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P

engujian Undang-Undang (PUU) Pertambangan Mineral dan
Batubara (Minerba) menjadi sorotan utama Majalah KONSTITUSI
Edisi Juni 2012. Betapa tidak, tiga perkara PUU Minerba - No. 25
dan No. 30/PUU-VIII/2010 serta No. 32/PUU-X/2012 - dikabulkan
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan MK
yang berlangsung pada Senin, 4 Juni 2012.

Tak pelak, tiga berita putusan PUU Minerba tersebut dijadikan ‘Laporan Utama’
Majalah KONSTITUSI Edisi Juni 2012. Pertimbangannya, selain menyangkut
kepentingan hajat hidup orang banyak, bumi dan kekayaan alam di Indonesia –
termasuk di dalamnya berupa pertambangan mineral dan batubara - memang harus
mendapat perlindungan dari pemerintah.
Selain berita putusan PUU Minerba, dalam rubrik ‘Ruang Sidang’ dihadirkan
berita Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Pemohon
dalam uji konstitusionalitas UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Dalam
putusannya, MK menyatakan penjelasan pasal yang mengatur posisi wakil menteri
bertentangan dengan UUD 1945.“Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk
sebagian,” ucap Ketua MK Mahfud MD saat membacakan konklusi putusan Perkara No.
79/PUU-IX/2011, Selasa (5/6) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan
oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) yang diwakili
oleh Ketua GN-PK Adi Warman dan Sekretaris Jenderal TB. Imamudin.
Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 10 yang menentukan bahwa wakil
menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak
sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Kementerian Negara. Sebab, menurut
pasal tersebut susunan organisasi kementerian terdiri dari atas unsur: pemimpin yaitu
Menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok yaitu
direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung yaitu badan atau
pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, ada berita putusan dari UU Keimigrasian, UU Ketenagakerjaan,
UU Pilpres dan UU Kekuasaan Kehakiman, serta ketetapan UU KUHP. Sedangkan
berita perselisihan hasil pemilukada, ada putusan PHPU Maluku Tengah, putusan
PHPU Aceh Tengah dan putusan PHPU Gayo Lues. Ditambah lagi berita-berita
non-putusan dari uji UU Migas, UU APBN, UU Tipikor, UU Pemilu, UU Praktik
Kedokteran, dan lainnya.
Rubrik-rubrik tetap lainnya, seperti biasa menyajikan rubrik ‘Editorial’,
‘Konstitusi Maya’, ‘Aksi’, ‘Cakrawala’, ‘Jejak Konstitusi’, ‘Catatan MK’ dan
lainnya. Semua rubrik tetap tersebut menyajikan beragam informasi menarik, aktual
sepanjang Juni 2012. Demikian, pengantar dari redaksi.
Akhir kata kami mengucapkan, Selamat Membaca!

EDITORIAL

Rakyat Sebagai Prioritas

J

aminan atas hak warga
negara kembali mendapat
kepastian di Mahkamah
Konstitusi
(MK).
Pada 4 Juni lalu, Mahkamah
mengabulkan permohonan dua
pelaku usaha pertambangan
rakyat di wilayah Bangka
Belitung. Mereka, Fatriansyah
Karya dan Fahrizan, merasa
terancam dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (UU Minerba). Soalnya, keduanya tidak
mungkin mampu memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal
22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009.
Pasal 22 huruf f mengatur kriteria Wilayah Pertambangan
Rakyat (WPR) harus sudah dikerjakan paling tidak 15 tahun.
Padahal, usaha yang dijalankan warga Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung itu belum 10 tahun berjalan. Selain
itu, Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 menentukan, Wilayah Izin
Usaha Pertambangan (WIUP) paling sedikit 5.000 hektare atau
paling banyak 100 ribu hektare. Padahal, dengan keterbatasan
modal usaha pertambangan rakyat, mereka hanya mampu
mengerjakan hingga 25 hektare. Karena itulah, kedua Pemohon
mempersoalkan konstitusionalitas kriteria untuk menetapkan
Wilayah Pertambangan Rakyat dan ketentuan luasan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan tersebut.
Dalam menjatuhkan putusannya, Mahkamah merujuk pada
Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal
15 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Nomor 21-22/PUUV/2007 bertanggal 25 Maret 2008. Dalam kedua putusan itu,
pada pokoknya Mahkamah telah menyatakan bahwa negara c.q.
Pemerintah menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan segala
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
Mahkamah berpendapat, ketentuan tentang WPR di dalam
UU 4/2009 merupakan wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.
Pasal itu mengamanatkan kepada negara untuk terlibat atau
berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan
(respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment)
hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Namun, Mahkamah
menilai, Pasal 22 huruf f UU 4/2009 justru berpotensi menghalanghalangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan
ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
Sebab, faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah
dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.
Selain itu, UU 4/2009 sendiri tidak mengatur tentang kriteria
dan mekanisme pembuktian kegiatan pertambangan rakyat sudah
dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun. Pemerintah dan DPR
pun tidak menerangkan alasan-alasan logis-rasional tentang

batas waktu 15 tahun sebagai tenggang waktu yang cukup untuk
menentukan suatu WPR. Bagi Mahkamah, kondisi itu justru
menimbulkan ketidakpastian hukum.
Terlebih lagi, Pasal 22 huruf f UU 4/2009 juga dapat
memunculkan pertentangan norma jika dikaitkan dengan Pasal 24
UU 4/2009. Pasal 24 menyatakan, “Wilayah atau tempat kegiatan
tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan
sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.”
Pertentangan terjadi karena Pasal 22 huruf f memberi batasan pasti
15 tahun, sedangkan Pasal 24 tidak memberi batasan waktu.
Karena itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh
rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang melakukan
kegiatan pertambangan rakyat, menurut Mahkamah, pengaturan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009
tidak diperlukan, karena justru berpotensi merugikan hakhak konstitusional warga negara. Atas pertimbangan tersebut,
Mahkamah menyatakan, Pasal 22 huruf f UU 4/2009 bertentangan
dengan hukum. Dengan demikian, lanjut Mahkamah, frasa “dan/
atau” yang tercantum dalam Pasal 22 huruf e UU 4/2009 menjadi
tidak relevan dan harus dibatalkan.
Sebagai pelaku pertambangan rakyat dalam skala kecil/
menengah yang wilayah pertambangannya paling luas hanya
25 hektare, para pemohon merasa terancam mata pencariannya.
Mereka juga merasa terdiskriminasi oleh ketentuan Pasal 52 ayat
(1) UU 4/2009 yang mengatur WIUP ekplorasi mineral logam
paling sedikit 5.000 hektare.
Mahkamah menilai, batas minimal 5.000 hektare tersebut
dengan sendirinya juga berpotensi mereduksi atau bahkan
menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan
yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Sebab, luas wilayah
eksplorasi minimal 5.000 hektare belum tentu tersedia dalam
suatu Wilayah Pertambangan jika sebelumnya telah ditetapkan
WPR dan Wilayah Pertambangan Nasional.
Karena itu, menurut Mahkamah, tanpa mengurangi hakhak yang dimiliki oleh para pengusaha pertambangan yang akan
beroperasi di WUP, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan
kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk menguasai dan
mempergunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam
perkara ini, yakni diwujudkan dengan memberikan prioritas
pengusahaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat
ekonomi kecil dan ekonomi menengah.
Sekalipun demikian, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut
tidak menutup hak para pelaku usaha pertambangan berskala
besar dan berbiaya tinggi, baik itu swasta nasional maupun
perusahaan asing, untuk turut serta dalam usaha pertambangan
demi pemanfaatan sumber daya alam, untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Berdasarkan pertimbangan itu, Mahkamah
kemudian menyatakan, Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan
luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.***
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SUARA PEMBACA

Senang dengan Putusan MK soal Posisi Wamen
Satu lagi gebrakan MK dalam memutus permohonan
uji materi terkait posisi Wakil Menteri menjadi kontroversi di
masyarakat. Saya sebagai warga negara biasa dan tidak mengerti
hukum sama sekali termasuk kelompok yang pro dengan putusan
MK itu. Terlepas dari alasan-alasan MK yang disampaikan majelis
hakim MK, saya senang posisi Wamen ditiadakan.
Mengapa? Terus terang, di saat presiden menghimbau
rakyatnya untuk melakukan penghematan energi, saya merasa
penghematan lain yang jauh lebih besar bisa dilakukan, salah
satunya dengan meniadakan posisi Wamen tadi.
Bayangkan saja berapa uang rakyat yang harus dipakai
untuk membayar gaji Wamen yang berjumlah 20 orang itu? Meski
dikabarkan gaji Wamen hanya 10 juta kan masih banyak biaya
operasional lainnya untuk mereka. Contohnya saja, biaya untuk

mobil dinas, biaya bensi mobil dinas tersebut, biaya perjalanan
dinas dan biaya-biaya lainnya yang menguras dompet APBN.
Rasanya miris sekali melihat hal seperti itu, terlebih ketika
banyak rakyat yang masih menderita. Lihat saja rakyat Indonesia
di perbatasan yang merasa tidak memiliki “ibu” yang menaungi
mereka. Tidak heran, mereka lebih senang menjadi Warga Negara
Malaysia.
Sekali lagi saya merasa senang sekali MK memutuskan
posisi wamen inkonstitusional meski alasan saya gembira dengan
keputusan MK itu bukan alasan hukum, melainkan alasan
mayoritas wong cilik di negeri ini.
Matias – Pensiunan

Kami Mengundang Anda
Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah
Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga
masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik “Opini”,
“Suara Pembaca ” dan “Pustaka”.
Rubrik “Opini”, m erupakan rubrik yang berisikan pendapatpendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian
Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal
6000 karakter.
Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan
komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.
Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan resensi
buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal
6000 karakter.
Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri,
alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi
Majalah Konstitusi:
Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id
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Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover
buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat
honorarium.

Konstitusi maya

www.anfrel.org

Menjaga Kepercayaan pada Demokrasi

A
www.perludem.or.id

Fokus pada Kualitas Pemilu dan Demokrasi

T

iada negara demokrasi tanpa pemilu, sebab pemilu
merupakan instrumen pokok dalam menerapkan prinsipprinsip demokrasi. Namun, pengalaman di berbagai
tempat dan negara menunjukkan bahwa pelaksanaan
pemilu seringkali hanya berupa kegiatan prosedural politik
belaka, sehingga proses dan hasilnya menyimpang dari tujuan
pemilu sekaligus mencederai nilai-nilai demokrasi.
Kenyataan tersebut mengharuskan dilakukannya usaha yang
tak henti untuk membangun dan memperbaiki sistem pemilu yang
fair, yakni pemilu yang mampu menampung kebebasan rakyat
dan menjaga kedaulatan rakyat. Menyadari bahwa kondisi-kondisi
tersebut membutuhkan partisipasi setiap warga negara, maka para
mantan Pengawas Pemilu 2004 berhimpun dalam wadah yang
bernama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, disingkat
Perludem agar dapat secara efektif terlibat dalam proses membangun
negara demokrasi dan melaksanakan pemilu yang fair. Nilai-nilai
moral pengawas pemilu yang tertanam selama menjalankan tugastugas pengawasan pemilu, serta pengetahuan dan keterampilan
tentang pelaksanaan dan pengawasan pemilu, merupakan modal bagi
Perludem untuk memaksimalkan partisipasinya.
Perludem bervisi mewujudkan negara demokrasi dan
terselenggarakannya pemilu yang mampu menampung kebebasan
rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat. Misinya membangun sistem
pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah
(pilkada) yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan
kapasitas penyelenggara pemilu/pilkada agar memahami filosofi
tujuan pemilu/pilkada, serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan
teknis penyelenggaraan pemilu/pilkada.
Perludem juga memantau pelaksanaan pemilu/pilkada agar
tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ada upaya
juga dalam meningkatkan kapasitas anggota legislatif yang terpilih
agar bisa memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat.
Kegiatannya mulai pengkajian: mengkaji peraturan,
mekanisme dan prosedur pemilu/pilkada; mengkaji pelaksanaan
pemilu/pilkada; memetakan kekuatan dan kelemahan peraturan
pemilu/pilkada; menggambarkan kelebihan dan kekurangan
pelaksanaan pemilu/pilkada; mengajukan rekomendasi perbaikan
sistem dan peraturan pemilu/pilkada; dll.
Selain itu, juga melakukan pelatihan: meningkatkan
pemahaman para stakeholder pemilu/pilkada tentang filosofi
pemilu/pilkada; meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat
tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada;
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas-petugas
pemilu/pilkada; meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para
pemantau pemilu/pilkada; dll.
Hal yang tidak kalah penting adalah pemantauan: memonitor
pelaksanaan pemilu/pilkada; mengontrol dan mengingatkan
penyelenggara pemilu/pilkada agar bekerja sesuai dengan
peraturan yang ada; mencatat dan mendokumentasikan kasuskasus pelanggaran dan sengketa pemilu/pilkada; menyampaikan
pelaku-pelaku kecurangan dan pelanggaran pemilu/pilkada
kepada pihak yang berkompeten; dll.

sian Network for Free Elections (ANFREL) adalah
lembaga independen yang telah beroperasi di Asia
selama hampir 15 tahun dan sepanjang waktu itu terus
tumbuh dan memperkuat jaringan regional pemilihan
domestik dan demokrasi terkait organisasi. Sementara sebagian
besar negara Asia telah membentuk pemerintah mereka melalui
pemilihan langsung dan memiliki lebih banyak orang daripada
sebelumnya berpartisipasi dalam proses pemilu, pelatihan
masyarakat, pemantauan pemilu dan pendidikan pemilih.
Itu semua penting untuk terus memperkuat proses pemilihan
dan melindungi hak suara. Sebab, ANFREL melihat, masih banyak
kasus orang miskin dan tidak berpendidikan dimanfaatkan selama
proses pemilihan; masih merajalela.
Di Asia, telah terjadi perubahan dramatis di Burma.
Perkembangan terakhir bahwa beberapa telah disebut “Burma
musim semi” telah memacu optimisme dari PBB dan Amerika
Serikat. Istilah itu dipandang sebagai momentum membangun
perubahan demokratis di Burma dan bagian lain dunia.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah melanjutkan
pekerjaan, misalnya meredakan kesalahpahaman dan keraguan
tentang demokrasi di seluruh wilayah negara-negara seperti
Cina, Vietnam, dan Singapura agar terus mengalami tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa membiarkan hak asasi
manusia dan partisipasi penuh dalam politik.
Secara khusus, seperti perekonomian Barat menghadapi
periode kekacauan ekonomi dan status negara adidaya China terus
meningkat, penting untuk ANFREL dan jaringan organisasi anggota
Asia untuk menghilangkan persepsi bahwa ada hubungan antara
keberhasilan ekonomi dan kekuasaan politik otoriter. Masyarakat
sipil dari negara-negara demokratis perlu meningkatkan upaya
untuk mengatasi salah tafsir potensi demokratisasi Asia, HAM
dan partisipasi rakyat.
Adalah penting bagi masa depan Asia bahwa orang tidak
kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Aktivis Asia harus
membuat metode baru yang inovatif untuk memperkuat demokrasi
dan mengatasi tantangan ini. Semua organisasi anggota ANFREL
dan mitra perlu berkomunikasi pesan konkret untuk menjamin
warga negara mereka bahwa demokrasi sangat penting untuk
memperbaiki negara mereka dan kualitas hidup mereka.
Semua politisi dan stakeholder dapat berkontribusi untuk
pemerintahan yang baik dengan memainkan peran mereka dengan
baik, profesional dan efektif. Kontribusi mereka dapat membuat
demokrasi bahkan lebih terlihat di seluruh benua. ANFREL
berbasis di Bangkok, Thailand, dan mengundang anda untuk
melihat situsnya.
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Laporan Utama

MK Bela Pertambangan
Rakyat

Ahli Pemohon Perkara
Nomor 30/PUUVIII/2010 Ismiryadi
sedang memaparkan
pandangannya dalam
Sidang Mendengarkan
Keterangan Ahli, Rabu
(9/3) di Ruang Sidang
Pleno MK

T

iga permohonan pengujian terhadap
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut
UU Minerba) dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi pada bulan ini. Meskipun tak semua dalil
para Pemohon dikabulkan, namun setidaknya terdapat
empat hal yang terbukti bertentangan dengan konstitusi
dan ditegaskan kembali oleh MK. Mahkamah
menjatuhkan putusan ini pada 4 Juni 2012.
Pertama, terkait pembatasan waktu kegiatan
pertambangan rakyat. Kedua, mengenai batas minimal
luas wilayah pertambangan. Ketiga, penyamarataan
kemampuan peserta lelang. Dan keempat, terkait
ketentuan tentang kewajiban untuk memperhatikan
pendapat masyarakat terkena dampak dalam penentuan
wilayah pertambangan.
Ketiga pemohon dalam perkara ini adalah
pertama, Fatriansyah Karya dan Fahrizan pemohon
dalam Perkara No. 25/PUU-VIII/2010; Direktur PT.
Bangka Belitung Timah Sejahtera Johan Murod,
beserta tiga Wiraswasta/pengusaha tambang: Zuristyo
Firmadata, Nico Plamonia, dan Johardi (Perkara
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No. 30/PUU-VIII/2010); serta beberapa petani dan
juga lembaga swadaya masyarakat yang concern
terhadap isu lingkungan, diantaranya: WALHI, PBHI,
Yayasan KPA, KIARA, dan SP (Perkara No. 32/PUUVIII/2010).
Dalam Putusan No. 25/PUU-VIII/2010,
Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan
Pemohon. Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon
terkait Pasal 22 huruf f UU Minerba beralasan menurut
hukum dan sekaligus frasa “dan/atau” yang tercantum
dalam Pasal 22 huruf e UU Minerba menjadi tidak
relevan sehingga harus dibatalkan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah
mengungkapkan, sepanjang menyangkut kriteria yang
tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf
e UU Minerba, tidaklah mengandung pertentangan
norma. Karena, antara satu kriteria dengan kriteria
lainnya dapat diberlakukan berdasarkan kondisi
masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama
lain, sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf
a sampai dengan huruf e dapat diberlakukan secara
alternatif maupun kumulatif.

Namun sayangnya, jika dikaitkan dengan Pasal
22 huruf f, menurut Mahkamah, justru berpotensi
menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi
dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan
pertambangan mineral dan batubara. Sebab, pada
faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat
sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.
“Hal seperti ini dialami oleh para Pemohon sebagai
pelaku usaha pertambangan rakyat di wilayah Bangka
Belitung yang pada saat permohonan ini diajukan
belum mencapai 10 (sepuluh) tahun menikmati usaha
pertambangan rakyat,” kata Mahkamah
Disamping itu, lanjut Mahkamah, untuk
menentukan suatu kegiatan pertambangan sudah
dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun,
tentu masih perlu pembuktian lebih lanjut, baik formil
maupun materiil. “Sedangkan UU 4/2009 nyatanyata tidak mengatur tentang kriteria dan mekanisme
pembuktiannya,” tegas Mahkamah. Untuk diketahui,
UU Minerba mengamanahkan ketentuan lebih lanjut
mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan
peraturan daerah kabupaten/kota.
Kalaupun benar bahwa ketentuan batas waktu
15 tahun menjadi bagian dari suatu kebijakan hukum
terbuka (opened legal policy), sambung Mahkamah,
sayangnya baik Pemerintah maupun DPR dalam
keterangannya tidak menerangkan adanya alasanalasan logis-rasional tentang batas waktu 15 tahun
sebagai tenggang waktu yang cukup untuk menentukan
suatu WPR.

Selain itu, dengan tidak adanya rujukan
mengenai kriteria dan mekanisme yang sama bagi
setiap pemerintah daerah untuk menentukan bahwa
suatu lokasi pertambangan tersebut sudah dikerjakan
sekurang-kurangnya 15 tahun atau belum, justru
menimbulkan ketidakpastian hukum. Faktanya, Pasal
22 huruf f memberi batasan pasti 15 tahun, sedangkan
Pasal 24 tidak memberi batasan waktu.
Akhirnya, Mahkamah berpendapat, ketentuan
Pasal 24 UU Minerba telah cukup untuk menjamin
kepastian hukum dan sekaligus menjamin diperolehnya
penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan
pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial
warga negara, khususnya bagi para pelaku kegiatan
pertambangan rakyat, baik yang sudah memenuhi
waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 15 tahun
maupun belum, sehingga tidak diperlukan adanya
pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22
huruf f UU Minerba yang justru berpotensi merugikan
hak-hak konstitusional warga negara.
Adapun terkait kewenangan Pemerintah untuk
menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) yang juga
dipersoalkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah juga
terbukti beralasan hukum. Mahkamah berpandangan,
Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus
menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan
berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup,
juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga
macam wilayah pertambangan (WPR, WPN, dan
WUP) tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam
satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama
Salah satu Pemohon
dalam uji UU Minerba
tampak sedang
berbincang dengan
kuasa hukumnya seusai
Sidang Pemeriksaan
Perbaikan Permohonan,
Kamis (14/6) di Ruang
Sidang Panel MK

Humas MK/Prana Patrayoga
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maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan
yang berbeda.
Pengelolaan semacam itu bertujuan, selain
untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal
perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan
suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga
untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung
jawab negara, khususnya pemerintah, dalam rangka
menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan
sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam
bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke
dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN.
“Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari
terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan
pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik
antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan
masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang
terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku
kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang
berada di dalam WP maupun yang terkena dampak
dengan negara, dalam hal ini Pemerintah,” ungkap
Mahkamah.
Selanjutnya,
Mahkamah
menegaskan,
pembagian WP ke dalam tiga macam wilayah
pertambangan tersebut harus diprioritaskan kepada:
pertama, WPR dengan alasan untuk menjamin hakhak ekonomi rakyat dan menjamin keberlangsungan
kegiatan pertambangan rakyat yang telah lebih dahulu
ada (existing). Kedua, WPN dengan alasan selain
sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU
4/2009 beserta Penjelasannya, juga sekaligus untuk
mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan
memberikan jaminan keberlangsungan hidup dan

jaminan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya
alam untuk generasi mendatang.
Dan ketiga, WUP dengan alasan wilayah tersebut
memang ditujukan untuk wilayah eksplorasi dan operasi
produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku
usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta
daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan
untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal,
karena industri pertambangan mineral dan batubara
memang merupakan industri yang padat modal (high
capital), padat teknologi (high technology), dan padat
risiko (high risk).
Tidak hanya dua hal itu yang diputus oleh MK.
MK juga mengabulkan permohonan Pemohon terkait
ketentuan tentang kewenangan Pemerintah untuk
menentukan batas minimal wilayah pertambangan.
Ketentuan-ketentuan tersebut seperti termuat dalam
Pasal 52 (1), Pasal 55, dan Pasal 61 UU Minerba.
Menurut Mahkamah, pada intinya, dengan
adanya pembatasan yang jelas dan tegas serta
memberikan prioritas untuk menetapkan secara
berurutan: WPR, WPN, dan terakhir WUP, maka batas
minimal luas wilayah pertambangan sebagaimana
dalam tiga ketentuan tersebut dengan sendirinya juga
berpotensi mereduksi atau bahkan menghilangkan
hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang
akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi.
“Karena belum tentu dalam suatu WP akan
tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 5.000 hektare
jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN,” ujar
Mahkamah dalam Putusan No. 25/PUU-VIII/2010.
Mahkamah juga berpendapat sama dalam Putusan
No. 30/PUU-VIII/2010. Mahkamah menyatakan
bahwa batas luas minimal 500 hektare (Pasal 55 ayat

Wilayah Pertarnbangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengar,
batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari WP tempat dilaukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
Wilayah Fencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau
informasi geologi.
Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha
pertambangan khusus.
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK (WIUPK) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang
IUPK.
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Amar Putusan MK
No.

Putusan MK

UU Minerba

Amar Putusan

1.

25/PUU-VIII/2010

Pasal 22
Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:
....
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
dan/ atau
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tarnbang
rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15
(lirna belas) tahun.

Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan
Pasal 22 huruf f UU Minerba bertentangan dengan
UUD 1945.

2.

25/PUU-VIII/2010

Pasal 52 ayat (1)
Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP
dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan
paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas
paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” UU
Minerba bertentangan dengan UUD 1945.

3.

30/PUU-VIII/2010

Pasal 55 ayat (1)
Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi
WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare
dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas
paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” UU
Mnerba bertentangan dengan UUD 1945.

4.

30/PUU-VIII/2010

Pasal 61 ayat (1)

Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas
paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” UU
Minerba bertentangan UUD 1945.

Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan
luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling
banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
5.

30/PUU-VIII/2010

Pasal 51
WIUP mineral logarn diberikan kepada badan usaha,
koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
Pasal 60
WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi,
dan perseorangan dengan cara lelang.

Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal
60, dan Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, lelang
dilakukan dengan menyamakan antarpeserta
lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan
administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan
finansial yang berbeda terhadap objek yang akan
dilelang.

Pasal 75 ayat (4)
Badan usaha swasta sebagaimana dimaksuld pada ayat
(2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara
lelang WIUPK.
6.

32/PUU-VIII/2010

Pasal 10
Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) dilaksanakan:
....
b. secara terpadu dengan rnemperhatikan pendapat dari
instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan
mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial
budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “…memperhatikan
pendapat…masyarakat…” UU Minerba bertentangan
secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang
tidak dimaknai, “wajib melindungi, menghormati,
dan memenuhi kepentingan masyarakat yang
wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan
ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat
yang akan terkena dampak”.

