKRI), dan Bhinneka
Tunggal Ika.
“Budaya hukum kita itu bersumber
dari dan mengalir pada Pancasila,” ujar
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD, saat menjadi narasumber dalam
Sarasehan Budaya Nasional dengan tema
“Implementasi Empat Pilar Kebangsaan
melalui Strategi Pengembangan Budaya
Nasional”
yang
diselenggarakan
oleh Universitas Trisakti dan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Rabu (23/5) di
Ruang Nusantara V Komplek Perkantoran
MPR, DPR, dan DPD, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, hadir
pula sebagai narasumber Wakil Pemimpin
Umum Kompas ST. Sularto, Staf Pengajar
Universitas Trisakti Pattaniari Siahaan,
Seniman dan Budayawan Abdul Hadi,
serta dari Dewan Ketahanan Nasional
hadir dua pembicara Irwan Amrun dan
Sugiarto.
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Oleh karena itulah, menurut Mahfud,
terdapat empat hal yang dikenal dengan
penuntun bekerjanya hukum di negeri
ini. Pertama, setiap hukum itu mesti
menjamin integrasi. Yakni, menjamin
keutuhan kita sebagai suatu bangsa.
“Tidak boleh ada hukum yang menyempal,
terpisah karena ikatan primordial, suku,
ras, dan sebagainya. Hukum itu harus
mengayomi semuanya,” katanya.
Kedua, lanjut Mahfud, hukum itu
harus mempertemukan secara seimbang
antara demokrasi dan nomokrasi. Artinya,
menyeimbangkan
antara
kedaulatan
rakyat dengan kedaulatan hukum.
Sedangkan ketiga, hukum haruslah
berkeadilan sosial. Adapun yang keempat,
harus berpijak dan bertujuan untuk
memperkokoh toleransi di antara ikatan
primordial atau unsur-unsur kebangsaan
yang ada di Indonesia. Menurut Mahfud,
sebenarnya kita memiliki budaya
hukum yang sudah cukup bagus, yakni
penyelesaian konflik tanpa melalui jalur
hukum formal yang lebih mengutamakan
perdamaian. Cara ini biasa dikenal dengan
hukum restoratif. “Artinya, menyelesaikan
persoalan hukum kalau bisa tanpa
pengadilan,” jelas Mahfud.

Namun sayangnya, kata dia,
kecenderungan yang terjadi sekarang
adalah sebaliknya. Yakni menyelesaikan
semua masalah melalui pengadilan.
Bahkan, untuk persoalan-persoalan hukum
yang kerugiannya sangat kecil. “Kita
ini mundur dalam penegakan hukum,”
ujarnya.
Sementara itu, menurut Mahfud, jika
dikaji menggunakan tiga aspek penegakan
hukum, yakni dari aspek substansi, struktur,
dan kultur, menurutnya yang bermasalah
adalah dari sisi struktur. “Yang bermasalah
itu pada aparat penegak hukumnya, bukan
isi (aturan) hukumnya. Dari segi substansi
kita sudah selesai,” tuturnya.
Pada
prinsipnya,
Mahfud
mengingatkan, hukum yang berdasarkan
Pancasila itu berintikan keadilan,
bukan formal-prosedural. Jadi, jangan
sampai aturan dibuat untuk melegalisasi
ketidakadilan. “Yang penting adil. Aturan
dibuat untuk mewujudkan keadilan,” ucap
Mahfud. Dan jika hukum sudah tidak
memberikan keadilan dan pemimpin sudah
tak bisa diandalkan, maka akan terjadi
empat dis, yaitu disorientasi, distrust,
disobedient, dan selanjutnya berujung
pada disintegrasi. Dan, hal inilah yang
paling tidak kita inginkan. (Dodi)

Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum

Humas MK/Dedy

Ketua MK menjadi keynote speaker dalam acara Kongres Pancasila IV yang merupakan hasil kerjasama Mahkamah Konstitusi, MPR, dan UGM, di Gedung Balai Senat UGM.

K

etua Mahkamah Konstitusi
Mahfud MD menjadikeynote
speaker
dalam
acara
Kongres Pancasila IV, yang
bertajuk “Strategi Pelembagaan NilaiNilai Pancasila dalam Menegakkan
Konstitusionalitas Indonesia”, kerjasama
Mahkamah Konstitusi, MPR RI, dan
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
yang diselenggarakan di Gedung Balai
Senat UGM.
Dalam
pidatonya
Mahfud
menegaskan bahwa pelembagaan nilainilai Pancasila itu penting, karena bangsa
ini telah terjadi gejala inkonstitusionalitas,
yang berarti bertentangan dengan, “Bangsa
Indonesia perlu mengembalikan Pancasila
sebagai fundamental atau sumber dari
segala sumber hukum dan didukung dengan
kepemimpinan yang kuat,” tegasnya.
Menurut
Mahfud,
strategi
pelembagaan nilai-nilai Pancasila perlu
dilakukan, karena Pancasila sebagai dasar
negara yang terdiri dari konsep dan gagasan

sebenarnya sudah selesai, sehingga
saat ini hanya tinggal pengembalian
Pancasila sebagai fitrah bangsa Indonesia,
“Fitrah Pancasila adalah bagian terpenting
dari jiwa bangsa, pandangan, cara hidup
bangsa, ideologi negara, serta kesepakatan
tentang cara penyelesaian bersama oleh
berbagai subideologi yang berbeda, dan
menjadi cita hukum,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan mantan
Menteri Pertahanan itu bahwa strategi
pelembagaan
nilai-nilai
Pancasila
perlu diterapkan dalam menegakkan
konstitusionalitas di Indonesia. “Hal ini
penting mengingat saat ini Pancasila
telah kehilangan orientasi, dan tujuan
yang menjadikan ketidakpercayaan warga
negara terhadap penyelenggara negara,”
jelas Mahfud.
Di akhir pernyataannya Mahfud
menegaskan bahwa terjadinya disorientasi
terhadap nilai-nilai Pancasila menjadikan
generasi Indonesia tidak lagi menyadari
dan mengetahui nilai-nilai penting dalam

Pancasila. Ketidakpercayaan terhadap
penyelenggara negara yang bermula
dari disorientasi Pancasila menyebabkan
negara tidak mengetahui penegakan
hukum akan dibawa ke mana termasuk
arah pembangunan. “Oleh karena itu,
pemerintah tidak boleh bingung untuk
menegakkan hukum, karena arahnya
sudah jelas harus sesuai dengan konstitusi,
padahal jika dibandingkan dengan
masa lalu, tantangan Pancasila saat ini
sebenarnya lebih kecil. Pada masa lalu,
Pancasila harus menghadapi serangan
bersenjata untuk mempertahankannya,”
tandas Mahfud.
Kegiatan
ini
diselenggarakan
selama 2 hari, yang dihadiri oleh 400
orang dari berbagai elemen masyarakat
yang mengikuti Kongres Pancasila ini.
Diharapkan dari kegiatan ini, akan
mampu merusmuskan hal-hal baru
untuk kepentingan bangsa, termasuk
adanya upaya mengawal pancasila
untuk mendukung penegakan hukum di
Indonesia. (dedy)
Mei 2012 KONSTITUSI
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Sosialisasi Perpres Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK kepada Pegawai

Humas MK/GANIE

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012
tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, tertanggal 24 April 2012, kepada seluruh jajaran pegawai di
lingkungan MK, Jumat (11/5) di Aula Dasar, Gedung MK.

K

epaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK melakukan upaya
sosialisasi atas Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor
49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal MK, tertanggal
24 April 2012, kepada seluruh jajaran
pegawai di lingkungan MK, Jumat (11/5)
di Aula Dasar, Gedung MK.
Kegiatan yang dipimpin langsung
oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar didampingi Panitera MK Kasianur
Sidauruk tersebut juga melakukan uji
sahih Rancangan Peraturan Presiden
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Kepaniteraan, dan Rancangan Peraturan
Sekretaris
Jenderal
MK
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Sekretariat MK. Janedjri mengatakan
bahwa Perpres tersebut merupakan wujud
nyata hasil dari ikhtiar bersama seluruh
pegawai di lingkungan MK. “Kita semua
sudah berikhtiar untuk penyempurnaan
organisasi dan tata kerja Kesekretariatan
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi sejak tahun 2005,” ujar Janedjri.
Kemudian dengan ditetapkan Perpres
tersebut, lanjut Janedjri, harus dipandang
sebagai langka maju bagi Kepaniteraan
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dan Sekretariat Jenderal MK untuk
meningkatkan kinerja serta memberikan
dukungan baik administrasi peradilan
maupun administrasi umum kepada MK
dan masyarakat pencari keadilan. “Oleh
karenanya dalam menyikapi Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2012, kita semua
harus paham dan tidak hanya sekedar
tahu, tetapi kita juga harus dengan penuh
tanggung jawab melaksanakan peraturan
presiden sebagai pedoman dalam memberi
pelayanan baik kepada Mahkamah
Konstitusi maupun kepada masyarakat
pencari keadilan. Jangan sampai kita tidak
mengetahui peraturan presiden ini,” pesan
Janedjri saat mensosialisasikan Perpres
kepada Pegawai MK.
Sementara itu, Janedjri menyarankan
keberadaan Perpres tersebut harus
dielaborasi dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal MK. Hal ini dikarenakan
organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal sebagai tindak lanjut
dari peraturan presiden ini, ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal dengan persetujuan
kementerian yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi.

Penyempurnaan Organisasi
Menurut Janedjri, setelah adanya
Perpres tersebut terjadi penyempurnaan
organisasi Kapaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK. Sebagai aparatur negara,
dalam menjalankan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua MK. Selain itu, menurutnya,
Kepaniteraan
merupakan
jabatan
fungsional bukan jabatan stuktural. Lebih
penting lagi, kata dia, jika sebelumnya
hanya ada Panitera dan Panitera Pengganti,
namun dengan adanya Perpres tersebut,
posisi jabatan tersebut menjadi Panitera
Pengganti Tingkat II, Tingkat I, Panitera
Muda, dan Panitera sebagai jabatan
puncak. Masing-masing jenjang tersebut
memiliki persyaratan sendiri-sendiri,
semisal Panitera Pengganti minimal harus
berstatus sarjana hukum, pangkat golongan
minimal IIIC, serta lulus uji kompetensi.
Di
samping
itu,
menurut
Janedjri, di dalam Perpres tersebut juga
menjelaskan tugas Kepaniteraan MK
dikoordinasikan oleh seorang Panitera
dan dibantu dua orang Panitera Muda,
empat Panitera Pengganti Tingkat I, dan
12 Tingkat II. Dalam tugasnya, Perpres
tersebut menyebutkan Panitera Muda I
mempunyai tugas membantu Panitera
untuk menyelenggarakan tugas teknis
administrasi peradilan. Selain itu, Janedjri
juga menyampaikan sosialisasi mengenai
penyempurnaan organisasi Sekretariat
Jenderal MK berdasarkan Perpres nomor
49/2012. Katanya, Sekretariat Jenderal
MK mengalami penyempurnaan dalam
tugas teknis administratif. Tugas teknis
administratif tersebut, dikatakannya,
ada lima hal, salah satunya koordinasi
pelaksanaan administratif di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MK. “Jadi, teknis administratif yang
menjadi tugas Sekretariat Jenderal MK itu
tidak hanya untuk kesekretariatan tetapi
juga termasuk untuk kepaniteraan, bahkan
lebih luas lagi untuk lingkup Mahkamah
Konstitusi,” terangnya.
Sekretariat Jenderal juga mempunyai
tugas penyusunan rencana dan program
dukungan teknis administratif pelaksanaan
kerja sama dengan masyarakat, dan lain
sebagainya. “Ini merupakan rumusan tugas
sebagaimana yang sebenarnya tercantum
dalam
Undang-Undang
Mahkamah
Konstitusi yang sudah disempurnakan
melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun
2011,” ungkapnya. (Shohibul Umam)

MK Peringati Hari Kebangkitan Nasional

Humas MK/GANIE

Seluruh Pegawai MK memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada Senin (21/5), di halaman Gedung MK.

P

eringatan Hari Kebangkitan
Nasional diselenggarakan oleh
segenap pegawai Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Senin
(21/5) pagi di halaman depan Gedung MK.
Panitera MK Kasianur Sidauruk menjadi
Pembina Upacara dalam Peringatan Hari
Kebangkitan Nasional ke-104 tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kasianur
Sidauruk berkenan memberikan sambutan
upacara. Kasianur mengungkapkan, kalau
kita menengok ke belakang terhadap
proses terwujudnya kebangkitan nasional,
perjuangan para pemuda pada masa itu
telah dihadapkan pada berbagai situasi
yang sangat kompleks.“Suatu situasi
antara
ketidakadilan,
pengingkaran
hak-hak asasi manusia, diskriminasi,
ketidaksamaan,
jurang
perbedaan
antara privileged dan underprivileged serta
kontradiksi perikehidupan dan konflik
di masyarakat terus saja terjadi. Inilah
yang mendorong motivasi dan tekad para
pemuda untuk berjuang membangun
bangsa yang berdaulat, melepaskan diri

dari ketidakadilan dan tindasan semenamena serta cita-cita luhur kemerdekaan
bangsa,” ucap Kasianur panjang lebar.
Kasianur melanjutkan, Peringatan
Hari Kebangkitan Nasional 2012
menjadi sangat penting apabila nilai-nilai
kebangsaan, persatuan dan kesatuan,
kejujuran dan kebersamaan menjadi ciri
keindonesiaan kita yang telah dipelopori
para pendahulu bangsa Indonesia melalui
gerakan “Boedi Oetomo” pada 1908.
“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
juga menjadi renungan dan evaluasi
sejauh mana semangat nasionalisme
tersebut terimplementasi dalam setiap
potensi, profesi, tugas dan tanggung jawab
perilaku masing-masing individu warga
negara Indonesia dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara,” ujar Kasianur.
Selain
itu,
Kasianur
juga
menambahkan, sejalan dengan semangat
dan jiwa kebangkitan nasional yang
telah dirintis oleh para pendahulu bangsa
Indonesia, maka tidak berlebihan jika
bangsa Indonesia saat ini menjadi pusat

dan pusaran serta proses kebangkitan
bangsa-bangsa regional se-ASEAN,
bangsa-bangsa Asia-Pasifik dan bahkan
bangsa-bangsa lainnya di dunia. “Masalahmasalah perkembangan sosial budaya,
pertumbuhan ekonomi serta masalah
pertahanan keamanan menjadi fokus
bahasan, karena Indonesia telah mampu
dan berhasil menjadi tuan rumah bagi
kemaslahatan bangsa-bangsa kawasan
regional ASEAN dan Asia Pasifik yang
diharapkan dapat terwujud pada 2015
mendatang,” urai Kasianur.
Dikatakan Kasianur lagi, semangat
kebangkitan nasional ini diharapkan dapat
menjadi obor penerang dan pencerah
bagi langkah anak bangsa menjaga dan
mengembangkan konstruksi nasionalisme
yang bercirikan keindonesiaan sejati.
“Konstruksi nasionalisme yang berkarakter
sebagai bangsa yang bermoral, beradab,
bersatu, berdaya, berpartisipasi bagi
kejayaan bangsa dan negara Indonesia,”
tandas Kasianur. (Nano Tresna Arfana)
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Mahfud MD: Kita Merindukan Sosok Negarawan
Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD,
dalam acara Seminar
bertajuk “Merindukan
Negarawan” yang digelar
oleh Ikatan Keluarga
Alumni Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta
(24/5) di Ballroom Hotel
Gran Melia, Jakarta.

Humas MK/GANIE

P

erilaku korup, pragmatis, dan
tidak peduli terhadap nasib
rakyat membuat bangsa ini krisis
keteladanan. “Membawa kita pada
kerinduan terhadap sosok negarawan,”
ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD, dalam acara Seminar bertajuk
“Merindukan Negarawan” yang digelar
oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta (24/5) di
Ballroom Hotel Gran Melia, Jakarta.
Menurut Mahfud, tidak ada parameter
baku yang bisa menjadi acuan untuk
menilai apakah seseorang itu negarawan
atau tidak. Namun, meskipun begitu,
setidaknya masyarakat dapat menilai
kenegarawanan seseorang dari agenda dan
tingkah laku politik mereka selama ini.
“Kita rindu negarawan, bukan hanya para
pemain-pemain politik yang ada saat ini.
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Negarawan itu adalah orang yang track
record-nya bagus, ambisinya stabil, dan
tidak kecanduan kekuasaan,” kata Mahfud
yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni
Universitas Islam Indonesia (IKA UII)
tersebut.
Salah satu yang dapat menjadi
contoh sebagai seorang negarawan, lanjut
dia, adalah Bung Karno dan Bung Hatta.
Faktanya, meskipun keduanya memiliki
pandangan politik yang berbeda, mereka
tetap berhubungan baik secara personal
dan selalu mendahulukan kepentingan
negara di atas segalanya. “Bung Karno
punya beberapa lawan politik, tapi kalau
lawannya sakit dia mengirimkan dokter
untuk mereka. Tidak ada perang politik.
Mereka menggunakan kekuasaannya hanya
untuk rakyat,” ujarnya mencontohkan.
Dia berharap, kita semua, terutama

para pemimpin dan politisi saat ini, dapat
menjadikan para pendahulu kita sebagai
sosok negarawan yang patut diteladani.
Sehingga, dalam melaksanakan politik
praktis, tetap berpegang teguh pada
Pancasila, nilai-nilai keadilan, dan
bertujuan mewujudkan kesejahteraan
negara.
Pada kesempatan tersebut, hadir
sebagai pembicara utama Ketua Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
Megawati Soekarnoputri, sedangkan
sebagai narasumber hadir Rektor
Universitas Paramadina Anies Baswedan,
mantan Kepala Staf Angkatan Darat
Jenderal TNI (Purn) Ryamrizard Ryacudu,
dan CEO Lippo Group James Riady
dengan moderator Hamid Basyaib. (Dodi)

Dua Hakim Konstitusi Jelaskan UU Perkawinan
di STAINU

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dalam Seminar Nasional oleh Sekolah Tinggi Agama Islam
Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta pada Sabtu (12/5) di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta.