*Diolah dari putusan 25/PUU-VIII/2010, 30/PUU-VIII/2010, dan 32/PUU-VIII/2010
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(1) UU Minerba) dan batas luas minimal 5.000 hektare
(Pasal 61 ayat (1) UU Minerba) dengan sendirinya
akan mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak
para pengusaha di bidang pertambangan yang akan
melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam
WIUP, karena belum tentu di dalam suatu WIUP akan
tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 500 hektare
dan minimal 5.000 hektare, apalagi jika sebelumnya
telah ditetapkan WPR dan WPN.
"Kalaupun kriteria 5.000 hektare ini merupakan
bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (opened
legal policy), namun ketidakjelasan mengenai aspek
kecukupan lahan yang berpengaruh pada daya dukung
dan daya tampung lingkungan yang tidak diatur dalam
UU Minerba, justru semakin mengaburkan nilai
penting dari luas minimal 5.000 hektare ini, karena
bisa saja luas wilayah 3.000 hektare sampai dengan
4.000 hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan
eksplorasi dan operasi produksi, "ujar Mahkamah.
Menurut Mahkamah, tanpa mengurangi hakhak yang dimiliki oleh para pengusaha pertambangan
yang akan beroperasi di WUP, Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini
Pemerintah, untuk menguasai dan mempergunakan
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Artinya, rakyat Indonesia telah memberi amanat
kepada negara untuk dapat mengelola kekayaan alam
yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Dalam perkara tersebut, hal demikian
diwujudkan, antara lain, melalui pemberian prioritas
pengusahaan pertambangan mineral dan batubara
kepada rakyat ekonomi kecil dan ekonomi menengah.
Namun demikian, tidak tertutup hak para pelaku usaha
pertambangan berskala besar dan berbiaya tinggi demi
pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat," tegas Mahkamah.

lelang tersebut yang tentunya memiliki kemampuan
administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan
finansial yang berbeda-beda yang dapat dimasukkan
dalam kategori usaha pertambangan kecil, usaha
pertambangan menengah, dan usaha pertambangan
besar. “Hal demikian mengakibatkan peserta lelang
dari pengusaha kecil/menengah tidak dapat bersaing
untuk memenangkan lelang guna memperoleh suatu
WIUP dan/atau WIUPK,” tulis Mahkamah dalam
pertimbangan hukumnya.
Mahkamah
menegaskan,
dalam
rangka
menjalankan fungsi pengaturan (regelendaad) untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, Pemerintah selain
harus menentukan kumpulan data dan informasi yang
memiliki nilai ekonomis, harus pula menentukan lebih
lanjut klasifikasi WIUP dan WIUPK berdasarkan
kumpulan data dan informasi wilayah yang akan
dilelang, yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan
untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi.
Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membedakan
kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat
dipenuhi oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan
yang termasuk dalam usaha pertambangan kecil, usaha
pertambangan menengah, dan usaha pertambangan
besar, sehingga Pemerintah tidak akan menghadapkan
antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut
dalam satu kompetisi lelang yang sama.
Akhirnya, Mahkamah menyatakan, frasa
“dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan
Pasal 75 ayat (4) UU Minerba bertentangan dengan
Konstitusi sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan
menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK
dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis,
lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek
yang akan dilelang. “Untuk memberikan kepastian
hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang
pertambangan,” tegas Mahkamah.

Tak Setara dalam Lelang
Mahkamah Konstitusi juga telah menjatuhkan
putusan terhadap dalil Pemohon tentang frasa “dengan
cara lelang” yang tercantum dalam Pasal 51, Pasal
60, dan Pasal 75 ayat (4) UU Minerba yang, menurut
Pemohon, telah memperlemah posisi dan daya saingnya
sebagai pengusaha kecil/menengah terhadap pengusaha/
pemilik modal besar dan pemilik modal asing.
Mahkamah berpandangan, secara normatif,
ketentuan tersebut sebenarnya telah memberi
kepastian hukum dan peluang berusaha yang sama
baik kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan
yang di dalamnya juga terdapat perusahaan firma atau
CV untuk dapat mengikuti lelang WIUP dan WIUPK.
Namun, UU Minerba tidak membedakan peserta

Wajib Perhatikan Masyarakat
Disamping itu, demi menjamin hak-hak
konstitusional warga negara, Mahkamah berpendapat
permohonan para Pemohon dalam perkara No. 32/
PUU-VIII/2010 sepanjang mengenai frasa “…
memperhatikan pendapat…masyarakat…” dalam Pasal
10 huruf b UU Minerba beralasan untuk sebagian.
Menurut Mahkamah, mekanisme penetapan
WP berupa kegiatan koordinasi, konsultasi, dan
memperhatikan pendapat masyarakat, sebagaimana
diatur dalam pasal yang dimohonkan oleh para
Pemohon, berpotensi melanggar hak-hak konstitusional
warga negara manakala mekanisme tersebut dilakukan
semata untuk memenuhi ketentuan formal-prosedural
sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-
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undangan dan mengaburkan tujuan utama yaitu untuk
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak
ekonomi dan sosial warga negara yang seharusnya,
dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Terlebih lagi, lanjut Mahkamah, Penjelasan
Pasal 10 UU Minerba hanya menyatakan “cukup
jelas”, sehingga sebenarnya menjadi tidak jelas pula
masyarakat mana yang dimaksud untuk diperhatikan
pendapatnya.
“Terkait dengan hal tersebut, penggunaan kata
'dengan memperhatikan' dalam Pasal 10 huruf b UU
Minerba sebenarnya memiliki makna imperatif yang
menegaskan bahwa Pemerintah, saat menetapkan
WP, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat
terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap
Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak
konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai
hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun,”
jelas Mahkamah.
Mahkamah berkesimpulan, fungsi kontrol tidak
cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi
dengan DPR RI, namun juga harus diperkuat
melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh
masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah
maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam
WP dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Ahli Pemerintah
Daud Silalahi
tampak sedang
menyampaikan
keterangannya
kepada Majelis
Hakim Konstitusi,
Rabu (9/3) di Ruang
Sidang Pleno MK

Meskipun begitu, Mahkamah lebih menekankan
kepada terlaksananya kewajiban menyertakan pendapat
masyarakat, bukan persetujuan tertulis dari setiap orang
sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon. Karena
menurut Mahkamah, bentuk keikutsertaan secara aktif
dari masyarakat berupa keterlibatan langsung dalam
pemberian pendapat dalam proses penetapan WP yang
difasilitasi oleh negara c.q. Pemerintah, merupakan
bentuk konkret dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (1)
dan ayat (4) UUD 1945, yang lebih bernilai daripada
sekadar formalitas belaka yang dapat dibuktikan
dengan pernyataan tertulis yang belum tentu dibuat
oleh yang bersangkutan sendiri.
Selain itu, hak masyarakat untuk mengeluarkan
pikiran dan pendapat juga telah dijamin dalam Pasal
28 UUD 1945, sehingga masyarakat wajib disertakan
dalam proses penetapan WP, karena merekalah yang
secara langsung akan terkena dampak dalam proses
penambangan mineral dan batubara.
“Adapun wujud dari pelaksanaan kewajiban
menyertakan pendapat masyarakat harus dibuktikan
secara konkret yang difasilitasi oleh Pemerintah,”
Mahkamah mengingatkan. “Sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan mengacu pada pertimbangan hukum yang telah
dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara
Nomor 25/PUU-VIII/2010, 30/PUU-VIII/2010, dan
putusan dalam perkara ini, dengan tetap menghormati
dan menegakkan hak-hak asasi manusia.” (Dodi)
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RUANG SIDANG

PUU Kementerian Negara

MK: Keppres Pengangkatan Wakil
Menteri Perlu Diperbarui

Humas MK/GANIE

Ketua GN-PK Adi Warman dan Sekretaris Jenderal TB. Imamudin selaku Pemohon 79/PUU-IX/2011 melakukan
jumpa pers dengan wartawan di depan ruang sidang pleno MK, Selasa (5/6). Dalam putusannya, MK
mengabulkan Sebagian permohonan Pemohon.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan sebagian per
mohonan Pemohon dalam
uji konstitusionalitas UU
No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.
Dalam putusannya, MK menyatakan
penjelasan pasal yang mengatur posisi
wakil menteri bertentangan dengan UUD
1945. “Pokok permohonan beralasan
menurut hukum untuk sebagian,” ucap
Ketua MK Mahfud MD saat membacakan
konklusi putusan Perkara No. 79/PUUIX/2011, Selasa (5/6) di Ruang Sidang
Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh
Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (GN-PK) yang diwakili
oleh Ketua GN-PK Adi Warman dan
Sekretaris Jenderal TB. Imamudin.
Menurut Mahkamah, Penjelasan
Pasal 10 yang menentukan bahwa wakil
menteri adalah pejabat karir dan bukan
merupakan anggota kabinet adalah
tidak sinkron dengan ketentuan Pasal
9 ayat (1) UU Kementerian Negara.
Sebab, menurut pasal tersebut susunan

12

KONSTITUSI Juni 2012

organisasi kementerian terdiri dari atas
unsur: pemimpin yaitu Menteri; pembantu
pemimpin yaitu sekretariat jenderal;
pelaksana tugas pokok yaitu direktorat
jenderal; pengawas yaitu inspektorat
jenderal; pendukung yaitu badan atau
pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah
dan/atau perwakilan luar negeri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
“Apabila wakil menteri ditetapkan
sebagai pejabat karir, sudah tidak ada
posisinya dalam susunan organisasi ke
menterian, sehingga hal tersebut me
nimbulkan ketidakpastian hukum yang adil,
yang berarti bertentangan dengan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945,” tulis Mahkamah
dalam pertimbangan hukumnya.
Mahkamah melanjutkan, menimbang
bahwa timbulnya kekacauan implementasi
atau masalah legalitas dalam hukum
kepegawaian dan birokrasi pemerintahan
terjadi karena bersumber dari ketentuan
Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian
Negara, maka menurut Mahkamah
keberadaan Penjelasan tersebut justru

menimbulkan ketidakpastian hukum
yang adil dalam pelaksanaan hukum
dan telah membatasi atau membelenggu
kewenangan eksklusif Presiden dalam
hal mengangkat dan memberhentikan
menteri/wakil menteri berdasarkan UUD
1945 sehingga Penjelasan tersebut harus
dinyatakan inkonstitusional.
“Oleh karena keberadaan wakil
menteri yang ada sekarang ini diangkat
antara lain berdasar Pasal 10 dan
Penjelasannya dalam Undang-Undang a
quo, menurut Mahkamah posisi wakil
menteri perlu segera disesuaikan kembali
sebagai kewenangan eksklusif Presiden
menurut putusan Mahkamah ini,” papar
Mahkamah. Oleh sebab itu, semua Keppres
pengangkatan
masing-masing
wakil
menteri perlu diperbarui agar menjadi
produk yang sesuai dengan kewenangan
eksklusif Presiden dan agar tidak lagi
mengandung ketidakpastian hukum.
Di samping itu, menurut Mahkamah,
terdapat beberapa persoalan legalitas
yang muncul dalam pengangkatan wakil
menteri. Pertama, terjadi eksesivitas dalam
pengangkatan wakil menteri, sehingga
tampak tidak sejalan dengan dengan latar
belakang dan filosofi pembentukan UU
Kementerian Negara.
Kedua, saat mengangkat wakil
menteri Presiden tidak menentukan
beban kerja secara spesifik bagi setiap
wakil menteri sehingga tak terhindarkan
memberi kesan kuat sebagai langkah yang
lebih politis daripada mengangkat pegawai
negeri sipil (PNS) secara profesional dalam
jabatan negeri. Ketiga, menurut Penjelasan
Pasal 10 UU Kementerian Negara jabatan
wakil menteri adalah jabatan karier dari
PNS tetapi dalam pengangkatannya
tidaklah jelas apakah jabatan tersebut
merupakan jabatan struktural ataukah
jabatan fungsional.
“Keempat, masih terkait dengan
jabatan karier, jika seorang wakil menteri
akan diangkat dalam jabatan karier dengan
jabatan struktural (Eselon IA) maka
pengangkatannya haruslah melalui seleksi,
dan penilaian oleh Tim Penilai Akhir
(TPA) yang diketuai oleh Wakil Presiden
atas usulan masing-masing instansi yang
bersangkutan,” ujar Mahkamah.
Kelima,
menurut
Mahkamah,
nuansa politisasi dalam pengangkatan
jabatan wakil menteri tampak juga dari

terjadinya perubahan Peraturan Presiden
No. 47/2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara sampai
dua kali menjelang (Peraturan Presiden
No. 76 Tahun 2011, tanggal 13 Oktober
2011) dan sesudah (Peraturan Presiden No.
77 Tahun 2011, tanggal 18 Oktober 2011)
pengangkatan wakil menteri bulan Oktober
2011 yang oleh sebagian masyarakat
dipandang sebagai upaya menjustifikasi
orang yang tidak memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi wakil menteri supaya
memenuhi syarat tersebut.
Sedangkan keenam, komplikasi
legalitas dalam pengangkatan wakil
menteri seperti yang berlaku sekarang ini,
muncul juga terkait dengan berakhirnya
masa jabatan. Di mana, jika wakil menteri

diangkat sebagai pejabat politik yang
membantu menteri maka masa jabatannya
berakhir bersama dengan periode jabatan
Presiden yang mengangkatnya. Tetapi,
jika wakil menteri diangkat sebagai
pejabat birokrasi dalam jabatan karier
maka jabatan itu melekat terus sampai
dengan tiba masa pensiunnya atau
berakhir masa tugasnya berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk jabatan
karier sehingga tidak serta merta berakhir
bersama dengan jabatan Presiden yang
mengangkatnya.
“Pertanyaannya, kapan berakhirnya
masa jabatan wakil menteri berdasarkan
fakta hukum yang ada sekarang ini?
Apakah bersamaan dengan berakhirnya
masa jabatan menteri yang dibantunya

dan dalam periode Presiden yang
mengangkatnya ataukah dapat berakhir
sebelum atau sesudah itu? Di sinilah letak
komplikasi legalitas tersebut,” ungkap
Mahkamah.
Dalam jumpa persnya, Adi Warman
mengungkapkan
bahwa
pihaknya
menerima dan menghormati putusan
Mahkamah. Konsekuensinya, menurut
dia, keberadaan para wakil menteri yang
diangkat berdasarkan keppres yang
dilandasi pada ketentuan yang dibatalkan
oleh MK tersebut adalah inkonstitusional.
“Sampai ada Keppres baru,” tegasnya.
(Dodi/mh)
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PUU Keimigrasian

Perpanjangan Cekal Tanpa Batas Inkonstitusional
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Terakhir, menyatakan menolak permohonan
Yusril untuk selain dan selebihnya.
Latar belakang diajukannya
permohonan ini karena Yusril dicegah
ke luar negeri selama 6 (enam) bulan
berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI
No. Kep-201/D/Dsp.3/06/2011 tanggal
27 Juni 2011 tentang “Pencegahan Dalam
Perkara Pidana”. Alasan utama pencegahan
terhadap Yusril, sebagaimana tertuang
dalam konsideran keputusan Jaksa Agung
tersebut adalah “untuk kepentingan operasi
yustisi di bidang penyidikan”. Sebab,
Yusril diduga terlibat dalam perkara pidana
dan telah dinyatakan sebagai tersangka
sejak tanggal 24 Juni 2010.
Sebelumnya, Jaksa Agung telah
menerbitkan Keputusan Nomor Kep212/D/Dsp.3/06/2010 tanggal 25 Juni 2010
yang diktumnya mencegah Yusril ke luar
negeri selama 1 (satu) tahun dengan alasan
yang sama, yakni untuk “kepentingan
operasi yustisi di bidang penyidikan”.
Pencegahan itu berlaku sejak 25 Juni 2010
sampai 25 Juni 2011.

Humas MK/Nina

Yusril Ihza Mahendra selaku Pemohon Nomor 64/PUU-IX/2011 terlihat melakukan pengujian UU Keimigrasian
di MK, Kamis (29/9/2011) dalam sidang pendahuluan, di Ruang Sidang Panel. Dalam putusannya, Mahkamah
mengabulkan permohonan Yusril.

P

ermohonan judical review UU
No. 6/2011 tentang Keimigrasian
yang
dimohonkan
Prof.
Dr. Yusril Ihza Mahendra,
memasuki tahap akhir paling menentukan
yaitu pengucapan putusan di Mahkamah
Konstitusi. Mahkamah dalam amar putusan
menyatakan
mengabulkan
sebagian
permohonan Yusril. “Amar Putusan,
mengadili, menyatakan mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian,”
kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh.
Mahfud MD saat mengucapkan putusan
No. 64/PUU-IX/2011 dalam persidangan
yang digelar di MK, Rabu (20/6) siang.
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Masih dalam amar putusan,
Mahkamah menyatakan Pasal 97 ayat (1)
UU Keimigrasian sepanjang frasa “setiap
kali” adalah bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Selanjutnya bunyi Pasal 97 ayat
(1) UU Keimigrasian menjadi “Jangka
waktu pencegahan berlaku paling lama
6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang
paling lama 6 (enam) bulan”. Pasal 97 ayat
(1) sebelumnya menyatakan, ”Jangka waktu
Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam)
bulan dan setiap kali dapat diperpanjang
paling lama 6 (enam) bulan.” Selain itu,
MK memerintahkan pemuatan putusan

UU Tak Berlaku
Jelang jangka waktu pencegahan
berakhir, Jaksa Agung kembali melakukan
pencegahan kepada Yusril melalui
Keputusan No. Kep-195/D/Dsp.3/06/2011
tanggal 24 Juni 2011 untuk jangka waktu
(1) tahun hingga 25 Juni 2012. Alasan yang
digunakan pun sama, yakni “untuk operasi
yustisi di bidang penyidikan”. Padahal, salah
satu dasar hukum yang digunakan untuk
melakukan pencegahan itu ialah UU No.
9/1992 yang telah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 142 UU
No. 6/2011 sejak tanggal 5 Mei 2011.
Yusril
melakukan
perlawanan
terhadap Keputusan Jaksa Agung tersebut
dengan melakukan gugatan ke PTUN
Jakarta. Wakil Jaksa Agung Darmono,
pada awalnya berkeras mengatakan bahwa
keputusan yang menggunakan UU yang
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
itu, sebagai “keputusan yang sah dan sudah
benar”. Hal ini memicu polemik antara
Yusril dengan jajaran Kejagung, Menteri
Hukum dan HAM dan beberapa pejabat
Ditjen Imigrasi.
Namun, ketika gugatan telah
didaftarkan di PTUN Jakarta, Jaksa Agung
tiba-tiba mencabut Keputusan No. 195/D/

Dsp.3/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan
menerbitkan Keputusan Pencegahan yang
baru, yakni Keputusan Nomor Kep-201/D/
Dsp.3/06/2011 tanggal 27 Juni 2001.
Diktum Keputusan ini intinya mencegah
Yusril ke luar negeri selama 6 (enam)
bulan, sesuai jangka waktu maksimum
yang diberikan oleh Pasal 97 ayat (1)
UU Keimigrasian yang dijadikan sebagai
salah satu dasar hukum dalam konsideran
keputusan tersebut. Sedangkan alasan
pencegahan tetap sama, yakni “untuk
kepentingan operasi yustisi di bidang
penyidikan.
Sampai Kiamat
Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian
menyatakan, ”Jangka waktu Pencegahan
berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan
setiap kali dapat diperpanjang paling

lama 6 (enam) bulan”. Menurut Yusril,
frasa “dan setiap kali dapat diperpanjang
paling lama 6 (enam) bulan”, dapat
menyebabkan terjadinya perpanjangan
pencegahan ke luar negeri terhadap seorang
warga negara pada masa penyidikan tanpa
kepastian batas waktu bahkan ila yaumil
qiyamah (sampai datangnya hari kiamat).
Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum
yang bertentangan dengan Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945, dan bertentangan
dengan hak warga negara untuk memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta hak untuk kembali
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E Ayat
(1) UUD 1945.
Mahkamah berpendapat, pencegah
an ke luar negeri diatur dalam Pasal 91
sampai dengan Pasal 97 UU Keimigrasian.
Pasal 91 mengatur bahwa yang berwenang

melakukan pencegahan adalah Menteri
Hukum dan HAM. Pencegahan dilakukan
berdasarkan hasil pengawasan Keimigrasian,
Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa
Agung, permintaan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, perintah Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi, permintaan
Kepala Badan Narkotika Nasional, dan
keputusan, perintah, atau permintaan
pimpinan kementerian/ lembaga lain yang
berdasarkan Undang-Undang memiliki
kewenangan pencegahan. Pasal 16 ayat (1)
UU Keimigrasian mengatur bahwa apabila
seseorang berada dalam daftar pencegahan,
atau diperlukan untuk kepentingan
penyidikan atas permintaan pejabat yang
berwenang, maka Pejabat Imigrasi dapat
menolak orang tersebut untuk keluar Wilayah
Indonesia. (Nur Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Ketenagakerjaan

MK: PHK Karena "Perusahaan Tutup" Multitafsir
Frasa "Perusahaan Tutup" Inkonstitusional
Salah satu Pemohon Asep Ruhiyat (kanan)
bersuka cita usai persidangan, saat Mahkamah
mengabulkan sebagian dali Permohonananya,
Rabu (20/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

F

rasa “perusahaan tutup” dalam
Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
bertentangan dengan konstitusi
sepanjang tidak dimaknai“perusahaan
tutup permanen atau perusahaan tutup
tidak untuk sementara waktu”. Demikian
dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi
dalam putusan No. 19/PUU-IX/2011,
yang dibacakan dalam sidang pembacaan
putusan, Rabu (20/6) di Ruang Sidang
Pleno MK.
“Dalil-dalil para Pemohon beralasan
sebagian menurut hukum,” ujar Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD. Dalam perkara ini, permohonan para
Pemohon dikabulkan sebagian.
Pasal 164 ayat (3) UU Ketenaga
kerjaan tersebut menyatakan, “Pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja terhadap pekerja/buruh karena
perusahaan tutup bukan karena mengalami
kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau
bukan karena keadaan memaksa (force
majeur) tetapi perusahaan melakukan
efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh
berhak atas uang pesangon sebesar 2
(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),
uang penghargaan masa kerja sebesar
1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
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Humas MK/GANIE

(3), dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.
“Permasalahan yang dihadapi oleh
para Pemohon, menurut Mahkamah,
tidaklah dapat ditentukan semata-mata
hanya karena penerapan hukum belaka
mengingat tidak ditemukan definisi yang
jelas dan rigid atas frasa ‘perusahaan
tutup’ dalam UU 13/2003 apakah
perusahaan tutup yang dimaksud adalah
tutup secara permanen ataukah hanya
tutup sementara. Penjelasan Pasal 164 UU
13/2003 hanya menyatakan ‘cukup jelas’,”
papar Mahkamah.
Dengan demikian, lanjut Mahkamah,
siapa saja dapat menafsirkan norma
tersebut sesuai dengan kepentingannya
masing-masing, misalnya menganggap
penutupan perusahaan sementara untuk
melakukan renovasi merupakan bagian
dari efisiensi dan menjadikannya sebagai
dasar melakukan PHK. Tafsiran yang
berbeda-beda tersebut dapat menyebabkan
penyelesaian hukum yang berbeda dalam
penerapannya, karena setiap pekerja dapat
diputuskan hubungan kerjanya kapan saja
dengan dasar perusahaan tutup sementara
atau operasionalnya berhenti sementara.
“Hal demikian dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi kelangsungan

pekerjaan bagi pekerja/buruh di dalam
menjalankan pekerjaannya, yang ber
tentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD
1945,” tegas Mahkamah.
Mahkamah berpendapat, PHK
merupakan pilihan terakhir sebagai upaya
untuk melakukan efisiensi perusahaan
setelah sebelumnya dilakukan upayaupaya yang lain dalam rangka efisiensi
tersebut. Berdasarkan hal itu, perusahaan
tidak dapat melakukan PHK sebelum
menempuh beberapa upaya.
Upaya-upaya
tersebut
telah
pula ditentukan oleh MK, yakni: (a)
mengurangi upah dan fasilitas pekerja
tingkat atas, misalnya tingkat manajer
dan direktur; (b) mengurangi shift;
(c)
membatasi/menghapuskan
kerja
lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e)
mengurangi hari kerja; (f) meliburkan
atau merumahkan pekerja/buruh secara
bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak
atau memperpanjang kontrak bagi pekerja
yang sudah habis masa kontraknya; serta
(h) memberikan pensiun bagi yang sudah
memenuhi syarat.
“Karena pada hakikatnya tenaga
kerja harus dipandang sebagai salah satu
aset perusahaan, maka efisiensi saja tanpa
penutupan perusahaan dalam pengertian
sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
paragraf (3.21) tidak dapat dijadikan alasan
untuk melakukan PHK,” kata Mahkamah.
Pemohon dalam perkara ini adalah
para mantan pegawai Hotel Papandayan
Bandung. Mereka merasa dirugikan
karena adanya pemutusan hubungan kerja
oleh pihak Hotel Papandayan Bandung
yang menggunakan pasal 164 ayat (3) UU
Ketenagakerjaan sebagai alasan PHK. Saat
itu, pihak hotel beralasan untuk efisiensi
karena sedang melakukan renovasi. (Dodi/
mh)

PUU Pilpres

Pernah Diputus, Uji
Konstitusionalitas Capres
Independen Tidak Diterima

Tampak hadir Moh. Tanwir Abdur Rahman selaku Pemohon Perkara No. 38/PUU-X/2012
dalam sidang putusan UU Pilpres, di MK, Selasa (26/6).