P

elecehan anak di luar perkawinan
nyata terjadi dengan segala
sebutan baik anak haram, anak
kowar, dan lain sebagainya.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Achmad Sodiki dalam hal ini menyatakan
bahwa anak di luar perkawinan merupakan
sosok manusia yang tidak utuh lagi, karena
adanya perlakuan yang diskriminatif dalam
memperoleh haknya sebagai manusia yang
tidak berdosa.
Demikian disampaikannya saat
menjadi narasumber dalam sebuah acara
Seminar Nasional oleh Sekolah Tinggi
Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU)
Jakarta dengan tema “Eksistensi Anak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam Judicial Review Pasal 43 ayat (1)
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,”
Sabtu (12/5) di Gedung Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta.
Hal ini antara lain disebabkan,
Sodiki melanjutkan, adanya Pasal 43 ayat
(1) UU Perkawinan sebelum ada putusan
MK, yang berbunyi “Anak yang dilahirkan
di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga
ibunya”. Sodiki mempertanyakan alasan
undang-undang tersebut lebih melindungi
laki-laki dalam melakukan perbuatan zina
yang jika lahir seorang anak dari hubungan
tersebut, ia dibebaskan dari tanggungjawab

Humas MK/GANIE

keperdataan. Setelah melakukan berbagai
pertimbangan,
Sodiki
menjelaskan
Mahkamah menemukan solusi dalam
putusan MK disebutkan sebuah prinsip,
“seseorang tidak boleh menanggung
beban kerugian atas perbuatan salah yang
dilakukan oleh orang lain”. “Oleh karena itu,
hubungan anak di luar perkawinan hanya
dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi
tidak memberikan beban yang seimbang
dengan laki-laki yang menghamilinya
merupakan
melanggar
asas
proporsionalitas (keseimbangan),” terang
Guru Besar Universitas Brawijaya ini.
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi juga bertindak sebagai narasumber
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juga mengatakan orang Indonesia melihat
perkawinan sebagai implementasi hukum
keagamaan dan hukum perundangundangan negara. “Ini frame yang harus
kita bangun dalam melihat putusan MK
dari perpektif ini, dan jangan dilepaskan
dari yang lain,” ujarnya.
Dia meyakinkan bahwa perkawinan
kalau hanya melihat dari perspektif agama
saja tidak akan bisa, begitu juga kalau dilihat
dari perspektif negara saja juga tidak bisa.
Kemudian Fadlil mengatakan jika dilihat dari
perspektif umum, perkawinan merupakan
hak beragama, dan hal hak asasi berkeluarga.
“Jadi banyak dimensi (Perkawinan) yang
bisa dipertimbangan,” terangnya.
Untuk itu, dalam putusan MK,
sambung Fadlil Sumadi, pasal tersebut oleh
Pemohonmengatakandalampermohonannya
bahwa dia merasa dirugikan hak kepastian
hukum yang adil, hak perlakuan hukum
dari diskriminasi. “Karena saya yang
telah dinikahi oleh seorang pria, cuma
tidak dicatatkan,” kata Fadlil menirukan
penjelasan Pemohon kala itu.
Kemudian saat anak itu lahir sesuai
dengan penjelasan Pemohon, lanjut Fadlil,
suaminya tidak bertanggung jawab,

padahal mereka sudah menikah. “Dia
kehilangan hak untuk diakui sebagai istri
sahnya, kehilangan hak anaknya untuk
diakui dari perspektif keperdataan sebagai
anak. Oleh karena itu, MK memutuskan
pasal itu inkonstitusional tapi bersyarat
kalau dia meniadakan hubungan laki-laki
yang menyebabkan hamilnya perempuan
dengan anak tersebut. Siapa yang berbuat
dialah yang bertanggung jawab terhadap
segala yang terjadi sebagai akibat,” papar
Fadlil.
Fadlil juga mengingatkan UU
Perkawinan tersebut merupakan unifikasi
dalam hukum formal, dan pluralisme
dalam perspektif materiil atau substansi.
“Oleh karena itu, pengertian hubungan
keperdataan yang di dalamnya terdapat
pranata-pranata yang sangat luas itu
diberikan kepada kebebasan kepada para
pemeluk agama itu untuk menentukan.
Semisalnya boleh waris tetapi tidak boleh
mengawini ya silakan, kalau misalnya
boleh dikawini yah silakan kalau menurut
agamanya begitu.Yang jelas wilayah
agama itu, bukan wilayahnya MK. Oleh
karena itu, tidak ada hukum agama
yang ditabrak oleh MK,” pungkas Fadlil

saat menegaskan kedudukan MK saat
menyikapi masalah perkawinan dalam
agama.
Narasumber lain juga dihadirkan
dalam acara tersebut, di antaranya Asrorun
Ni’am Sholeh selaku perwakilan dari
Majelis Ulama Indonesia, dan Kepala
Bidang UrusanAgama KementerianAgama
Provinsi DKI Jakarta Mukhobar. Menurut
Asrorun, putusan MK mengharuskan
pemerintah konsolidasi untuk mencari
jalan keluar yang enak. “Instansi yang
paling berperan terkait dengan keputusan
MK ini setidaknya ada tiga lembaga, yaitu
Kementerian Agama atau Ditjen Bimas
Islam, Kementerian Dalam Negeri atau
Ditjen Dukcapil, dan Mahkamah Agung
atau Ditjen Badilag,” terangnya.
Selanjutnya,
Mukhobar
dalam
penjelasannya mengakui bahwa UU
Perkawinan memang diambil dari kalangan
masyarakat terkait dengan nilai filosofis,
adat istiadat, dan lain sebagainya. “Dan
ini yang harus kita perhatikan bersama,”
pintanya. Dengan terbentuknya UU ini,
lanjutnya, agar memberikan rasa ketertiban
dan rasa keamanan tentang masalah-masalah
pernikahan. (Shohibul Umam)

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menerima cenderamata dari pimpinan STAINU, Jakarta, usai acara
Seminar Nasional, Sabtu (12/5) di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta.

60

KONSTITUSI Mei 2012

Humas MK/GANIE

Achmad Sodiki Temui Kunjungan Dosen dan
Mahasiswa PKn UPI Bandung
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Achmad Sodiki menerima rombongan
dosen dan mahasiswa Jurusan Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI), pada Jumat (11/5).

R

ombongan
dosen
dan
mahasiswa Jurusan Pendidikan
Kewarganegaraan
(PKn),
Universitas
Pendidikan
Indonesia (UPI), Bandung mendapat
kehormatan berjumpa langsung dengan
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK), Achmad Sodiki, Jumat (11/5).
Perjumpaan itu terjadi ketika sekitar
150 orang dosen dan mahasiswa UPI
tersebut saat berkunjung ke MK sekaligus
berkesempatan mendapat paparan materi
langsung dari Sodiki. Mahasiswa UPI
pun terlihat antusias mengajukan berbagai
pertanyaan kepada Sodiki saat sesi tanyajawab.
Memulai paparan materinya, Sodiki
menyampaikan ucapan terima kasih
karena rombongan dosen dan mahasiswa
PKn UPI mau berkunjung ke MK. “Terima
kasih atas kedatangannya karena memang
MK sebagai lembaga yang terbilang baru
membutuhkan kalian untuk melakukan
sosialisasi tentang berbagai kewenangan
MK,” ujar Sodiki merendah.
Sodiki kemudian menjelaskan fungsi
dan kewenangan MK, yaitu mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji UU

Humas MK/Yogi Dj

terhadap UUD 1945 (PUU), memutuskan
sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945 (SKLN), memutuskan pembubaran
Parpol, memutuskan perselisihan hasil
pemilu (PHPU). Sodiki juga menjelaskan
bahwa MK juga memiliki satu kewajiban,
yaitu memberikan putusan terhadap
pendapat
DPR
mengenai
dugaan
pelanggaran hukum berat yang dilakukan
presiden atau wakil presiden (wapres).
Dari
seluruh
kewenangan
dan kewajiban MK tersebut, Sodiki
menyatakan hanya ada satu kewenangan
dan satu kewajiban saja yang belum pernah
dilakukan MK. “Dari sekian kewenangan
dan kewajiban itu, yang MK belum
pernah lakukan yaitu sidang pembubaran
parpol dan sidang pemberian putusan
terhadap pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran hukum berat yang dilakukan
presiden atau wapres,” tutur Sodiki.
Selain soal kewenangan dan
kewajiban MK, Sodiki juga menyampaikan
tentang komposisi hakim konstitusi.
Dengan pembawaan yang tenang, Sodiki
menjelaskan kepada para mahasiswa
bahwa hakim konstitusi di MK berjumlah
sembilan orang. Kesembilan hakim

konstitusi itu berasal dari tiga “keran”,
yakni tiga orang dipilih oleh presiden,
tiga orang dipilih oleh Mahkamah Agung
(MA), dan tiga orang lagi dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Saya sendiri dipilih oleh presiden
bersama dua hakim konstitusi lainnya,
yaitu Maria Farida Indrati dan Hamdan
Zoelva. Lalu yang dipilih oleh MA itu Pak
Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi,
dan Anwar Usman. Sedangkan yang dipilih
oleh DPR, yaitu Pak Ketua Moh. Mahfud
MD, Akil Mochtar, dan Harjono. Masingmasing cara pemilihannya berbeda-beda,”
tambah Sodiki.
Kemudian Sodiki menjelaskan
bahwa hakim konstitusi maksimal
berusia 70 tahun. Sambil berkelakar,
Sodiki mengatakan untuk menjadi hakim
konstitusi memang sebaiknya orang-orang
yang masih muda, karena menjadi hakim
konstitusi melelahkan. “Untuk sidang
PHPU itu bisa sampai malam bahkan pagi
hari. Nah, saudara-saudaralah yang saya
harapkan bisa menggantikan kita semua,”
harap Sodiki yang disambut koor ucapan
amin dari para mahasiswa. (Yusti Nurul
Agustin)
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Ketua MK: Penegakan Hukum Sumber Masalah
Ketua MK Moh Mahfud
MD menjadi narasumber
dalam acara Diskusi Politik
yang diselenggarakan
oleh Keluarga Alumni
Himpunan Mahasiswa
Indonesia (KAHMI)
Wilayah Sumatra Utara,
di Grand Ballroom Hotel
Madani Medan (17/05).

Humas MK/Dedy

K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh Mahfud MD menjadi
narasumber dalam acara
diskusi politik yang bertajuk
“Paradigma Sistem Presidensial, dalam
Ketatanegaraan Republik Indonesia”,
yang diselenggarakan oleh Keluarga
Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia
(KAHMI) Wilayah Sumatra Utara, di
Grand Ballroom Hotel Madani Medan
(17/5).
Dalam kegiatan kali ini, Mahfud
banyak berbagi informasi mengenai
situasi ketatanegaraan yang terjadi pada
saat ini. Menurutnya, berbagai kendala
dan hambatan bagi kemajuan bangsa
ini bukan pada sistem, tapi lebih kepada
implementasinya. “Saya merasa tidak ada
yang salah pada sistemnya, semua aturan
adalah hasil kesepakatan bersama,” tandas
Mahfud.
”Konstitusi
adalah
hasil
kesepakatan
bersama
yang
harus
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dijalankan,” tegas Mahfud. Konstitusi
merupakan resultante dari masing-masing
negara itu sendiri. Setiap negara walaupun
secara garis besar menganut sistem
presidensial, namun alurnya belum tentu
sama. “Kita harus patuh terhadap apa yang
sudah kita sepakati bersama,” tandasnya.
Lebih lanjut ditegaskan pria
kelahiran Madura ini bahwa negara kita
ini membutuhkan kepemimpinan yang
tegas, di mana aturan-aturan yang sudah
disepakati bersama bisa berjalan sesuai
dengan
koridornya
masing-masing.
“Jika keadilan dalam suatu bangsa tidak
ditegakkan, maka kita tinggal menunggu
kehancurannya,” tegas Mahfud. Saat
ini yang terjadi kegamangan di negara
kita, sehingga dalam setiap pengambilan
keputusan berjalan lambat. Sumber
permasalahannya bukan karena itu sistem
ketatanegaraannya baik itu presidensial
maupun parlemen, tetapi lebih kepada
permasahan penegakan hukum. “Sekarang

ini perang yang terjadi bukan pada basis
kontak fisik, tapi lebih kepada perang
melawan ketidakadilan,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Harian KAHMI
Sumut Ir Murlan Tamba MM mengatakan
bahwa diskusi politik tersebut merupakan
bagian dari rangkaian kegiatan KAHMI
Sumut sebagai upaya memberikan
kontribusi dari para alumni HMI dalam
memperkuat sistem ketatanegaraan RI yang
salah satu pilar sistem kepemerintahannya
menganut asas presidensial.
“Pada prinsipnya, sebagai warga
negara kita harus patuh pada konstitusi.
Maka melalui diskusi dengan Ketua MK,
KAHMI Sumut ingin mengenal lebih dalam
tentang konstitusi dan ketatanegaraan yang
menjadi kekuatan prinsip kita sebagai
warga negara, khususnya menyoal sistem
presidensial dalam pemerintahan sekarang
ini,” jelas Murlan.(Dedy)

Ketua MK Ulas Penegakan Hukum
di Universitas Simalungun

Humas MK/Dedy

Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi narasumber seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Simalungun, Pematang Siantar pada Jumat (18/5).

K

etua MK Moh. Mahfud MD
menjadi narasumber seminar
ilmiah bertajuk “Konsistensi
Pelaksanaan
Konstitusi
dalam Penegakan Hukum dan Revitalisasi
Karaker Bangsa di Indonesia”, yang
diselenggarakan
oleh
Universitas
Simalungung, Pematang Siantar, Jumat
(18/5).
Ketua MK Mahfud MD yang
dipercaya berbicara sebagai narasumber
acara ini mengatakan hukum di Indonesia
saat ini belum dapat memenuhi rasa
keadilan. Hal ini terjadi karena proses
pembuatan peraturan atau undangundang sudah terjangkit penyakit korupsi,

demi memenuhi dan menguntungkan
kepentingan sebagian oknum untuk
melanggengkan kekuasaannya. “Proses
penegakan hukum terhadap kasus-kasus
korupsi saat ini mengalami kebuntuan
karena hukuman yang diberikan kepada
para pelakunya tidak memenuhi rasa
keadilan bagi masyarakat. Lebih jauh,
kondisi ini sudah dimulai sejak proses
pembuatan undang-undang yang penuh
transaksi dan negosiasi, demi keuntungan
berbagai pihak yang berkepentingan,” kata
Mahfud.
Hukum sebenarnya harapan bagi
masyarakat untuk mencapai keadilan.
Namun, belakangan ini aparat hukum

terjebak terbatas penyelesaian hukum,
tetapi terkesan mengabaikan rasa
keadilan. Adanya ketidakadilan yang
terjadi membuat kepercayaan masyarakat
terhadap aparat penegak hukum menjadi
rendah dan menjadi salah satu faktor
terjadinya aksi massa yang merusak
tatanan masyarakat. “Untuk memenuhi
rasa keadilan bagi masyarakat, untuk
kasus korupsi aparat hukum harus
memberikan tindakan tegas. Sedangkan
untuk kasus hukum skala kecil, seperti
pencurian karena keterpaksaan atau alasan
ekonomi, sebaiknya diselesaikan dengan
hukum restoratif atau kekeluargaan,”
papar Mahfud. (Dedy)
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Maria Farida Terima Kunjungan FHUI
Mahasiswa dan Tim Pengajar Mata
Kuliah Teori dan Hukum Peraturan
Perundang-Undangan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (FHUI) berkunjung
ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat
(25/5).

M

ahasiswa dan Tim Pengajar
Mata
Kuliah
Teori
dan Hukum Peraturan
Perundang-Undangan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(FHUI) berkunjung ke Mahkamah
Konstitusi (MK), Jumat (25/5). Dalam
kesempatan itu, Maria menyampaikan
materi seputar peraturan perundangundangan dalam sistem hukum di Indonesia
dan juga hal-hal terkait kewenangan dan
kewajiban MK.
Pertama-tama Maria menyampaikan
bahwa
pengujian
undang-undang
sudah menjadi perdebatan sejak awal
kemerdekaan Indonesia. Dalam skala
internasional, kasus Marbury vs Madison
pada tahun 1803 di Amerika Serikat
(AS) menjadi cikal bakal adanya judicial
review. Saat itu di AS ketentuan judicial
review tidak tercantum dalam UUD
AS namun 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 kemudian
bergulir ke tahun 1920. Pada tahun
itu, seorang filsuf dan ahli hukum
terkemuka dari Austria, Hans Kelsen
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yang terinspirasi dengan kasus Marbury
vs Madison menyatakan agar ketentuan
konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat
dijamin pelaksanaannya maka diperlukan
organisasi yang dapat menguji suatu
produk hukum bertentangan atau tidak
dengan konstitusi. “Gagasan Hans Kelsen
itu kemudian menjadi dasar dibentuknya
MK Austria yang sekaligus menjadi
MK pertama di dunia. Sedangkan MK
Indonesia merupakan MK ke-78,” tutur
Maria.
Di Indonesia, sebenarnya gagasan
untuk membuat lembaga seperti MK
sudah muncul sejak awal kemerdekaan RI.
Saat itu Moh. Yamin dalam rapat BPUPK
mengusulkan dibentuk Dewan Agung
(MA, red) yang kewenangannya dapat
menguji UU. Namun, gagasan Yamin
tersebut dianggap “tidak masuk akal”
pada zamannya oleh Soepomo. Pasalnya,
Indonesia dianggap belum memiliki
banyak sarjana hukum yang memiliki
pengalaman mengenai judicial review dan
Indonesia sebagai negara baru dianggap
belum membutuhkan judicial review.
Lebih lanjut Maria menyampaikan bahwa
dalam konstitusi dimuat norma-norma
umum yang tidak mengandung sanksi
pidana apa pun. Sehingga, pengaturan
lebih detil terhadap suatu norma harus
diatur oleh undang-undang yang berada di
bawah UUD 1945. “Namun seringkali UU

yang dibentuk untuk mengatur lebih detail
norma umum yang terdapat dalam UUD
(termasuk UUD 1945, red) bertentangan
dengan konstitusi itu sendiri sehingga
diperlukanlah lembaga yang dapat menguji
UU, yaitu MK,” jelas Maria.
Beralih ke materi kewenangan
MKRI, Maria mengungkapkan bahwa
MKRI memiliki empat kewenangan
dan satu kewajiban dalam mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final. Kewenangan
MKRI, yaitu menguji UU terhadap UUD
1945 (PUU), memutuskan sengketa
kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD
1945 (SKLN), memutuskan pembubaran
Parpol, dan memutuskan perselisihan
hasil pemilu (PHPU) dan satu kewajiban
yang dimiliki, yaitu memberikan putusan
terhadap pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran hukum berat yang dilakukan
presiden atau wakil presiden (wapres).
“Dari seluruh kewenangan dan
kewajiban MK tersebut hanya ada satu
kewenangan dan satu kewajiban saja
yang belum pernah dilakukan MK. Yang
belum pernah MK lakukan, yaitu sidang
pembubaran parpol dan sidang pemberian
putusan terhadap pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran hukum berat yang
dilakukan presiden atau wapres,” ujar
Maria. (Yusti Nurul Agustin)

Fadlil Sumadi Jelaskan UU Perkawinan kepada
Majalah ArRisalah
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
menerima kunjungan dari Majalah
ArRisalah, Rabu (2/5) di Gedung
Mahkamah Konstitusi (MK).
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D

i sela-sela kesibukannya,
Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi menerima
kunjungan dari Majalah
ArRisalah, Rabu (2/5) di Gedung
Mahkamah Konstitusi (MK). Kedatangan
mereka bermaksud menanyakan terkait
UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1) No.
1/1974 yang diputuskan oleh MK terkait
hubungan keperdataan anak yang lahir di
luar perkawinan.
Menurut Fadlil, UU Perkawinan
dalam putusan yang dijatuhkan oleh
MK, tidak pernah membahas ataupun
menjatuhkan putusan boleh tidaknya orang
melakukan perzinaan. Dikarenakan, kata
Fadlil persoalan zina sudah jelas, tegas
bahwa persoalan tersebut haram. Lebih dari
itu, MK tidak pernah mempunyai pretensi
untuk melegalkan atau menghalalkan zina.
“Bila perlu orang yang berzina andaikan
harus dihukum, hukum saja. Putusan itu,
fokus pada soal anak, bukan soal orang
tuanya. Meskipun anak itu mempunyai
kaitannya dengan orang tua,” ucap Doktor
Universitas Diponegoro tersebut.
Di samping itu, Fadlil juga

menjelaskan pandangan MK menjatuhkan
putusan tersebut. Menurutnya, MK fokus
membahas dan memutuskan mengenai
anak sebagai akibat dari suatu perkawinan
yang tidak dicatat secara hukum. “Soal
MK adalah soal pasal, yakni anak yang
lahir diluar perkawinan hanya memiliki
hubungan dengan ibunya, dan keluarga
ibunya,” terangnya.
Kemudian, MK juga berpandangan
secara konstitusional setiap anak yang
lahir berhak mendapatkan pendidikan,
dan berhak tidak mendapatkan perlakuan
diskriminatif. “Pertanyaannya siapa yang
harus memenuhi hak dia? Karena hak
itu sekedar omong kosong, kalau yang
berkewajiban tidak memenuhinya,” jelas
Fadlil.
Di sisi lain, MK juga berpendapat
bahwa setiap orang yang berani berbuat
harus berani bertanggung jawab terhadap
akibatnya. “Masalah ayahnya sah atau
tidak itu masalah hukum, bukan masalah
MK,” tandasnya.
Sementara menanggapi pertanyaan
Majalah ArRisalah, tentang putusan
tersebut
menimbulkan
perbedaan

pendapat antara MK dengan Majelis
Ulama Indonesia, sehingga diperlukan
untuk melakukan mediasi. Terhadap hal
tersebut, Fadlil mengatakan bahwa MK
tidak pernah bersengketa dengan MUI.
“Oleh karena itu, MK tidak perlu untuk
melakukan mediasi, karena MK tidak
pernah bersengketa,” terangnya. “Kalau
MK tidak sama dengan MUI, hal demkian
adalah hak setiap orang,” timpal Fadlil.
Disamping
itu,
Fadlil
juga
menjelaskan perbedaan pendapat sering
muncul tidak terjadi pada putusan ini,
tetapi banyak putusan lain. Disebabkan
mereka tidak membaca secara keseluruhan
putusan tersebut. Biasanya pertanyaan
datang tanpa membaca terlebih dahulu
pertimbangan putusan secara utuh, namun
berdasar komentar-komentar atas putusan.
“Seperti halnya dengan saudara datang ke
sini, tentu bukan tidak didasarkan dengan
membaca, namun didasarkan dengan
komentar-komentar mengenai putusan
tersebut. Saya berkeyakinan anda belum
membaca putusan itu,” ujarnya. (Shohibul
Umam)
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Muhammad Alim Menjadi Narasumber Sarasehan
Bintalid dan Trajuang bagi TNI
Hakim Konstitusi
Muhammad Alim menjadi
narasumber dalam
Pembinaan Mental Ideologi
dan Tradisi Kejuangan
(Sarasehan Bintalid dan
Trajuang) jajaran Tentara
Nasional Indonesia pada
Kamis (31/5) di Aula Gatot
Subroto Markas Besar TNI,
Cilangkap, Jakarta.

H

akim Konstitusi Muhammad
Alim menjadi narasumber
dalam Pembinaan Mental
Ideologi danTradisi Kejuangan
(Sarasehan Bintalid dan Trajuang) jajaran
Tentara Nasional Indonesia pada Kamis
(31/5) di Aula Gatot Subroto Markas
Besar TNI, Cilangkap, Jakarta. Sarasehan
ini mengangkat tema “Melalui Sarasehan
Pembinaan Mental Ideologi dan Tradisi
Kejuangan Tahun 2012, Kita Tingkatkan
Kualitas Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila Sebagai Pilar Persatuan dan
Kesatuan Bangsa”.
Dalam acara yang diikuti oleh sekitar
100 peserta tersebut, Alim menyampaikan
materi
berjudul
“Peningkatan,
Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila
sebagai Pilar Persatuan dan Kesatuan
Bangsa.” Selain Alim, hadir pula sebagai
narasumber Jenderal (Purn) Endriartono
Sutarto.
Pada
kesempatan
itu, Alim
menuturkan, jika ditilik dari perjalanan
sejarah bangsa ini, maka dapat dilihat
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bahwa keberadaan Pancasila sebagai
dasar negara sangatlah penting. Buktinya,
meskipun konstitusi atau undang-undang
dasar kita pernah berubah, dari UndangUndang Dasar 1945, menjadi Konstitusi
Republik Indonesia Serikat, kemudian
Undang-Undang Dasar Sementara 1950,
hingga kembali lagi ke UUD 1945,
spirit Pancasila tetap dirumuskan dalam
pembukaan ataupun mukadimah.
Hal itu didukung pula dengan
kesepakatan yang telah diambil oleh para
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang pada saat awal-awal reformasi
1998 melakukan perubahan terhadap
UUD 1945. Saat itu, ujar Alim, ada
beberapa kesepakatan, di antaranya adalah
tidak melakukan perubahan terhadap
isi pembukaan UUD 1945 dan tetap
mempertahankan bentuk negara kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Namun menurutnya, apa yang
dicita-citakan dalam pembukaan UUD
1945 tersebut tentu saja belum sepenuhnya
tercapai. Masih banyak yang perlu

dilakukan oleh bangsa ini meskipun nilainilai yang dikandung dalam setiap sila
Pancasila telah tertuang dalam pasal-pasal
UUD 1945. “Karena Pancasila sebagai
sumber hukum Indonesia,” tegasnya.
Menurut dia, seharusnya seluruh
rakyat mendapatkan perlakuan yang sama
dan setara dalam setiap sendi kehidupan.
Meskipun, kalau bicara keadilan, maka
kita tidak bicara tentang penyamarataan.
“Hukum itu menyamaratakan, tapi
keadilan tidak boleh menyamaratakan,”
tegas Alim.
Alim mencontohkan, jika seorang
hakim sedang menangani perkara yang
melibatkan dua orang pencuri, namun yang
satu karena kemiskinan dan yang satu lagi
mencuri karena ingin menjadi kaya atau
serakah, maka menurut Alim seharusnya
pertimbangan hukumnya pun berbeda.
Bahkan, dalam hukum seseorang yang
terbukti melanggar hukum namun dalam
keadaan terpaksa, maka orang tersebut
dapat terbebas dari jeratan hukum. (Dodi)

Anwar Usman Menjadi Keynote Speaker Diskusi
Hukum Anak di Luar Perkawinan
Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadi keynote
speaker dalam acara Diskusi Hukum yang digelar
oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)
dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)
Kota Tangerang Selatan.

H

akim
Konstitusi
Anwar
Usman menjadi Keynote
Speaker dalam acara diskusi
hukum yang digelar oleh
Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia
(INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (IPPAT) Kota Tangerang Selatan,
Sabtu (12/5) di Gedung Titan Centre.
Diskusi yang mengangkat tema “Peran
Notaris-PPAT Kaitannya dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUUVIII/2010 Terhadap Status Anak Di
Luar Nikah” ini bertepatan pula dengan
Konferensi Wilayah (Konferwil) dan UpGrading Pengurus Daerah Notaris dan
IPPAT Tangerang Selatan.
Dalam
paparannya,
Anwar
membahas tiga aspek yang berhubungan
dengan putusan MK terkait pengujian
Undang-Undang Perkawinan tersebut.
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Tiga aspek itu ialah perihal istilah anak
luar kawin, masalah waris dan nasab,
serta implikasi putusan MK. “Sekaligus
untuk meluruskan opini/wacana yang
berkembang tentang putusan Mahkamah
Konstitusi mengenai anak luar kawin.
Sebagai sarjana hukum dan komunitas
hukum, menjadi kewajiban kita bersama
untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang tema yang menjadi
diskusi pada hari ini, agar masyarakat
tidak keliru dalam menafsirkan maupun
memahaminya yang pada akhirnya dapat
menimbulkan implikasi negatif dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan,” ungkap
Anwar Usman dalam paparannya.
Sebelumnya, dalam putusan itu
MK menyatakan bahwa anak di luar
perkawinan tetap memiliki hubungan
keperdataan dengan ayah biologisnya

selama dapat dibuktikan dengan teknologi,
ilmu pengetahuan, atau alat bukti lain
yang secara hukum dianggap sah.Menurut
Anwar, putusan MK tersebut seringkali
disalahpahami oleh masyarakat. Tidak
sedikit yang berkomentar bahwa melalui
putusan itu MK telah ‘menghalalkan’ zina.
Padahal, semangat putusan MK tersebut
adalah untuk melindungi hak anak yang
dilahirkan, bukan untuk melegalkan zina.
“Seorang anak yang lahir di luar
kawin, di samping bukanlah merupakan
keinginannya, juga sejak kelahirannya
tidak membawa dosa/kesalahan dari orang
tuanya. Untuk itu, harkat, martabat, serta
hak asasi seorang anak yang lahir di luar
kawin harus tetap dijaga dan dilindungi,”
tegasnya.
Selain itu, perlu diketahui juga bahwa
Putusan MK bersifat erga omnes. Sehingga,
menurut Anwar, putusan tersebut dapat
ditempatkan sebagai “Umbrella Act” oleh
berbagai pihak untuk menindaklanjutinya,
baik secara institusional maupun dalam
peraturan perundang-undangan di tingkat
pelaksanaan. “Koridor yang harus menjadi
pegangan dalam melihat konteks anak luar
kawin ini adalah, bagaimana memberikan
perlindungan terhadap hak asasi dan
hak konstitusional anak dalam tumbuhkembangnya menjadi manusia dewasa.
Karena bagaimanapun juga, anak adalah
harapan bangsa, baik-buruknya kualitas
generasi penerus bangsa bergantung
kepada, bagaimana sebuah bangsa/
negara memperlakukan anak-anaknya dan
menjaga lingkungannya dalam menggapai
masa depan,” tutur Anwar. (Dodi)
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Harjono: Pancasila, Resep Kesatuan Bangsa
Hakim Konstitusi
Harjono ketika
menerima kunjungan
dari mahasiswa Swiss
Germany University
pada Senin (28/5), di
Aula Gedung MK.

P

ancasila
merupakan
resep
kesatuan bangsa. Hal ini
disampaikan
oleh
Hakim
Konstitusi
Harjono
ketika
menerima kunjungan dari mahasiswa
Swiss Germany University pada Senin
(28/5), di Aula Gedung MK.
“Pada dasarnya, bangsa kita adalah
bangsa pluralis. Terdiri dari berbagai suku
dengan bahasa daerah berbeda. Lantas,
apa yang bisa menjadikannya satu? Jadi,
resep
penyatunya adalah Pancasila.
Kalau tidak ada Pancasila, mustahil kita
bisa menjadi satu bangsa. Semua karena
Pancasila terdiri dari Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan
yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan
dan Permusywaratan Perwakilan, serta
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia. Hanya dengan resep Pancasila
ini, pluralisme jadi satu kesatuan bangsa.
Untuk merekatkan negara, maka Pancasila
menjadi dasar negara yg kita bentuk,”
jelasnya di hadapan sekitar 200 mahasiswa
yang hadir.
Dalam kesempatan itu, Harjono
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juga menjelaskan mengenai pelaksanaan
demokrasi di Indonesia. Memasuki era
reformasi, mahasiswa dan masyarakat
menuntut empat hal, yakni menegakkan
demokrasi, penegakan hukum dan
HAM, mengadili kasus korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN) serta meminta
desentralisasi daerah. “Menegakkan
demokrasi karena selama orde baru tidak
ada penegakan demokrasi. Kemudian
penegakan hukum dan HAM karena
banyaknya kasus orang hilang dan lainnya.
Mengadili kasus KKN dan melaksanakan
tuntutan desentralisasi karena pada masa
orde baru tidak banyak daerah yang
menikmati pembangunan,” paparnya.
Ia juga mengungkapkan mengenai
perubahan UUD 1945. Pada reformasi,
ada perubahan terhadap UUD 1945
untuk menjaga demokrasi. “Adanya
pencantuman pasal tentang pemilihan
umum menandai negara telah memenuhi
tuntutan untuk menegakkan demokrasi
dan melaksanakan Pancasila,” ujarnya.
Indonesia
menganut
paham
demokrasi sesuai dengan yang tercantum
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang

menyatakan “Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan berdasarkan
UUD”. Dalam pelaksanaannya, demokrasi
di Indonesia dilakukan dengan sistem
perwakilan yang diatur oleh UUD.
Setelah perubahan, UUD diposisikan
sebagai supreme law of the landatau
sebagai hukum tertinggi negara yang
berarti segala hukum di negara ini harus
tunduk pada ketentuan UUD 1945. Hal
tersebut karena UUD 1945 merupakan
kesepakatan bersama,” paparnya.
Harjono juga mengungkapkan dengan
menempatkan sebagai hukum tertinggi,
harus ada ketentuan agar hukum tertinggi
tersebut tidak bisa dilanggar dengan sanksi.
“Jika UUD 1945 ditegakkan menggunakan
cara politik, maka tidak akan konsisten,
karena hanya berpihak pada kekuatan
politik yang berkuasa. Mekanisme paling
baik untuk menegakkan sanksi adalah
melalui pengadilan. Setelah perubahan
UUD 1945, ada kebutuhan lembaga untuk
menegakkan UUD 1945 secara hukum,
maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi,”
terangnya. (Lulu Anjarsari)

Kunjungan Rombongan Guru MGMP PKn
se-Purbalingga Diterima Hamdan Zoelva
Rombongan MGMP PKn se-Kabupaten
Purbalingga, Jawa tengah diterima Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva ketika mengunjungi MK
pada Senin (28/5)

P

ada Senin (28/5), MK lagi-lagi
mendapat kehormatan dengan
kunjungan dari rombongan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn) se-Kabupaten Purbalingga, Jawa
Tengah. Sekitar 80 orang guru tersebut
mendapat kesempatan untuk bertatap muka
sekaligus mendapat pengayaan materi
dari Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.
Bertempat di Ruang Pertemuan Pers,
lantai 4, Gedung MK, Hamdan memulai
paparan materinya dengan menyatakan
bahwa saat ini Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) bukan lagi menjadi lembaga
tertinggi negara. “Saat ini MPR tidak bisa
melakukan hal-hal semaunya seperti dulu
karena semua harus mengikuti UUD 1945.
Sekarang kedaulatan rakyat itu tidak hanya
diberikan kepada MPR, tapi diberikan juga
kepada lembaga lainnya, salah satunya,
yaitu MK,” jelas Hamdan.
Hal
itu
sejalan
dengan
prinsip constitution is the supreme law
of the land atau konstitusi adalah hukum
tertinggi bagi suatu negara yang juga
dianut oleh Indonesia. Dengan prinsip
ini maka semua penyelenggaraan negara
dikembalikan lagi ke konstitusi. Artinya,
cara menyelenggarakan negara, hubungan
antara negara dengan penyelenggara, dan
hubungan antara negara dengan rakyat
harus sesuai konstitusi.
Menjelaskan tentang konstitusi,
Hamdan mengatakan konstitusi sering

Humas MK/Annisa Lestari

dikaitkan dengan bentuk teks tertulis.
Namun, tidak semua negara memiliki
konstitusi dalam bentuk teks tertulis
seperti Inggris dan Israel. Hal itu menjadi
wajar karena di samping ditemukan dalam
bentuk teks tertulis, konstitusi juga ada
dalam bentuk tidak tertulis. “Konstitusi
itu mengatur organ-organ negara dan
kewenangan-kewenangannya. Konstitusi
itu sangat penting bagi suatu negara
karena menjadi kesepakatan rakyat
tertinggi yang mengatur berbagai masalah
negara seperti hubungan ekonomi antara
negara dengan rakyatnya seperti yang
tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Di
Indonesia ini konstitusi menjadi konstitusi
politik, konstitusi ekonomi, konstitusi
budaya, bahkan konstitusi pendidikan,”
papar Hamdan panjang lebar yang dicatat
dengan seksama oleh para guru.
Hamdan kemudian menyampaikan
bahwa untuk menjaga segalanya berjalan
sesuai konstitusi maka muncul kebutuhan
terhadap pengujian undang-undang yang
dirasa bertentangan dengan konstitusi.
Kebutuhan akan judicial review itu muncul
ketika terjadi kasus Marbury vs Madison
pada tahun 1803 di Amerika Serikat
(AS). Saat itu, di AS ketentuan judicial
review tidak tercantum dalam UUD
AS, namun 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.
Di Austria, tepatnya pada tahun 1920,
seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka,
Hans Kelsen menyatakan agar ketentuan
konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat
dijamin pelaksanaannya maka diperlukan
organisasi yang dapat menguji suatu
produk hukum bertentangan atau tidak
dengan konstitusi. “Gagasan Hans Kelsen
itu kemudian menjadi dasar dibentuknya
MK Austria yang sekaligus menjadi MK
pertama di dunia. Sedangkan di Indonesia
terhitung sebagai MK ke-78 di dunia,”
tambah Hamdan.
Pengujian UU terhadap UUD 1945
seperti yang dimiliki MK Austria itu
juga dimiliki oleh MKRI (MK Republik
Indonesia). Meski tercatat MKRI
memiliki empat kewenangan dan satu
kewajiban dalam mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final, Hamdan lebih senang
menyebutnya sebagai lima kewenangan.
Kewenangan MKRI, yaitu menguji UU
terhadap UUD 1945 (PUU), memutuskan
sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945 (SKLN), memutuskan pembubaran
Parpol, dan memutuskan perselisihan
hasil pemilu (PHPU) dan satu kewajiban
yang dimiliki, yaitu memberikan putusan
terhadap pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran hukum berat yang dilakukan
presiden atau wakil presiden (wapres).
“Kesemua
kewenangan
yang
dimiliki MK itu bertujuan untuk mengawal
konstitusi. Sedangkan disebut bersifat
final dan terakhir agar tidak ada lagi upaya
banding sampai peninjauan kembali.
Itu untuk memberi kepastian hukum.
Selain itu keputusan MK kandiambil oleh
sembilan hakim konstitusi yang berasal
dari tiga lembaga negara lain, yaitu tiga
dari MA, tiga dari DPR, dan tiga lagi dari
Presiden, sehingga tidak akan berpihak,”
tandas Hamdan. (Yusti Nurul Agustin)
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Peserta Program Pendidikan Sespimti Polri
Kunjungi MK
Peserta Program
Pendidikan Sekolah
Pimpinan Tinggi
(Sespimti) Polri, Kamis
(10/5), berkunjung ke
Mahkamah Konstitusi
(MK)yang diterima
langsung oleh Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar
di Gedung MK, Jakarta.