M

ahkamah Konstitusi (MK),
Selasa (26/6), menggelar
sidang pembacaan putusan.
Salah satu perkara yang
dibacakan adalah Perkara No. 38/PUUX/2012 mengenai PUU No. 42/2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden. Ketua MK yang juga
menjadi Ketua Pleno Hakim, Moh. Mahfud
MD membacakan langsung konklusi
dan amar putusan Mahkamah terhadap
permohonan yang diajukan Moh. Tanwir
Abdur Rahman itu. Dalam amar putusan
Mahkamah
dinyatakan
permohonan
Pemohon tidak dapat diterima.
“Amar
Putusan.
Mengadili,
menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima. Demikian diputuskan
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
delapan hakim konstitusi,” ujar Mahfud
sembari mengoreksi putusan tertulis yang

Humas MK/Ganie

menyatakan ada sembilan hakim konstitusi
yang memutus perkara.
Sebelumnya, dalam konklusi yang
juga dibacakan Mahfud, Mahkamah
berkesimpulan bahwa meskipun Pemohon
memiliki hak menggugat atau legal
standing untuk mengajukan permohonan,
namun permohonan Pemohon ne bis
in idem atau sudah pernah diputus oleh
Mahkamah.
Permohonan yang diajukan Tanwir,
perihal pencalonan presiden dan wapres
yang hanya bisa diajukan oleh partai politik
saja telah merugikan hak konstitusional
dirinya sudah sempat dikoreksi panel hakim
yang memeriksa pada sidang pendahuluan
dan perbaikan permohonan. Hakim
Konstitusi Maria Farida, Senin (7/5),
mengatakan permohonan serupa pernah
diujikan ke MK. “Permohonan ini pernah
diujikan ke sini dan Mahkamah tidak

boleh menguji kembali materi-materi yang
pernah diputuskan,” tegas Maria kala itu.
Hal
senada
juga
dijadikan
pertimbangan hukum oleh Mahkamah
dalam putusan perkara yang dimohonkan
Tanwir ini. Dalam pertimbangan hukum
Mahkamah dinyatakan bahwa MK dalam
Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal
17 Februari 2009 telah menyatakan bahwa
Pemohon memohonkan atas Pasal 1 angka
4, Pasal 8, dan Pasal 13 ayat (1) UU No.
42 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal
27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat
(3) serta Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
“Menimbang bahwa terhadap norma
yang termuat dalam Pasal 8 dan Pasal 13
ayat (1) UU No. 42/2008, sudah pernah
diputus oleh Mahkamah dalam Putusan
Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17
Februari 2009,” jelas Mahkamah. Tanwir
sendiri memohonkan pengujian untuk dua
pasal yaitu Pasal 8 dan pasal 13 ayat (1)
UU yang sama dan dengan batu uji yang
sama. Putusan MK untuk Perkara No. 56/
PUU-VI/2008 itu berbunyi, “Menyatakan
permohonan para Pemohon ditolak untuk
seluruhnya”.
Maka sesuai Pasal 60 ayat (1) UU
MK yang menyatakan terhadap materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat dimohonkan pengujian kembali,
Mahkamah tidak dapat menerima
permohonan Pemohon.
“Menimbang bahwa oleh karena
norma yang diuji sama dan pasal-pasal
UUD 1945 yang dijadikan batu uji
serta alasan konstitusionalitasnya juga
sama, maka permohonan a quo harus
dinyatakan ne bis in idem,” tegas Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva membacakan
pertimbangan hukum Mahkamah. (Yusti
Nurul Agustin/mh)
Juni 2012 KONSTITUSI
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RUANG SIDANG

PUU Kekuasaan Kehakiman

Tanpa Pasal Batu Uji, Permohonan Tidak Diterima

Humas MK/GANIE

Pemohon I Made Sudana, terlihat dalam layar saat melakukan sidang perbaikan di MK, Senin (11/6). Dia melakukan persidangan
menggunakan video conference (Vicon) langsung dari Universitas Udayana Bali.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan untuk tidak
dapat menerima pengujian
Undang-Undang No.8/1981
tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang No. 48/2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,
Undang-Undang
No.
3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14/1985 tentang
Mahkamah Agung. Putusan dengan Nomor
44/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi
oleh tujuh hakim konstitusi pada Selasa
(26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam
pendapat
Mahkamah
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva, Pemohon menguji
konstitusionalitas Undang-Undang in casu
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Pasal 268 ayat (3) UU No. 8/1981, Pasal
24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 40 ayat
(1) dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 3/2009
terhadap UUD 1945. Oleh karena itu,
lanjut Hamdan, Mahkamah berwenang
mengadili permohonan perkara ini.
“Tetapi, Mahkamah memeriksa
dengan saksama permohonan Pemohon
terdapat tiga hal yaitu Pemohon tidak
mencantumkan pasal UUD 1945 yang
dijadikan batu uji; hubungan antara posita
dan petitum permohonan tidak jelas; serta
Pemohon memohon Pasal 40 ayat (1) UU
No. 3/2009 untuk disempurnakan dengan
mengaitkan kasus konkret,” jelasnya.
Selain itu, Hamdan menjelaskan
bahwa dengan mendasarkan Pasal 24C
Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Mahkamah Konstitusi,
permohonan Pemohon tidak jelas maksud
dan tujuannya.
“Menimbang bahwa oleh karena
itu, Mahkamah berpendapat permohonan
Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dan
pokok permohonan tidak relevan untuk
dipertimbangkan,” jelasnya.
Berdasarkan penilaian atas fakta
dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Hamdan menjelaskan Mahkamah
berkesimpulan bahwa Mahkamah ber
wenang untuk mengadili permohonan ini.
“Pemohonan
Pemohon
kabur
(obscuur libel). Pokok permohonan tidak
dipertimbangkan,” tandas Mahfud. (Lulu
Anjarsari/mh)

PUU KUHP

Uji Konstitusionalitas Rp250,Bukan Kewenangan MK

B

erlandaskan penentuan ba
nyaknya nilai yang menjadi
tolok ukur suatu tindak
pidana adalah kewenangan
pembentuk undang-undang, maka sebagai
lembaga peradilan tata negara, Mahkamah
Konstitusi dalam ketetapannya menyatakan
tidak berwenang mengadili permohonan
Pemohon.
“Sehingga permohonan Pemohon
untuk mengubah frasa “dua ratus lima
puluh rupiah” menjadi “dua juta lima
ratus ribu rupiah” yang tertera dalam
Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal
384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP tidak
termasuk kewenangan maupun kewajiban
Mahkamah Konstitusi,” urai Ketua MK
sekaligus pimpinan sidang Moh. Mahfud
MD, saat membacakan ketetapan Nomor
27/PUU-X/2012, di Ruang Sidang Pleno
MK, Rabu (20/6).
Dikatakan Mahfud lagi, ketetapan
tersebut diputus sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.
Perkara ini adalah dimohonkan oleh
Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan
Peradilan Pidana atau Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR), yang teregistrasi
pada tanggal 8 Maret 2012 dengan Nomor
27/PUU-X/2012 dan telah diperbaiki dan
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 11 April 2012.
Dalam permohonannya, mereka
mengujikan Pasal 1 Undang-Undang No
mor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa

Humas MK/Ganie

Salah satu perwakilan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, Anggara (kanan)
mendampingi kuasa hukumnya dalam sidang pendahuluan di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (20/6). Dia
mengujikan Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP.

Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang berbunyi “Kata-kata
‘vijf en twintig gulden’ dalam pasal-pasal
364, 373, 379, 384 clan 407 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana diubah
menjadi ‘dua ratus lima puluh rupiah”.
Seperti diberitakan, Pemohon me
nilai denda dua juta lima ratus ribu rupiah
tersebut layak untuk menggantikan denda
sebanyak dua ratus lima puluh rupiah yang
diatur sebelumnya.
“Menurut fakta sosiologis ke
beradaan Pasal 1 Perpu No. 16 Tahun 1960
sudah tidak lagi memberikan perlindungan
dan menjadi persoalan yang serius untuk

tindak pidana ringan. Jumlah tahanan
bertambah banyak karena perkara-perkata
tindak pidana ringan yang seharusnya
dapat diadili dengan ketentuan acara
cepat menjadi diadili dan diproses dengan
menggunakan ketentuan acara pidana
yang biasa,” tegas Wahyudi selaku Kuasa
Hukum Pemohon.
Oleh karena itu, dalam per
mohonannya, Pemohon meminta MK
menyatakan Pasal tersebut bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang frasa “dua
ratus lima puluh rupiah” sepanjang tidak
dimaknai sebagai “dua juta lima ratus ribu
rupiah”. (Shohibul Umam/mh)
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PUU Migas

Tiga Ahli Perminyakan dan Ekonomi Beri Keterangan

Humas MK/

Hasyim Muzadi (paling kiri) dan Din Syamsuddin selaku Pemohon dalam sidang PUU Migas dalam agenda
mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Rabu (6/6).

S

idang Pengujian Undang No.
22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Migas) yang
dimohonkan oleh Pimpinan
Pusat Muhammadiyah kembali digelar
untuk keempat kalinya, Rabu (6/6). Sidang
yang dipimpin langsung oleh Ketua Pleno
Hakim yang juga Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD
beragendakan mendengar keterangan ahli
dari Pemohon. Hadir tiga orang ahli yang
terkenal vokal dalam bidang ekonomi
perminyakan dan politik, yaitu Pengamat
Perminyakan Kurtubi, Pengamat Ekonomi
Politik Ihsanudin Noorsy, dan Mantan
Menko Perekonomian dan Industri
Kwik Kian Gie. Ketiganya sepakat UU
Migas telah merugikan negara sekaligus
melanggar UUD 1945.
Kurtubi yang mendapat kesempatan
pertama menyampaikan keterangannya
menyampaikan alasan-alasan mengapa
UU Migas merugikan negara dan
melanggar UUD 1945. Setidaknya,
Kurtubi memaparkan empat alasan utama
terkait pendapatnya mengenai UU Migas
yang merugikan negara.
“Ada empat alasan utama mengapa
UU Migas merugikan negara dan melanggar
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konstitusi, yaitu karena UU Migas telah
menghilangkan kedaulatan negara atas
Sumber Daya Migas yang ada di perut bumi
Indonesia dengan yang berkontrak adalah
pemerintah dengan perusahaan minyak,
karena UU Migas telah merugikan negara
secara finansial dimana migas bagian
negara yang berasal dari Kontraktor tidak
bisa dijual sendiri tetapi harus menunjuk
pihak ketiga, karena UU Migas memecah
struktur Perusahaan atau industri minyak
nasional yang terintegrasi atas usaha hulu
dan hilir yang terpecah (unbundling), dan
karena sistem pengelolaan cost recovery
diserahkan ke BP Migas yang didisain
dengan tanpa adanya Dewan Komisaris
dan itu merugikan negara,” papar Kurtubi
panjang lebar.
Dalam
uraiannnya,
Kurtubi
menjelaskan bahwa dalam ketentuan
UU Migas dinyatakan bahwa yang
menandatangani
kontrak
kerjasama
dengan kontraktor/perusahaan minyak
adalah pemerintah yang diwakili oleh BP
Migas. Dengan begitu, pola hubungan
antara pemerintah dengan kontraktor
sama dengan pola yang digunakan zaman
kolonial yang didasarkan atas Indische
Mijnwet1899. Saat itu Pemerintah

Kolonial Hindia Belanda berkontrak
dengan Perusahaan Tambang/Migas dan
kedudukannya menjadi sejajar antara
pemerintah dengan kontraktor.
“Pemerintah menjadi bagian dari
‘para pihak’ yang berkontrak sehingga
tidak bisa mengeksekusi UU atau regulasi
tanpa persetujuan kontraktor meski UU
atau regulasi tersebut untuk kepentingan
negara,” tegas Kurtubi.
Kongkretnya, lanjut Kurtubi, klausul
standar dalam Production Sharing Contract
(PSC) yang dapat menjamin kedaulatan
negara menjadi tidak berlaku atau tidak
bisa diterapkan karena pemerintah ikut
berkontrak. “Contohnya di dalam PSC
disebutkan bahwa cost recovery yang
dibayar ke investor berupa minyak
atau gas. Hal ini telah menyebabkan
pembayaran cost recovery menjadi sangat
tinggi padahal semestinya pemerintah bisa
membayar dengan uang sehingga cost
recoivery bisa ditekan. Tapi hal ini tidak
bisa dilakukan karena Pemerintah yang
berkontrak,” ungkap Kurtubi lebih detil.
Konspirasi Asing
Sedangkan Ichsanudin Noorsy
menekankan pada adanya dominasi
perusahaan asing yang menghambat
petumbuhan ekonomi nasional. Dominasi
perusahan asing itu semakin mencengkeram
dengan kontrak-kontrak karya yang
meraka buat dengan pemerintah.
“Kontrak-kontrak karya mereka
bisa disetarakan dengan konstitusi karena
itu kemudian sulit sekali pemerintah
melakukan renegosiasi,” ujar Noorsy.
Noorsy juga sempat mengaitkannya
dengan teori konspirasi bahwa UU Migas
dirancang oleh US Departement Energy.
Noorsy juga sempat menunjukkan
dokumen yang menjadi bukti bahwa ini
bahkan dibuktikan jika masyarakat
Kwik Kian Gie yang juga menjadi
ahli Pemohon dalam persidangan kali
ini mengatakan bahwa kebijakan dalam
menentukan harga BBM oleh pemerintah

telah mengakibatkan pelanggaran terhadap
konstitusi. Salah satu contoh kebijakan
yang dimaksud Kwik, yaitu kebijakan yang
menyatakan harga minyak mentah di pasar
internasional lebih tinggi dari harga minyak
mentah yang terkandung dalam bensin
premium sehingga pemerintah memberi
subsidi kepada rakyatnya. Sayangnya,
subsidi yang diartikan pemerintah adalah
berbentuk uang tunai, padahal pemerintah
tidak memilihi uang tunai dalam jumlah
besar sehingga APBN jebol.
Kwik juga mengatakan telah terjadi
indoktrinasi yang sangat sistemis oleh
kekuatan korporasi asing yang bertujuan
untuk mengeduk keuntungan sebesarbesarnya dari bumi Indonesia, terutama
pada sektor Migas.
“Secara ideologis, elit bangsa Indo
nesia telah berhasil di-brainwash sehingga
mereka tidak bisa berpikir lain kecuali
secara otomatis atau refleks, merasa sudah
seharusnya bahwa komponen minyak
mentah dalam BBM harus dinilai dengan
harga yang tertentu oleh mekanisme
pasar,” tukas Kwik sembari mengatakan
harga yang terbentuk di pasar internasional
melalui institusi New York American Tail
Excange yang terkenal dengan nama
Nine Makes tidak ada hubungannya
dengan harga pokok BBM yang minyak
mentahnya milik Indonesia sendiri.
Negara Harus Jadi Pengendali Migas
Sementara itu pada sidang kelima
Perkara No. 36/PUU-X/2012, hadir
K.H. Hasyim Muzadi dari NU selaku
Pemohon dalam sidang PUU Migas,
Selasa (19/6) siang. Dalam kesempatan
itu, Hasyim mengatakan kendali minyak
dan gas bumi harus ada pada negara dan
bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh
pemerintah Republik Indonesia.
“Kenyataannya, sekarang Indonesia
selalu diguncang oleh kenaikan harga
minyak dunia. Padahal kita punya minyak
sendiri. Hal ini disebabkan karena kita
menjual minyak mentah terlalu murah.
Kemudian kita membelinya dengan
harga mahal. Itu pun harus melalui
perantara-perantara,” kata Hasyim dalam
persidangan.
Oleh karenanya, lanjut Hasyim,
penyelesaian yang ditempuh harus dimulai
dari akarnya, yaitu bagaimana Indonesia
bisa mengelola minyaknya sendiri.

Sedangkan pihak asing dan internasional
haruslah sepenuhnya dalam kendali
Indonesia. Sehingga secara berangsur kita
akan mengontrol harga minyak dalam
negeri sembari memperluas zona-zona
pengeboran dan sumber-sumber minyak.
Dengan demikian maka pelan-pelan
bangsa ini akan terhindar dari malapetaka
sebagai akibat dari kenaikan harga minyak
dunia.
Namun, upaya ke arah itu rupanya
mengalami hambatan, terutama pada
aspek legalitas konstitusional. Hasyim
menuding UU Migas justru yang menjerat
kaki dan tangan kita sebagai bangsa
untuk mengelola hak kita sendiri yang
sebenarnya telah diamanatkan oleh UUD
1945. Hasyim berharap Mahkamah bisa
menerima permohonan para Pemohon
sehingga tiada lagi kendala konstitusional
yang berdaya menghambat hak negara atas
pengelolaan migas.
“Apabila hal-hal yang menjadi
hambatan baik pada tingkat yuridis formal
konstitusional seperti yang kita bicarakan
di sini, kemudian tidak ada kesadaran dari
anggota parlemen kita, sementara dari
eksekutif juga tidak ada political will untuk
menuju ke sana, maka saya khawatir
bangsa kita semakin hari akan semakin
berat bebannya. Dan seluruh energi dan
sumber alam kita menjadi penguasaan
orang lain, sementara kita bertengkar di
negeri sendiri,” pungkas mantan Ketua
Umum PBNU ini.
Anjuran Menggelikan
Persidangan kali kelima ini juga
mendengar keterangan ahli. Irman Putra
Sidin dalam kapasitasnya sebagai ahli yang
dihadirkan oleh para Pemohon, memulai
keterangannya dengan kisah faktual yang
dijumpainya sewaktu dalam perjalanan
menuju MK. Irman sempat memperhatikan
mobil dinas plat merah sedang mengantri
BBM nonsubsidi di sebuah SPBU.
“Pemandangan
ini
cukup
menggelikan karena tepat di jendela
belakang mobil ini dengan tegar dan
gagahnya tertulis bahwa mobil ini
mengkomsumsi
BBM
nonsubsidi.
Menggelikan lagi karena di satu sisi ada
anjuran untuk penghematan anggaran
sekaligus hemat energi, namun kendaraan
dinas
diharuskan
membeli
BBM
nonsubsidi yang pasti harganya jauh lebih

mahal daripada bahan bakar bersubsidi,”
kata Irman berkisah
Irman melanjutkan, Pemerintah
tidak bisa melarang rakyat golongan mana
pun untuk membeli produk yang murah
dan berkualitas baik. Seluruh kelas sosial
dijamin haknya oleh konstitusi untuk
menikmati bahan bakar dengan mutu yang
bagus dan harga yang terjangkau. Ia juga
mengutip putusan MK nomor 001, 021,
022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU
No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dan
putusan Nomor 002/PUU-I/2003 Pengujian
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
yang menurutnya telah meletakkan
kerangka konstitusional yang konkrit akan
sistem ekonomi konstitusional. Dalam
putusan tersebut, konsep frasa “dikuasai
negara”, haruslah diartikan mencakup
makna penguasaan oleh negara dalam
arti luas, yang bersumber dan berasal dari
konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas
segala sember kekayaan, bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya.
Termasuk pula di dalamnya
pengertian kepemilikan publik oleh
kolektivitas rakyat atas sumber-sumber
kekayaan dimaksud. Rakyat secara
kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945,
memberikan mandat kepada negara
untuk megadakan kebijakan, tindakan
pengurusan, pengaturan, pengelolaan,
pengawasan, untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Fungsi
pengurusan oleh negara dilakukan oleh
pemerintah dengan kewenangannya untuk
mengeluarkan dan mencabut fasilitas
perizinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi
pengaturan oleh negara dilakukan melalui
kewenangan legislasi oleh DPR dan
bersama dengan pemerintah, dan regulasi
oleh eksekutif.
“Fungsi pengelolaan dilakukan
oleh mekanisme pemilikan saham dan/
atau melalui keterlibatan langsung dalam
manajemen badan usaha milik negara
atau badan hukum milik negara sebagai
instrumen kelembagaan melalui makna
negara c.q. pemerintah mendayagunakan
penguasaanya atas sumber-sumber kekayaan
itu untuk digunakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat,” tegas Irman. (Yusti
Nurul Agustin/Nur Rosihin Ana/mh)
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PUU APBN

dan pembayaran pembelian tanah dan
bangunan pada wilayah di luar peta
area terdampak lainnya yang ditetapkan
melalui Peraturan Presiden.”
Sedangkan Pasal 23 Ayat (1) UUD
1945 sebagai batu uji berbunyi, “Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagai
wujud dari pengelolahan keuangan
Negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungjawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Wajib Pajak Tak Rela "Kasus
Lumpur Lapindo" Bebani APBN

Humas MK/Ganie

Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai Anwar Usman sedang mendengarkan pokok-pokok permohonan
Pemohon dalam sidang PUU APBN, Jumat (15/6).

S

ekelompok orang yang merasa
dirugikan dengan penggunaan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2012 dan APBN Perubahan
Tahun Anggaran 2012 untuk membiayai
ganti rugi korban lumpur Lapindo, Sidoarjo
mengajukan keberatan ke Mahkamah
Konstitusi (MK), Jumat (15/6). Pemohon
merasa haknya sebagai pembayar pajak
yang digunakan dalam pendanaan APBN
2012 dilanggar dan dirugikan. Pasalnya,
Pemohon menganggap tidak seharusnya
“uang
mereka”
digunakan
untuk
membiayai penyelesaian kasus lumpur
Lapindo yang notabene merupakan
kewajiban perusahaan swasta.
Permohonan para Pemohon tercatat
di Kepaniteraan MK bernomor 53/PUUX/2012, yaitu Perkara Pengujian UndangUndang (PUU) No. 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2012 dan Undang-Undang
No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 22 tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2012. Pemohon
yang mengajukan pengujian tersebut,
yaitu Letnan Jenderal Mar. (Purn) Suharto,
Dr. Tjuk Kasturi Sukiadi, dan Ali Azhar
Akbar. Ketiganya, kecuali Suharto hadir
dalam persidangan perdana ini didampingi
kuasa hukumnya, yaitu M.Taufik Budiman,
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Waluyo Rahayu, dan Hari Agus.
Kuasa Hukum Pemohon, M. Taufik
Budiman di hadapan Panel Hakim yang
diketuai Anwar Usman menjelaskan
pokok-pokok permohonan Pemohon.
Taufik mengatakan bahwa Pasal 18 huruf
(a) s/d (c) UU APBN-P Tahun Anggaran
2012 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1)
UUD 1945. Taufik kemudian menjabarkan
kaitan antara Pasal 18 UU APBN-P Tahun
Anggaran 2012 dengan Pasal 23 ayat (1)
UUD 1945 yang Pemohon anggap telah
bertentangan dan merugikan Pemohon.
Pasal 18 UU APBN-P Tahun
2012 berbunyi sebagai berikut, “Untuk
kelancaran
upaya
penanggulangan
Lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS) Tahun Anggaran 2012, dapat
digunakan untuk; Huruf (a) Pelunasan
pembayaran pembelian tanah dan
bangunan diluar peta area terdampak
pada tiga desa (Desa Besuki, Desa
Kedungcangkring, dan Desa Pajarakan)
Huruf (b) Bantuan kontrak rumah, bantuan
tunjangan biaya hidup, biaya evakuasi
serta pelunasan kekurangan pembayaran
pembelian tanah dan bangunan di luar
peta area terdampak pada sembilan rukun
tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan
Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan
Mindi) Huruf (c)Bantuan kontrak rumah,
bantuan tunjangan hidup, biaya evakuasi

Tanggung Jawab Lapindo Brantas Inc.
Lalu Taufik mengaitkan kedua pasal
tersebut dengan terjadinya kasus lumpur
Lapindo. “Kasus lumpur Lapindo adalah
semata-mata merupakan kesalahan dan/
atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak
Lapindo Brantas Incorporation dalam
melakukan kegiatan pengeboran minyak
dan gas bumi yang seharusnya dapat
dihindari bila Pihak Lapindo Brantas
Incorporation dalam melakukan kegiatan
pengeboran sesuai dengan standar
operasional prosedur yang baku di bidang
pengeboran minyak dan gas bumi,” ujar
Taufik.
Secara rinci taufik juga me
nyampaikan runutan awal terjadinya kasus
lumpur Lapindo. Ia pun menegaskan
bahwa kesalahan dan atau pelanggaran
dalam melakukan teknik pengeboran
pada kasus lumpur Lapindo di Porong
tersebut murni merupakan tanggung
jawab sepenuhnya dari pihak pelaksana
proses pengeboran tersebut, yaitu pihak
Lapindo Brantas Incorporation dan
bukannya menjad tanggung jawab pihak
lain, termasuk negara.
“Bahwa Lapindo Brantas adalah
merupakan suatu perusahaan yang
berbadan hukum yang merupakan
subjek hukum yang dapat dimintakan
pertanggungjawaban baik secara pidana
maupun perdata sehingga tidaklah dapat
dikatakan sebagai dari masyarakat dan
atau rakyat dalam pengertian kemakmuran
rakyat yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat
(1) UUD 1945,” tegas Taufik mewakili
Para Pemohon.
Di akhir keterangannya, Taufik
meminta agar seluruh materi muatan Pasal
18 UU APBN Tahun 2012 dibatalkan
karena bertentangan dengan konstitusi
dan dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Hal itu
dimaksudkan agar ada pengakuan jaminan
dan kepastian hukum mengenai pajakpajak yang dibayarkan oleh Pemohon
seperti seharusnya dimaksudkan untuk
kesejahteraan rakyat. (Yusti Nurul Agustin/
mh)

PUU APBN-P 2012

Objek Permohonan Sama, Uji Konstitusionalitas
Harga BBM Bisa Digabung

P

ermohonan uji formil dan
materiil Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2012 (UU APBN-P 2012)
yang diajukan Federasi Ikatan Buruh
Indonesia (FISBI) dan Konfederasi Serikat
Nasional (KSN), kembali disidangkan di
Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (11/6)
siang.
Persidangan kali kedua untuk Perkara
No. 45/PUU-X/2012 dan perkara 46/
PUU-X/2012 beragendakan pemeriksaan
perbaikan permohonan ini dilaksanakan
oleh Panel Hakim Konstitusi Harjono
(Ketua Panel), Ahmad Fadlil Sumadi
dan Muhammad Alim. Para Pemohon
mengujikan berlakunya UU APBN-P
2012 khususnya Pasal 7 ayat (6) huruf a,
yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah untuk melakukan penyesuaian
harga jual subsidi BBM kepada rakyat
sesuai dengan mekanisme pasar.
Andi Muhammad Asrun selaku
kuasa hukum Pemohon Perkara No. 45/
PUU-X/2012 menyampaikan perbaikan
permohonan menyangkut kedudukan
hukum Pemohon (legal standing). Asrun
menegaskan,
Permohonan
diajukan
Federasi Ikatan Buruh Indonesia (FISBI),
bukan perorangan. ”FISBI adalah badan
hukum privat,” kata Asrun.
Asrun juga menyatakan telah
melakukan elaborasi alasan permohonan
dan penjelasan mengenai uji formil.
“Kami telah menguraikan di dalam
permohonan ini persoalan uji formil, asasasas yang dilanggar, bahkan sampai pada
keyakinan bahwa ini tidak melalui proses
Prolegnas sebagaimana kita tahu, dan tidak
ada naskah akademik. Karena itu ketika
diadakan tawar-menawar berapa persen?
Apakah ya atau tidak? Itu kelihatannya
tidak ada kejelasan di situ. Makanya
kita ajukan uji formil,” terang Asrun.