Humas MK/GANIE

P

eserta Program Pendidikan
Sekolah
Pimpinan
Tinggi
(Sespimti) Polri, Kamis (10/5),
berkunjung
ke
Mahkamah
Konstitusi (MK)yang diterima langsung
oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
di Gedung MK, Jakarta. Peserta yang
disiapkan untuk menjadi pimpinan di
organisasi Polri tersebut bermaksud salah
satunya mengetahui kewenangan dan
kewajiban MK.
Berawal dari tujuan mereka
datang, Akil Mochtar mulai menjelaskan
berkenaan dengan lembaga peradilan MK.
Dalam hal ini, kata Akil, lembaga peradilan
MK mempunyai empat kewenangan dan
satu kewajiban yang disebutkan secara
langsung dalam UUD 1945. Kewenangan
tersebut, lanjut Akil, yakni MK berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar. Kemudian, MK
juga mempunyai kewenangan memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang
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kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar. Selain itu, lembaga MK
juga mempunyai kewenangan memutus
pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Sementara itu MK juga mempunyai satu
kewajiban yakni MK wajib memberikan
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar. “Itulah kewenangan
Mahkamah Konstitusi yang langsung dari
Undang-Undang Dasar,” jelasnya.
Kemudian,
sambung
Akil,
Mahkamah Agung yang dahulunya
mempunyai kewenangan terkait dengan
perselisihan hasill Pemilukada (Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah),
namun sekarang kewenangan tersebut
dimiliki oleh MK. “Itu satu-satunya
kewenangan Mahkamah Konstitusi yang
tidak langsung dari Undang-Undang
Dasar,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Akil
juga menyampaikan putusan-putusan MK

yang berkaitan dengan hukum pidana
dan penegakan hukum, serta dibahas
juga berkenaan dengan pemikiran dalam
bidang kebijakan pemberantasan korupsi.
Misalnya, Akil menjelaskan putusan No.
65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU
No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana,
khususnya Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan
ayat (4). Persoalan yang disidangkan, kata
dia, adalah tentang pengertian saksi yang
menguntungkan. Kemudian menanggapi
pertanyaan tentang kewenangan MK
yang bisa membatalkan undang-undang,
Akil mengatakan, sesungguhnya produk
undang-undang yang dibuat oleh DPR,
tidak hanya mempunyai kepentingan
politik, tetapi juga kepentingan kelompok.
Di dalam DPR juga terdapat sistem
pengambilan keputusan berdasarkan suara
mayoritas atau suara terbanyak. “Oleh
karena itu, ruangnya harus dibuka disini
(MK). Uji kita bukan menurut hakim, tapi
menurut konstitusi,” jelasnya. (Shohibul
Umam)

Jurnal Konstitusi Kembali Raih Akreditasi LIPI
Kapuslitka MK Noor
Sidharta menerima
akreditasi bagi jurnal
dari LIPI

Humas MK/M. Mahrus Ali

J

urnal
Konstitusi
Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
kembali meraih akreditasi LIPI
setelah pada tahun 2011 mendapat
akreditasi C. Dalam pedoman akreditasi
jurnal ilmiah terbaru, predikat A, B,
dan C telah diubah menjadi jurnal
ilmiah akreditasi dan jurnal ilmiah tidak
terakreditasi.
Hadir
dalam
acara
tersebut
Kapuslitka Noor Sidharta serta beberapa
redaktur Jurnal Konstitusi lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan
penyerahan Surat Keputusan Kepala
LIPI dan sertifikat akreditasi kepada
pengelola jurnal ilmiah. Sertifikat
akreditasi diserahkan oleh Kepala LIPI
Lukman Hakim di Pusbindiklat Peneliti
LIPI, Cibinong. Akreditasi tersebut
berlaku selama tiga tahun (April 2012April 2015). Dari 70 jurnal ilmiah yang
diajukan ke Panitia Penilai Majalah
Ilmiah (P2MI) LIPI hanya 48 jurnal yang

terakreditasi. Jurnal Konstitusi merupakan
salah satu dari 48 jurnal ilmiah yang
terakreditasi. Dalam keputusan Kepala
LIPI disebutkan pula sebanyak 22 jurnal
yang tidak terakreditasi. Bagi jurnal-jurnal
tersebut dapat mengajukan akreditasi
dengan menunggu dua atau empat terbitan
terbaru.
“Selamat bagi jurnal ilmiah yang
terakreditasi, bagi yang tidak terakreditasi
tetap semangat dan dapat mengajukan
kembali dengan persyaratan tertentu,
namun untuk jurnal yang terakreditasi tidak
boleh terlena, tapi harus meningkatkan
kualitas sebagaimana evaluasi yang telah
disampaikan” papar Kepala LIPI Lukman
Hakim dalam sambutannya. Usai sesi foto
bersama dengan Kepala LIPI, acara serah
terima tersebut diakhiri dengan ramah
tamah dan makan siang bersama.
Untuk
meningkatkan
kualitas
jurnal ilmiah terakreditasi, (P2MI)
LIPI memberikan penilaian dan catatan

evaluatif yang harus ditindaklanjuti
oleh pengelola jurnal. Evaluasi berkisar
dari aspek teknis redaksional sampai
substansi. Sebagaimana tercantum dalam
pedoman akreditasi jurnal ilmiah LIPI
terbaru (No.04/E/2011), ada delapan
unsur penilaian, di antaranya substansi,
penyunting dan mitra bestari (reviewer),
gaya penulisan, kelembagaan penerbit,
keberkalaan,
penampilan,
layanan
tambahan dan penamaan.
Akreditasi
dilakukan
untuk
memberikan penghargaan terhadap mutu
Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam jurnal
ilmiah di Indonesia serta merangsang
para ilmuwan agar meningkatkan dan
menjaga mutu KTI yang dihasilkan.
Selain itu, akreditasi juga dapat menjadi
acuan penilaian KTI dalam penetapan
angka kredit jabatan fungsional peneliti,
akademis dan jabatan fungsional terkait
lainnya. (M. Mahrus Ali)
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Universitas Jember Juara Kompetisi Debat
Konstitusi Regional II
Kelompok “Pro” yang berasal dari
Universitas Jember berhasil menjuarai
Debat Konstitusi Regional II.

S

etelah
melalui
perdebatan
panjang dengan mengangkat
tema
“Penyelenggaraan
Pemilu Presiden dan Legislatif
Secara Serentak”, Universitas Jember
keluar sebagai Juara Kompetisi Debat
Konstitusi Tingkat Regional II tahun
2012 mengalahkan Universitas Mataram.
Ini adalah kemenangan pertama kalinya
Universitas Jember sebagai Juara
Regional Kompetisi Debat Konsitusi yang
diselenggarakan MK. Dengan kemenangan
ini, sekaligus Universitas Jember akan
mewakili Regional II menuju Kompetisi
Lomba Debat Konstitusi Tingkat Nasional,
beserta runner-up Universitas Mataram
dan semifinalis Universitas Brawijaya
serta Universitas Udayana, yang akan
diselenggarakan di Gedung MK, akhir
Juni nanti.
Mahkamah Konstitusi dalam acara
ini bekerja sama dengan Universitas
Brawijaya Malang dengan menggelar
babak final Kompetisi Debat Konstitusi
Regional II, Selasa (1/5). Babak ini
setelah melalui babak penyisihan yang
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diikuti 24 perguruan tinggi yang meliputi
wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara,
dan Kalimantan Selatan. Universitas
Udayana Bali dan Universitas Mataram
sejak awal tidak diunggulkan, mampu
menembus hingga babak semifinal setelah
masing-masing mengalahkan Universitas
Airlangga dan Universitas Widyagama
Malang. Sedangkan tuan rumah Universitas
Brawijaya dan Universitas Jember, lolos
ke babak semifinal setelah mengalahkan
IAIN Sunan Ampel dan Universitas Islam
Malang.
Dalam undian babak semifinal,
Universitas Brawijaya bertemu dengan
Universitas Jember, dan Universitas
Udayana bertemu dengan Universitas
Mataram. Setelah melalui perdebatan
sengit di babak semifinal, Universitas
Mataram mampu mengalahkan Universitas
Udayana, dan Universitas Jember yang
sejak awal pertandingan tampil dominan,
mampu mengalahkan tuan rumah
Universitas Brawijaya. Kedua tim inilah
yang bertanding di babak final.

Sekjen MK Tutup Resmi
Dalam
sambutan
penutupan
Kompetisi Debat Konstitusi Regional II
Wilayah JawaTimur, Bali, Nusa Tenggara,
dan Kalimantan Selatan, Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M Gaffar mengatakan
kegiatan lomba debat ini diselenggarakan
dengan tujuan meningkatkan budaya sadar
Pancasila dan Konstitusi di kalangan
masyarakat luas, khususnya untuk lebih
meningkatkan kemampuan mahasiswa
dalam mendalami masalah konstitusi.
Untuk itu, kata Janedjri, MK memulai
memupuk kesadaran tersebut di tingkat
mahasiswa dengan menyelenggarakan
berbagai ragam kegiatan yang dapat
memotivasi mereka.
Terlebih lagi setelah menyaksikan
pertandingan final kompetisi debat
konstitusi, Janedjri menyatakan sangat
bangga terhadap tingkat pemahaman dan
penguasaan mahasiswa atas konstitusi.
“Saya terharu dan sekaligus bangga
terhadap para mahasiswa. Mereka bukan
hanya pandai berargumentasi, tapi juga sangat
menguasai substansi,” jelasnya. (Dedy)

UIN Sunan Kalijaga Menangi Kompetisi Debat
Konstitusi Regional III

Humas MK/Dedy

UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Diponegoro berhasil menjadi Finalis Debat Konstitusi Regional III.

M

ahkamah
Konstitusi
bekerja sama dengan
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
menggelar
babak final Kompetisi Debat Konstitusi
tahun 2012 Antar Perguruan Tinggi seIndonesia Tingkat Regional III, selasa
(8/5). Kompetisi ini diikuti oleh 24
perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah
dan D.I.Yogyakarta. Kegiatan kompetisi
debat konstitusi ini, dihadiri oleh Sekjen
MK Janedjri M Gaffar, serta dibuka
secara resmi oleh Rektor UGM Prof. Ir.
Sudjarwadi, M.Eng.,Ph.D.
Setelah melalui babak penyisihan
sangat ketat dari 24 perguruan tinggi di
wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, regu
dari Universitas Diponegoro Semarang dan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
akhirnya yang lolos sebagai finalis
Kompetisi Debat Konstitusi Regional III,
sedangkan tuan rumah UGM yang menjadi
juara bertahan kompetisi Debat Konstitusi

Tingkat Nasional tahun sebelumnya, harus
rela gugur di babak penyisihan.
Dalam kompetisi ini, UIN Sunan
Kalijaga membuktikan kemampuannya
setelah tahun lalu hanya mampu melaju
sampai ke babak semifinal tingkat regional.
Namun dengan persiapan tim yang lebih
matang, mereka mampu masuk dan lolos
ke babak final setelah mengalahkan IAIN
Walisongo dan Universitas Jenderal
Sudirman di babak perempat final dan
semifinal. Sementara bagi Undip, memiliki
keinginan mengulang kesuksesan sebagai
Juara Debat Konstitusi Tingkat Regional
Jawa Tengah Tahun 2010. Undip lolos
ke final setelah mengalahkan Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta,
serta
Universitas Sebelas Maret di babak
perempat final dan semifinal.
Setelah melalui perdebatan sengit di
babak final bertema “Amandemen Kelima
UUD 1945” ini, secara mengejutkan untuk
pertama kalinya UIN Sunan Kalijaga

keluar sebagai pemenang atau juara
Kompetisi Debat Konstitusi Regional
III. Hasil ini tentunya membuat kagum
para hadirin yang memadati auditorium
Fakultas Hukum UGM yang sekaligus
membalikkan prediksi sebelumnya dari
para pengamat dan akademisi.
Penutupan Lomba
Dalam pidato penutupnya Kompetisi
Debat Konstitusi Regional Ii, Janedjri
menyampaikan rasa bangganya kepada
para mahasiswa peserta kompetisi debat
konstitusi. Menurut kandidat doktor Undip
Semarang ini, bahwa kemampuan para
mahasiswa dalam berpikir, berargumentasi,
dan menciptakan solusi permasalahan
bangsa saat ini sudah sangat luar biasa.
“Dengan menyelenggarakan kompetisi
debat semacam ini, diharapkan para
mahasiswa mampu memperkuat budaya
ilmiah, serta mengasah kemampuan untuk
beradu argumentasi,” tuturnya. (dedy)
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UI Juara Kompetisi Debat Konstitusi Regional IV
Suasana Kompetisi Debat
Konstitusi Antar Perguruan
Tinggi Se-Indonesia
Tahun 2012 Regional IV,
6-8 Mei 2012, Jakarta.
Tampak salah satu peserta
sedang menyampaikan
argumentasinya.

Humas MK/Dedy

D

alam babak final pada
Kompetisi Debat Konstitusi
Antar Perguruan Tinggi seIndonesia Tingkat Regional
IV dengan membawa tema “Amandemen
Kelima
UUD
1945”,
Universitas
Indonesia selaku kubu kontra amandemen
yang sekaligus tuan rumah acara ini keluar
sebagai juara I mengalahkan Universitas
Paramadina selaku kubu yang pro
amandemen yang keluar sebagai runner
up. Final kompetisi debat konstitusi
ini dilaksanakan pada Selasa, (8/5) di
Auditorium Fakultas Hukum UI setelah
melalui babak penyisihan sangat ketat dan
menegangkan yang diikuti 13 perguruan
tinggi di wilayah DKI Jakarta, Kalimantan
Barat dan Kalimantan Tengah.
Sebelumnya, di babak semifinal
bertemakan
“Menghapus
Tenaga
Kerja Outsourcing”, UI mengalahkan
Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan
Universitas Paramadhina mengalahkan
Universitas Tanjung Pura Kalimatan Barat.
Dengan hasil ini, finalis yaitu UI dan
Universitas Paramadina dan semifinalis
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yaitu Universitas Trisaksi dan Universitas
Muhammadiyah Jakarta, mereka akan
mewakili regional IV dalam Kompetisi
Debat Konstitusi Tingkat Nasional yang
akan diadakan di MK akhir Juni nanti.
Dalam pembukaan acara yang
berlangsung pada Minggu-Selasa (6-8/5)
ini, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M Gaffar, serta dibuka secara
resmi oleh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Topo Santoso.
Janedjri berharap kompetisi debat
konstitusi ini dapat dijadikan kawah
candradimuka, untuk menghasilkan caloncalon pemimpin masa depan bangsa.
“Dengan kegiatan ini diharapkan dapat
melahirkan calon pemimpin bangsa yang
mampu melahirkan pemikiran-pemikiran
hukum baru yang dapat mendobrak
kebekuan hukum yang ada saat ini,
dengan memperkaya pemaknaan terhadap
teks konstitusi yang dihadapkan dengan
keadaan faktual,” tandasnya.
Menang Bukan Tujuan
Setelah pelaksanaan final kompetisi
debat tersebut, acara dilanjutkan dengan

penutupan yang dilakukan secara resmi
oleh Wakil Rektor UI Bidang Penelitian
Pengembangan dan Kerjasama Industri,
Sunardji. “Saya baru pertama kali
mengetahui acara ini pada kesempatan
menutup acara ini. Kegiatan ini sangat
bermanfaat dan sangat bangga dengan
kemampuan para mahasiswa peserta
kompetisi debat konstitusi yang saling
mampu memberikan argumentasi terhadap
isu atau tema permasalahan bangsa,”
katanya.
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
dalam penutupan acara ini juga
menyampaikan rasa bangganya kepada
para mahasiswa peserta kompetisi.
Menurutnya, menang dan kalah bukanlah
tujuan, tetapi yang lebih penting adalah
bagaimana memberikan pemahaman dan
mengasah kemampuan para mahasiswa
dalam berpikir, berargumentasi, dan
menciptakan solusi terhadap permasalahan
bangsa saat ini berdasarkan Pancasila dan
Konstitusi. (dedy)

Universitas Andalas Juara Kompetisi Debat se-Sumatera
Universitas Andalas lolos sebagai
Finalis Debat Konstitusi Regional
VI dan mewakili Sumatera dalam
Kompetisi Debat Konstitusi Antar
Mahasiswa seluruh perguruan
tinggi di Indonesia.

M

ahkamah
Konstitusi
kembali
menggelar
Kompetisi Debat Konstitusi
Antar Perguruan Tinggi SeIndonesia. Dalam kesempatan kali ini, MK
bekerjasama dengan Universitas Sumatera
Utara, Medan menggelar kompetisi debat
tingkat regional VI yang diikuti oleh 16
universitas di wilayah Sumatera. Kegiatan
kompetisi ini dibuka secara resmi oleh
Sekjen MK Janedjri M Gaffar, dan dihadiri
oleh Pembantu Rektor IV USU Prof. Dr.
Ningrum Natasya Sirait, S.H,M.Li, Dekan
Fakultas Hukum USU Prof. Dr. Runtung,
S.H, M.Hum, para juri kompetitisi debat
konstitusi, dan seluruh peserta debat
konstitusi regional VI. Kompetisi debat
konstitusi ini digelar selama 3 hari di
Fakultas Hukum USU, mulai dari hari
Minggu (20/5) hingga Selasa (22/5).
Selama perjalanan menuju babak
final, kedua tim selalu tampil meyakinkan
dalam mengalahkan lawan-lawannya.
USU menuju ke Final setelah di babak
penyisihan lolos sebagai juara Grup B,
kemudian di babak perempat final mampu
mengalahkan Universitas Muhammadiyah
Sumatra Utara, serta di babak semi
final mengalahkan IAIN Ar-Raniry.
Sedangkan Unand di babak penyisihan

Humas MK/Dedy

keluar sebagai juara Grup A, kemudian
di babak perempat final mengalahkan
Universitas Internasional Batam, serta di
babak semifinal mengalahkan Universitas
Sriwijaya, setelah melalui perdebatan
yang sengit.   
Dengan misi membalas kekalahan
pada kompetisi debat tingkat regional
tahun lalu dimana Unand sebagai tuan
rumah, yang juga berhadapan dengan
USU di babak final. Kali ini, USU sebagai
tuan rumah dalam posisi Kontra, sangat
berambisi mengalahkan Unand sebagai
regu Pro, dalam babak final dengan tema
“Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh
Mahkamah Agung”. Melalui pertandingan
yang sangat sengit selama 30 menit,
akhirnya tim dari Universitas Andalas
kembali lagi mampu mengalahkan tuan
rumah Universitas Sumatera Utara.
Penutupan Lomba
Setelah babak final kompetisi debat
konstitusi, acara dilanjutkan dengan
penutupan kegiatan Kompetisi Debat
Konstitusi Tingkat Regional VI. Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara, Prof. Dr. Runtung, S.H, M.Hum
mengatakan bahwa kalah dan menang
bukan tujuan utama dari kegiatan ini.
Penilaian kompetisi ini dilakukan oleh juri

yang memiliki integritas dan independensi
yang sudah teruji. Contohnya adalah
kompetisi debat yang sudah dilaksanakan
di regional lainnya, justru tim-tim
unggulan termasuk tim penyelenggara
kompetisi kalah di babak penyisihan. Ini
menunjukkan bahwa penilaian juri tidak
dapat dipengaruhi oleh siapapun. Dengan
demikian apapun hasilnya, apapun
keputusan dewan juri, kita semua akan
menerima keputusannya.
Kegiatan ini resmi ditutup oleh
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M
Gaffar. Dikatakan Janedjri dalam
pidato penutupnya bahwa UUD 1945
telah memberikan kewenangan kepada
MK sebagai Pengawal Konstitusi dan
Demokrasi. “MK mengawal konstitusi
melalui putusannya dengan menjadikan
UUD 1945 sebagai batu uji. Namun di sisi
lain, kita semua perlu memahami bahwa
MK dalam menangani permasalahan
konstitusi masih diperhadapkan dengan
kondisi faktual hukum yang masih dihadapi
oleh aturan-aturan hukum lama yang
merupakan produk dari otoritarian. Oleh
karenanya, dengan kegiatan seperti ini
diharapkan mampu melahirkan pemimpin
masa depan yang mampu melahirkan
pemikiran-pemikiran
hukum
demi
kemajuan bangsa,” ujarnya. (dedy)
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Constitutional Court
of the Republic of
Turki

R

MK Berhak Mengaudit
Keuangan Parpol

epublik Turki (bahasa
Tu r k i : T ü r k i y e C u m h u r i y e t i )
disebut Türkiye (bahasa
Turki: Türkiye) adalah sebuah negara besar
di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang
dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat
Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara.
Turki berbatasan dengan Laut Hitam di
sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat
laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah
barat; Georgia di timur laut; Armenia,
Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur;
dan Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut
Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara
yang merupakan bagian dari Turki digunakan
untuk menandai batas wilayah Eropa dan
Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara
transkontinental.
Bangsa Turki mulai bermigrasi ke
daerah yang dinamakan Turki pada abad
ke-11. Proses migrasi ini semakin dipercepat
setelah kemenangan Seljuk melawan
Kekaisaran Bizantium pada pertempuran
Manzikert. Beberapa Beylik (Emirat Turki)
dan Kesultanan Seljuk Rûm memerintah
Anatolia sampai dengan invasi Kekaisaran
Mongol. Mulai abad ke-13, beylikbeylik Ottoman menyatukan Anatolia dan
membentuk kekaisaran yang daerahnya
merambah kebanyakan Eropa Tenggara, Asia
Barat, dan Afrika Utara. Setelah Kekaisaran
Utsmaniyah runtuh setelah kalah pada Perang
Dunia I, sebagian wilayahnya diduduki oleh
para Sekutu yang memenangi PD I. Mustafa
Kemal Atatürk kemudian mengorganisasikan
gerakan perlawanan melawan Sekutu.
Pada tahun 1923, gerakan perlawanan ini
berhasil mendirikan Republik Turki Modern
dengan Atatürk menjabat sebagai presiden
pertamanya.
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Gedung Mahkamah Konstitusi Turki

Ibu kota Turki berada di Ankara namun
kota terpenting dan terbesar adalah
Istanbul. Disebabkan oleh lokasinya
yang strategis di persilangan dua benua,
budaya Turki merupakan campuran budaya
Timur dan Barat yang unik yang sering
diperkenalkan sebagai jembatan antara dua
buah peradaban. Dengan adanya kawasan
yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam
jalur tanah di antara Rusia dan India, Turki
telah memperoleh kepentingan strategis yang
semakin tumbuh.

Tu r k i a d a l a h e b u a h r e p u b l i k
konstitusional yang demokratis, sekuler,
dan bersatu. Turki telah berangsur-angsur
bergabung dengan Barat sementara di saat
yang sama menjalin hubungan dengan
dunia Timur. Negara ini merupakan salah
satu anggota pendiri PBB, Organisasi
Konferensi Islam, OECD, dan OSCE, serta
negara anggota Dewan Eropa sejak tahun
1949, dan NATO sejak tahun 1952. Sejak
tahun 2005, Turki adalah satu-satunya
negara Islam pertama yang berunding

Para Hakim Konstitusi dan Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Turki

menyertai Uni Eropa, setelah merupakan
anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga
merupakan anggota negara industri G20 yang
mempertemukan 20 buah ekonomi yang
terbesar di dunia.
MK Turki
Mahkamah Konstitusi Turki didirikan
oleh UUD 1961. Berdirinya MK di negara
yang berada di antara benua Asia dan
Eropa ini merujuk pada model praktek
keadilan konstitusional di Eropa. Fungsi
dan struktur organisasi MK Jerman, Italia,
Yugoslavia dan Austria turut diperhitungkan
dalam memberikan bentuk akhir pada MK
Turki. Seperti halnya Mahkamah Konstitusi
di Eropa, kewenangan MK Turki adalah
untuk menguji undang-undang terhadap
konsistensi hukum dan Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi Turki mulai
melakukan kegiatannya atas diberlakukannya
UU Tata Cara Pendirian dan Putusan
Mahkamah Konstitusi (Nomor 44, 22
April 1962). Kekuatan untuk meninjau
konstitusionalitas hukum ditegaskan oleh
Konstitusi atau UUD 1961.
Sistem constitutional review yang
ditetapkan oleh UUD 1961, termaktub
juga dalam UUD 1982 dengan beberapa
perubahan. Dalam UUD 1982, Mahkamah
Konstitusi, sebagai salah satu organ konstitusi
tertinggi, adalah setara dengan Majelis
Nasional Grand Eksekutif dan ditempatkan
sebagai organ peradilan pertama di antara

”Pengadilan Tinggi”. Artikel 146-153 dari
Konstitusi menjelaskan secara rinci komposisi,
tugas, metode kerja Mahkamah Konstitusi
dan masalah lain tentang constitutional
review. Mahkamah Konstitusi melakukan
tugasnya sampai 2011 sesuai dengan UU No
2949 (tanggal 10 Nopember 1983).
Karena komposisi, kekuatan dan
struktur Pengadilan yang banyak berubah
oleh amandemen konstitusi tahun 2010,
sebuah hukum baru disahkan pada 2011. UU
baru tentang Pembentukan dan Tata Tertib
Mahkamah Konstitusi (No 6216, 30 Maret
2011), menjabarkan ketentuan Konstitusi,
menyatakan organisasinya, kemerdekaan,
proses hukum, pelanggaran disiplin dan
proses disipliner. UU No 6216 dipegang oleh
Pleno Mahkamah berwenang untuk mengatur
aturan. Oleh karena itu, aturan lebih rinci
tentang Organisasi dan Tata Mahkamah
Konstitusi ditetapkan oleh Peraturan Tata
Pengadilan.
Tugas Mahkamah Konstitusi Turki
adalah untuk memastikan bahwa semua
institusi negara mematuhi konstitusi. Sejak
didirikan pada tahun 1962, Mahkamah telah
membantu untuk menjamin penghormatan
terhadap dan efektivitas demokrasi,
supremasi hukum dan hak fundamental dan
kebebasan. Agar dapat konsisten mematuhi
Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjamin
ireversibilitas dari prinsip-prinsip dasar dari
Republik Turki.

Komposisi Hakim
Menurut Pasal 146 dari Konstitusi,
Mahkamah Konstitusi terdiri dari tujuh belas
anggota. Masa jabatan anggota adalah dua
belas tahun dan tidak terbarukan. Tetapi
dalam hal apapun mandat hakim berakhir
pada usia 65.
Hakim Mahkamah datang dari berbagai
profesi (hakim, auditor, profesor universitas,
gubernur, pengacara, duta besar, pelapor
Mahkamah Konstitusi), dari lembaga
yang berbeda dan berbeda bidang sosialpolitik. Para hakim mewakili keragaman
pengalaman berdasarkan latar belakang dan
profesi, serta berbagai sudut pandang dan
konsepsi masyarakat.
Tiga dari anggota ditunjuk oleh Majelis
Nasional Grand Turki (TGNA) di antara tiga
calon yang diusulkan oleh Court of Accounts
dan Presiden Bar Associations untuk setiap
kursi kosong. Dalam pemungutan suara
pertama dua pertiga mayoritas jumlah
anggota TGNA diperlukan dalam rangka
untuk memilih hakim dan mayoritas
mutlak diperlukan dalam pemungutan suara
kedua. Jika mayoritas mutlak tidak dapat
diperoleh dalam pemungutan suara kedua,
pemungutan suara yang ketiga diadakan
antara dua kandidat yang telah menerima
jumlah terbesar suara dalam pemungutan
suara kedua, anggota yang menerima jumlah
terbesar suara dalam pemungutan suara
ketiga terpilih.
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Untuk memenuhi syarat untuk janji
sebagai anggota Mahkamah Konstitusi;
akademisi diwajibkan untuk memiliki gelar
profesor atau profesor, pengacara wajib
memiliki praktek sebagai pengacara selama
sedikitnya dua puluh tahun; pejabat tingkat
tinggi diperlukan untuk telah menyelesaikan
pendidikan tinggi dantelah bekerja selama
sedikitnya dua puluh tahun dalam pelayanan
publik, dan hakim kategori pertama dan
jaksa penuntut umum dengan sedikitnya dua
puluh tahun pengalaman kerja termasuk masa
pencalonan mereka, asalkan mereka semua
berusia di atas empat puluh lima.
Mayoritas anggota Mahkamah
Konstitusi diangkat dari antara presiden
dan anggota pengadilan tinggi. Namun,
bertentangan dengan UUD 1961, di mana
pengadilan tinggi yang digunakan untuk
memilih anggota mereka sendiri, UUD 1982
menetapkan bahwa Presiden Republik harus
memilih satu dari setiap tiga calon yang
diusulkan oleh pengadilan tinggi.
Mahkamah Konstitusi memilih seorang
presiden dan dua wakil presiden dari
salah satu anggotanya untuk masa jabatan
empat tahun melalui pemilihan rahasia
dan dengan mayoritas mutlak dari jumlah
anggotanya. Mereka mungkin dipilih kembali
pada akhir masa jabatannya.
Kewenangan
Kewenangan MK Turki adalah
dapat mencabut norma (norma review
abstrak), meguji konstitusionalitas (norma
review kongkrit), constitutional complaint,
membubarkan partai politik, mengaudit
Patung simbol penegakan keadilan yang terletak di gedung Mahkamah Konstitusi Turki

Empat belas anggota lain Pengadilan
diangkat oleh Presiden Republik. Presiden
mengangkat tiga anggota dari Pengadilan
Kasasi, dua anggota dari Dewan Negara,
salah satu anggota masing-masing dari
Pengadilan Militer Kasasi dan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Militer dari antara tiga
calon yang akan dinominasikan untuk setiap
posisi yang kosong oleh majelis masingmasing pleno. Presiden juga menunjuk tiga
anggota dari daftar tiga calon yang diusulkan
untuk setiap kursi kosong oleh Dewan
Pendidikan Tinggi dari antara anggota staf
pengajar dari lembaga pendidikan tinggi
yang bukan anggota Dewan. Akhirnya,
Presiden menunjuk empat anggota langsung
dari kalangan pejabat senior pegawai negeri
sipil, hakim senior dan jaksa penuntut
umum, wiraswasta pengacara atau pelapor
Mahkamah Konstitusi.
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Situs web Mahkamah Konstitusi Turki

keuangan partai politik, dan mengadili
pejabat di depan Grand Tribunal.
Mengenai kewenangan mengaudit
keuangan parpol, Menurut Pasal 69
dari Konstitusi, kewenangan MK termasuk
audit pengeluaran serta pendapatan
dan perolehan partai politik. MK menerima
bantuan dari Court of Account dalam
melaksanakan tugas audit. Penilaian yang
diberikan oleh Pengadilan sebagai hasil
dari audit ini adalah penilaian final.
Proses Persidangan
Menurut Pasal 149 Konstitusi Turki,
Mahkamah Konstitusi Turki terdiri atas
dua sidang panel dan satu kali sidang
pleno. Panel bersidang dipimpin oleh Wakil
Presiden MK dan dibantu oleh empat hakim
anggota lainnya.

Sementara itu, sidang pleno dapat
hak dan kewenangan untuk memutuskan
digelar dengan sekurang-kurangnya harus
kepantasan permohonan seseorang secara
dihadiri oleh 12 hakim anggota dan dipimpin
prinsipil, serta penilaian terhadap kasusoleh Presiden MK. Jika Presiden MK
kasus tertentu yang terkait dengan pengujian
berhalangan, dapat dipimpin oleh Wakil
undang-undang. Komisi-komisi yang telah
Presiden MK yang telah ditunjuk oleh
dibentuk di atas bertanggungjawab penuh
Presiden MK. Baik sidang panel maupun
terhadap kepastian diterima-tidaknya sebuah
pleno, keduanya bertujuan untuk membuat
permohonan.
putusan dengan prinsip mayoritas absolut.
Karena itu, dalam rangka memutuskan
Sementara itu, MK juga membentuk komisipembatalan sebuah undang-undang,
komisi yang bertugas untuk menguji diterimapembubaran partai politik, hingga dicabutnya
tidaknya permohonan yang masuk ke MK.
bantuan negara terhadap partai politik,
Menjadi kewenangan dan kompetensi
sekurang-kurangnya persidangan harus
sidang pleno untuk mendengar kasus-kasus
dihadiri oleh dua pertiga hakim konstitusi
dan permohonan terkait dengan partai International
politik,
MK Turki. (Yazid)
Relations Assistant
tindakan-tindakan mengenai pembatalan
undang-undang, serta perkara lainnya,Rapporteurs
yang
Referensi:
kesemuanya dikelola oleh Grand Tribunal.
http://id.wikipedia.org/wiki/Turki
Hakim dalam persidangan memiliki
http://www.anayasa.gov.tr/
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Ketua DPR, Marzuki Alie: Pemberian Grasi kepada
Corby Tidak Langgar Konstitusi

K

etua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina
Partai Demokrat (PD), Marzuki Alie mengatakan pemberian grasi kepada Schapelle Leigh
Corby tidak melanggar konstitusi. Marzuki juga meminta agar masyarakat tidak
mencurigai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan
grasi kepada terpidana kasus narkotika asal Australia itu.
Marzuki mengatakan pemberian grasi kepada Corby sudah diatur dalam UUD
1945 yang merupakan hak prerogatif presiden. “Itu kan hak prerogatif. Presiden berhak
memberikan grasi, amnesti, dan lainnya. Itu diatur Undang-Undang Dasar 1945,” ujar
Marzuki seperti yang dilansir Rakyat Merdeka Online (RMOL), Rabu (30/5).
Sedangkan seperti yang dilansir situs Berita Satu (www.beritasatu.com),
Marzuki meminta masyarakat untuk tidak curiga dengan pemberian grasi oleh
Presiden SBY. “Kita enggak usuh suudzon-lah. Kita ini habis waktu karena curiga
karena kita berpikiran negatif, pikir positif sajalah. Presiden itu tidak akan mengambil
keputusan tanpa ada pertimbangan yang matang,” tambah Marzuki.
Terkait keinginan sebagian anggota DPR menggunakan hak interpelasi
menyusul keputusan pemberian grasi kepada Corby, Marzuki mengatakan interpelasi
tidak perlu dilakukan karena Presiden SBY tidak melanggar konstitusi. “Buat apa
mengajukan hak interpelasi? Kecuali. kalau melanggar konstitusi itu boleh saja
diajukan interpelasi. Ini tidak ada pelanggaran konstitusi. Marilah kita hormati
pemberian grasi itu. Kita harus menghargai hak Presiden untuk memberikan
grasi. Kalau memang kita tidak mau seperti itu maka harus diubah konstitusinya,”
ujarnya lagi bersikeras. (RMOL/beritasatu.com/Yusti)