Humas MK/Fitri Yuliana

Sejumlah Pemohon No. Perkara 45, 46/PUU-X/2012 yang mewakili Federasi Ikatan Buruh Indonesia (FISBI)
dan Konfederasi Serikat Nasional (KSN), tampak melakukan perbaikan permohonannya di Ruang Sidang Pleno
MK, Senin (11/6) siang.

Selanjutnya, Panel Hakim mengesahkan
alat bukti yang diajukan FISBI. FISBI
mengajukan sembilan alat bukti, bukti P-1
sampai P-9.
Sementara itu, Ahmad Daryoko
selaku Presiden Konfederasi Serikat
Nasional (KSN) di hadapan panel hakim
konstitusi juga mempertegas legal
standing Pemohon. Daryoko menegaskan,
uji materi UU APBN-P 2012 diajukan oleh
KSN.
“Permohonan uji materi Pasal 7
ayat (6) huruf a UU Nomor 4 Tahun 2012
tentang Perubahan atas UU Nomor 22
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara 2012 terhadap UUD
1945 ini diajukan oleh Konfederasi Serikat

Nasional selaku badan hukum serikat
buruh,” kata Daryoko.
Sebelum mengakhiri persidangan
Panel Hakim juga mengesahkan alat bukti
yang diajukan KSN, yaitu bukti P-1 sampai
P-3. Panel Hakim juga memberitahukan
bahwa uji materi UU APBN-P 2012 juga
diajukan oleh para Pemohon lainnya
dengan objek yang sama. Sehingga ada
kemungkinan perkara-perkara mengenai
uji materi UU APBN-P 2012 akan
digabung.
”Sidang berikutnya kemungkinan
besar akan dilaksanakan dengan gabungan
dengan perkara-perkara lain,” kata Ketua
Pleno Hakim Harjono. (Nur Rosihin Ana/
mh)
Juni 2012 KONSTITUSI
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PUU Tipikor

Pemerintah: Ancaman Pidana dalam UU
Tipikor Efek Jera Bagi Koruptor
Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkum HAM), Mualimin Abdi, sedang
menyampaikan opening statement Pemerintah atas
pengujian Undang-Undang No. 20/2001 tentang
Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang UU Tipikor
khususnya Pasal 2 ayat (1), di Ruang Sidang MK,
Kamis (7/6) siang.

P

emberantasan tindak pidana
korupsi sebagai kejahatan
luar
biasa
(extraordinary
crime) yang sudah merambah
berbagai lini dan level di negeri ini, akan
melemah jika Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan pengujian
konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Ancaman pidana penjara minimal
empat tahun bagi koruptor, justru menjadi
efek jera bagi koruptor.
Demikian opening statement Peme
rintah yang disampaikan oleh Direktur
Litigasi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi
Manusia
(Kemenkum
HAM),Mualimin Abdi, dalam persidangan
di Mahkamah Konstitusi, Kamis (7/6)
siang. Sidang Pleno Perkara No. 39/PUUX/2012 mengenai pengujian UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU Tipikor) Pasal 2 ayat (1), ini
diajukan oleh Herlina Koibur.
Herlina Koibur adalah terpidana
tindak pidana korupsi yang divonis
Pengadilan Negeri Biak berdasarkan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang
menyatakan: “Setiap orang yang secara
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Humas MK/Annisa Lestari

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
Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).”
Herlina lalu mengajukan banding
ke Pengadilan Tinggi Jayapura. Herlina
dijatuhi hukuman lebih ringan yaitu
pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar
200 juta. Alasan ancaman pidana 2 tahun
lebih ringan dikarenakan Herlina telah
ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kabupaten Supiori sebagai
pelaksana
kegiatan
pengembangan
produksi
perikanan,
pengembangan
budidaya teripang, pelatihan pengolahan
teripang dan peningkatan sumber daya
nelayan. Namun dalam perjalanan
pelaksanaan pekerjaan ini, Herlina tidak
dilibatkan secara langsung. Sedangkan
uang Rp.3 juta yang diterima Herlina
dari terdakwa lain, merupakan fee setelah
pekerjaan pengadaan speedboad selesai
dilaksanakan.

Di hadapan sidang yang dilaksana
kan oleh sembilan hakim konstitusi,
Mualimin Abdi menyatakan, ketentuan
pasal UU Tipikor yang diujikan Pemohon,
justru memberikan perlindungan dan
kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana
korupsi. Sebaliknya, Pemerintah melihat
adanya inkonsistensi Pemohon dalam
permohonannya, yaitu meminta Mahkamah
memberikan tafsiran konstitusional ber
syarat (conditionally constitutional) pada
ketentuan pasal yang diujikan.
“Namun di sisi lain, Pemohon
menginginkan agar norma yang dimaksud
adalah ditafsir secara kualitas dan
proporsional. Pemohon juga mengatakan
agar pasal yang dimohonkan itu dianggap
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,” lanjut Mualimin.
Menurut Pemerintah, kerugian yang
dialami Pemohon sebetulnya terkait dengan
masalah implementasi dari penerapan
norma UU Tipikor. Seharusnya yang
ditempuh Pemohon adalah melakukan
upaya hukum hingga tingkat Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK).
Sebelum mengakhiri persidangan,
Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh.
Mahfud MD menganggap cukup proses
persidangan uji materi UU Tipikor.
Mahkamah memberi kesempatan kepada
Pemohon dan Pemerintah untuk membuat
kesimpulan paling lambat tanggal 21
Juni 2012. Selanjutnya Mahkamah akan
menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim
(RPH) dan kemudian pengucapan putusan.
(Nur Rosihin Ana/mh)

PUU Pemilu

Konstitusionalitas
"Parliamentary Threshold" Diuji

Humas MK/Ganie

Sejumlah para Pemohon 51,52/PUU-X/2012, terlihat sedang menyampaikan permohonannya saat sidang
pendahuluan di MK, Kamis (14/6) siang. Para Pemohon mengajukan Pasal 208 UU No. 8/2012 tentang Pemilu.

A

mbang batas perolehan suara
3,5% dari jumlah suara sah
secara nasional (ambang batas
parlemen atau parliamentary
threshold/PT) yang maktub dalam
ketentuan Pasal 208 UU No. 8/2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD (UU Pemilu), mengundang
keberatan sejumlah parpol gurem, LSM,
dan perorangan warga. Merasa dirugikan,
mereka memohonkan uji materi UU
Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi permohonan, Mah
kamah menggelar sidang pendahuluan pada
Kamis (14/6) siang, untuk Perkara No. 51/
PUU-X/2012 dan No. 52/PUU-X/2012
yang digabung dalam satu persidangan.
Bertindak sebagai Pemohon No. 51/PUUX/2012 yaitu Perkumpulan untuk Pemilu
dan Demokrasi (Perludem), Yayasan
Soegeng Sarjadi, Yuda Kusumaningsih,
Wahyu Dinata, Lia Wulandari, Rahmi
Sosiawaty, Khoirunnisa Nur Agustyati,

Devi Darmawan, Yuristinus Oloan, dan
Adriana Venny Aryani. Para Pemohon
memberikan kuasa kepada Veri Junaidi
dkk.
Sedangkan Perkara No. 52/PUUX/2012 dimohonkan 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.
Daulat Rakyat
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.”
Kelompok
Pemohon
pertama
yaitu
Perludem
dkk
mengujikan
konstitusionalitas Pasal 208 UU Pemilu
sepanjang frasa ”...secara nasional...”.
Pemohon merasa dirugikan karena
keberadaan frasa tersebut Pemohon
berpotensi kehilangan kedaulatan pemilih
khususnya dalam pemberian suara di
tingkat provinsi, kabupaten/kota akibat
diberlakukannya ambang batas secara
nasional. Menurut Pemohon, ketentuan
tersebut bertentangan dengan Pasal 1
Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD
1945. “Suara Para Pemohon menjadi tidak
berarti akibat aturan yang diskriminatif
karena penentuan lembaga perwakilan di
tingkat daerah disamakan dengan tingkat
nasional,” kata Veri Junaidi.
Berlakunya PT tidak konsisten
dengan semangat ketentuan penetapan
calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
Penetapan dengan suara terbanyak
menghendaki dan menghargai kehendak
rakyat yang tergambar dari pilihan secara
langsung. Namun, berlakunya PT jelas
tidak mengindahkan daulat rakyat melalui
penetapan suara terbanyak, khususnya
terhadap anggota DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota. “Tentu tidak bisa
dinalar ketika penetapan calon anggota
DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus
didasarkan pada perolehan suara anggota
DPR di tingkat nasional,” lanjut Veri.
Memperkuat argumentasinya, Veri
memaparkan perolehan suara partai-partai
nonkursi di DPR yang meraup kursi cukup
signifikan di DPRD. Bahkan beberapa
partai nonkursi DPR mampu menembus 5
besar perolehan kursi di 9 daerah. Misalnya
PKNU di Jawa Timur, PNI Marhaenisme
di Bali, PBB di Nusa Tenggara Dan
Maluku Utara, PDS di Sulawesi Utara
dan Sulawesi Tengah, PNBKI di Sulawesi
Tenggara, Partai Patriot di Papua, dan
PDK di Papua Barat.
Juni 2012 KONSTITUSI
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Humas MK/Ganie

Kuasa hukum Pemohon 51/PUU-X/2012 Veri Junaidi (Kiri), sedang menyampaikan permohonannya saat sidang
perbaikan di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (28/6) siang.

Seperti Parpol Baru
Pemohon kelompok kedua (Perkara
No. 52/PUU-X/2012), yaitu PKNU dkk,
melalui kuasanya, Andi Muhammad
Asrun, menyatakan, 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”.  
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 oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Sebaliknya,
parpol peserta Pemilu 2009 yang tidak
memenuhi PT, tidak secara otomatis
ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014,
tetapi harus melalui persyaratan verifikasi
faktual oleh KPU, seperti halnya partai
baru yang dibentuk setelah tahun 2009.
Menurut Pemohon, ketentuan dalam
pasal-pasal yang diujikan, 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
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“Partai politik peserta pemilu pada
pemilu terakhir 2009 yang tidak memenuhi
ambang batas perolehan suara sah secara
nasional disamakan kedudukannya dengan
partai baru dalam hal kepesertaan pemilu
berikutnya,” kata Asrun.
Sejumlah Perbaikan Permohonan
Sidang lanjutan Perkara No. 51 dan
No. 52/PUU-X/2012 kembali digelar MK
pada Kamis (28/6) di Ruang Sidang MK.
Masing-masing kuasa hukum Pemohon
dalam Perkara No. 51/PUU-X/2012 dan
Perkara No. 52/PUU-X/2012 menyatakan
telah melakukan beberapa perbaikan
dalam permohonannya. “Kami sudah
melakukan beberapa perubahan sesuai
dengan masukan yang disampaikan oleh
Majelis Hakim,” ujar Veri Junaidi, kuasa
hukum Perkara No. 51 dalam sidang
Perbaikan Permohonan.
Menurut Veri, setidaknya pihaknya
telah melakukan perbaikan pada beberapa
hal. Pertama, perihal permohonan. Kedua,
pencantuman kuasa hukum. Dan ketiga,
terkait dengan batu uji. “Serta petitum atas
permohonan kami,” katanya.
Dalam
permohonannya,
Veri
mengungkapkan bahwa pihaknya meng
ajukan pengujian terhadap Pasal 208
sepanjang frasa “secara nasional”
dan Penjelasan Pasal 208 sepanjang
frasa “’jumlah suara sah secara nasional’
adalah hasil penghitungan untuk suara
DPR” sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
“Frasa dari pasal a quo sangat
mengganggu aktivitas para Pemohon yang
selama ini concern dengan isu demokrasi
di Indonesia sehingga telah merugikan
hak-hak Pemohon yang berperan
secara kelembagaan ingin mewujudkan
pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil
serta tercapainya hak pemilih melalui
pemilu,” papar Veri. Untuk diketahui,
Pemohon dalam perkara ini antara lain
ialah Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem) serta Yayasan
Soegeng Sarjadi.
Terkait batu uji, Veri mengungkap
kan bahwa pihaknya menguji ketentuan
tersebut dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22
Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (2) UndangUndang Dasar 1945. Sedangkan dalam
petitumnya, pihaknya meminta kepada
Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal
208 sepanjang frasa “suara nasional”,
adalah inkonstitusional sepanjang tidak
dibaca, partai politik peserta pemilu
harus memenuhi ambang batas perolehan
suara sekurang-kurangnya 3,5% dari
jumlah suara sah secara bertingkat di
tingkat nasional provinsi dan kabupaten/
kota untuk diikutkan dalam penentuan
perolehan kursi anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Sedangkan kuasa hukum Pemohon
Perkara No. 52, Jamaludin Karim,
mengungkapkan bahwa pihaknya sudah
menguraikan argumentasi terkait keterkaitan
antara open legal policy pembuat UU dengan
hak asasi yang termuat dalam Pasal 28
UUD 1945. “Menguraikan secara rasional
dan proporsional untuk memperkuat
permohonan,” ucapnya. Dalam per
mohonannya, selain menguji Pasal 208,
Pemohon dalam perkara ini juga menguji
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu
DPR, DPD, dan DPRD.
Selain itu, Jamaludin meminta
kepada Mahkamah untuk memprioritaskan
perkara yang sedang diajukannya.
“Karena, menurut informasi, KPU sudah
menjadwalkan tentang verifikasi terhadap
partai politik,” katanya beralasan.
Terhadap hal itu, Ketua Panel
Hakim Konstitusi Harjono memberikan
tanggapannya. Menurutnya, masalah
prioritas waktu akan dilihat sesuai
situasi dan kondisi persidangan. “Lihat
perkembangan, cepat tidaknya kita lihat di
sana (baca: sidang, red),” tegasnya. (Nur
Rosihin Ana/Dodi/mh).

PUU PPHI

Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Uji
Aturan Umur "Pensiun"
Kuasa Hukum R. Supramono (kedua dari kiri),
didampingi Pemohon Jono Sihono (kanan) sedang
membacakan dalil-dalil permohonan Pemohon
berkenaan dengan Pengujian UU Penyelesaian
Perselisihan Hubungann Industrial, di Ruang
Sidang Panel MK, Selasa (19/6).

Humas MK/Ganie

D

ua hakim pengadilan hubungan
industrial mengajukan Peng
ujian Undang-Undang (PUU)
No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (PPHI), Selasa (19/6). Hakim Ad
Hoc PHI pada Mahkamah Agung (MA),
Jono Sihono dan Hakim Ad Hoc PHI pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, M Sinufa
Zebua mengajukan uji materi atas Pasal 67
ayat (1) huruf d dan meminta syarat umur
“pensiun” mereka menjadi 65 dan 70
tahun dari yang sebelumnya disyaratkan
pada umur 62 dan 65 tahun.
Sidang pemeriksaan pendahuluan
untuk perkara yang teregistrasi dengan
nomor 56/PUU-X/2012 itu dipimpin
Hakim Konstitusi Harjono sebagai ketua
panel hakim yang juga didampingi Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva dan Ahmad
Fadlil Sumadi sebagai anggota panel
hakim. Sidang yang digelar di Ruang
Sidang Panel, Lantai 4, Gedung MK itu
dihadiri tiga kuasa hukum Pemohon dan
Jono Sihono selaku Prinsipal Pemohon.
Ketiga kuasa hukum yang mendampingi

Jono, yaitu R. Supramono, A. Muzaini,
dan M. Ikhwan.
Supramono dalam sidang kali ini
mendapat kesempatan untuk menjelaskan
pokok-pokok permohonan Pemohon. Ia
kemudian menjelaskan bahwa kliennya
menganggap telah dirugikan dengan
berlakunya Pasal 67 ayat (1) huruf d
UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.
Pasal tersebut berbunyi seperti berikut:
Pasal 67 (1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan
Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc
Hubungan Industrial pada Mahkamah
Agung diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya karena: d) telah berumur
62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim
Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan
Industrial dan telah berumur 67 (enam
puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc
pada Mahkamah Agung.
Pasal tersebut juga dianggap
Pemohon telah bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal
28I Ayat (2) UUD 1945.
“Menyatakan bahwa materi muatan
Pasal 67 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial pada frasa ‘hakim ad
hoc pengadilan hubungan industrial dan
hakim ad hoc hubungan industrial pada
Mahkamah Agung diberhentikan dengan
hormat dari jabatannya karena telah
berumur 62 tahun bagi hakim ad hoc pada
pengadilan hubungan industrial dan telah
berumur 67 tahun bagi hakim ad hoc pada
Mahkamah Agung’ bertentangan dengan
Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan
Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945’,” ujar Supramono membacakan
petitum permohonan pihaknya.
Dalam tuntutan atau petitum kedua,
Pemohon juga meminta bunyi frasa pada
Pasal 67 ayat (1) huruf d UU PPHI untuk
diubah. Awalnya, Pasal 67 ayat (1) huruf d
UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial menetapkan syarat “pensiun”
bagi hakim ad hoc PHI dan hakim ad
hoc PHI pada MA saat berumur 62 tahun
bagi hakim ad hoc pada PHI dan telah
berumur 67 tahun bagi hakim ad hoc
pada MA. Kemudian Pemohon meminta
syarat itu diubah dengan mengubah frasa
tersebut menjadi berbunyi, “hakim ad
hoc pengadilan hubungan industrial dan
hakim ad hoc hubungan industrial pada
Mahkamah Agung diberhentikan dengan
hormat dari jabatannya karena telah
berumur 65 tahun bagi hakim ad hoc pada
pengadilan industrial dan telah berumur 70
tahun bagi hakim ad hoc pada Mahkamah
Agung.” (Yusti Nurul Agustin/mh)
Juni 2012 KONSTITUSI
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PUU Praktik Kedokteran

DPR: Permohonan Tukang Gigi Tidak Berdasar

P

ermohonan tukang gigi yang
diwakili Hamdani Prayogo dalam
Pengujian
Undang-Undang
No. 29/2004 tentang Praktik
Kedokteran di Mahkamah Konstitusi,
dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) tidak memiliki dasar hukum yang
kuat. Dikarenakan, UU Praktik kedokteran
secara tegas sudah mengatur serangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh profesi
dokter dan profesi dokter gigi.
“Ketentuan yang diatur dalam Pasal
73 ayat (2), sama sekali tidak ditujukan
ke profesi lain, selain profesi dokter dan
dokter gigi,” urai Anggota DPR Sarifuddin
saat mewakili DPR dalam memberikan
keterangan pada sidang perkara No. 40/
PUU-X/2012, di Mahkamah Konstitusi,
Selasa (12/6) siang.
Pemohon dalam hal ini menguji Pasal
73 ayat (2) dan Pasal 78 UU tersebut. Pasal
73 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dilarang
menggunakan alat, metode atau cara lain
dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang menimbulkan kesan seolaholah yang bersangkutan adalah dokter atau
dokter gigi yang telah memiliki surat tanda
registrasi dan/atau surat izin praktik.”
Pasal 78 UU 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 Rp. 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).”
Selanjutnya,
Sarifuddin
juga
mengatakan bahwa Pemohon diharapkan
membaca kembali Pasal 73 ayat (3)
UU tersebut yang berbunyi “Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan
yang diberi kewenangan oleh peraturan
perundang-undangan. Pasalnya, dalam
ayat ini ada pengecualian bagi ayat
sebelumnya yakni ayat (1) dan (2).
“Sehingga dalil Pemohon yang
menyatakan Pasal 73 ayat (2) bersifat
multitafsir, menjadi tidak beralasan. Karena
jelas dalam Pasal 73 ayat (2) hanya ditujukan
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Anggota DPR Sarifuddin terlihat dalam foto sedang memberikan keterangan pada sidang
perkara No. 40/PUU-X/2012, di Mahkamah Konstitusi, Selasa (12/6) siang.

pada profesi dokter dan dokter gigi, kecuali
profesi lain yang diberikan kewenangan
berdasarkan
peraturan
perundanganundangan,” urai Sarifuddin di hadapan
Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin
oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki.
Oleh karena itu, DPR meyakini
pasal yang diujikan oleh tukang gigi sama
sekali tidak menghilangkan profesi lain
termasuk profesi tukang gigi. “Sehingga
dalil Pemohon tidak mempunyai dasar
pemikiran dan argumentasi hukum yang
kuat,” terangnya.
Hal sanada juga disampaikan
oleh Pemerintah yang diwakili oleh
Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang
Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Agus
purwadianto. Dalam penuturannya, Agus
mengatakan bahwa Pasal 73 ayat (2) dan
Pasal (78) UU Praktik Kedokteran pada
hakikatnya justru memberikan sebuah jaminan
kepastian hukum bagi penegakan pelayanan
kesehatan, karena melindungi masyarakat dari
praktik pelayanan yang tidak kompeten.
“Praktik
pelayanan
kesehatan
termasuk pelayanan kesehatan gigi hanya
diberikan kepada tenaga yang dimiliki
kompetensi dan kewanangan yang diakui
oleh peraturan perundang-undangan,” tutur
Staf Ahli Kementerian Kesehatan tersebut.
Menurut Pemerintah, pasal-pasal
tersebut dalam UU Praktik Kedokteran
juga memberikan perlindungan umum
kepada setiap orang dari praktik dokter/
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dokter gigi yang tidak mempunyai kualitas
dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. “Oleh karena itu pasal a quo
tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal
28D UUD 1945,” terang Agus.
Mahkamah dalam persidangan ini
juga mendengarkan keterangan saksi yang
dihadirkan oleh Pemohon. Salah satunya,
Dwi Waris Supriyono. Sebagai tukang
gigi, Dwi Waris telah menjalankan profesi
tukang gigi sejak tahun 1991. Sementara
dari profesi tukang gigi tersebut, dia sudah
bisa memberi nafkah keluarganya.
Namun dengan adanya Peraturan
Pemerintah yang baru, dia merasa terancam
akan keberadaannya dalam melaksanakan
profesi sebagai tukang gigi. “Kami sebagai
tukang gigi merasa terancam ketika ada
sosialisasi dari media melarang kami
sebaga tukang gigi,” terang Dwi Waris.
Seperti diberitakan sebelumnya,
Pemohon menyatakan bahwa pasal-pasal
tersebut tidak bisa memberi kepastian
hukum dan 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. “Oleh karena
itu pasal-pasal a quo bertentangan dengan
Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D UUD 1945.”
(Shohibul Umam/mh)

PUU Kehutanan

Ahli Pemohon: UU Kehutanan Menekan
Masyarakat Hukum Adat

S

idang Pengujian UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan
terhadap UUD 1945 digelar oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Selasa (5/6). Perkara yang teregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor 35/
PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara dan dua
kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yakni
Masyarakat Hukum Adat Kenegerian
Kuntu serta Masyarakat Adat Kesepuhan
Cisitu.
Dalam Sidang Pleno tersebut,
para Pemohon mengajukan beberapa
orang saksi dan ahli baik dari kesatuan
masyarakat
hukum
adat
maupun
Komnas HAM. Syafruddin Bahar yang
merupakan perwakilan dari Komnas
HAM mengemukakan adanya sublimasi
hak ulayat menjadi hak negara atas tanah.
Padahal, lanjut Syafruddin, dalam Pasal 33
UUD 1945 mengamanatkan agar negara
menggunakan sumber daya alam untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Tetapi, yang terjadi malah
pemerintah memberikan izin sebanyakbanyaknya bagi perusahaan besar. Komnas
HAM justru banyak menerima pengaduan
dari masyarakat ulayat. Jika masyarakat
melawan, pihak swasta akan meminta
perlindungan dari polisi, yang justru
menyerang dan menembaki rakyat. Oleh
karena itu, jika di tingkat atas tidak rapi,
maka mengorbankan hak rakyat. Kesalahan
UU harusnya diperbaiki saat amendemen.
Oleh karena itu, saat ini perlunya ada
koreksi, sekaranglah momennya,” papar
Syafruddin selaku Ahli Pemohon.
Syafruddin menjelaskan bahwa
Komnas HAM kerap kali menghadapi hal
yang aneh jika mendapat pengaduan dari
masyarakat hukum adat, yakni adanya UU
yang melindungi hak masyarakat hukum
adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya
justru menekan masyarakat hukum adat.
Dan, lanjut Syafruddin, UU 41/2009
termasuk UU yang menekan masyarakat
hukum adat tersebut.
“Masyarakat yang ingin menuntut
haknya justru menjadi pihak yang diserang.
Belum lagi masyarakat yang berlatar

pendidikan yang rendah selalu saja kalah
dalam pengadilan,” urainya.
Sementara itu, Pemohon juga
menghadirkan dua orang saksi dari
kesatuan masyarakat adat, yakni Kesatuan
Masyarakat Adat Bentian Kutai Timur
dan Kesatuan Masyarakat Adat Colol
Nusa Tenggara Timur. Lirin Colen Dingit
yang merupakan perwakilan Masyarakat
Adat Bentian, Kutai Timur menjelaskan
izin yang diturunkan pemerintah bagi
perusahaan-perusahaan besar merugikan
Masyarakat Adat Kampung Bentian.
“Konflik di Bentian Besar sudah
lama terjadi. Kehadiran perusahaan besar
ini telah menggusur 72 keluarga pemilik
tanah. Kegiatan hutan taman industri telah
membabat habis kegiatan transmigrasi.
Tak hanya itu, hutan juga dibabat
habis oleh perusahaan, sedangkan itu
merupakan penghasilan dari masyarakat
adat. Itu kebijakan yang tidak berpihak
dari masyarakat adat,” jelasnya.
Dalam pokok permohonannya, para
pemohon menguji normalitas Pasal 1 angka

6 sepanjang kata “negara”, Pasal 4 ayat (3)
sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, serta
tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional”, 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 dan diakui
keberadaannya”, dan ayat (4) , serta Pasal
67 ayat (1) sepanjang frasa “sepanjang
menurut kenyatannya masih ada dan
diakui keberadaanya”, ayat (2), dan ayat
(3) sepanjang frasa “dan ayat (2)”, UU
No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Para pemohon berdalil, ketentuan
tersebut telah menyebabkan Pemohon
I dan Pemohon II kehilangan wilayah
hutan adatnya juga menimbulkan masalah
lain sebagai masalah ikutannya, yaitu
kehilangan sumber penghasilan dan
sumber penghidupan, serta terancam
pemidanaan baik Pemohon I dan Pemohon
II sendiri maupun bagi anggota kesatuan
masyarakat hukum adatnya.