Presiden Perancis, Francois Hollande
Usir Dubes Suriah untuk Perancis

J
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ika Uni Eropa masih pikir-pikir untuk mengusir diplomat Suriah dari masing-masing negara
Uni Eropa, tidak halnya bagi Prancis. Presiden Prancis yang baru terpilih, Francois Hollande
dengan tegas mengusir duta besar Suriah di Paris, Perancis. Sikap Hollande tersebut diambil
sebagai protes terhadap pembantaian sekitar 108 orang di Houla, Suriah oleh pasukan Presiden
Suriah Bashar al-Assad.
Hollande menyampaikan hal tersebut kepada para wartawan di Paris, Prancis, Selasa
(29/5) seperti yang dilansir oleh AFP. Dalam keterangan persnya tersebut Hollande
mengatakn Dubes Suriah akan dipulangkan paling lambat keesokan hari usai pernyataan
Hollande itu. Hollande juga menegaskan pengusiran Dubes Suriah tersebut bukan
keputusan sepihak Prancis saja, namun merupakan hasil pembahasan dengan negaranegara yang menjadi mitra Prancis. “Ini bukan keputusan sepihak. Namun kami telah
berkonsultasi dengan mitra kami,” ujar Hollande seperti dikutip China Daily, Rabu,
(30/5/2012) dan disarikan dari Okezone.com.
Tidak hanya bertindak tegas dengan melakukan pengusiran Dubes
Suriah, Hollande juga mengisyaratkan akan melakukan tindakan militer
terhadap Suriah yang sewaktu-waktu dapat mereka laksanakan. Bahkan
Hollande meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(DK PBB) harus mendukung opsi ini. “Aksi militer dapat dilakukan
sesuai dengan hukum internasional yang berarti hal itu dapat terjadi
setelah DK melaksanakan musyawarah,” ujar Hollande.
Tidak hanya itu, Hollande juga mengatakan sanksi
atas Suriah harus diperkuat. Bahkan, Hollande juga
membujuk Rusia sebagai sekutu Suriahuntuk mematuhi enam
inisiatif damai yang diajukan Mantan Sekjen PBB, Kofi
Annan.
(Yusti/AFP/Antara/Okezone.com/ROL/detik.com)

konstitusiana

Sembilan Negara yang
Tidak Pernah Dijajah

T
Sisi Lain Hakim Konstitusi
Harjono

S

ejak kecil, Harjono sudah menunjukkan prestasinya.
Harjono lulus Sekolah Rakyat (SR) di peringkat kedua,
dan sekolahnya tercatat sebagai sekolah dengan angka
kelulusan 100 persen, serta murid-muridnya menasbihkan
diri sebagai pencapai nilai tertinggi se-Kabupaten Nganjuk,
Jawa Timur. Di sela-sela kesibukannya membantu orang tua dan
membagi waktu untuk bermain, masa SMP juga dilalui Harjono
dengan baik. Meski tidak mendapat predikat terbaik di tingkat
sekolah, namun nilai ujian akhir Harjono terbaik di kelasnya.
Indahnya masa sekolah tidak lagi dirasakan oleh Harjono
saat duduk di bangku SMA. Setelah diterima di SMA Nganjuk,
karena kesulitan ekonomi, Harjono harus pindah sekolah ke
Cimahi, Jawa Barat, mengikuti keluarga pamannya yang bertugas
di Pusat Pendidikan Peralatan TNI AD. Guna menyambung hidup
dan menambah uang saku, Harjono muda rela berjualan sayur
sebelum masuk sekolah siang hari. Bahkan di kemudian hari,
Harjono juga mengembangkan kreativitas dengan berdagang
telur yang didatangkan dari Nganjuk dan dijual di Pasar Baru
Bandung dan Pasar Cimahi. “Namun kegiatan ini harus terhenti
ketika pecah peristiwa G30S/PKI,” kisahnya.
Belum usai menempuh pendidikan SMA di
Cimahi,
seiring
dengan
membaiknya
perekonomian
keluarga, Harjono pindah ke Surabaya dan melanjutkan sekolah
di SMAN 5 Surabaya, serta menempati rumah berdinding
anyaman bambu dan beralas tanah di utara Surabaya. Lulus
SMA, Harjono melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya. Kemandirian dan kedaulatan
penuh di rumahnya membuat betah teman-teman kuliah Harjono
untuk terus berkunjung dan melakukan kegiatan belajar bersama,
hingga pada akhirnya rumah itu diberi nama Pondok Ganesha.
Bermula dari tempat inilah intelektualitas Harjono semakin
terasah. Semasa kuliah, Harjono turut menjadi bagian dari
para “diktator,” pembaca diktat stensilan perkuliahan karena
tak sanggup membeli buku literatur yang saat itu tergolong
mahal. “Saya juga bekerja sambilan sebagai penghitung barang
bangunan,” kata penyandang mahasiswa teladan se-Universitas
Airlangga ini.
Demikian, sebagian dari sisi lain kehidupan Hakim
konsitusi Harjono. Bermula dari hidup yang prihatin, beliau
mampu menunjukkan kualitasnya sebagai hakim konstitusi saat
ini. (Nano Tresna Arfana/dilansir dari Profil Hakim Harjono)

erdapat Sembilan negara yang tidak mengalami
penindasan kolonialisme. Pertama adalah Saudi Arabia.
Pada 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman
as-Sa’ud–dikenal juga dengan sebutan Ibnu Sa‘ud–
memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi
Arabia (al-Mamlakah al-‘Arabiyah as-Su‘udiyah) dengan
menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan
Hijaz.
Berikutnya, Swedia sebagai salah satu negara termiskin
di Eropa pada abad ke-19 karena konsumsi alkohol yang tinggi
dan dogmatik Protestanisme, sampai transportasi dan komunikasi
berkembang mengijinkan pemanfaatan aset alam dari beberapa
bagian negara, yang terkenal adalah kayu dan bijih besi.
Selanjutnya, Liberia yang terkenal tambang besi dan pengekspor
karet. Perang saudara yang panjang telah menghancurkan banyak
infrastruktur Liberia. Pada 2005 negara ini memiliki tingkat
pengangguran 85%, terburuk di dunia.
Selain itu, Turki juga tidak pernah mengalami masa
kolonialisme. Bangsa Turki mulai bermigrasi ke daerah yang
dinamakan Turki pada abad ke-11. Proses migrasi ini semakin
dipercepat setelah kemenangan Seljuk melawan Kekaisaran
Bizantium pada pertempuran Manzikert. Beberapa Beylik
(Emirat Turki) dan Kesultanan Seljuk Rum memerintah Anatolia
sampai dengan invasi Kekaisaran Mongol. Kemudian ada Nepal,
dibentuk melalui Persatuan Nepal pada 21 Desember 1768.
Prithvi Narayan Shah menjadi raja pertama. Setelah itu, Thailand
sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah
dijajah oleh negara Eropa. Lainnya, adalah Islandia sebagai
negara bersistem demokrasi tertua yang masih bertahan sampai
sekarang.
Negara berikutnya, Denmark yang menganut monarki
konstitusional dan demokrasi parlementer. Denmark memiliki satu
pemerintah pusat dan 98 munisipalitas sebagai pemerintah daerah.
Terakhir adalah Norwegia sebagai negara monarki konstitusional
yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. (Nano
Tresna Arfana/ dilansir dari thizan.blogspot.com)
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PUSTAKA Klasik

Indonesia Menggugat Imperialisme dan Kapitalisme
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Judul		 : Indonesia Menggugat
			 (Pidato pembelaan Bung
Karno dimuka hakim
kolonial)
Pengarang : Soekarno
Penerbit		 : Departemen Penerangan
Republik Indonesia
Jumlah		 : 205 halaman
“adalah menarik hati untuk
menghukum si penghasut, juga karena
ia musuh di lapangan politik.” (Mr.
Schumann)
ehadiran kelompok intelektual
pemuda tidak bisa dilepaskan
dari
sejarah
pergerakan
kebangsaan
Indonesia.
Semangat mencapai kemerdekaan dengan
menyebarkan gagasan, ide dan semangat
nasionalisme kepada bangsa terjajah
dilakukan dalam wadah organisasiorganisasi pergerakan yang tumbuh
seiring kesadaran tersebut. Frank Dhont
(2005), mencatat pada 1920-an, gerakan
ini dilakukan Perhimpunan Indonesia
di Belanda yang merumuskan konsep
“Indonesia” menggantikan konsep “Hindia
Belanda” yang disebarkan di tanah
airnya, dan organisasi di tanah air sebagai
transmiternya, antara lain Indonesische
Studieclub di Surabaya dan Algemeene
Studieclub di Bandung.
Pelarangan
Partai
Komunis
Indonesia oleh Belanda, menjadi momen
Partai Nasionalis Indonesia yang semula
Perserikatan Nasional Indonesia yang
berasal dari Algemeene Studieclub di
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Bandung mengambil alih meneruskan
perjuangan. Penyebaran gagasan PNI
inil pada 29 Desember 1929, empat
pemimpinnya ditangkap di Yogyakarta
yakni
Soekarno,
Maskun,
Gatot
Mangkupradja, dan Supriadinata dan
diadili di Landraad Bandung dengan
tuduhan Pasal 169 dan 155 bis Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia
Menggugat
yang
dibukukan ini merupakan pembelaan
Soekarno di hadapan hakim Landraad
Bandung yang mewakili apa yang
dirasakan bangsa Indonesia dan panggung
mengungkapkan keyakinan politik untuk
keluar dari penindasan dan eksploitasi
manusia atas manusia.
Dalil Anti Imperialisme dan Anti
Kapitalisme
Pledoi yang dibukukan Departemen
Penerangan ini adalah dokumen politik
pembelaan menentang imperialisme
dan kapitalisme terutama di Indonesia.
Apa yang dikemukakannya merupakan
buah pemikirannya jauh hari sejak aktif
di kelompok diskusi di Bandung dan
pergumulannya dengan tokoh-tokoh senior
berbagai aliran di rumah Tjokroaminoto,
seorang tokoh Sarikat Islam di Surabaya.
Buku dengan 197 halaman ini pada
dasarnya berisi lima bagian besar, yaitu:
Pertama, Imperialisme dan Kapitalisme.
Kedua, Imperialisme di Indonesia. Ketiga,
Pergerakan di Indonesia. Keempat, Partai
Nasional Indonesia. Kelima, Pelanggaran
Pasal-Pasal 169 dan 155 bis adalah
Mochal. Kelima bagian penting yang
dibahas secara sederhana dan luas dalam
buku ini juga diawali pendahuluan didepan
dan Penjelasan.
Tentang
kapitalisme
dan
imperialisme, Soekarno mengemukakan
berbagai pandangan tokoh-tokoh besar
dunia, termasuk Belanda, tidak terbatas
tokoh sosialis, tetapi juga aliran yang
lainnya. Soekarno dalam uraiannya
berusaha
meyakinkan
hakim
dan
masyarakat dunia bahwa imperialisme
dan kapitalisme mengancam kehidupan
dunia. Imperialisme bukan pejabat atau
pemerintah bangsa Belanda, atau bangsa
asing lain, bukan gezag, bukan badan
apapun juga, akan tetapi suatu sistem,
faham, dan pengertian.
Sebelum ke berbagai pandangan
luas dan mendalam, Soekarno meyakinkan

kapitalisme bukan mengenai orang atau
pemerintah, tetapi, “sistem pergaulan
hidup yang timbul dari cara produksi
yang memisahkan kaum buruh dari alatalat produksi. Kapitalisme timbul dari
ini cara produksi, yang oleh karenanya,
menjadi sebabnya nilai lebih (tambahnya
harga oleh kerjanya yang membikin)
tidak jatuh didalam tangan kaum buruh
melainkan jatuh didalam tangan majikan.”.
Soekarno mengatakan,” Kapitalisme, oleh
karenanya pula, menyebabkan akumulasi
modal (penimbunan kapital), konsentrasi
kapital (kapital kecil-kecil menjadi kapital
besar), sentralisasi kapital (kapital-kapital
besar menjadi satu kapital besar) dan
Industrielle Reserve-armee (tentara kaum
penganggur). Kapitalisme mempunyai
arah kepada “Verelendung” (memelaratkan
kaum buruh).”
“Ia adalah nafsu, suatu sistem
menguasai atau mempengarui ekonomi
bangsa lain atau negeri—suatu sistem
merajai atau mengendalikan ekonomi
atau negeri bangsa lain. Ini adalah suatu
kejadian didalam pergaulan hidup, yang
timbulnya ialah oleh keharusan-keharusan
didalam ekonomi suatu negeri atau suatu
bangsa,” kata Soekarno menjelaskan
tentang imperialisme.
Imperialisme terjadi pada semua
bangsa dan tidak mengenal warna kulit
dan zaman, serta tidak hanya nafsu bangsa
tertentu. Seperti Spanyol menduduki
Belanda, dan bangsa lain, tetapi juga nafsu
kerajaan Sriwijaya menaklukkan daerah
lain, Majapahit manaklukkan kepulauan
Nusantara , dan Jepang menguasai
semenanjung Korea. Imperialisme tidak
hanya bermakna menggunakan jalan
senjata, tetapi penguasaan cara lain (halus),
bisa juga berjalan dengan cara “penetration
pacifique”.” Imperisme berbuah negaranegara yang dikuasainya (mandat,
terpengaruh), atau dengan penaklukan
menjadi negeri jajahan (koloniaal-bezit).
Bagi Soekarno, imperialisme tua
dan modern sama. Mengenai imperialisme
modern sebagi anak kapitalisme, ia banyak
mengutip Mr. Pieter Jelles Troelstra, H.N.
Brailsford, Ottoe Bauer, Dr. JS Bartstra,
Prof. Jos Schumpeter dan lainnya.Bahwa
imperialisme adalah persoalan sistem
untuk untuk mencari dan mengamankan
materi atau rezeki. “Sama tuanya dengan
dunia.—nafsu yang tiada berhingga dari
suatu negara untuk meluaskan daerahnya

dengan kekerasan keluar batas-batasnya
menurut alam,” katanya mengutip Jos.
Schumpeter. Sehingga alasan penjajahan
membawa sebuah kemajuan atau alasan
agama itu tidak benar, tetapi lebih karena
materi atau rezeki. Gurau Friedrich-Engel
dikemukakan, “Bangsa Inggris selamanya
mengatakan Agama Kristen, tetapi
maksudnya adalah kapas.”
Menjawab tuduhan propaganda
bahaya peperangan Lautan Teduh, Soekarno
menunjukkan bahaya Imperialisme Jepang
yang mengancam keselamatan Tiongkok.
Jepang diantara Amerika dan Inggris akan
berlomba menguasai negeri yang belum
tersentuh yang membahayakan daerah
di sekitarnya dalam perang pasifik. Dalil
Soekarno, menggenggam Tiongkok berarti
menguasai dunia Timur, baik ekonomi
maupun militer.
Memahami Kondisi Bangsa
Soekarno mengemukakan kondisi
bangsa terjajah di Asia, khususnya
Indonesia akibat kolonialisasi tersebut dan
persaingan monopoli, baik zaman OastIndische Compagnie dan cultuurstelsel.
“Kompeni itu menguasai Kepala-kepala
dan membebaninya dengan kewajibankewajiban, yang oleh mereka itu
dijatuhkannnya lagi diatas atas pundak
rakyat. Kompeni lebih serakah daripada
kejam, tetapi akibatnya adalah sama:
Penindasan!,” ujar intektual Eropa Prof.
Colenbrander yan dikutip proklamator
bangsa Indonesia.
Beberapa kesaksian dikemuakan
dari Prof. Veth, Prof. Kielstra, Dietrich
Schafer, dan Prof. Snouck Hurgonje
bagaimana bangsa yang semula makmur
menjadi sangat menderita, pejabat dan
pegawai Belanda korup, kepentingan
penduduk
tidak
diperhatikan
dan
terajadinya kekejaman lainnya. “Suatu
bangsa yang makmur...hampir tumpas
sama sekali,” cerita Colenbrander atas
monopoli di Ambon dan Banda. Dietrich
Sclaler berkata,“bukan orang tidak
beralasan orang menyebutnya yang
paling kejam dalam riwayat penjajahan.”
Perilaku korup juga dikemukakan Snouck
Hurgronje, “...Amtenar-amtenar Kompeni
ini, yang oleh majikan-majikannya digaji
sangat sedikit, tapi tidak kurang dari
majikannya juga suka sekali beroleh laba,
memperlihatkan suatu masyarakat penuh
korupsi, yang melebihi kejelekan sejelekjeleknya yang dituduhkan kepada bangsabangsa Timur.”
Mengenai kerja paksa dalam
cultuurstelsel, Soekarno kutip kesaksian
orang-orang Belanda sendiri. Dari J.E.
Stokvis, diceritakan penanam kopi dan nila
membuat antara penghasilan tidak cukup
untuk kebutuhan hidup, dan di Priangan,