Ahli menjelaskan keterangan terkait pengujian materi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Selasa (5/6) di Ruang Sidang MK.
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RUANG SIDANG
Melindungi
Hak
Konstitusional
Masyarakat Hukum Adat
Sidang perkara Pengujian UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan yang dimohonkan oleh
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan
Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu digelar
hari ini, Kamis (14/6) di Ruang Sidang
Pleno, Lantai 2 Gedung MK. Sidang
kali ini beragendakan mendengarkan
keterangan saksi-saksi Pemohon, ahli
Pemohon, dan ahli dari Pemerintah. Dalam
keterangannya, ahli dari Pemerintah
mengatakan pasal-pasal yang diajukan
Pemohon untuk diuji justru bertujuan
untuk melindungi Pemohon.
Ahli Pemerintah yang menyatakan
hal demikian, yaitu Guru Besar pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(FHUI) Satya Arinanto. “Pasal-pasal
yang dimohonkan untuk diuji oleh
Pemohon tidak benar bila dikatakan
bertentangan dengan UUD 1945. Justru
pasal-pasal yang dimohonkan Pemohon
untuk diuji bertujuan untuk melindungi
dan menguatkan hak-hak konstitusional
masyarakat hukum adat, termasuk
Pemohon,” ujar Satya.
Dalam
penjelasannya,
Satya
mengatakan pasal-pasal yang dimohonkan
untuk diuji oleh Pemohon justru sudah
sesuai dengan semangat perubahan kedua
UUD 1945 pada Bab Pemerintahan
Daerah, khususnya yang menyangkut
masyarakat hukum adat. Ia menjabarkan
pada perubahan kedua UUD 1945,
khususnya pada Bab Pemerintahan Daerah
tadinya hanya terdapat satu pasal tentang
Pemerintahan Daerah, yaitu pada Pasal
18 UUD 1945. Setelah perubahan kedua,
terdapat tiga pasal yang menyangkut
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Pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 18,
Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945.
“Perubahan dalam bab ini (Bab
Pemerintahan Daerah, red) maupun pada
bab lain merupakan satu pendekatan baru
dalam mengelola negara. Di satu pihak
ditegaskan bentuk negara NKRI, tapi di
sisi lain juga ditampung kemajemukan
bangsa sesuai Bineka Tunggal Ika.
Pencantuman
tentang
pemerintahan
daerah dalam perubahan UUD 1945 ini
dilatarbelakangi oleh kehendak untuk
menampung semangat otonomi daerah
dalam memperjuangkan kesejahteraan
masyarakat daerah, termasuk masyarakat
hukum adat,” papar Satya mengenai
perubahan dalam UUD 1945 yang justru
bertujuan melindungi masyarakat hukum
adat, termasuk Pemohon.
Sedangkan ahli dari Pemohon,
I NYoman Nurjaya, Guru Besar pada
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
(FHUB) menyampaikan keterangan terkait
pembangunan hukum nasional dalam
kaitannya dengan fakta kemajemukan
hukum di Indonesia. Selain itu, Nurjaya
juga menjelaskan mengenai pengakuan
dan penghormatan terhadap hak-hak
masyarakat hukum adat dalam kaitannya
dengan akses penguasaan dan pemanfaatan
sumber daya alam.
Memulai penjelasannya, Nurjaya
mengatakan UUD 1945 secara eksplisit
telah memberikan pengakuan dan
penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat, beserta hak-hak
tradisionalnya yang diuraikan dalam Pasal
28I ayat (3) UUD 1945 mengenai identitas
dan hak masyarakat tradisional yang harus
dihormati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban.
Berdasar hal itulah kemudian
pembangunan nasional harus diarahkan

sesuai ideologi konstitusi negara yang
bertujuan
menyejahterakan
rakyat,
melindungi segenap bangsa, dan seluruh
tumpah daerah Indonesia. Selain itu,
pembangunan nasional juga harus
berwawasan lingkungan, eco development,
dan sustainable national development.
Sayangnya,
pembangunan
nasional
Indonesia sampai saat ini diarahkan untuk
mencapai economic growth development.
Artinya,
pembangunan
nasional
diorientasikan untuk mengejar target
pertumbuhan ekonomi dan orientasinya
eksploitasi.
Politik pembangunan nasional
yang seperti itu kemudian menimbulkan
pembangunan hukum yang mengabaikan,
memarjinalisasi,
dan
menggusur
keberadaan masyarakat adat dan hakhak tradisionalnya. Konkretnya, pasalpasal yang dimohonkan Pemohon untuk
diuji materil telah membuat hutan adat
tidak diakui sebagai satu entitas hukum
yang sama dan setara atau sejajar status
hukumnya dengan hutan negara dan hutan
hak.
“Kami sebenarnya sejak tahun
1999 bersama-sama dengan teman-teman
LSM yang bergerak di bidang lingkungan
hidup seperti Yayasan Telapak, Elsam,
Walhi, FKKM, dan lain-lain juga
memperjuangkan untuk memasukan ketika
mengawal pembahasan rancangan undangundang yang sekarang menjadi UndangUndang Kehutanan. Kami berusaha untuk
memasukan satu entitas hukum dalam
pasal yang berkaitan dengan status hutan,
hutan berdasarkan statusnya, jadi tidak
hanya hutan negara dan hutan hak tapi
juga ditambah dengan hutan komunal
adat,” jelas Nurjaya panjang lebar. (Lulu
Anjarsari/Yusti Nurul Agustin/mh)

PUU Pengadaan Tanah

Menyoal Pengadaan Tanah
bagi Kepentingan Umum
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Edi Hamonangan Gurning terlihat sedang menyebutkan pasal-pasal yang ingin diujikan dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan, Senin (11/5). Dalam perkara No. 50/PUU-X/2012 ini, salah satu yang diujikan
adalah Pasal 2 huruf g UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bertentangan dengan UUD 1945.

S

idang perdana terhadap perkara
Pengujian
Undang-Undang
(PUU) No. 2 Tahun 2012
tentang
Pengadaan
Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum digelar awal minggu ini, Senin
(11/5). Perkara No. 50/PUU-X/2012 ini
dimohonkan oleh Indonesian Human
Rights Committee for Social Justice
(IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI),
Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)
dkk. Empat kuasa hukum Pemohon hadir
memaparkan pokok-pokok permohonan
Pemohon, yaitu Edi Harmon Gurning,
Janses E Silaho, Benny Dikty Sinaga,
Anton Febrianto, dan Priadi.
Kuasa hukum Pemohon, Edi
Hamonangan
Gurning
membuka
penjelasannya dengan menyebutkan
pasal-pasal yang diajukan untuk diuji.
Pasal-pasal tersebut, yaitu Pasal 2 huruf
g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14,
Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan

Pasal 40 dan Pasal 42. Kesemua pasal
yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon
tersebut dianggap bertentangan dengan
UUD 1945.
Edi
mengatakan,
pihaknya
menganggap ada beberapa pasal dalam
UU No. 2 tahun 2012 yang bertentangan
dengan pasal-pasal dalam UUD 1945.
Pasal-pasal yang diujikan Pemohon
dianggap bertentangan dengan Pasal Pasal
33 Ayat (3), Pasal 28, Pasal 28G Ayat (1),
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H
Ayat (1), Pasal 28H Ayat (4), Pasal 33 Ayat
(3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (1),
dan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
Kuasa hukum Pemohon, Janses
kemudian menyampaikan pokok-pokok
permohonan dari pihaknya. Dalam Pasal 9
ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan
pengadaan tanah untuk kepentingan
umum harus memerhatikan keseimbangan
antara kepentingan pembangunan dan
kepentingan masyarakat. Namun, lanjut

Janses, definisi kepentingan pembangunan
dan kepentingan masyarakat dalam Pasal
9 ayat (1) UU Pengadaan Tanah itu tidak
secara jelas dan tegas dijelaskan.
“Yang
menjadi
permasalahan
dan pertanyaan kami, Yang Mulia,
bagaimanakah
suatu
norma
bisa
diseimbangkan apabila objeknya itu,
pengertiannya semua tidak jelas, Yang
Mulia? Artinya, di saat tiga kepentingan
tadi, kepentingan masyarakat, kepentingan
pembangunan, dan kepentingan perorangan
itu saling tumpang-tindih, mana yang
harus diprioritaskan,Yang Mulia?” ujar
Janses di hadapan panel hakim yang
diketuai Muhammad Alim serta Harjono
dan Ahmad Fadlil Sumadi selaku anggota
panel hakim.
Sedangkan di dalam Pasal 10 UU
No. 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa tanah
yang digunakan untuk kepentingan umum
digunakan untuk pembangunan antara lain
jalan tol dan pelabuhan. Namun, Pemohon
mencatat bahwa jalan tol itu tidaklah
relevan dijadikan untuk kepentingan
umum karena tidak bisa diakses oleh
semua pihak.
“Yang Mulia, dari yang menjadi
fakta di lapangan bahwa sekarang itu
jalan tol sudah profit money oriented.
Pada Pasal 10 ayat (d) juga disebutkan
ada definisi yang menjadi kepentingan
umum itu adalah pelabuhan. Namun kami
beranggapan bahwa pelabuhan bisa jadi
menjadi kepentingan itu bisa diakses semua
orang. Tapi, fakta yang kami dapatkan di
lapangan, banyak pelabuhan-pelabuhan
hanya dipakai untuk kepentingan bisnis,
artinya tidak ada akses dari masyarakat
untuk mendapatkan itu,” papar Janses.
Kuasa Hukum Pemohon lainnya,
Benny
Dikty
Sinaga
kemudian
membacakan
petitum
permohonan
Pemohon. Petitum Pemohon meminta
pasal-pasal yang diajukan untuk diuji
dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 dan dinyatakan tidak mempunyai
kekuataan hukum yang mengikat dengan
segala akibat hukumnya. (Yusti Nurul
Agustin/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Pembentukan Kabupaten Lingga

Ahli Pemohon Tegaskan Pulau Berhala
Wilayah Provinsi Jambi
Zumi Zola Zulkifli (kiri) selaku Bupati Tanjung Jabung
Timur dan Pemohon dalam perkara 32/PUU-X/2012
ini tampak memperhatikan penjelasan dari kuasa
hukumnya, di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis
(28/6) siang.

ada bantuan dari Kepulauan Riau, maka
masyarakat Jambi tidak kebagian.
Kondisi
tersebut,
akhirnya
berdampak buruk terhadap masyarakat
setempat.
“Mempersulit
pelayanan
administrasi
pemerintahan
dan
pembangunan di Pulau Berhala,” papar
Sofyan.

P

ersoalan Pulau Berhala, bukanlah
masalah perebutan wilayah
antara Pemerintah Provinsi
Jambi
dengan
Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau, melainkan
persoalan mempertahankan wilayah.
Sebab, berdasarkan fakta sejarah dan
beberapa literatur, Pulau Berhala termasuk
wilayah Provinsi Jambi.
Demikian dinyatakan oleh Ahli yang
dihadirkan oleh Pemohon Junaidi T. Noor
dalam sidang Pembuktian Perkara No.
32/PUU-X/2012, Rabu (13/6) di Ruang
Sidang Pleno MK. “Tidak hanya dari
segi wilayah, tapi juga sosial, kultural,
dan sejarah sangat erat kaitannya dengan
Jambi,” katanya.
Bukti lainnya, lanjut dia, di Pulau
Berhala terdapat makam leluhur raja-raja
Jambi. “Gugusan Pulau Berhala termasuk
Karesidenan Jambi,” tegas Junaidi.
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Selain itu, M. Ali Jaindra, saksi
Pemohon, mengungkapkan bahwa pada
2002, seluruh penduduk Pulau Berhala
memiliki Kartu Tanda Penduduk dan
Kartu Keluarga Jambi. “Pemerintah Jambi
juga telah memberikan bantuan berupa
pembangunan rumah, bantuan untuk
nelayan, dan Sembako,” jelasnya. Bahkan,
menurutnya, beberapa bangunan publik
juga telah dibangun oleh Pemerintah
Jambi.
Adapun saksi Pemohon lainnya,
Sofyan Ali menambahkan, berdasarkan
pengamatannya memang benar terdapat
dua kelompok penduduk di Pulau
Berhala. Ada kelompok penduduk Jambi
adapula kelompok penduduk Kepulauan
Riau. “Kawasannya secara riil terpisah,”
ujarnya. Saksi Saparudin menimpali, jika
ada bantuan dari Jambi maka seluruh
penduduk mendapatkannya. Namun, jika

Bukan Persoalan Konstitusionalitas
Pada kesempatan tersebut, hadir
pula ahli dari Pihak Terkait. Mereka
adalah H.A.S Natabaya dan M. Guntur
Hamzah. Natabaya berpendapat, apa yang
dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara
ini bukanlah persoalan konstitusionlitas.
“Tidak ada kaitannya sama sekali,”
tegasnya. Oleh karena itu, menurutnya
Pemohon
tidak
memiliki
legal
standing dalam perkara ini.
Di samping itu, sebenarnya persoalan
Pulau Berhala ini juga telah diputuskan
oleh Mahkamah Agung. Pada intinya,
putusan MA tersebut telah membatalkan
Permendagri No. 44/2011 tentang
Wilayah Administrasi Pulau Berhala.
Konsekuensinya, Pulau Berhala menjadi
termasuk bagian wilayah Kepulauan Riau.
“Maka selesailah perkara ini,” imbuhnya.
Guntur Hamzah pun membenarkan
hal itu. Menurutnya, secara historis,
sosiologis, dan faktual Pulau Berhala
memang berdekatan dengan Kabupaten
Lingga yang merupakan bagian dari Prov.
Kepulauan Riau. “Persoalan sesungguhnya
terletak pada persoalan legalitas. Terdapat
konflik norma yang saling bersinggungan,”
ungkapnya.

Selain itu, Pihak Terkait juga
telah menghadirkan dua saksi, yakni
Nurhayati dan Juniardi. Menurut mereka,
beberapa pembangunan fasilitas publik di
Pulau Berhala selama ini dibangun oleh
Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan
Riau. Dan, mereka pun diangkat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah
Kab. Lingga.
Pemohon Prinsipal dalam perkara
pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Lingga Provinsi Kepulauan Riau ini
diantaranya adalah Gubernur Jambi Hasan
Basri Agus dan Bupati Tanjung Jabung
Timur Zumi Zola Zulkifli.
Tahap Pemeriksaan Akhir
Perkara
mengenai
sengketa
kuasa Pulau Berhala, memasuki tahap
pemeriksaan akhir di persidangan MK,
Kamis (28/6) Siang. Mahkamah pada
10 Juli 2012 mendatang akan menggelar
sidang pengucapan putusan perkara No.32/
PUU-X/2012 mengenai pengujian Pasal 5
ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Lingga
Provinsi Kepulauan Riau. Uji materi
UU tersebut intinya mempersoalkan
keberadaan Pulau Berhala.
Pada persidangan dengan agenda
mendengar Keterangan saksi/ahli dari
Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait,
Mahkamah mendengar keterangan saksi
fakta yang dihadirkan oleh Pemerintah
Kabupaten Lingga (Pihak Terkait II).
A. Anhar Khalid, mantan Ketua DPRD
Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri),
mengawali keterangannya di hadapan
pleno Hakim Konstitusi, menyatakan,
pada 2001, Khalid bersama beberapa
Anggota DPRD Kab. Kepri, Provinsi Riau,
mengadakan kunjungan kerja (Kunker) ke
Kecamatan Dabo Singkep.
“Dalam kunjungan kerja tersebut,
kami disambut warga penduduk Pulau
Berhala yang pada waktu itu hanya
berjumlah 14 kepala keluarga (KK), yang
berasal dari Singkep dan Lingga,” kata
Khalid.
Saat sesi diskusi, warga masyarakat
Pulau
Berhala
menyampaikan
permohonan
agar
Pemkab
Kepri
membantu kesejahteraan hidup warga,

seperti mendirikan bangunan sekolah
dasar, pemukiman 14 KK, pos kesehatan,
pos keamanan, sarana air bersih, tempat
ibadah, sarana/prasarana penangkapan
ikan, dermana, dan lain sebagainya.
Permohonan warga masyarakat Pulau
Berhala tersebut telah ditindaklanjuti oleh
Pemkab Kepri pada tahun anggaran 20012002.
“Pada waktu kunjungan kerja DPRD
Kabupaten Kepulauan Riau tahun 2001
tersebut, sama sekali tidak ada bantuan
dan pembangunan apapun oleh Pemerintah
Provinsi Jambi bagi masyarakat Pulau
Berhala. Menurut keterangan warga
penduduk, memang ada warga Provinsi
Jambi yang berkunjung ke Pulau Berhala
untuk berekreasi,” terang Khalid.
Saksi fakta berikutnya Erhani Erham.
Menurut penuturan Edward Arfa, Kuasa
Hukum Pemkab Lingga, Erhani adalah
pensiunan Kantor Pertanahan Kab. Kepri.
Menurut Kuasa yang menurut penuturan
yang pernah melakukan pengukuran tanah
dalam upaya penerbitan 7 sertifikat tanah
warga di Pulau Berhala.
“Semasa saya bertugas sebagai
petugas ukur di Kantor Pertahanan
Kabupaten Kepulauan Riau pada tahun
2001, saya telah melakukan pengukuran
beberapa lokasi di Pulau Berhala yang
dimohonkan warga untuk penerbitan
buku tanah (sertifikat hak milik),” kata
Erhani. Memperkuat keterangan, Erhani
selanjutnya menyerahkan bukti lampirkan
fotokopi sertifikat hak milik tersebut.
Saksi fakta lainnya, Supriyadi,
Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan
Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah 12 Tanjung Pinang, memaparkan
peta mengenai batas wilayah Tanjung
Jabung Timur dengan Pulau Berhala,
Pulau Singkep, dan sekitarnya, dinyatakan
tegas dibatasi dengan Selat Berhala. Saksi
fakta Andi Askar, mantan Kepala Operasi
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai
Tanjung Uban tahun 1980-1982. Wilayah
operasi Andi meliputi Selat Malaka, Selat
Singapura, Laut Cina Selatan, Anambas,
Natuna, perairan Kalbar, laut Bangka,
Selat Berhala, Lingga bagian selatan,
Bintan, Tanjung Batu Kundur, dan Tanjung
Balai Karimun. “Fakta bahwa pengelolaan
administrasi Kepulauan Riau atas Pulau

Berhala telah berlangsung sejak lama
secara terus-menerus sampai dewasa ini,”
terang Andi.
Persidangan Pleno kali ini juga
mendengar keterangan Sumaryo Joyo
Sumarto yang didaulat sebagai ahli
oleh Pemohon. Dosen Fakultas Tehnik
Universitas Gadjah Mada ini menerangkan
tentang peta yang merupakan keahliannya.
Fungsi peta, kata Sumaryo, menunjukkan
posisi di muka bumi, menentukan ukuran
dan bentuk objek. Ukuran, misalnya luas,
panjang, dan sebagainya. Sedangkan
bentuk, misalnya Pulau Sulawesi itu
bentuknya seperti huruf K. Padahal kalau
kita pergi ke Sulawesi, kita tidak melihat
huruf K, tapi bisa melihat hanya melalui
peta.
Persoalannya, bagaimana hubungan
antara peta dengan batas wilayah.
Mengenai hal ini, Sumaryo mengemukakan
teori Stephen B. Jones tahun 1945, bahwa
proses terjadinya batas wilayah meliputi
empat tahapan.
“Yang pertama alokasi, alokasi
wilayah. Kemudian delimitasi atau
sepadan dengan kata penetapan di dalam
bahasa Indonesia. Kemudian demarkasi
atau sepadan dengan kata penegasan.
Kemudian manajemen,” kata Sumaryo
sembari menambahkan, alokasi hakikatnya
merupakan proses keputusan politik untuk
mengalokasi wilayah. Penetapan atau
delimitasi adalah memilih letak garis batas.
Kemudian mendefinisikan titik dan garis
batas di peta. Penegasan yaitu memasang
tanda batas di lapangan.
Menurut Sumaryo kualitas akurasi
peta pada lampiran UU Nomor 31 Tahun
2003 tidak memenuhi syarat sebagai peta
hasil delimitasi. Pasal 5 ayat (1) merupakan
tahap pertama delimitasi memilih letak
garis batas, hanya saja belum didefinisikan
area selat dan laut.
“Berikutnya Pasal 5 ayat (2)
merupakan kegiatan mendefinisikan letak
batas wilayah di daerah yang dibentuk,
hanya saja dalam pendefinisian letak
batas secara pasti belum dilakukan pada
peta yang kualitasnya baik serta belum
ditentukan juga kordinat titik batasnya,”
tandas Sumaryo. (Dodi/Nur Rosihin Ana/
mh)
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PUU Lalu Lintas

Saipul Jamil Nilai "Kelalaian" Multitafsir

M

obil yang dikendarai artis
Saipul Jamil dan keluarga
mengalami kecelakaan di ruas
jalan tol Cipularang pada 3
September 2012 lalu. Musibah kecelakaan
lalu lintas tersebut menyebabkan isteri
Saipul, Virginia Anggraeni, meninggal
dunia. Sudah jatuh tertimpa tangga, pada 5
April 2012, Kejaksaan Negeri Purwakarta
mendakwa Saipul dengan Pasal 310 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Saipul merasa diperlakukan tidak
adil karena didakwa dengan ketentuan
Pasal 310 UU LLAJ khususnya pada
frasa “kelalaiannya” dan “orang lain”.
Melalui kuasanya hukumnya, Saipul
menyatakan UU LLAJ tidak tidak
memberikan
penjelasan
mengenai
arti frasa “kelalaiannya”, sehingga
menyebabkan multitafsir. “Hal demikian
dapat merugikan Pemohon karena tidak
tidak ada kepastian hukum mengenai
definisi frasa ‘kelalaiannya’.”
Demikian dikatakan Rio Berto
Pranamulya Sidauruk, kuasa hukum
Saipul Jamil, dalam persidangan di
Mahkamah Konstitusi, Jumat (22/6) pagi.
Sidang Perkara Nomor 57/PUU-X/2012
ihwal pengujian Pasal 310 UU LLAJ yang
diajukan oleh Saipul Jamil, beragendakan
pemeriksaan pendahuluan.
Pasal 310 ayat (1): “Setiap orang
yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
yang karena kelalaiannya mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
Ayat (2): “Setiap orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor
yang karena kelalaiannya mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban
luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/
atau barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah).”
Ayat (3): “Setiap orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor
yang karena kelalaiannya mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban
luka berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana
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Sejumlah kuasa hukum Saipul Jamil selaku Pemohon, menjelaskan permohoannya dihadapan
Majelis Hakim Konstitusi, Jum’at (22/6) pagi. Uji materi yang terigistrasi di MK dengan perkara
Nomor 57/PUU-X/2012 adalah Pasal 310 UU LLAJ.

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).”
Ayat (4): “Dalam hal kecelakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal
dunia, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah).
Menurut Rio Berto Pranamulya
Sidauruk, frasa “kelalaiannya” sepatutnya
didefinisikan secara pasti. Seseorang dalam
keadaan seperti apa dan bagaimana dikatakan
telah melakukan kelalaian. Misalnya keadaan
seseorang yang mengonsumsi zat-zat adiktif,
minuman beralkohol, narkotika, baik berupa
tanaman maupun bukan tanaman yang
mengakibatkan hilang atau berkurangnya
kesadaran.
“Pemohon sebelum terjadinya
musibah kecelakaan lalu lintas pada
tanggal 3 September 2011 tersebut, sama
sekali tidak mengkonsumsi zat-zat adiktif,
minuman beralkohol, narkotika yang
mengakibatkan hilang atau berkurangnya
kesadaran,” kata Rio mendalilkan.
Bukan “Orang Lain”
Melanjutkan dalil Rio, kuasa hukum
Saipul lainnya, Ihwansyah A. Udoyo,
menyatakan, frasa “orang lain” dalam
Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ juga tidak
terdapat penjelasan resmi mengenai siapa
saja yang dimaksud dengan “orang lain”.

Ihwan pun menukil definisi perkawinan
dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Suatu
perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami-istri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.”
Berdasarkan
definisi
hukum
tentang perkawinan tersebut, suami-istri
merupakan satu kesatuan hukum yang
didasarkan pada ikatan lahir-batin antara
seorang pria dengan seorang wanita.
Sementara korban meninggal dunia dalam
musibah kecelakaan lalu lintas pada
tanggal 3 September 2011 adalah Virginia
Anggraeni, yang merupakan istri Saipul
Jamil. Sehingga menurut Ihwan, sangat
tidak tepat apabila Kejaksaan Negeri
Purwakarta mendakwa Saipul Jamil
dengan menggunakan Pasal 310 ayat (4)
UU LLAJ yang di dalamnya terdapat frasa
“orang lain”.
Berdasarkan dalil tersebut, di
hadapan Panel Hakim Konstitusi Anwar
Usman (Ketua Panel), Acmad Sodiki
dan Harjono, Saipul Jamil melalui
kuasa hukumnya meminta Mahkamah
menyatakan Pasal 310 UU LLAJ
sepanjang frasa “kelalaiannya” dan “orang
lain” bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. (Nur Rosihin Ana/mh)

PUU KUP

Pemerintah: Tak Ada Peluang Tafsir Lain
Fuad Rahmany perwakilan dari Pemerintah
hadir dan tampak menjelaskan ketarangannya
dalam persidangan pengujian UU Nomor
28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(UU Perpajakan), di MK pada Rabu (6/6).

S

idang lanjutan terhadap pengujian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (UU KUP) kembali
digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Rabu (6/6). PT Hutahaean yang diwakili
oleh Harangan Wilmar Hutahaean tercatat
menjadi Pemohon Perkara Nomor 30/
PUU-X/2012 tersebut.
Pemerintah
dalam
sidang
beragendakan pemeriksaan saksi dan
ahli, dengan diwakili oleh Dirjen Pajak
Fuad Rahmany mempertanyakan hak
konstitusional Pemohon yang dirugikan
atas berlakunya Pasal 25 ayat (9) dan
Pasal 27 ayat (5) huruf d UU Perpajakan.
Menurut Fuad, UU KUP mempunyai
posisi strategis dalam hak dan kewajiban
perpajakan dan menjadi ketentuan umum
peraturan bagi hak dan kewajiban pajak di
negara ini.