“orang-orang kelaparan seperti kerangka
saking
kurusnya
terhuyung-huyung
sepanjang jalan,” bahkan, “beberapa
orang terlihat letih, sehingga mereka
tidak bisa makan makanan yang diberikan
kepada mereka sebagai persekot: mereka
meninggal...” Pengungsian besar-besaran
dan,”di banyak ladang nila biasa saja orang
melihat tiang-tiang untuk menyiksa orang
. Disini kita melihat suatu bangsa yang
tidak secara undang-undang hidup dalam
perbudakan tetapi secara kenyataan.”
Dengan lahirnya imperialisme
modern di Belanda, tidak serta merta
menghapus kerja paksa, karena dalil
Soekarno, sebuah kepentingan borjuis
Belanda membutuhkan sistem kerja paksa
sebagai pembayar segala yang diperlukan
dulu bagi suburnya kapitalisme di negeri
Belanda sendiri. “Jadi keuntungankeuntungan Hindia buat sementara harus
tetap ada,” tulis Henriete Roland Holst
dalam Kapitaal en Arbeid in Nederland.
Soekarno menggambarkan sejak 1870,
berbeda cara menguras kekayaan Indonesia
keluar. Indonesia tidak hanya sumber
penghisapan, pasar penjualan juga menjadi
lapangan usaha kepentingan internasional
yang menurut taksiran Dr. F.G. Waller,
“70 % jatuh ke tangan Belanda”. Bahkan,
“Kekayaan yang di negeri Belanda terkena
pajak kakayaan ialah 12 milyar, sehingga
milik kita yang ada di Hindia tidak kurang
dari 1/3 kekayaan rakyat kita semua.”
Pendapat
Mr.
Brooshooft
menyatakan kondisi bangsa Indonesia
menggambarkan pendapat umumnya
bahwa,”Kita jerumuskan dia kedalam
lumpur kesengsaraan, yang didalam
pergaulan hidup barat menenggelamkan
jutaan manusia sampai ke batang lehernya:
pemerasan orang yang tidak punya apa-apa
selain tenaga kerjanya, oleh orang yang
memegang kapital, yakni menggenggam
kekuasaan.”
Soekarno di buku ini juga
memunculkan Sang Marhaen ketika
berbicara rakyat kecil. Penghasilan kaum
marhaen digambarkan sebagai“sekarang
makan, besok tidak”, dengan kolonialisasi
maka menjadi sebuah “negeri-negeri yang
tiada sumsum lagi”. Konsep marhaenisme
inilah Soekarno membumikan kaum
proleter dalam konteks Indonesia yang
lebih realistis.
Inilah
alasan
pergerakan
kemerdekaan, termasuk PNI dengan
ide-ide: non-kooperasi, kepercayaan
kemampuan diri sendiri, kebangsaan
dianggap jauh lebih penting (kemauan
bersama), penentuan nasib sendiri dan
pemerintahan sendiri (self-determination
dan self-government), dan persatuan
budaya. Anti imperialisme dan kapitalisme
sejatinya tidak khas Soekarno, tetapi juga
disuarakan Hatta, Tjokromanitoto, Tan
Malaka, Sahrir dan tokoh lainnya masa

ini. Masa tersebut memang sosialisme
dan komunisme menempati posisi penting
dalam panggung sejarah dunia. Tujuan
keadilan sosial sendiri dengan demokrasi
demokrasi politik tetapi juga ekonomi
inilah yang melandasi Pancasila yang
nanti disepakati bersama. Namun, Hatta
mengingatkan pentingnya kesadaran
bangsa Indonesia, karena sebelum dijajah
bangsa asing, berabad-berabad kedaulatan
juga ditangan ningrat. “Hilang feodalisme,
timbul kolonialisme.”
Di bagian-bagian lain Soekarno
cukup dalam mengulas keyakinan dan
langkah-langkah partai politik yang
diyakininya tersebut. Selain itu, ditegaskan
masalah jajahan adalah bukan masalah
hukum, tetapi masalah kekuasaan (macht),
sehingga kekuasaan harus disusun dengan
jalan legal dengan semangat nasionalisme
dan upaya itu dilakukan PNI.
Relevansi Masa Kini
Apa yang ditentang Soekarno dan
tokoh-tokoh pergerakan yang masih
relevan dengan kondisi masa kini.
Meskipun Indonesia telah merdeka bukan
berarti cita-cita keadilan sosial yang
menyatukan segala kepentingan yang
berorientasi kaum kecil yang diemban
siapapun pemimpin negeri ini tercapai.
Sehingga gugatan ini masih relevan, agar
dokumen ini mengingatkan penderitaan
masa lalu agar tidak terulang sebuah
penindasan baru.
Keberadaan pasal-pasal karet oleh
pemerintah kolonial dari sisi hukum penting
artinya, karena Soekarno dkk akhirnya
diputus bersalah, karena dianggap terbukti
dengan organisasi yang dipimpinnya
akan memerdekakan Indonesia, termasuk
nantinya dengan jalan revolusi sebagai
jalan akhir, meski Soekarno meyakinkan
menggunakan jalan “halal”. Organisasi
yang dipimpinya juga dianggap terkait
dengan Perhimpunan Indonesia dengan
brosur “Indonesia Vrij” Hatta dan Partai
Komunis Indonesia karena tulisan”Menuju
Republik Indonesia” Tan Malaka dan
dokumen berpengaruh lainnya.
Bagi
pengembangan
ilmu
hukum pidana sangat penting, karena
pasca putusan ini terjadi pertentangan
pendapat yang dibahas Moeljatno dalam
bukunya Kejahatan-Kejahatan terhadap
Ketertiban Umum (Open bare orde)
yang diterbitkan Bina Aksara (1984).
Delik-delik menyangkut politik memang
antara penjahat dan pahlawan sangat tipis,
karena hukuman bagi penghasut hanya
karena musuh di lapangan politik. “Fihak
yang kita senangi, itulah yang kita pandang
benar.” ingat Prof. Molengraaff akan bahaya
delik-delik yang memberangus pergerakan
kemerdekaan.
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Kerangka Islami Pancasila Indonesia
Oleh Wildani Hefni
Peneliti Hukum dan Konstitusi pada Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang

T

anggal 1 Juni adalah hari
lahirnya Pancasila. Pancasila
digali dan lahirkan sebagai
dasar-dasar
berperikehidupan
dan berkebangsaan. Namun, dalam pekan
terakhir ancaman dan pelbagai gerakan
radikalisme terus menggerogoti negeri
ini. Pancasila seakan tak bertuah dan tak
bernas. Pancasila dianggap melegalkan
radikalisme agama.
Harus diakui, salah satu ancaman
terbesar persatuan bangsa saat ini bukanlah
penjajahan dari bangsa lain, melainkan
perpecahan internal berupa konflik antar
kelompok baik berlatar belakang sosial,
politik maupun agama. Yang paling santer,
pemahaman adanya kewajiban menjadikan
Islam sebagai ideologi negara, sejatinya
merupakan pangkal dari munculnya
gerakan Islam radikal di Indonesia.
Adanya
warna-warni
ritual
keberagamaan yang berbeda, menjadikan
benih
gagasan
ideologisasi
dan
formalisasi Islam di Indonesia terus
muncul. Spirit dan dan etos yang
mempersatukan bangsa yang dirumuskan
secara ideologis dalam pancasila,
telah membuncah disalahtafsirkan dan
dipahami
kontaraproduktif
terhadap
keutuhan bangsa. Satu hal yang selalu
dipertentangkan, mengapa Soekarno
menempatkan Kebangsaan sebagai sila
pertama dan Ketuhanan sebagai sila
kelima pada rumusan pancasila? Apakah
dengan demikian, founding father ini telah
melakukan penistaan terhadap keyakinan
agama sehingga wajar jika sekarang
gerakan radikal semakin tak menentu?
Buku ini menjawab semua getar-getir
itu. Hamka Haq dengan jeli melakukan
analisis dengan pendekatan historis pada
teks-teks utama dan menelusuri sumbersumber langka. Ia mampu menampilkan
perpaduan sejati antara nasionalismekebangsaan dan syariah Islam yang
senantiasa berkaitan, bahkan mencipta
keagungan dalam arti luhur.
Menurut Hamka, siasat politik
Soekarno begitu cerdik. Bangsa Indonesia
yang hendak merdeka, maka rasa
kebangsaan menjadi faktor utama dalam
membangun memperkokoh suatu bangsa.
Diatas semua itulah berdiri negara Republik
Indonesia sebagai negara pancasila, yang
kemudian dalam buku ini ditelusuri sejauh
mana syariat Islam termuat dalam hukumhukum negara pancasila.
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Indonesia dibangun atas dasar
kesamaan sebagai bangsa, bukan dibangun
atas dasar kesamaan agama, sehingga
tidak mungkin terjadi negara agama.
Itulah hikmahnya mengapa Bung Karno
menempatkan sila Kebangsaan pada sila
pertama dalam pidato lahirnya Pancasila
1 Juni 1945. Secara filosofis, penempatan
sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai
sila terakhir dari Pancasila 1 Juni 1945
bukanlah suatu penistaan terhadap
keyakinan agama. Dalam syariat Islam,
secara tekstualis dan kontekstualis, sangat
kuat dasarnya untuk dapat menempatkan
sila Ketuhanan pada sila terakhir. Allah
menyatakan dalam al-qur’an bahwa
namanya dapat disebut diawal ataupun
diakhir (huw al-awwal wa al-akhir).
Soekarno saat hendak merumuskan
ideologi bangsa, melihat Islam dengan
pendekatan lain yaitu pendekatan etis
dan prilaku masyarakat. Dalam koteks
fiqih, apa yang ditekuni oleh Soekarno ini
menjadi representasi pengimplementasian
metode penalaran fikih yang dikenal
dengan maslahah mursalah. Tak hanya itu,
Soekarno juga menggunakan instrumen
pendekatan filsafat historic degree. Bagi
Soekarno, Islam is a progress, penerapan
syariat Islam melalui proses sejarah
yang dalam kajian ushul fiqih disebut
tarikh tasyri’, yang kemudian kita akan
menemukan ruh tasyri’.
Pada saat menyampaikan pidato
pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno
menyebutkan lima dasar. Pertama,
nasionalisme-kebangsaan
yang
berprikemanusiaan yang memandang
seluruh harkat martabat bangsa. Kedua,
internasionalisme atau prikemanusiaan
yang sejatinya membebaskan seluruh
rakyat dari penjajahan dan feodalisme.
Ketiga, mufakat dan demokrasi yang
menempatkan kedaulatan ada ditangan
rakyat. Keempat, kesejahteraan sosial
dan kelima ketuhanan yang maha esa
yang menjadi sumber sekaligus tujuan
akhir dari segalanya. Lima prinsip inilah
kemudian oleh Bung Karno disebut
sebagai weltanschauung yang digali dari
jati diri dan budaya bangsa Indonesia.
Hamka Haq menepis tudingan yang
menilai Bung Karno sebagai pemikir sekuler
karena tidak mengindahkan nilai-nilai
religius dengan menempatkan sila Ketuhanan
pada sila terakhir. Dari sudut pandang
filsafat, Bung Karno telah menjadikan sila
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Syariat Islam
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Penerbit 		 : Rakyat Merdeka Books,
Jakarta
Cetakan 		 : I, 2011
Jumlah 		 : xvi + 237 halaman
Ketuhanan sebagai dasar pemikiran final
cause atau ultimate cause. Ini berarti Tuhan
dipandang sebagai tujuan akhir dari segala
amal pengabdian manusia di dunia.
Akhirnya, buku ini mampu
menjelaskan bahwa negara Indonesia
dengan dasar pancasila adalah pilihan
yang sudah final dan sama sekali tidak
bertentangan dengan akidah maupun syariat
Islam. Penempatan sila dari sila pertama
hingga terakhir bukanlah substansi utama,
yang utama adalah bagaimana memadukan
nilai kebangsaan dan Islam. Karena secara
konsepsional, UUD 1945 telah menjadi
bahan kompromi antara aspirasi kalangan
Islam yang menghendaki identitas Islam
dimunculkan dalam perundangan dengan
aspirasi kelompok nasionalis.
Buku
ini
juga
mampu
mengonstruksi
Indonesia
sebagai
negara-bangsa berdasarkan Pancasila,
maka seluruh regulasi seharusnya tidak
mengatasnamakan
agama
tertentu.
Namun, itu bukan berarti nilainilai agama
tidak boleh masuk ke dalam regulasiregulasi yang ada. Sebagai negara yang
religius, regulasi-regulasi yang dibuat juga
seharusnya selalu mempertimbangkan
moralitas agama-agama yang diakui oleh
negara.

Kamus Hukum

Kamus Hukum
“Judicial Impartiality”

J

ika kekuasaan kehakiman
independen dan imparsial
diyakini pengadilan akan
menjadi mekanisme yang
sangat kuat untuk mempertahankan
konstitusi dan keadilan.
Jeffrey M. Sharman dalam Judicial
Ethics: Independence, Impartiality, and
Integrity (1996) mengatakan imparsialitas
ini: “In granting judges independence, it
is extremely important that their judicial
authority be exercised in an impartial
manner. Judicial independence brings
with it the responsibility to administer the
law impartially. Judicial impartiality is a
fundamental component of justice. Judges
are expected to be impartial arbiters so
those legal disputes are decided according
to the law free from the influence of bias
or prejudice, or political pressure. The
principle of judicial impartiality is dictated
by statutory and common law, is required
by the Code of Judicial Conduct, and is
essential to due process of law.”
Dalam memberikan independensi
kepada hakim, sangat penting kekuasaan
kehakiman mereka dilakukan secara
imparsial.
Independensi
peradilan
membawa serta tanggung jawab untuk
mengelola hukum secara imparsial.
Imparsialitas peradilan adalah komponen
fundamental keadilan. Hakim diharapkan
menjadi pihak penengah yang tidak
memihak sehingga sengketa hukum
yang diputuskan menurut hukum bebas
dari pengaruh bias atau prasangka, atau
tekanan politik. Prinsip imparsialitas
peradilan, yang ditentukan oleh statuta
dan hukum umum, diperlukan oleh Kode
Etik Peradilan/Hakim, dan sangat penting
untuk proses hukum.
Memang
hal
tidak
mudah
mendeteksi dan mengukur apakah hakim
berpihak atau tidak dan apakah hakim
memutuskan perkara berdasarkan fakta
persidangan dan hukum yang berlaku. Hal
demikian menurut Erhard Blankenburg
sebagaimana dikemukakan Andi M. Asrun
dalam disertasinya (2003) dapat dilacak
dari perilakunya menjadi hakim vis a vis
keterkaitannya dengan pihak-pihak yang
berperkara dalam konteks hubungan sosial
maupun politik.
Sumber
The
Canadian
Superior Courts Judges Association
(CSCJA) mengemukakan, tidak cukup
bagi peradilan, sebagai sebuah institusi,
untuk independen - hakim sebagai individu
harus dilihat untuk bersikap objektif dan
tidak memihak. Dalam kehidupan pribadi
mereka, hakim harus menghindari katakata, tindakan atau situasi yang mungkin
membuat mereka tampil menjadi bias
atau tidak menghormati hukum yang

seharusnya mereka tegakkan. Mereka
harus memperlakukan pengacara, klien dan
saksi dengan hormat dan harus menahan
diri dari komentar yang menunjukkan
mereka telah mengambil keputusan
sebelum perkara dimajukan, diperiksa dan
diputus pengadilan.
Menurut Sharman, hakim yang
tidak
imparsial
akan
mengurangi
kepercayaan publik terhadap peradilan dan
mendegradasi sistem peradilan. Selain itu,
Kode Etik Yudisial melarang hakim dari
terlibat dalam ex parte-- yaitu, satu sisi-percakapan, karena untuk melakukannya
mungkin menodai kemampuan hakim
untuk tetap bersikap imparsial. Sebuah
percakapan satu sisi dapat memberikan
keuntungan yang tidak adil untuk salah
satu pihak dalam proses pengadilan dan
memiliki banyak potensi mengganggu
imparsialitas peradilan. Oleh karena itu, ex
parte percakapan oleh hakim secara ketat
dilarang oleh Kode Etik ini.
Di luar ruang sidang, hakim tidak
bersosialisasi atau bergaul dengan
pengacara atau orang lain yang terhubung
dengan kasus yang mereka dengar, atau
mereka akan dituduh pilih kasih. Hakim
biasanya menyatakan berpentingan dan
menarik diri dari kasus yang melibatkan
kerabat, keluarga atau teman karena tidak
akan bersikap imparsial. Hal yang sama
berlaku jika kasus tersebut melibatkan
mantan klien, anggota firma hukum
mantan hakim, mitra hukum atau asosiasi
bisnis, setidaknya sampai satu atau dua
tahun sejak hakim diangkat dan hubungan
antara mereka diputus.
Hakim sering memilih untuk
menghindari berbagai bentuk keterlibatan
dengan masyarakat. Seorang hakim dapat
melakukan pekerjaan sosial atau amal
tetapi tidak dapat menawarkan nasihat
hukum atau investasi. Hakim tidak dapat
mengambil bagian dalam politik, baik
sebagai anggota partai, pengumpulan dana
atau donor, dan kebanyakan memilih untuk
melepaskan hak mereka untuk memilih.
Meskipun hakim dalam beberapa
tahun terakhir sudah bersedia untuk
membuat pidato publik atau setuju untuk
wawancara media, mereka menahan
diri untuk mengutarakan pendapat pada
masalah hukum yang mungkin datang
kepada mereka dalam kasus di masa yang
akan datang. Hakim dilarang dibayar untuk
melakukan apa pun selain tugas peradilan
mereka, namun dapat menerima janji untuk
melayani di komisi kerajaan, pertanyaan
dan penyelidikan resmi lainnya. (Lihat
mengenai imparsialitas peradilan dalam
http://www.cscja-acjcs.ca/independent_
impartial-en.asp?l=5)
Memperoleh sebuah pengadilan