Humas MK/GANIE

“UU KUP menjadi induk peraturan
bagi peraturan hak dan kewajiban di
bidang perpajakan. UU KUP mengalami
perubahan didasarkan pada keadilan,
peningkatan pelayanan pada wajib pajak,
menimbulkan kepastian hukum, dan
peningkatan kepatuhan sukarela bagi wajib
pajak yang pada akhirnya meningkatkan
pendapatan negara dari sektor perpajakan.
Oleh karena itu UU tersebut sudah diatur
secara jelas dan tegas serta tidak memberi
peluang penafsiran lain,” urainya di
hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang
diketuai oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki.
Menurut Fuad, pengaturan sanksi
dalam suatu UU merupakan suatu cara dari
pembuat UU untuk memaksa agar normanorma yang terdapat dalam UU tersebut
dapat dipatuhi oleh masyarakat. Demikian
pula halnya dalam ketentuan tersebut yang
diujikan oleh Pemohon.

“Tidak dapat dimaknai secara
sendiri-sendiri atau terpisah, namun harus
dimaknai secara utuh,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Pemohon
mengajukan saksi di antaranya Ali Kadir.
Dalam keterangannya, Ali mengungkapkan
berkaitan pengajuan banding dalam
pengadilan pajak justru mempersulit para
wajib pajak.
“Syarat yang dicantumkan justru
mengalami perubahan. Dan dengan
perubahan tersebut jadi bersifat formal,
yang mempunyai konsekuensi hukum
apabila tidak dapat dipenuhi, maka tidak
termasuk surat keberatan,” paparnya.
Dalam
sidang
pendahuluan,
Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya
Andris Basril, mengungkapkan Pemohon
adalah wajib pajak yang terperiksa oleh
fiscus dan telah menerima Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
Badan pada Tahun 2008, yang merasa
dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas
berlakunya ketentuan Pasal 25 ayat (9)
dan Pasal 27 ayat (5) huruf d UU KUP.
Pemohon merasa hak konstitusional
nya yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1),
Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (2)
UUD 1945 terlanggar dengan berlakunya
pasal-pasal a quo. Pemohon adalah wajib
pajak yang terperiksa oleh fiscus dan telah
menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar
Pajak Penghasilan Badan. (Lulu Anjarsari/
mh)
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Pengujian UU Jabatan Notaris

Pemohon Persoalkan Persetujuan
Majelis Pengawas Daerah
Kuasa Hukum Pemohon
Tomson Situmeang (No. 49/
PUU-X/2012), memberikan
keterangan kepada wartawan
seusai persidangan pengujian
UU tentang Jabatan Notaris di
MK, Jumat (8/6).

Humas MK/GANIE

K

ant
Kamal
mengajukan
Pengujian Undang-Undang
(PUU) No. 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris,
Jumat (8/6). Sidang perkara bernomor
49/PUU-X/2012 yang diketuai Hamdan
Zoelva selaku Ketua Panel Hakim
Konstitusi itu beragendakan pemeriksaan
pendahuluan. Pada sidang kali ini pokokpokok permohonan dipaparkan langsung
oleh kuasa hukum Pemohon, Thomson
Situmeang.
Memulai paparan pokok-pokok
permohonannya, Tomson mengatakan
ia merasa sangat dirugikan dengan
diberlakukannya UU Jabatan Notaris,
terutama akibat diberlakukannya Pasal 66
ayat (1) UU Jabatan Notaris. “Pemohon
merasa dengan berlakunya pasal ini,
sepanjang yang menyatakan dengan
persetujuan Majelis Pengawas Daerah,”
ujar Tomson.
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Thomson
melanjutkan
bahwa
ia pernah membuat laporan polisi di
Kepolisian Republik Indonesia tentang
memasukkan keterangan palsu ke dalam
akta otentik. Namun dalam proses
pembuatan laporan yang berlanjut ke proses
pemeriksaan, setelah penyidik melakukan
pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan
bukti surat, dan pemeriksaan notaris yang
membuat akta otentik tersebut kerugian
baru dirasakan Tomson. Pasalnya, dalam
proses pemeriksaan itu penyidik sesuai
dengan Pasal 66 ayat (1) tersebut bersama
dengan penuntut umum ataupun Hakim
berwenang memanggil notaris dengan
persetujuan Majelis Pangawas Daerah.
“Tetapi, setelah penyidik meminta
persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah
tidak memberikan persetujuan untuk
memeriksa notaris tersebut dan setelahnya
tidak lagi ada upaya hukum. Sehingga
informasi yang terakhir kami dapatkan,

mulai dari SP2P bahwa penyidik kesulitan
menghadirkan notaris ini untuk diperiksa
sebagai saksi ataupun mungkin dapat
ditingkatkan menjadi tersangka karena
tidak mendapat persetujuan Majelis
Pengawas Daerah dan setelahnya memang
tidak bisa dilakukan upaya apapun,”
jelas Tomson mengenai kerugian yang
dideritanya.
Karena tidak mendapat persetujuan
Majelis Pengawas Daerah penyidik
menghentikan penyidikannya sehingga
merugikan hak konstitusional Pemohon.
Karena dengan dihentikan penyidik
tersebut, Thomson yang merasa seharusnya
masih menjabat selaku direktur sebuah
perseroan akan kehilangan haknya dengan
adanya akta otentik tersebut. “ Pasal 66
ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya
frasa atau kalimat ‘dengan persetujuan
Majelis Pengawas Daerah’, kami anggap

bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia,” tutup
Tomson diakhir penjelasannya terkait
pokok-pokok permohoan Pemohon.
Nasihat Hakim
Sudah menjadi kewajiban panel
hakim pada persidangan pendahuluan
di MK untuk memberikan saran kepada
Pemohon tentang hal-hal apa yang
perlu diperbaiki. Namun, meski diberi
kewajiban seperti itu, panel hakim tidak
bisa memaksa Pemohon untuk mengikuti
semua saran dari panel hakim.
Ahmad Fadlil Sumadi menyarankan
Pemohon
untuk
mengeksplorasi
argumen-argumen
yang
menurut
Pemohon seharusnya tidak ada izin
dari atau rekomendasi dari organisasi.
“Apa argumen Saudara tidak perlunya
rekomendasi dari organisasi? Ini terlalu
minim argumentasinya. Dan sekiranya ada,
Saudara masih fokus pada kepentingan
klien Saudara. Tapi, dalil Saudara yang
menyatakan bahwa kendala ini adalah
kendala konstitusional itu argumentasinya
masih bertumpu pada hak klien Saudara
yang melapor, belum sampai pada
penguraian
mengenai
argumentasi
tentang ndak perlunya rekomendasi itu,”
saran Fadlil.
Hamdan juga menyatakan hal
serupa dengan Fadlil bahwa Pemohon
perlu mempertajam kembali substansi
dan alasan-alasan permohonan Pemohon.
“Walaupun di sini sudah diuraikan secara
umum, tapi yang terpenting adalah dalam
persoalan di MK ini adalah di mana
pertentangan pasal itu dengan Pasal
dalam Undang Undang Dasar? Di situlah
uraiannya. Dalam kaitan ini, kepentingan
konstitusional yang mana yang harus lebih
dahulu dilindungi, ya?’ jelas Hamdan yang
juga menanyakan hal-hal substansi yang
kurang di dalam permohonan Pemohon.
Persetujuan MPD Tidak Relevan
Dalam sidang berikutnya, kuasa
hukum Pemohon Tomson Situmeang
menjelaskan bahwa pengujian Pasal 66
ayat (1) UU No. 30/2004 tentang Jabatan
Notaris, perlu persetujuan Majelis Pengawas
Daerah (MPD) untuk kepentingan proses
peradilan tidak diperlukan atau tidak
begitu relavan dalam proses peradilan.

Kuasa Hukum Pemohon, sedang memaparkan perbaikan permohonan dihadapan
Majelis Hakim Konstitusi, di Ruang Sidang Panel Gedung MK, Jumat (22/6).

Demikian disampaikannya dalam sidang
perbaikan perkara Nomor 49/PUU-X/2012
di Mahkamah Konstitusi, Jumat (22/6).
Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat
(1) UU a quo, “Untuk kepentingan
proses peradilan, penyidik, penuntut
umum, atau hakim dengan persetujuan
Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/
atau surat-surat yang dilekatkan pada
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan b. memanggil
Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan
yang berkaitan dengan akta yang
dibuatnya atau Protokol Notaris yang
berada dalam penyimpanan Notaris.”
Menurut Tomson, perkembangan
hukum di Indonesia membuat akta notaris
sebagai suatu bukti yang sifatnya mutlak.
Pasalnya, akta autentik atau akta notaris
dibutuhkan saat pembuktian dalam proses
hukum dilakukan. “Sehingga kalau dalam
akta notaris ada indikasi tindak pidana,
maka menurut kami notaris yang membuat
itu harus mempertanggungjawabkan,” ujar
Tomson, saat mewakili Pemohon Kant
Kamal dipersidangan.
Sementara berkenaan dengan proses
penegakan hukum berkenaan dengan
pemanggilan atau pemeriksaan notaris
yang ada dalam pasal tersebut, menurut
Pemohon, tidak terlalu ada urgensinya
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apabila harus dengan persetujuan
Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas
Notaris, tetapi cukup melalui organisasi
atau majelis pengawas dari notaris
itu sendiri. Hal demikian seperti yang
terjadi dalam profesi pengacara, yakni
pemanggilan pengacara hanya dilakukan
melalui organisasi pengacara tersebut.
Disamping menyempurnakan alasan
permohonan, Pemohon juga menjelaskan
perbaikan yang lain. Menurut Tomson,
frasa atau kalimat “dengan persetujuan
Majelis
Pengawas
Daerah”
yang
diungkapkan dalam sidang pertama telah
diperbaiki menjadi “sepanjang frase
atau kalimat dengan persetujuan Majelis
Pengawas Daerah.”
Dalam sidang sebelumya, Pemohon
telah menjelaskan bahwa ia merasa
sangat dirugikan dengan diberlakukannya
UU Jabatan Notaris, terutama akibat
diberlakukannya Pasal 66 ayat (1) UU
Jabatan Notaris. “Pemohon merasa
dirugikan dengan berlakunya pasal ini,
sepanjang yang menyatakan dengan
persetujuan Majelis Pengawas Daerah,”
ujar Tomson. “Oleh karena itu, kami
anggap (Pasal a quo) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia.” (Yusti Nurul Agustin/Shohibul
Umam/mh)
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PHPU Kab. Maluku Tengah

MK Perintahkan Penghitungan Suara Ulang
Beberapa TPS

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya
memutuskan
perkara PHPU Kabupaten
Maluku Tengah - Perkara
No. 38/PHPU.D-X/2012 - mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian.
Demikian diputuskan Majelis Hakim MK
dalam sidang pembacaan putusan yang
berlangsung Selasa (26/6) sore di Ruang
Sidang Pleno MK.
“Amar
putusan,
sebelum
menjatuhkan putusan akhir, mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian,”
ungkap Ketua Pleno Mahfud MD
didampingi para hakim konstitusi lainnya.
Mahkamah juga memutuskan untuk
menangguhkan berlakunya Keputusan KPU
Kabupaten Maluku Tengah No.07/Kpts/
KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Maluku Tengah 2012 untuk
Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah No. 08/Kpts/
KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode
2012-2017, tanggal 30 Mei 2012.
“Memerintahkan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
Tengah untuk melakukan penghitungan
surat suara ulang pada TPS 1, TPS 2, TPS
3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS
12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai,”
tegas Majelis Hakim.
Berdasarkan keterangan saksisaksi dan bukti-bukti yang meyakinkan,
Mahkamah
menemukan
bahwa
ketidakpastian atas surat suara yang
sah dan tidak sah pada dalil Pemohon
terbukti terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3,
TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS
12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai,
seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara
Barat, dan seluruh TPS di Kecamatan
Teon Nila Serua, baik yang terjadi
karena keterlambatan Surat Edaran
Termohon mengenai surat suara tembus
sebelah, maupun yang terjadi karena
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Salah satu Pihak Terkait PHPU Kab, Maluku Tengah terlihat lesu usai mendengarkan hasil putusan No. 38/
PHPU.D-X/2012 di MK, Selasa (26/6) sore. Dalam putusannya, MK mengabulkan Permohonan Pemohon
untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Beberapa TPS dalam Pemilukada Kab. Maluku Tengah.

adanya pencoblosan tidak dengan alat
yang telah disediakan.
Mahkamah
menilai,
jumlah
surat keseluruhan suara sah dan surat
suara tidak sah dari wilayah-wilayah
pemilihan tersebut di atas mempunyai
arti yang signifikan dalam penentuan
hasil perolehan suara para pasangan calon
peserta Pemilukada Kabupaten Maluku
Tengah. Sehingga demi perlindungan atas
hak konstitusional pemilih maupun para
kandidat peserta Pemilukada, diperlukan
kepastian atas hasil perolehan suara yang
benar dan sah bagi para pasangan calon.
Selain itu, dalam putusannya,
Mahkamah memerintahkan seluruh TPS di
Kecamatan Seram Utara Barat dan seluruh
TPS di Kecamatan Teon Nila Serua, dengan
menerapkan Surat Edaran Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor

79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 tanggal
23 Mei 2012 dan berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku.
Mahkamah juga memerintahkan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Tengah,
serta Badan Pengawas Pemilihan
Umum untuk mengawasi pelaksanaan
penghitungan suara ulang tersebut sesuai
kewenangannya.
“Melaporkan kepada Mahkamah
hasil penghitungan surat suara ulang
tersebut selambat lambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah putusan ini dibacakan.
Menolak permohonan Pemohon untuk
selain dan selebihnya,” demikian
diputuskan Majelis Hakim. (Nano Tresna
Arfana/mh)

PHPU Kab. Aceh Tengah

Objek Permohonan Keliru,
Permohonan Tidak Diterima
Para Pemohon PHPU Kab. Aceh Tengah sedang
mendengarkan dengan seksama putusan
Mahkamah, di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa
(12/6). Perkara ini, Mahkamah memutuskan
permohonan pemohon tidak dapat diterima.

P

ermohonan Pemohon PHPU
Kabupaten
Aceh
Tengah
Tahun 2012 - Perkara No.
37/PHPU.D-X/2012 - tidak
dapat diterima. Demikian diputuskan
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang
pembacaan putusan yang berlangsung
Selasa (12/6) sore di Ruang Sidang Pleno
MK. Para Pemohon terdiri atas Pasangan
Calon No. Urut 7 Iklil Ilyas LeubeMuhammad Ridwan, Pasangan Calon
No. Urut 11 Mahreje Wahab-Nasri Lisma
dan Pasangan Calon No. Urut 5 Muslim
Ibrahim-Azzama.
Mahkamah
mempertimbangkan,
Berita
Acara
Rekapitulasi
Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Bupati Dan Wakil Bupati di Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Tengah, tanpa nomor (tertanggal 15
Mei 2012) inilah yang harus menjadi
objek permohonan para Pemohon karena
Termohon (Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah) tidak membuat
Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Humas MK/GANIE

Bupati dan Wakil Bupati di Komisi
Independen Pemilihan.
Namun,
menurut
Mahkamah,
objek permohonan para Pemohon keliru.
Karena yang dimohonkan oleh para
Pemohon adalah Berita Acara No. 33/
BA/V/2012 tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Aceh Tengah oleh KIP
Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 15 Mei
2012 dan Keputusan Komisi Independen
Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/
kpts/KIP-AT-001.434492/2012
tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil
Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Umum
Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun
2012 tertanggal 15 Mei 2012.
Bahwa
berdasarkan
seluruh
uraian pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah, permohonan para Pemohon
tidak memenuhi syarat permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (2) UU No. 32/2004 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU 12/2008,
Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat

(1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun
2010.
Menimbang bahwa secara formal
permohonan para Pemohon, dalam hal
ini objek permohonan, tidak memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (2) UU No. 32/2004 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU No.
12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan KPU No. 16/2010.
“Oleh karena itu, permohonan para
Pemohon salah objek,” tegas Majelis
Hakim.
Selanjutnya, oleh karena objek
permohonan para Pemohon keliru, maka
eksepsi Termohon yang mengemukakan
objek permohonan para Pemohon salah
beralasan menurut hukum. Oleh karena
itu, eksepsi Termohon lainnya, begitu
pula kedudukan hukum para Pemohon,
tenggang waktu pengajuan permohonan
dan pokok permohonan tidak perlu
dipertimbangkan.
Berdasarkan penilaian atas fakta
dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo;
Eksepsi Termohon beralasan hukum; Objek
permohonan para Pemohon keliru; Eksepsi
Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
Kedudukan hukum (legal standing) para
Pemohon, tenggang waktu pengajuan
permohonan dan pokok permohonan
Pemohon tidak dipertimbangkan.
“Amar putusan menyatakan,
permohonan para Pemohon tidak dapat
diterima,” demikian disampaikan Ketua
Pleno merangkap Anggota, Achmad
Sodiki, didampingi para hakim konstitusi
lainnya. (Nano Tresna Arfana/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Gayo Lues

Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya
memutuskan
perkara PHPU Kabupaten
Gayo Lues 2012 -Perkara
No. 36/PHPU.D-X/2012 - tidak dapat
diterima. Demikian diputuskan Majelis
Hakim Konstitusi dalam sidang pembacaan
putusan, Senin (4/6) siang di Ruang Sidang
Pleno MK.
“Amar putusan menyatakan,
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima,” tegas Ketua Pleno Mahfud MD
didampingi oleh para hakim konstitusi
lainnya.
Mahkamah berpendapat, meskipun
Pemohon telah melakukan perbaikan
permohonannya, tetapi Pemohon tetap
mempermasalahkan Keputusan Komisi
Independen Kabupaten Gayo Lues No.
270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
Terpilih Hasil Pemilu Bupati/Wakil
Bupati Gayo Lues 2012, tertanggal 3
Mei 2012   juncto Berita Acara Komisi
Independen Kabupaten Gayo Lues
No. 270/0504/2012 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
Terpilih Pemilu Bupati/Wakil Bupati Di
Kabupaten Gayo Lues 2012, tertanggal 3
Mei 2012.
“Dengan demikian, bukan terhadap
Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/
Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten.
Demikian disampaikan Majelis Hakim,”
jelas Majelis Hakim.
Menurut Mahkamah, dengan merujuk
ketentuan Pasal 4 PMK No. 15/2008
yang menyatakan, Objek perselisihan
Pemilukada adalah hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon ...,
maka dalam perkara   a quo yang menjadi
objek permohonan seharusnya adalah
Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/
Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Gayo
Lues oleh Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten.

40

KONSTITUSI Juni 2012

Humas MK/Yogi Dj

Sejumlah pihak PHPU Kab. Gayo Lues terlihat hadir di Ruang Sidang Panel MK, dan selanjutnya
mereka mengikuti dengan seksama sidang pembuktian jarak jauh yang dilakukan oleh MK melalui Video
Conference (Vicon) di Unsyiah Banda Aceh, Selasa, (29/5/2012).

Kemudian mengenai objek sengketa
dalam Pemilukada, Mahkamah dalam
Putusan No. 23/PHPU.D-VIII/2010,
tanggal 3 Juni 2010, Putusan No. 29/
PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010,
Putusan No. 43/PHPU.D-VIII/2010,
tanggal 7 Juli 2010, Putusan No. 49/
PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010,
Putusan No. 60/PHPU.D-VIII/2010,
tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan No.
74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli
2010, telah menyatakan objek sengketa
Pemilukada adalah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum tentang penetapan
hasil perolehan suara, bukan penetapan
pasangan calon terpilih.
Mahkamah membenarkan, dalam
persidangan bukan hanya mengadili hasil
penghitungan perolehan suara atau angkaangka, melainkan juga mengadili proses
pelaksanaan yang kemudian menghasilkan
angka atau hasil perolehan suara masing-

masing pasangan calon. Tetapi yang
menjadi objek sengketa tetaplah harus
berbentuk “keputusan” Komisi Pemilihan
Umum atau Komisi Independen Pemilihan
tentang hasil perolehan suara.
Berdasarkan
seluruh
uraian
pertimbangan di atas, Mahkamah
berpendapat, permohonan Pemohon
tidak memenuhi syarat permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (2) UU No. 32/2004 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU No.
12/2008 dan Pasal 4 PMK No. 15/2008.
Mahkamah berpendapat, oleh karena
objek permohonan Pemohon keliru, maka
eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut
hukum. Oleh karena itu eksepsi Termohon
lainnya, begitu pula kedudukan hukum
Pemohon, tenggang waktu pengajuan
permohonan dan pokok permohonan tidak
dipertimbangkan. (Nano Tresna Arfana/
mh)

PHPU Kab. Puncak Jaya

Saksi Termohon dan Pihak Terkait Nyatakan
Pemilihan di Distrik Mewoluk Berjalan Baik

S

idang
lanjutan
perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Puncak Jaya, Papua kembali
digelar, Kamis (28/6). Sidang kali ini masih
beragendakan mendengar keterangan dari
para saksi. Sepuluh orang saksi Termohon
dan sembilan saksi Pihak Terkait mendapat
kesempatan menyampaikan keterangannya
di hadapan panel hakim, Achmad Sodiki
(Ketua), Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota),
dan Harjono (Anggota).
Saksi Termohon yang menjabat
sebagai Ketua PPD Distrik Mewoluk,
Martinus Wonda mendapat kesempatan
pertama menyampaikan keterangannya
terkait proses Pemilukada di Kab. Puncak
Jaya. Martinus menyampaikan halhal positif telah terjadi selama proses
Pemilukada. Contohnya, ia mengatakan
proses pemilihan di tingkat Distrik
Mewoluk pada tanggal 28 Juni 2012
berhasil dilaksanakan dengan baik. Ia
mengatakan pemungutan di Distrik
Mewoluk dilakukan dengan sistim noken
dan perwakilan. “Kami sudah tanam kayu
di ujung sampai ujung lapangan terbang
sesuai dengan nama masing-masing
kampung jadi kalau perwakilan kampung
datang langsung ke sana. Jadi pemungutan
suara diwakilkan dari masing-masing
kampung oleh perwakilan kampung,”
jelas Martinus.
Saksi Termohon
selanjutnya,
Deiman Wonda yang juga Anggota PPD
Distrik Mewoluk mengungkapkan bahwa
pihak Pemohon mencoba menyogok
PPD dengan uang 300 juta rupiah. “Tim
sukses pihak nomor tiga, Agus Kogoya
dan Yakob Enumbi, bernama Teruya
memberikan uang 300 juta. Waktu itu
kami mau membuat berita acara lalu
Teruya datang membawa uang dan

bilang ‘Kamu terima uang ini supaya
kamu bagi kami’. Tapi uang itu tidak
kami terima, kami keluar lewat jendela,”
ujar Deiman seperti yang diterjemahkan
penerjemah tersumpah.
Staf Sekretariat KPU Kab. Puncak
Jaya yang juga menjadi saksi Termohon,
Tunggul Adhi Atmoko menyampaikan
keterangan di hadapan panel hakim terkait
pelaksanaan semua tahapan Pemilukada
di Puncak Jaya. Tunggul mengklaim
semua proses pemberitahuan tahapan
sudah berjalan sesuai aturan dari proses
verifikasi untuk pasangan Pedis EnumbiWeinus Kogoya. “Sebelum PTUN saya
sudah memberikan pemberitahuan tertulis
kepada Enumbi tentang pemberitahuan
atas kelengkapan administrasi yang sudah
lengkap. Saat itu diterima langsung oleh
Weinus Kogoya. Lalu setelah PTUN
sesuai perintah atasan saya, saya membuat
surat klarifikasi kepengurusan PKDI,”

jelas Tunggul mengenai semua tahapan
pemberitahuan yang sudah ia lakukan.
Saksi-saksi Pihak Terkait juga
mengatakan proses pemungutan suara
berjalan lancar di Distrik Mewoluk. Saksi
Pihak Terkait yang juga tim sukses pasangan
No. urut 2, Ote Wanimbo mengatakan
proses pemungutan suara sudah berjalan
dengan baik pada tanggal 28 Mei 2012. Ote
juga membenarkan ada enam tiang yang
digunakan untuk mengumpulkan suara
bagi masing-masing pasangan calon. “Yang
menang di Distrik Mewoluk benar pasangan
nomor urut 2,” ujarnya.
Hal senada juga dinyatakan Marius
Murib, saksi Pihak Terkait yang menjabat
sebagai saksi tim sukses pasangan no. urut
2 di Distrik Mewoluk. “Ya sama seperti
yang dikatakan Ote,” ujarnya singkat
membenarkan pernyataan saksi pihak
terkait sebelumnya. (Yusti Nurul Agustin/
mh)

Para saksi dari Termohon dan Pihak Terkait Jaya hadir, dan memberikan kesaksian dalam sengketa
Pemilukada Kab. Aceh Tengah, di Ruang Sidang Panel MK, Kamis (28/6).
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Buton

Saksi Pihak Terkait Uraikan Dualisme di Tubuh PPRN
Sejumlah saksi dari masing-masing pihak tampak
hadir untuk memberikan kesaksiannya dalam
sengketa Pemilukada Kab. Buton, pada Senin (18/6)
di Ruang Sidang Pleno MK.

S

etelah perselisihan panjang
mengenai
dualisme
dalam
tubuh Partai Peduli Rakyat
Nasional (PPRN) yang berimbas
pada pemungutan suara ulang (PSU) di
Kabupaten Buton, akhirnya Amelia Ahmad
Yani angkat suara. Amelia memberikan
kesaksiannya ketika menjadi saksi Pihak
Terkait pada sidang lanjutan sengketa hasil
PSU Kabupaten Buton pada Senin (18/6)
di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam keterangannya, Amelia
mengemukakan pihak PPRN dari
kubu D.L. Sitorus yang melengserkan
kepemimpinannya melalui kasasi MA.
Padahal, lanjut Amelia, berdasarkan Surat
Keputusan Menhukham tertanggal 1
November 2010, Musyawarah Nasional
yang ia pimpin dinyatakan sah.
“Munas awalnya terjadi karena
adanya perselisihan D.L. Sitorus dengan
beberapa pihak. Oleh karena itu DPC
dan DPW Provinsi mendesak saya untuk
mengadakan munas. Ketika munas
berlangsung, pihak DLSitorus mengganggu
di ruang sidang. Kemudian hasil munas
saya bawa ke Menhukham, namun Sabar
Sitorus menekan saya. Menhukham pun
meminta saya untuk mengajukan gugatan

42

KONSTITUSI Juni 2012

Humas MK/GANIE

ke pengadilan negeri. Saya menggugat
Menhukham, putusan Munas itu legal dan
disahkan menteri,” urainya di hadapan
Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai
oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.
Menurut Amelia, sebenarnya DL
Sitorus sudah menyetujui hasil munas
Hasil munas tersebut menegaskan PPRN
di bawah kepemimpinannya sah sebagai
parpol berbadan hukum yang menghasilkan
munas. “Tetapi, DL Sitorus mengajukan
gugatan melalui PTUN yang meminta
penundaan SK saya, namun gugatan tidak
terima pada 3 Maret. Kemudian, pihak DL
Sitorus mengajukan kasasi. Sebenarnya
ada dua putusan MA dan yang diputuskan
pada 8 Maret mengenai sikap diam, bukan
mengenai hasil munas. Terhadap putusan
tersebut, saya sudah mengirimkan surat
kepada menhukham yang baru sebanyak 8
kali, tapi didiamkan. Kemudian keluar SK
fotokopi tentang PPRN, tapi di halaman 4
untuk Nasdem dan mereka mengadakan
munas sendiri pada 19 Maret,” paparnya.
Pada persidangan tersebut, para
pemohon mengajukan saksi. Salah satu
saksi di antaranya Sekcam Kecamatan
Mawasangka Tengah La Tuka. La Tuka
mengungkapkan
adanya
kampanye

terselubung oleh Gubernur Sulawesi
Tenggara Nur Alam untuk memenangkan
pasangan Umar - Bakry. “Pada 10 Mei
2012, yakni 9 hari menjelang PSU, ada
kunjungan kerja Gubernur Sultra dari
radiogram. Dalam acara hiburan yang
dilakukan oleh Pengurus PAN, diisi
dengan kegiatan dibawakan oleh pengurus
PAN. Untuk melihat kekompakan rakyat
Buton, gubernur memberikan sambutan
dan berpidato. Pidato yang saya dengar,
(Gubernur menyatakan) Buton butuh
perubahan. Menekankan PNS ikut
bersama gubernur, berpegang erat pada
gubernur, dan mengajak masyarakat dalam
PSU untuk memilih bupati yang menurut
perintah gubernur. Sebelum diakhiri, diisi
dengan hiburan dangdut oleh artis ibukota.
Si artis menanyakan kepada masyarakat,
mau pilih siapa, masyarakat spontan ‘Pilih
Umar - Bakry’ dan gubernur memberikan
uang sebanyak Rp 200 ribu,” terangnya.
Ketika ditanya oleh Akil mengenai
perolehan suara Umar – Bakry di
Kecamatan Mawasangka Tengah, La
Tuka mengungkapkan adanya kenaikan
signifikan suara Umar – Bakry. “Umar
- Bakry menang. Dan, dibandingkan
pemilukada 14 Agustus lalu, jumlah suara
Umar – Bakry naik menjadi 1.995 suara
dari sekitar 400 suara,” ungkapnya.
Sidang mendengarkan saksi ditunda
hingga esok hari pada Selasa (18/6). Sidang
ini merupakan sidang terhadap hasil
pemungutan suara ulang pemilihan umum
(PSU) kepala daerah Kabupaten Buton.
Pada sidang sebelumnya, KPU Kabupaten
Buton mendengarkan laporan pemungutan
suara ulang seperti yang tercantum dalam
Ketetapan MK Nomor 91-92/PHPU.DX/2011 tertanggal 22 Maret 2012. (Lulu
Anjarsari/mh)

CATATAN PERKARA

Protes Alokasi APBN-P 2012 untuk “Lumpur Lapindo”
Oleh: Nur Rosihin Ana

P

angkal tragedi kasus “Lumpur
Lapindo” di Porong, Sidoarjo, Jawa
Timur, semata-mata merupakan
kesalahan dan kelalaian pihak
Lapindo Brantas Inc. dalam melakukan
kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi
(Migas). Seharusnya hal tersebut dapat
dihindari bila pihak Lapindo Brantas Inc.
dalam melakukan kegiatan pengeboran
sesuai dengan standart operation
procedure yang baku di bidang pengeboran
Migas. Kesalahan atau pelanggaran dalam
melakukan teknik pengeboran tersebut
adalah murni merupakan tangung jawab
sepenuhnya dari pihak pelaksana proses
pengeboran, yaitu pihak Lapindo Brantas
Inc. dan tidak dapat dibebankan kepada
pihak lain, apalagi kepada Negara.
Demikian alasan (dalil) yang
diusung oleh Letnan Jendral Mar. (Purn)
Suharto, DR. H. Tjuk Kasturi Sukiadi, dan
Ali Azhar Akbar, saat mengujikan Pasal
18 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2012 (UU APBN-P
2012) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Panitera MK meregistrasi permohonan ini
dengan nomor 53/PUU-X/2012.
Menurut para Pemohon, Pasal 18 UU
APBN-P 2012 bertentangan dengan Pasal
23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagai wujud dari pengelolahan keuangan
Negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungjawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Pasal 18 UU APBN-P 2012
menyatakan: “Untuk kelancaran upaya
penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi
dana pada Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2012,
dapat digunakan untuk:
a. pelunasan pembayaran pembelian
tanah dan bangunan di luar peta
area terdampak pada tiga desa (Desa
Besuki, Desa Kedungcangkring, dan
Desa Pejarakan);
b. bantuan kontrak rumah, bantuan
tunjangan hidup, biaya evakuasi dan
pelunasan pembayaran pembelian
tanah dan bangunan di luar peta
area terdampak pada sembilan rukun
tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan
Siring, Kelurahan Jatirejo, dan
Kelurahan Mindi);
c.
bantuan kontrak rumah, bantuan
tunjangan hidup, biaya evakuasi dan
pembayaran pembelian tanah dan
bangunan pada wilayah di luar peta

area terdampak lainnya yang ditetapkan
melalui Peraturan Presiden.”
Kesalahan operation procedure yang
dimaksudkan oleh para Pemohon yaitu,
pengeboran sumur Banjar Panji 1 di blok
Brantas yang dioperatori oleh Lapindo
Brantas Inc. seharusnya dikerjakan dalam
37 hari. Namun ternyata pada hari ke 85
masih dikerjakan. Berdasarkan data dari
daily drilling report (DDR), keterlambatan
(48 hari) terutama disebabkan kerusakan
dan perbaikan alat pemboran yang diduga
tidak memenuhi standar kualitas dan spare
part yang memadai.
Tanggal
laporan harian
14 Maret 2006

17 Maret 2006

18 Mei 2006

Uraian
ketidakmampuan
personal
Unadequate
knowledge of crew
personnel and
condition of avail
ability equipment
caused slow progress
to run casing
TMMJ drilling crew
unadequte knowledge
on drilling operation,
therefore took time
to perform all things
related to drilling
service
Unadequate
knowledge of
personnel to operate
handling tool.

Pada 28 Mei 2006 terjadi total loss
circulation (hilangnya lumpur sirkulasi
secara menyeluruh) dengan indikasi
sirkulasi lumpur yang kembali hanya
50%. Setelah itu terjadi peningkatan
volume lumpur yang menandakan adanya
well kick (aliran balik di lubang sumur

akibat tekanan formasi yang lebih besar
dari tekanan lumpur) dan adanya gas
H2S sehingga harus dilakukan evakuasi
personel (Causation Factor for Banjar
Panji No.1 Blowout Neal Adam services).
Penutupan sumur Banjar Panji-1
pada
2
Juni
2006
karena
adanya insiden blow-out internal yang
berada di bawah manajemen operasional
penyelenggara Blok, Lapindo Brantas
Inc langsung, dan segera mengambil
keputusan untuk mencabut drill-string dari
dasar sumur pada tengah malam 28 Mei
2006 sementara baik itu dalam kondisi
tidak stabil mengalami hilangnya lumpur
sirkulasi   pada pukul 13.00 WIB tanggal
27 Mei 2006 sementara pengeboran
12-1/4 “ lubang pada kedalaman 9.297
rtkb ft. Tindakan ini tidak kompeten dan
bertentangan dengan praktek kontrol yang
baik juga. Melanjutkan menarik pipa dari
lubang sumur tersebut adalah dianggap
ceroboh dan lalai. (TriTech Petroleum
Consultan Limited, Well Blow-Out
assessment)
Para Pemohon yang memosisikan
diri sebagai pembayar pajak, menyatakan
keberatan dengan ketentuan Pasal 18
UU APBN-P 2012. Ketentuan tersebut
merupakan bentuk pelanggaran terhadap
hak konstitusional pemohon. Sebagai
pembayar pajak, para Pemohon menuntut
pengakuan, jaminan dan kepastian
hukum mengenai pajak-pajak yang
dibayarkan. Pajak yang dibayarkan oleh
Para Pemohon seharusnya dimaksudkan
untuk kesejahteraan rakyat, bukan
untuk menanggulangi tragedi bencana
yang diakibatkan oleh kecerobohan
suatu korporasi swasta. Oleh karena
itu, para Pemohon meminta Mahkamah
membatalkan ketentuan Pasal 18 UU
APBN-P 2012 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
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CATATAN PERKARA

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

Nomor
Registrasi

1

25/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara [Pasal 22 huruf f
dan Pasal 52 ayat (1)]

1. Fatriansyah Aria
2. Fahrizan

Senin,
04-06-2012

Dikabulkan

2

32/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara [Pasal 6 ayat (1)
huruf e jo. Pasal 9 ayat (2), pasal
10 huruf b]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Senin,
04-06-2012

Dikabulkan
Sebagian

3

30/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara [Pasal 22 huruf f,
Pasal 38, Pasal 52 ayat (1), Pasal
55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1),
Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat
(4), Pasal 172, dan Pasal 173 ayat
(2)]

1. Asosiasii Pengusaha Timah
Indonesia (APTI)
2. Asosiasi Pertambangan
Rakyat Indonesia (ASTRADA)
Prov. Kepulauan bangka
Belitung

Senin,
04-06-2012

Dikabulkan
Sebagian

4

79/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara
[Pasal 10]

Gerakan Nasional
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (GN-PK)

Selasa,
05-06-2012

Dikabulkan
Sebagian

5

64/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 6Tahun 2011
tentang Keimigrasian [Pasal 97
ayat(1)]

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Rabu,
20-06-2012

Dikabulkan
Sebagian

6

19/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan [Pasal
164 ayat (3)]

1. Asep Ruhiyat
2. Suhesti Dianingsih
3. Bambang Mardiyanto

Rabu,
20-06-2012

Dikabulkan
Sebagian

44

KONSTITUSI Juni 2012

Pokok Perkara

Pemohon

WALHI;
PBHI;
KPA;
KIARA;
Solidaritas Perempuan;
Nur Wenda;
Paulus Wangor;
Wihelmus Jogo;
Eduardus Sanor;
David Katang;
Petherson Natari;
Helena A Laehe;
A. Iwan Dwi Laksono;
Sumanta; 15.Suyanto;
Trisno Widodo;
Gigih Guntoro;
Valentinus Dulmin;
Salikin;
Takril Halumi; dan
Yani Sagaroa

Tanggal
Putusan

Putusan

7

27/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 1 Tahun 1961
tentang Penetapan Perpu No. 16
tahun 1960 tentang Beberapa
Perubahan dalam KUHP menjadi
Undang-Undang [Pasal I]

Perkumpulan Masyarakat
Pembaharuan Peradilan Pidana

Rabu,
20-06-2012

Ketetapan

8

38/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden [Pasal 8 dan
Pasal 13 ayat (1)]

Moh. Tanwir Abdur Rahman

Selasa,
26-06-2012

Tidak Dapat
Diterima

Selasa,
26-06-2012

Tidak Dapat
Diterima

9

44/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana [Pasal 268
ayat (3)]; UU No. 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman
[Pasal 23 ayat (2)]; dan UU
No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat
(1)]

I Made Sudana, S.H.

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang Juni 2012
No

Nomor
Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

Putusan

1

36/PHPU.DX/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2012

Irmawan dan H. Yudi Chandra
Irawan

Senin,
04-06-2012

Tidak Dapat
Diterima

2

37/PHPU.DX/2012

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

1. Ikli Ilyas Leube dan
Muhammad Ridwan;
2. Mahreje Wahab dan Nasri
Lisma;
3. Muslim Ibrahim dan Azzama

Selasa,
12-06-2012

Tidak Dapat
Diterima

3

38/PHPU.DX/2012

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

Jusuf Latuconsina dan Liliane
Aitonam

Selasa,
26-06-2012

Dikabulkan
Sebagian

Juni 2012 KONSTITUSI

45

U

Sukarjo Wiryopranoto
Jiwa Persatuan Negara Gotong Royong

ntuk sebuah sebuah calon
negara, menentukan bentuk
negara tentulah bukan perkara
yang mudah. Terlebih lagi
untuk negara yang memiliki wilayah yang
luas dengan penduduk yang memiliki
latar belakang yang beragam. Karena itu,
wajar saja jika masalah mengenai bentuk
negara menjadi materi pembahasan
yang pelik dalam sidang-sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan
Indonesia. Peliknya materi tersebut
juga tercermin dari pidato-pidato para
anggota Badan Penyelidik, yang cukup
mewakili kebinekaan Indonesia. Salah
seorang anggota Badan Penyelidik yang
turut menyumbangkan pandangannya
mengenai bentuk negara Indonesia antara
lain adalah Sukarjo Wiryopranoto (ejaan
lama Sukardjo Wirjopranoto).
Jiwa Persatuan
Dalam Rapat Besar yang berlangsung
pada 10 Juli 1945, Sukarjo mendapat
giliran pidato pertama setelah rehat yang
dimulai pada pukul 15.30. Ketika itu ia
mengemukakan, selama sidang Badan
Penyelidik, soal Indonesia merdeka dan
bentuk negara Indonesa diperbincangkan
atas dasar beberapa aliran dan dari
beberapa sudut. Ia sendiri telah lama
memiliki pendirian yang masih ia pegang
teguh sampai saat itu. Pendirian tersebut
yaitu bahwa Indonesia merdeka hendaknya
menjadi senjata baru atau senjata istimewa
yang dapat mengalahkan musuh selekaslekasnya. Senjata itu juga dapat menyusun
susunan negara baru, yaitu membangkitkan
rakyat dari kemiskinan sehingga menjadi
makmur.
Sedangkan mengenai bentuk negara
yang dimaksud, Sukarjo menimbang
bentuk negara yang mungkin dipilih
dengan kriteria apakah bentuk tersebut
akan menjadi senjata baru atau tidak.
“Dengan lain perkataaan, tiap-tiap pilihan,
tiap-tiap sikap harus dapat memperkuat,
menambah tenaga perang,” ujar Sukarjo.
Selain itu, Sukarjo mengaku,
dalam pembicaraan tentang Indonesia
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Sukarjo Wiryopranoto

merdeka dan tentang bentuk Indonesia, ia
senantiasa mencari concentratiepunt (titik
konsentrasi). Titik itu merupakan satu inti
yang dapat menarik segala aliran. Sebab,
menurut dia, Indonesia merdeka atau
bentuk negara Indonesia itu hendaknya
satu rumah, tempat semua anak-anaknya
merasa kerasan. “Artinya, merasa senang
seperti di dalam rumahnya sendiri,”
katanya. Dengan demikian, Sukarjo
melanjutkan, pada masa perang tersebut,
semua rakyat rela mati untuk Indonesia
merdeka dan untuk membentuk negara
merdeka itu. “Dengan lain perkataan,
maka soalnya ialah Indonesia merdeka,
yang harus dapat dirasakan manfaatnya,”
tutur dia.
Sukarjo lalu bercerita, bagaimana
ia sangat terkejut ketika pada suatu
waktu ia memasuki suatu tempat yang
orang-orangnya sedang membicarakan
bentuk republik atau kerajaan. Seseorang
lalu bertanya kepadanya, “Jika memilih
republik, apa dosa saya?” Bagi Sukarjo,
pertanyaan itu mengandung arti bahwa
di kalangan rakyat terdapat aliran
maupun golongan yang sungguh-sungguh
memikirkan bentuk negara. Sebab,
menurut dia, pertanyaan “hukuman dosa
apa yang akan menimpa negara jikalau
yang dipilih adalah bentuk republik?”
merupakan suatu jeritan yang tidak dapat
diuraikan dengan perkataan.

Karena itu, sejak awal ia selalu
bersikap hati-hati dalam membicarakan dan
memilih republik atau monarki. Sampaisampai, dalam rapat yang berlangsung
sebelumnya, ia belum mengambil sikap.
Ia lalu berkata, “Saya minta appeal,
saya minta kepada semua anggota,
seluruh rakyat, supaya mulia budinya,
supaya meninggikan pengetahuannya,
meninggikan mutu pikirannya, sehingga
mendapat ciptaan, mendapat susunan yang
dapat meliputi segala perasaan rakyat
dan tidak ada bentrokan antara yang satu
dengan yang lain.”
Ia selanjutnya menyatakan bahwa
republik atau monarki adalah suatu sistem,
satu rubrik untuk dunia internasional.
Karena itu, menurut Sukarjo, sedapat
mungkin, jika masih bisa, jika masih
ada jalan keluar, hendaknya kita jangan
ditawan atau tertawan oleh suatu
sitematika atau rubriek (bagian). Karena
itu, dalam pertemuan sebelumnya ia
sungguh-sungguh memikirkan perihal
bentuk. Selanjutnya ia mengusulkan
untuk mengadakan negara dengan bentukperang (warstyle), bentuk darurat. Bagi
dia, pilihan itu merupakan pilihan terpaksa
yang disebabkan oleh keadaan zaman.
Sukarjo kemudian mengemukakan
kegelisahannya. Ia menuturkan bahwa
sesungguhnya soal persatuan-lah yang
selalu menjadi jiwanya. Indonesia merdeka,
menurut dia, hendaknya dilahirkan dalam
suasana persatuan. Indonesia merdeka
hendaknya tidak dilahirkan dalam suasana
pecah-belah. “Saya tegaskan, bahwa atas
dasar ukuran pikiran saya yang menuju
kepada persatuan dan penambahan tenaga
perang, maka sejak beberapa waktu saya
memikirkan soalnya lebih mendalam, dan
saya mencoba mengulir budi, tetapi tuan
Ketua, saya sendiri tidak mendapatkan
jalan yang baik, pengetahuan saya masih
kurang sekali,” papar Sukarjo.
Namun ia cukup optimistis, ia
menyatakan,
“Berbahagialah
rakyat
Indonesia, karena mempunyai beberapa
orang di tengah-tengahnya. Beberapa
putera dan puteri yang sungguh-sungguh

JEJAK KONSTITUSI
dapat menambah bahan-bahan, sehingga
buat saya sendiri, waktu akhir-akhir ini
dapat menentukan sikap saya, sehingga
kalau saya bertemu lagi dengan orangorang yang mengeluarkan jeritan jiwanya
tadi, saya dapat mengadakan suatu obat,
suatu perkataan, yang mudah-mudahan
dapat menyempurnakan jiwa orang-orang
itu, artinya sehingga mereka dapat mengikuti
kita, sebab janganlah ada suatu orang pun
menjauhkan diri dari Indonesia merdeka.”
Negara Gotong Royong
Kemudian, sampailah ia pada usulan
bentuk negara menurut hasil pemikirannya.
Bagi dia, yang terpenting dalam Negara
ndonesia bukanlah bentuk negaranya,
melainkan jiwa yang terkandung dalam
bentuk itu, yakni pemimpinnya, kepala
negaranya.Itulah yang lebih penting bagi
dia daripada bentuk. “Bentuk adalah bahan
mati. Tetapi, kepala negara adalah bahan
yang hidup,” ujarnya.
Di dalam tangan kepala negara,
di dalam sosok kepala negara, menurut
Sukarjo, harus dapat dijelmakan keadilan,
kesucian, kesatuan, dan terutama
dinamika perang. “Maka dari itu, sekali
lagi bukan bentuknya tetapi jiwanya,
orangnyalah yang terpenting, dan dengan
sendirinya pemilihan bentuk menjadi
nomor dua; pemilihan kepala negara sudah
semestinya, sudah seadilnya, dengan jalan
permusyawaratan, artinya dengan jalan
gotong-royong,” tutur Sukarjo.
Ia lantas mengulas mengenai prinsip
gotong royong. Kepala Negara, menurut
dia, dipilih dengan jalan gotong-royong.
Dengan cara itu pula mereka menjaga
kepala negara. Dengan jalan gotongroyong, Indonesia Merdeka dibentuk,
dengan jalan gotong-royong musuh
dikalahkan. Sukanjo lalu menyatakan,
“Sesungguhnya pikiran itu diperkuat dan
jiwa saya telah dapat dinyala-nyalakan
oleh pidato Tuan Soekarno di dalam rapat
yang dulu sebagai salah satu pembicaraan
yang penghabisan. Di dalam pidato saudara
kita Tuan Sukarno telah dibentangkan
beberapa hal yang kesimpulannya ialah
memperkuat gotong royong di dalam
segala hal.” Sukarjo berpendapat, bentuk
gotong-royong tersebut tidak saja dapat
dipergunakan selama perang, tetapi juga
buat sesudah perang. Sebab, bentuk gotong

royong adalah bentuk yang cocok dengan
tabiat jiwa ketimuran yang asli.
Ia
sekaligus
mengutarakan
ketidaksetujuannya, apabila di dalam
memilih bentuk negara atau menyusun
pemerintahan dipakai nama sementara.
Nama sementara, menurut dia, seharusnya
diasingkan sejauh-jauhnya, sebab segala
pilihan, segala sikap dibuat tidak untuk
sementara, melainkan untuk waktu
seperti saat itu, ketika bangsa Indonesia
menghadapi segala kemungkinan. Karena
itu, ia meminta agar usulan sifat sementara
di
dalam
Undang-undang
Dasar,
preambule, dan lain-lain, hendaknya tidak
diterima.
Dua pilihan bentuk negara yang
muncul dalam perdebatan itu adalah antara
republik atau monarki. Dalam pandangan
Sukarjo, di antara kedua sistem itu, ia
berpendapat pembentukan gotong-royong
merupakan pilihan yang tepat untuk
karakter bangsa Indonesia. “Maka saya
sendiri akan memilih bentukan republik,
oleh karena bentuk republik dekat sekali
dengan bentuk gotong-royong,” ujarnya.
Pada akhir uraiannya, ia juga
mengusulkan mengenai politik luar negeri
Indonesia. Sukarjo merujuk pada politik
luar negeri Jepang, berdasarkan keterangan
Menteri Luar Negeri Shigemetau Mamoru
dalam sidang Teikoku Giksi yang ke-36
pada 21 Januari 1945. Salah satu dari lima
dasar politik luar negeri yang dapat ditiru
dari Jepang, menurut dia, adalah dasar
ketiga yaitu menjunjung tinggi sikap tidak
mencampuri urusan negara lain, dan saling
menghargai kedaulatan dan kemerdekaan
bangsa-bangsa lain dengan tidak mencampuri
soal bentuk maupun filsafat dasar pemerintah
negara masing-masing.
Diplomasi Irian Barat
Sukarjo merupakan tokoh kelahiran
Kesugihan, Cilacap, 5 Juni 1903.
Situs tokohindonesia.com menulis, Ia
menamatkan Sekolah Hukum pada
1923. Pekerjaannya sebagai pegawai di
pengadilan negeri membuatnya berpindahpindah dari satu kota ke kota lain. Pada 1929
ia mengundurkan diri dari pekerjaannya,
lalu mendirikan kantor pengacara Wisnu di
Malang. Selanjutnya ia diangkat menjadi
pengacara pada Pengadilan Tinggi di
Surabaya. Pada saat yang sama, ia juga

menjabat sebagai anggota Dewan Propinsi
dan Wakil Walikota Malang.
Pada 1931 Sukarjo terpilih sebagai
anggota Volksraad. Bersama dr. Sutomo,
ia kemudian mendirikan Persatuan
Bangsa Indonesia (PBI) untuk membina
para pemuda. Pada 1934, ia mendirikan
perkampungan kerja, tempat pelatihan bagi
para pemuda agar memiliki keterampilan
sebagai ahli kayu, ahli besi, ahli pertanian,
dan berbagai keahlian lain.
Setelah ia menjadi anggota Partai
Indonesia Raya (Parindra), ia sering
berkunjung ke daarah-daerah, antara lain ke
beberapa kota di Sumatera. Dalam sidang
Volksraad pada 1937, ia mengajukan
mosi agar orang-orang Indonesia diberi
kesempatan untuk menjadi walikota. Mosi
itu didukung oleh sebagian besar anggota
Volksraad, tetapi ditolak Pemerintah
Belanda.
Di samping aktivitasnya di Parindra,
Sukarjo juga tercatat sebagai Sekretaris
Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Pada
22 Agustus 1940, ia menyampaikan seruan
Gapi yang menuntut agar di Indonesia
dibentuk parlemen dan pemerintah
bertanggung jawab kepada parlemen.
Pada masa pendudukan Jepang,
Sukarjo menyalurkan pikirannya di dunia
jurnalistik sebagai pemimpin surat kabar
Asia Raya. Setelah kemerdekaan, ia turut
membina majalah Mimbar Indonesia.
Sukarjo kembali berpolitik setelah
pengakuan kedaulatan. Dalam buku Kisah
124 Pahlawan dan Pejuang Nusantara
(Gamal Komandoko, 2007) disebutkan,
Sukarjo ditunjuk sebagai juru bicara negara
pada kabinet pertama yang dibentuk pada
2 September 1945.
Sukarjo juga pernah didaulat
sebagai Duta Besar RI di Vatikan, Duta
Besar Luar Biasa untuk Italia dan Duta
Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh
untuk Republik Rakyat Cina. Pada
1962, Sukarjo ia diangkat menjadi Wakil
Tetap Indonesia di PBB. Ketika itulah ia
berupaya mempengaruhi negara-negara
lain agar membantu perjuangan Indonesia
membebaskan Irian Barat dari penjajahan
Belanda. Namun, Sukarjo wafat dalam
tugas di New York, pada 23 Oktober
1962. Atas jasa-jasanya, ia mendapat gelar
Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 29
Oktober 1962. (Rita Triana)
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AKSI

MK Raih Opini WTP Untuk Keenam Kalinya
Sekretaris Jenderal MK Janedjri
M. Gaffar menerima penghargaan
atas Opini WTP tahun 2011 yang
diberikan langsung oleh Ketua
BPK Hadi Poernomo di Gedung
Auditorium Pusdiklat BPK RI pada
Selasa (26/6).