independen dan imparsial sendiri
merupakan hak asasi manusia (HAM)
yang diakui dalam Pasal 10 The
Universal Declaration of Human Rights
(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
bahwa, “Setiap orang, dalam persamaan
yang penuh, berhak atas peradilan yang
adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas
dan tidak memihak, dalam menetapkan hak
dan kewajiban kewajibannya serta dalam
setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan
kepadanya."
Pasal 14 ayat (1) Konvenan
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
atau International Covenan on Civil and
Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi
Indonesia dengan UU No.12 Tahun
2005 juga menyebutkan, ”Semua orang
mempunyai kedudukan yang sama di
hadapan pengadilan dan badan peradilan.
Dalam menentukan tuduhan pidana
terhadapnya, atau dalam menentukan
segala hak dan kewajibannya dalam
suatu gugatan, setiap orang berhak atas
pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk
umum, oleh suatu badan peradilan yang
berwenang, bebas dan tidak berpihak
dan dibentuk menurut hukum. Media
dan masyarakat dapat dilarang untuk
mengikuti seluruh atau sebagian sidang
karena alasan moral, ketertiban umum
atau keamanan nasional dalam suatu
masyarakat yang demokratis atau apabila
benar-benar diperlukan menurut pendapat
pengadilan dalam keadaan khusus,
dimana publikasi justru akan merugikan
kepentingan keadilan sendiri; namun
setiap keputusan yang diambil dalam
perkara pidana maupun perdata harus
diucapkan dalam sidang yang terbuka,
kecuali bilamana kepentingan anak-anak
menentukan sebaliknya, atau apabila
persidangan tersebut berkenaan dengan
perselisihan perkawinan atau perwalian
anak-anak..."
Bahkan Konvensi HAM Amerika
menjamin
prinsip
independensi,
kompetensi dan imparsialitas peradilan.
Khususnya pasal 25 menjelaskan bahwa
setiap orang mempunyai hak atas akses
yang sederhana, cepat dan efektif
terhadap pengadilan untuk mencari
perlindungan atas pelanggaran hak-hak
yang fundamental yang diakui baik di
dalam konstitusi, hukum nasional maupun
Konvensi HAM Amerika. Ini berarti,
Konvensi HAM Amerika memperluas
wilayah peradilan yang adil tidak hanya di
dalam pengadilan tetapi juga menyangkut
akses ke pengadilan untuk menguji
pelanggaran hak-hak yang fundamental
yang dilindungi baik oleh konstitusi, atau
hukum nasional maupun konvensi itu
sendiri.
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Kamus Hukum
Sebagai sebuah gambaran penerapan
prinsip imparsialitas ini, Pengadilan HAM
Eropa cukup konsisten menerapkannya
dan lebih jauh mendefinisikan prinsip
ini dengan menguji apakah pengadilan
imparsial dengan pendekatan obyektif dan
subyektif.
Kasus
Findlay
Vs.
Inggris,
mendefinisikan pengadilan dikatakan
imparsial apabila pertama, terbebas dari
prasangka atau bias secara personal (free of
prejudice or bias); kedua, harus imparsial
secara obyektif yaitu [harus ada jaminan
yang layak untuk mengesampingkan
keraguan atas imparsialitas hakim tersebut]
(…) (sufficient guarantees to exclude any
legitimate doubt). Pengadilan HAM Eropa
mengasumsikan hakim adalah imparsial
dan independen sampai adanya bukti
yang menjawab keraguan (to gonbeyond
legitimate doubts) bahwa hakim tersebut
tidak imparsial dan independen. Keraguan
pemohon tentang independensi pengadilan
dibenarkan oleh Pengadilan HAM Eropa.
Imparsialitas
pengadilan
menekankan pada sisi personal hakim
yaitu tidak boleh ada praduga (prejudice)
atau bias terhadap terdakwa (subyektif
imparsial), kemudian hakim diasumsikan
adalah imparsial sampai ada bukti yang
mengatakan sebaliknya bahwa hakim itu
tidak imparsial (obyektif imparsialitas).
Dalam kasus Sander Vs. Inggris,
Pengadilan HAM Eropa tidak menemukan
bukti yang mengarah tindakan jury
bias terhadap pemohon (subyektif
imparsialitas) karena hal yang tidak
mungkin oleh [Hakim Pengadilan HAM
Eropa) untuk menanyakan kebenaran
komentar jury yang berbau rasisme. Akan
tetapi Pengadilan HAM Eropa menemukan
pelanggaran
obyektif
imparsialitas,
yaitu hakim tidak bisa menjamin secara
layak untuk mengesampingkan keraguan
(sufficient guarantees to exclude legitimate
doubt) tentang imparsialitas sebuah
pengadilan. [Seharusnya, ketika ada
tuduhan serius terhadap pemohon yang
berisiko disalahkan karena latar belakang
etnisnya maka hakim [lokal] harus
segera bereaksi melakukan pengujian
atas kebenaran prejudice tersebut, sesuai
dengan semangat Dewan Eropa untuk
memerangi rasisme di Eropa].
Kasus Sander menegaskan subyektif
imparsialitas sebuah pengadilan sangat
sulit dibuktikan terutama kaitannya
dengan racial prejudice dari hakim
atau jury. Namun demikian Pengadilan
HAM Eropa di dalam kasus Sander ini
menegaskan kembali syarat imparsialitas
obyektif di mana harus ada jaminan layak
hakim untuk mengesampingkan keraguan
tentang imparsialitas sebuah pengadilan.
Masalah rasisme adalah hal yang sensitif
di Eropa karena Dewan Eropa sedang
mengkampanyekan
multikulturalisme,
penegak hukum termasuk seorang hakim
harus bertindak untuk memastikan
bahwa masalah rasisme tidak menyerang
pengadilan. Putusan Pengadilan HAM
Eropa di dalam kasus Sander lebih
menajamkan aspek obyektif imparsialitas,
di mana hakim harus memperhatikan aspek
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sosial dari sebuah kasus. Pengadilan HAM
Eropa menegaskan adanya pelanggaran
imparsialitas peradilan ketika hakim
menolak untuk menerima keluhan dari
pemohon atas adanya pelecehan rasisme
yang dilakukan oleh salah seorang jury
(Remli Vs. France). Namun demikian
di kasus yang lain, Pengadilan HAM
Eropa tidak menemukan pelanggaran
imparsialitas sebuah pengadilan, karena
hakim [lokal] telah melakukan pengecekan
untuk memastikan para jury tidak
melakukan pelecehan rasial (Gregory Vs.
UK).
Dalam kasus Mc Gonner Vs.
Inggris,
Pengadilan
HAM
Eropa
mengabulkan permohonan pemohon,
dan menyatakan bahwa the Royal Court
tidak imparsial karena terdapat hakim
yang pernah menjabat ketua parlemen
ketika aturan tentang tata kota disahkan,
dan kemudian dia menjadi hakim di the
Royal Court untuk memutus banding
dari pemohon. Pengadilan HAM Eropa
menekankan pentingnya melihat latar
belakang (background) seorang hakim
yang memutus sebuah perkara apakah
hakim tersebut pernah sebelumnya terlibat
dalam perkara dengan pemohon. Ataukah
hakim tersebut yang berasal dalam badan
pemerintah atau legislatif yang pernah
berurusan dengan perkara si pemohon.
Di sini kapasitas personal hakim
harus betul-betul terbebas dari kepentingan
pemerintahan maupun legislatif. Penting
juga mempertimbangkan kembali hakimhakim yang berasal dari badan yang
mempunyai fungsi ganda (eksekutif
maupun legislatif). Di Inggris dikenal
istilah Baillif yaitu badan yang mempunyai
fungsi yudisial maupun non-yudisial.
Dengan putusan ini, pengadilan HAM
Eropa meragukan imparsialitas hakimhakim yang berasal dari badan-badan yang
mempunyai fungsi ganda tersebut.
Komite HAM PBB dalam kasus
Maximino de Dios Prieto Vs. Spanyol,
membedakan antara imparsialitas dan
independensi peradilan. Imparsialitas
menyangkut hal obyektif dan subyektif dari
hakim. Unsur subyektifitas menyangkut
apakah hakim mempunyai hubungan
dengan terdakwa secara langsung atau
tidak baik itu hubungan pekerjaan
atau sedarah sehingga menyebabkan
biasnya suatu putusan pengadilan. Hal
yang menjadi obyektifitas hakim adalah
bagaimana hakim memutus suatu perkara
apakah mendapatkan tekanan dari pihak
luar, yang mempunyai dampak terhadap
suatu putusan, misalnya hakim tidak boleh
mengomentari di depan publik atas sebuah
perkara.
Independensi peradilan menyangkut
bagaimana cara hakim, dan bagaimanakah
masa kerja hakim tersebut apakah ada
kejelasan masa kerja hakim tersebut.
Hal yang lain menyangkut independen
peradilan adalah bagaimanakah sebuah
pengadilan menjalankan operasionalnya,
apakah pengadilan tersebut berada di
bawah
kantor
pemerintah/legislatif,
dan secara anggaran apakah pengadilan
mempunyai anggaran tersendiri dari negara

dan bukan merupakan bagian anggaran
dari pemerintah atau legislatif. Kriteria
untuk menentukan independensi peradilan
menurut Komite HAM PBB mirip dengan
Pengadilan HAM Eropa. Terutama dalam
menentukan imparsialis sebuah pengadilan
yaitu yang sifatnya subyektif di mana tidak
boleh ada prasangka bahwa terdakwa telah
terbukti melakukan suatu tindak pidana.
Pengadilan HAM Eropa dalam kasus
Piersack Vs. Belgia, menemukan bahwa
hakim yang sebelumnya menjabat sebagai
sebuah kepala bagian di Kantor Kejaksaan,
yang bertanggungjawab atas dakwaan
terhadap pemohon. Dia berhak melakukan
revisi atas dakwaan, melakukan diskusi
dengan jaksa yang lain tentang langkah
apa yang harus dilakukan dan kemudian
juga ikut memainkan bagian tertentu di
persidangan. Hal ini cukup membuktikan
ada keraguan atas imparsialitas hakim
tersebut. Seorang hakim yang pernah
menjadi jaksa, ada kemungkinan latar
belakangnya tersebut akan mempengaruhi
imparsialitas sebuah pengadilan. Ikatan
korps (l’spirt de corps) akan menggangu
obyektifitas sebuah persidangan, dan akan
merugikan terdakwa dari sisi peradilan
yang adil. Pengadilan harus melihat latar
belakang hakim yang memegang perkara
apakah mempunyai kepentingan atas
pekara baik secara langsung atau tidak
langsung, ataukah latar belakang hakim
tersebut sangat berkaitan erat dengan
perkara yang ditangani. Jika memang ada
kaitannya dengan hal tersebut, pengadilan
harus segera mengganti hakim tersebut
untuk menjamin persidangan yang adil.
Ada baiknya pengadilan membentuk
badan yang secara khusus menentukan
hakim yang akan menangani perkara, dan
bukan ditentukan oleh ketua pengadilan.
Badan yang secara khusus melakukan
seleksi berdasarkan kompetensi dan
kapabilitasnya untuk menangani perkara.
Hak atas persidangan terbuka juga
merupakan bagian dari fair trial juga,
tujuan adanya persidangan terbuka adalah
untuk melindungi terdakwa/para pihak di
dalam perkara perdata dari kerahasiaan
sebuah persidangan tanpa adanya
pengawasan publik.
Mengenai kasus-kasus Pengadilan
HAM Eropa dan Komite HAM PBB
diatas berdasarkan buku Uli Parulian
Sihombing, Hak Atas Peradilan Yang Adil
Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa,
Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM
Inter-Amerika, yang diterbitkan The
Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
pada 2008 dan lebih jauh dapat dibaca
pada tulisan L. Wildhaber, President of
the European Court of Human Rights
yang membahasanya dalam Judicial
Impartiality Under the European
Convention on Human Rights yang dapat
diunduh pada: http://www.concourt.am/
hr/ccl/vestnik/2.12-2001/wildhaber-eng.
htm (Miftakhul Huda)
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MK dan Hukum Progresif
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

D

i tengah kondisi hukum
masa reformasi yang hingga
saat ini masih mengundang
keprihatinan banyak pihak,
dunia hukum Indonesia telah menghadirkan
paradigma hukum progresif, yang digagas
oleh almarhum Prof Satjipto Raharjo.
Hukum tidak hanya dilihat secara
parsial sebagai ketentuan normatif dalam
aturan tertulis, namun juga dilihat secara
komprehensif hingga aspek realitas
berhukum yang harus setia terhadap
keadilan dan kemanusiaan sebagai orientasi
utama keberadaan dan bekerjanya hukum.
Pada dasarnya, hukum progresif memiliki
dua asumsi dasar. Pertama, hukum adalah
untuk manusia, bukan manusia untuk
hukum. Oleh karena itu, tujuan hukum
yang utama adalah membahagiakan
manusia sehingga hukum harus didasarkan
pada hati nurani. Kedua, hukum merupakan

institusi yang terus berproses.
Hukum bukan hanya berupa bunyi
pasal-pasal yang final, melainkan harus
diadaptasikan dengan konteks sosial yang
dinamis. Kedua asumsi dasar tersebut
melahirkan ide bahwa hukum harus
prorakyat, prokeadilan, bersifat responsif,
dijalankan dengan kecerdasan spiritual,
dan bersifat membebaskan.
Peran Hakim
Paradigma hukum progresif tentunya
dapat diterapkan di semua tahap kehidupan
berhukum, mulai pembentukan hingga
penegakan hukum. Karena itu, semua
profesi hukum dapat menjadikannya
sebagai kerangka kerja dalam memaknai
dan menjalankan profesi hukum. Sesuai
dengan ide-ide dalam hukum progresif,
lembaga peradilan memiliki peran besar
dilihat dari dua aspek. Pertama, lembaga

peradilan merupakan pusat bekerja dan
berprosesnya hukum. Putusan pengadilan
menentukan bagaimana hukum dimaknai
dan dikembangkan.
Putusan
pengadilanlah
yang
menentukan apakah hukum hanya
dilihat dari bunyi pasal-pasal beku atau
dikontekstualisasikan sehingga senantiasa
berproses sesuai dengan dinamika
masyarakat. Kedua, putusan pengadilan
menentukan bagaimana wujud nyata
hukum yang dirasakan oleh manusia
dan masyarakat. Putusan pengadilan
mentransformasikan hukum dalam arti
nilai dan norma menjadi realitas yang harus
dihadapi dan dialami oleh seseorang.
Di sinilah dapat diamati dan
dirasakan secara konkret apakah hukum
itu membahagiakan atau menyengsarakan,
adil atau sewenang-wenang, responsif atau
represif, serta prorakyat atau digunakan
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untuk melanggengkan kekuasaan belaka.
Dalam konteks demikian, hakim memiliki
peran kunci yang menentukan ke mana
hukum hendak diarahkan. Melalui
putusan yang didasari hati nurani dan
menggunakan kecerdasan spiritual, hakim
dapat membendung dan membongkar
dominasi paradigma positivistik tekstual.
Bahkan, dengan paradigma hukum
progresif, hakim memiliki jalan untuk
menata pertarungan kepentingan di balik
norma hukum agar tidak bertentangan
dengan tujuan hukum itu sendiri.
Peran MK
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
sebagai salah satu lembaga peradilan
pelaku kekuasaan kehakiman, dinilai
telah menggunakan pendekatan hukum
progresif yang dapat dilihat dari berbagai
putusan yang mengedepankan keadilan
substantif. Pendekatan hukum progresif
oleh MK merupakan suatu hal yang tidak
dapat dihindari, dengan mengingat pada
fungsi dan wewenang yang diemban MK
dihadapkan pada realitas hukum saat ini.
Sebagai the Guardian of the
Constitution, para hakim konstitusi
dituntut menegakkan supremasi konstitusi
dengan jalan menjadikan konstitusi
sebagai ukuran dan pertimbangan utama
dalam memutus suatu perkara. Konstitusi
merupakan hukum dasar yang tidak dapat
hanya dibaca dan dimaknai sebagaimana
terumuskan dalam pasal-pasal. Konstitusi
harus ditafsirkan dengan mengedepankan
nilai-nilai dasar yang dianut serta senapas
dengan spirit konstitusionalisme yang
menjadi sukma dari dokumen konstitusi.
Bahkan, saat konstitusi dimaknai
sebagai hasil persetujuan bersama seluruh
rakyat (general agreement), hakim
dituntut untuk selalu mempertimbangkan
dinamika masyarakat dalam memaknai
teks konstitusi. Sebagaimana hukum yang
selalu berproses, perjanjian sosial juga
senantiasa berproses, tidak berhenti saat
konstitusi telah dirumuskan. Dinamika
masyarakat harus dimaknai sebagai bagian
dari proses perjanjian sosial berkelanjutan
yang memberikan konteks atas teks
konstitusi.
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Di sisi lain, dalam menjalankan
wewenangnya, MK juga dihadapkan pada
realitas hukum berupa kompleksitas norma
hukum yang dibuat dalam konfigurasi

Sebagai the Guardian of
the Constitution, para
hakim konstitusi dituntut
menegakkan supremasi
konstitusi dengan jalan
menjadikan konstitusi
sebagai ukuran dan
pertimbangan utama
dalam memutus suatu
perkara. Konstitusi
merupakan hukum
dasar yang tidak dapat
hanya dibaca dan
dimaknai sebagaimana
terumuskan dalam
pasal-pasal. Konstitusi
harus ditafsirkan dengan
mengedepankan nilainilai dasar yang dianut
serta senapas dengan
spirit konstitusionalisme
yang menjadi sukma
dari dokumen konstitusi.

mapan dan telah lama digunakan sebagai
instrumen untuk merekayasa masyarakat
dan melanggengkan kekuasaan. Untuk
dapat memecah kebekuan tatanan hukum
dan mendinamisasi hukum, agar seiring
dengan nilai dan spirit konstitusi yang
telah mengalami perubahan diperlukan
pendekatan
nonpositivistik,
yaitu
paradigma hukum progresif.
Hukum progresif senyatanya telah
dianut dalam berbagai putusan MK,
khususnya dalam perkara pengujian undangundang dan perselisihan hasil pemilu.
Setidaknya sampai saat ini ada beberapa
putusan MK yang dapat diidentifikasi
bersifat progresif, yaitu putusan yang
membatalkan Pasal 50 UU MK terkait
pembatasan UU yang dapat diujikan ke
MK hanya UU yang disahkan setelah
Perubahan Pertama UUD 1945, putusan
yang merehabilitasi hak pilih mantan dan
keturunan anggota PKI, putusan terkait
calon independen dalam pemilukada,
putusan terkait dengan penentuan calon
terpilih dengan suara terbanyak, putusan
yang membolehkan penggunaan KTP dan
paspor untuk memilih dalam pemilu, serta
putusan yang memerintahkan pemungutan
dan penghitungan suara ulang dalam
Pemilukada Jawa Timur, serta banyak
putusan lainnya.
Namun demikian, tidak semua
putusan MK harus menjadi rule breaking
atau mengesampingkan aturan hukum
yang ada. Paradigma hukum progresif
tentu tidak boleh dimaknai secara dangkal,
dengan melihat bahwa semua norma hukum
yang ada tidak dapat diterapkan karena
tidak berorientasi pada kemanusiaan dan
keadilan. Bagaimanapun, norma hukum
telah dibuat dan dilaksanakan oleh
lembaga yang representatif dan memiliki
legitimasi. MK tidak akan mengubah
negara hukum (rechtsstaat) menjadi
negara hakim (rechterstaat).
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)

politik dan paradigma hukum yang
berbeda-beda. MK dituntut untuk mereview berbagai undang-undang yang telah
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