Humas MK/GANIE

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali tercatat sebagai
lembaga negara yang
memperoleh predikat Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
keenam kalinya secara berturut-turut sejak
tahun 2006 hingga pada 2011. Pada Selasa
(26/6), BPK menyerahkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun
2011 dan MK menunjukkan prestasinya
kembali mempertahankan penghargaan
WTP tersebut.
Penghargaan atas Opini WTP tahun
2011 tersebut diberikan langsung oleh
Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung
Auditorium Pusdiklat BPK RI kepada
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar. Selanjutnya, Hadi Poernomo
mengatakan bahwa secara konsisten dan
cukup baik lembaga negara MK mengelola
dan mencatat keuangannya sesuai dengan
akuntan publik dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada. “Secara
konsisten MK telah mematuhi ketentuan
itu,” terang ketua BPK tersebut.
Oleh karena itu, Hadi Poernomo
mengucapkan selamat kepada MK yang
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bisa mempertahankan power of consistency.
Maksudnya, kekuatan konsisten yang bisa
menjadikan MK mendapatkan predikat
opini WTP secara berturut-turut. “Siapa
yang konsisten, itulah pemenangnya,”
tegas Hadi Poernomo kepada wartawan
Majalah Konstitusi tersebut.
Setelah
menerima
penghargaan
tersebut,
Janedjri
M. Gaffar menyampaikan official
statement (pernyataan resmi) di hadapan
33 pimpinan kementerian/lembaga. Dalam
pernyataannya, Janedjri mengucapkan
syukur atas perolehan WTP untuk
kesekian kalinya tersebut. Bagi MK,
menurutnya, predikat WTP ini merupakan
ikhtiar Mahkamah Konstitusi, mulai dari
pimpinan MK sampai jajaran Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK. Dalam
ikhtiarnya, sambung Janedjri, MK ingin
mewujudkan lembaga peradilan yang
putusannya dipercaya oleh rakyat dengan
didukung oleh administrasi peradilan yang
transparan dan akuntabel.

Kementerian/Lembaga Diperiksa
KAP

Selain MK, BPK juga menyerahkan
laporan hasil pemeriksaan LKKL tahun

2011 kepada 33 Kementerian/Lembaga
lainnya. Dengan rincian, opini WTP
diterima oleh 27 Kementerian/Lembaga,
yang salah satunya diterima oleh MK,
kemudian Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) diterima oleh 7 Kementerian/
Lembaga.
Semua
laporan
hasil
pemeriksaan keuangan tersebut diperiksa
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Selain
memberikan
opini
kewajaran penyajian laporan keuangan,
pemeriksaan laporan keuangan, BPK
juga mengungkapkan temuan mengenai
kelemahan
Sistem
Pengendalian
Internal (SPI), dan ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.
Terhadap berbagai temuan kelemahan
SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK
merekomendasikan kepada pimpinan
kementerian/lembaga negara, salah satunya
supaya meningkatkan pengendalian dan
pengawasan terhadap pengamanan aset
barang milik negara, pajak dan hibah sesuai
dengan ketentuan, serta menghimbau
kepada kapala BPN agar merumuskan
suatu kebijakan khusus dengan biaya
yang lebih murah untuk mempercepat
penyelesaian sertifikat tanah-tanah yang
dikuasai negara. (Shohibul Umam)

Ketua MK Resmikan Pusat Studi Konstitusi di Papua
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
meresmikan pendirian Pusat Studi Konstitusi dan
Kebijakan Publik di Universitas Yapis Papua pada
Selasa (12/6).

K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh.
Mahfud
MD
meresmikan
pendirian
Pusat
Studi
Konstitusi
dan Kebijakan Publik di Universitas
Yapis Papua pada Selasa (12/6). Dalam
kesempatan itu, Mahfud didampingi oleh
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. Pada
kesempatan tersebut, Ketua MK bersama
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva juga
didaulat menjadi narasumber seminar
nasional yang diselenggarakan oleh
Universitas Yapis, Papua.
Dalam
sambutannya,
Mahfud
menyambut baik dengan didirikannya
Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan
Publik di Universitas Yapis Papua.
Menurut Mahfud, inisiatif Universitas
Yapis dalam mendirikan Pusat Studi
Konstitusi dan Kebijakan Publik tersebut,
membantu peran MK dalam meningkatkan
pemahaman dan kesadaran berkonstitusi.
“Mahkamah
Konstitusi
menyambut
baik dan mengapresiasi atas inisiatif
Universitas Yapis yang mendirikan Pusat
Studi Konstitusi dan Kebijakan Publik.
Melalui pendirian Pusat Studi Konstitusi
dan Kebijakan Publik ini, peran MK
dalam meningkatkan pemahaman dan
kesadaran berkonstitusi dapat (dilakukan)

Humas MK

lebih efektif,” urainya dihadapan civitas
akademika Universitas Yapis.
Menurut Mahfud, meningkatkan
budaya sadar konstitusi bukan hanya
menjadi tugas MK, namun tugas setiap
rakyat Indonesia. Baginya, adanya
penandatanganan kerja sama antara MK
dengan Universitas Yapis merupakan
wujud nyata dari usaha peningkatan
kesadaran berkonstitusi terutama bagi
masyarakat Papua. “Tugas anak bangsa
adalah menjaga integrasi teritori dan
ideologi negara, membangun demokrasi
dan nomokrasi, serta keadilan sosial.
Pendirian Pusat Studi Konstitusi dan
Kebijakan Publik. Penandatanganan kerja
sama ini adalah salah satu upaya yang
dilakukan MK dan Universitas Yapis
sebagai salah satu institusi akademik tertua
di Papua,” jelasnya.

Papua Kondusif

Pada kunjungan kerja ke Papua,
Mahfud juga berkesempatan bertemu
dengan jajaran Muspida Provinsi Papua
pada Senin (11/6). Hadir pada pertemuan
di Rumah Negara Provinsi Papua tersebut,
Pj. Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai,
serta pejabat pemerintah Provinsi Papua
lainnya. Pada kesempatan tersebut,
Syamsul mengatakan bahwa kedatangan

Ketua MK membuktikan bahwa Papua,
khususnya Kota Jayapura dalam keadaan
kondusif. Gejolak-gejolak kecil yang
muncul belakangan hanyalah dinamika di
tengah masyarakat.
Sementara itu, terkait kedatangannya
ke Papua, Mahfud justru melihat keadaan
yang berbeda di Papua dengan keadaan
yang disorot media. Menurutnya, Papua
memiliki potensi sumber daya alam yang
besar untuk diolah terutama di bidang
pariwisata. “Kedatangan saya ini menjadi
kenangan tersendiri. Di saat orang-orang di
media menyangsikan kondisi papua yang
digambarkan penuh dengan kekacauan
dan mencekam, ternyata setelah saya di
sini kondisinya biasa-biasa saja. Gejolak
yang terjadi akhir-akhir ini hanyalah
peristiwa kriminal biasa yang menjadi
tugas kepolisian untuk menuntaskannya.
Potensi Papua, khususnya Jayapura,
dalam bidang pariwisata sangat besar. MK
mengajak semua komponen bangsa untuk
bersama-sama mengelola sesuai dengan
fungsi masing-masing. MK mengelola
negara melalui kewenangannya mengawal
konstitusi, pemerintah daerah mengelola
negara melalui pengelolaan daerah sebagai
bagian dari NKRI,” paparnya. (Lulu
Anjarsari)
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DPD Konsultasi ke MK
Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
diterima oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dan
hakim konstitusi pada Selasa (19/6) di Ruang
Delegasi MK.

D

elegasi Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Selasa (19/6) di Ruang
Delegasi MK. Delegasi DPD yang diketuai
oleh Ketua Tim DPD Bambang Soeroso
beserta tim diterima langsung oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi
oleh enam hakim konstitusi lainnya beserta
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.
Di awal pertemuan Bambang
Soeroso menyatakan tujuan kedatangan
mereka untuk memberikan masukan bagi
wacana perubahan kelima UUD 1945.
Menurut Bambang, wacana perubahan
kelima UUD 1945 telah dimulai sejak
enam tahun lalu. “Berkesempatan untuk
mengevaluasi UUD 1945 dengan dilandasi
tugas konstitusional yang diemban, dengan
perubahan kelima UUD 1945 dapat
mengatasi persoalan bangsa yang masih
mendera bangsa,” jelasnya.
Sejak 2007 lalu, jelas Bambang,
DPD mencoba mengusulkan mengenai
perubahan Pasal 22D UUD 1945, namun
karena ada penarikan dukungan, maka
dibatalkan.
Bambang
menjelaskan
dengan keterlibatan seluruh pemangku
kepentingan baik di pusat maupun di
daerah, serta komponen masyarakat luas
sebagai pemegang kedaulatan dan pemilik
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konstitusi, kelompok DPD telah berhasil
menyusun rancangan rumusan usul
perubahan kelima UUD. “Rumusan ini
merupakan hasil kristalisasi dari aspirasi
seluruh masyarakat dan stakeholder
melalui elemen-elemennya yang diserap,
yang saat ini telah memasuki tahap
dikomunikasikan kepada partai politik
maupun kelompok-kelompok kepentingan,
sebagai bahan kajian lebih lanjut secara
politis,” terangnya.
Bambang juga mengemukakan
ada 10 pokok-pokok usul perubahan
kelima UUD 1945, namun hanya 3
isu pokok yang dipilih parpol. Ketiga
usul pokok tersebut, yakni penguatan
sistem presidensial, penguatan lembaga
perwakilan serta penguatan otonomi
daerah. Selain itu, menurut Bambang,
kajian naskah komprehensif perubahan
kelima UUD 1945 ini dibantu oleh 79
perguruan tinggi. “Dari 10 isu strategis,
dilakukan kristalisasi dalam rangka dalam
melakukan evaluasi. Kajiannya dibantu 79
perguruan tinggi,” ujarnya.
DPD,
lanjut
Bambang,
mengkalkulasikan waktu, rancangan ini
dapat diterima MPR pada 2012. Untuk
itulah, DPD meminta agar MK ikut
memberikan dukungan. Menanggapi
hal tersebut, Ketua MK Moh. Mahfud

MD menjelaskan bahwa MK tidak bisa
memberikan penilaian terhadap usulan
perubahan kelima UUD 1945. MK, lanjut
Mahfud, hanya memiliki fungsi sebagai
pengawal konstitusi. “Kondisi MK hanya
mengawal konstitusi. Jika akan ada
tambahan, kemungkinan ada, tapi sifatnya
perseorangan. Saya secara pribadi senang
dengan perubahan ini karena memang ada
beberapa hal yang harus diperbaiki. Tapi
kondisi politiknya tidak memungkinkan,
agak tidak mudah mengubah itu, terutama
karena prosedur di Pasal 37 UUD
1945. Hal itu bagus karena UUD harus
mempersulit dirinya sendiri untuk diubah,”
kata Mahfud.
Beberapa hakim konstitusi pun
mengemukakan
beberapa
pendapat.
Hamdan Zoelva berpendapat bahwa
perubahan UUD adalah terutama mengenai
masalah substansi tentunya harus melalui
proses penyesuaian. Ia pun menilai perlunya
perubahan terhadap UUD 1945, meski hal
tersebut tidak mudah. Sementara Harjono
mengungkapkan perlu adanya simulasi
sebelum ada perubahan. Hal tersebut guna
mengetahui posisi baik legislatif, yudikatif
maupun eksekutif jika perubahan UUD
1945 dilakukan. “Simulasi dilakukan
guna mencegah chaos yang mungkin akan
terjadi,” tandasnya. (Lulu Anjarsari)

MK Gelar Diklat Penyusunan Legal Opinion dan
Yurisprudensi
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar
membuka acara Pendidikan dan
Pelatihan Penyusunan Legal Opinion dan
Yurisprudensi bagi seluruh pegawai
khususnya panitera pengganti dan peneliti
pada Pusat Penelitian dan Pengkajian di
lingkungan MK, pada Jumat (22/6).

B

eranjak
untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan untuk pegawai
terhadap hakim konstitusi,
Mahkamah
Konstitusi
(MK)
menyelenggarakan acara Pendidikan dan
Pelatihan Penyusunan Legal Opinion dan
Yurisprudensi bagi seluruh pegawai
khususnya panitera pengganti dan peneliti
pada Pusat Penelitian dan Pengkajian
di lingkungan MK, Jumat-Minggu (2224/6).
Secara resmi acara tersebut dibuka
secara langsung oleh Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar di Ruang Diklat,
lantai 8, Gedung MK, Jakarta. Dalam
sambutannya, ia mengatakan bahwa di
samping ingin meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap hakim konstitusi, ke
depan dengan kegiatan seperti ini sumber
daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh
MK mempunyai kompetensi yang baik
di bidang masing-masing. Selain itu,
pada tahun 2013, Janedjri melanjutkan,
apabila tidak ada halangan MK akan
membuka program pendidikan Strata
3 (S3) atau program doktor, khusus bagi
pegawai di lingkungan MK. Menurutnya,
ada beberapa alternatif universitas
negeri di Indonesia yang telah bersedia
bekerjasama dengan MK, di antaranya

Humas MK/GANIE

Univesitas
Diponegoro
Semarang,
Universitas Hasanuddin Makassar, dan
Universitas Andalas, Sumatera Barat. “Ada
tiga perguruan tinggi yang memang sudah
bersedia bekerja sama dengan Mahkamah
Konstitusi. Mana yang lebih siap, maka itu
yang akan kita ambil,” terang Sekjen MK,
di hadapan peserta diklat saat itu.
Melalui kerja sama ini, kata Janedjri,
diharapkan bagi pegawai yang mempunyai
pendidikan terakhir Strata 2 (S2) bisa
mengikuti jenjang pendidikan yang lebih
tinggi, dan yang sudah dipersiapkan
pada tahun 2013. “Sehingga diharapkan
empat tahun kemudian, SDM yang ada
di Mahkamah Konstitusi memang benarbenar SDM yang proporsional,” harap
Sekjen MK kepada seluruh pegawai MK.
Semakin meningkatnya kualitas
dan mutu SDM MK, sambung Janedjri,
maka pelaksanaan tugas Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK akan semakin
baik. “Itu logika sederhana. Dengan logika
semacam itu, kegiatan pendidikan dan
pelatihan seperti ini diselenggarakan oleh
MK,” ujarnya.
Setelah pembukaan dilakukan,
sejumlah materi akan disampaikan oleh
beberapa narasumber. Di antaranya,
“Teori dan Bahasa Perundang-Undangan,
serta Penyusunan Perundang-Undangan”

menjadi tema pertama dalam kegiatan
ini. Tema tersebut disampaikan oleh
Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. Selain
itu, peserta juga menerima materi tentang
“Praktik Bahasa Perundang-Undangan
serta Penyusunan Undang-Undang,”
yang disampaikan oleh Fitriani Ahlan
Sjarif, S.H.,M.H. materi-materi tersebut
disampaikan di Gedung MK, Jakarta.
Sementara materi selanjutnya akan
disampaikan di Gedung Pusdiklat, Bekasi,
Jawa Barat, pada hari Sabtu-Minggu.
Materi itu meliputi, “Metode, Teknik,
dan Praktik Penyusunan Resume Perkara,
Kajian Perkara Konstitusi, dan Penyusunan
Draft Legal Opinion.” Materi ini akan
disampaikan oleh Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva. Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi juga memberikan
materi pada acara diklat ini. Fadlil Sumadi
menyampaikan tentang “Anatomi Putusan
dan Teknik Penyusunan Draft Putusan,
serta Praktik Penyusunan Anatomi
Putusan”. Mantan Hakim Konstitusi
Maruarar Siahaan menjadi narasumber
terakhir, dan menyampaikan materi
tentang “Metode dan Teknik, serta Praktik
Penyusunan Penafsiran, Kaidah Hukum
dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Konstitusi.” (Shohibul Umam)
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Komisioner Bawaslu Audiensi Ke MK
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Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan audiensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD, Kamis (14/6) di Ruang Diklat Lt. 8, Gedung MK.

K

omisioner Badan Pengawas
Pemilihan Umum melakukan
audiensi
dengan
Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD, Kamis (14/6) di Ruang
Diklat Lt. 8, Gedung MK. Ketua MK
didampingi oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki dan Hakim Konstitusi Anwar
Usman. Sedangkan dari Bawaslu, hadir
Ketua Bawaslu Muhammad didampingi
anggotanya:
Nasrullah,
Endang
Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan
Nelson Simanjuntak. Dalam pertemuan
tersebut, hadir pula Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar, Panitera MK Kasianur
Sidauruk, dan Kepala Biro Humas dan
Protokol Budi Achmad Djohari.
Tujuan pertemuan ini, menurut
Muhammad, adalah untuk menjalin
komunikasi dan membangun kesamaan
pandangan terkait beberapa hal antara
Bawaslu dengan MK, khususnya berkaitan
dengan kewenangan MK untuk mengadili
perkara perselisihan hasil pemilihan umum
(PHPU), termasuk Pemilukada. Selain itu,
dalam pertemuan tersebut, Muhammad
juga menginformasikan bahwa pihaknya
secara periodik mengadakan rapat
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koordinasi seluruh Panitia Pengawas
(Panwas) terkait penyelesaian perkara
PHPU di MK. Ia menjelaskan bahwa
Bawaslu akan membekali seluruh Panwas
dengan berbagai hal, khususnya terkait tata
cara dan bahan apa saja yang diperlukan
saat memberi keterangan di MK serta
pengetahuan tentang hukum acara MK.
“Panwas-Panwas yang akan bersaksi di
MK itu kami kumpulkan dan kami bekali
terlebih dahulu. Agar keterangannya bisa
benar-benar dipertimbangkan oleh MK,”
tegasnya.
Dalam rangka itulah dia meminta
kepada MK untuk bisa memperkuat kerja
sama yang terbangun antara Bawaslu
dengan MK selama ini. Di samping itu,
dia juga meminta kepada MK, agar hanya
mempertimbangkan keterangan Panwaslu
yang mendapat rekomendasi dari Bawaslu
saja ketika mengadili perkara PHPU.
Setelah Muhammad mengutarakan maksud
kedatangannya, Mahfud pun memberikan
tanggapan. Menurut Mahfud, pihaknya
sangat mengapresiasi inisiatif Bawaslu
tersebut.
Namun, Mahfud mengakui, faktanya
selama ini memang keterangan Panwaslu

tidak selalu harus dipertimbangkan dalam
menyelesaikan perkara-perkara PHPU
Kepala Daerah. Sebab, jika perkara
dinyatakan tidak dapat diterima, maka
tentu saja keterangan Panwas tidak
diperlukan. “Karena tidak masuk ke dalam
pokok perkara,” jelasnya.
Akan tetapi, dalam praktik jika
memang perlu mendengarkan keterangan
Panwaslu, maka MK selalu meminta
rekomendasi melalui Bawaslu. “Kalau
tidak ada rekomendasi Bawaslu maka
tidak kami dengarkan,” kata Mahfud.
Selain itu, terkait persoalan adanya
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
dalam penyelesaian masalah administrasi
Pemilukada, menurut Mahfud, telah ada
kesepakatan antara Ketua MK, Ketua
Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala
Kepolisian RI, Ketua Komisi Pemilihan
Umum, dan Ketua Bawaslu. Dalam
pertemuan itu, kata dia, telah diambil
kesepakatan bersama. Kesepakatannya
adalah, jika putusan PTUN ada setelah
putusan MK, maka putusan PTUN
tersebut tidak usah dilaksanakan.
“Putusan PTUN itu tidak memiliki nilai
eksekutorial, itu hanya deklarasi saja,”
ujarnya. Namun, jika yang terjadi adalah
sebaliknya, yakni putusan PTUN lebih
dahulu dibandingkan putusan MK, maka
tentu saja putusan PTUN tersebut akan
dijadikan pertimbangan oleh MK.
Menurut Mahfud, setiap perkara
yang masuk ke MK, hampir semuanya
diwarnai kecurangan. Oleh sebab itu, kerja
sama antara MK dengan Bawaslu sangatlah
diperlukan. Sehingga, wibawa penegakan
hukum serta tegaknya demokrasi melalui
pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil benar-benar terwujud. “Semua harus
saling dukung demi kebaikan,” imbuh
Mahfud.
Achmad Sodiki mengingatkan,
dalam menyelesaikan persoalan terkait
Pemilu, tidak cukup hanya memahami
ketentuan perundang-undangan saja. “Tapi
juga putusan-putusan MK,” tutupnya.
(Dodi)

Ketua MK: Pancasila Final dan Tak Tergantikan

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD

P

ancasila
sebagai
nilai
fundamental negara sudah final
dan tidak tergantikan. Banyaknya
nilai-nilai
positif
yang
terkandung dalam Pancasila seyogyanya
akan menciptakan sebuah masyarakat
yang adil makmur. Namun yang menjadi
permasalahan
adalah
pelaksanaan
Pancasila dalam praktek pemerintahan
yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Mahfud mencontohkan sebuah negara
yang memiliki berbagai ragam perbedaan,
justru semakin memperkaya budaya dari
bangsa tersebut.
Mahfud
MD
menyampaikan
hal tersebut saat menghadiri seminar
kebangsaan
bertema
"Pentingnya
Pemahaman Pancasila dan UUD 1945"

di Universita Islam Kadiri, Kediri,
Jawa Timur, pada Sabtu (16/6). Dengan
didampingi Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi, Mahfud menguraikan
sejumlah usaha untuk menggantikan
posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa
dan negara, namun semua usaha tersebut
gagal.
Hal ini mengindikasikan Pancasila
memiliki kekuatan yang sakti untuk
melindungi
keberadaannya
sebagai
dasar negara, namun sangat disayangkan
keberadaan Pancasila tersebut tidak
sepenuhnya di implementasikan dalam
praktik bernegara. Hal inilah yang pada
gilirannya
menimbulkan
banyaknya
problem dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Mahfud menyebutkan,

rendahnya rasa nasionalisme dan cinta
tanah air yang kini sedang menjangkiti
hampir seluruh lapisan masyarakat
merupakan akibat dari kurangnya
pemahaman akan materi Pancasila. Hal
ini masih ditambah dengan banyaknya
masalah terkait persatuan bangsa semisal
separatisme di Papua dan problem
kerukunan antar umat beragama.
Mahfud menyatakan dalam acara ini
bahwa dirinya menyakini apabila semua
komponen bangsa mau memahami dan
menggali kembali nilai-nilai pancasila,
niscaya rasa kebangsaan dan nasionalisme
akan dapat tumbuh dengan baik di
Indonesia. (Hanna)
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Wakil Ketua MK: Komisi Khusus Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Penting
Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki dalam Simposium
Masyarakat Adat dengan
tema “Mempersoalkan
Keberadaan Masyarakat
Adat sebagai Subjek Hukum”,
Rabu (27/6) di Rumah Tamu
678, Kemang Raya Selatan,
Jakarta Selatan.

P

engakuan dan perlindungan
terhadap masyarakat hukum adat
dewasa ini masih saja melempem.
Bahkan bisa dikatakan, nasib
masyarakat hukum adat belum mengalami
perbaikan, malah sebaliknya, semakin
memburuk. Ada yang mengatakan,
semakin baik di tingkat konstitusi,
semakin buruk di tingkat implementasi.
Namun, tetap saja masih banyak hal yang
bisa dilakukan untuk mulai sedikit demi
sedikit menyelesaikan persoalan tersebut.
Baik dari sisi pemerintah atau negara
sebagai pengambil kebijakan, maupun dari
gerakan akar rumput melalui sumbangansumbangan pemikiran yang solutif dan
aplikatif.
Demikian hal itu diungkapkan oleh
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dalam
Simposium Masyarakat Adat dengan
tema
“Mempersoalkan
Keberadaan
Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum”,
Rabu (27/6) di Rumah Tamu 678,
Kemang Raya Selatan, Jakarta Selatan.
Sodiki menyampaikan makalah berjudul
“Konstitusionalitas Masyarakat Hukum
Adat dalam Konstitusi”.
Menurut Sodiki, apa yang dapat
dilakukan oleh negara berupa hal-hal
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yang substantif dan yang prosedural.
Yang bersifat substantif, yakni menuntut
negara agar menghindari dan mencegah
dikeluarkannya keputusan-keputusan serta
tindakan yang menyebabkan kerusakan
yang tak terhindarkan pada sumber daya
alam, utamanya bagi kepentingan generasi
yang akan datang. “Kedua, melakukan
regulasi terhadap segala aktivitas yang
dapat merusak sumber daya alam. Dengan
perkataan lain baik pemerintah, legislatif,
maupun yudikatif harus mengenalkan
peraturan-peraturan
yang
mampu
mencegah terjadinya sumber daya alam,”
papar Sodiki dalam makalahnya.
Di samping itu, dia juga
menyarankan, sebaiknya ke depan,
dibentuk komisi khusus (atau semacam
Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara) yang
menjadi representasi masyarakat hukum
adat yang dapat melakukan tuntutan
terhadap pembatalan ketentuan hukum
maupun aktivitas yang membahayakan
sumber daya alam. “Komisi khusus ini
melayani dan menjadi watchdog yang
menyuarakan masyarakat hukum adat
sekaligus dapat menjadi kuasa hukum
dihadapan
Mahkamah
Konstitusi.
Putusan-putusan
Mahkamah
yang

menguntungkan eksistensi masyarakat
hukum adat dapat menjadi a tool of social
engineering (perubahan sosial),” papar
Sodiki.
Selain itu, lembaga legislatif
pun dapat berperan lebih aktif untuk
melakukan perubahan terhadap ketentuan
hukum yang mengancam sumber daya
alam. Setidak-tidaknya, legislatif dapat
merumuskan dalam undang-undang untuk
memastikan rumusan yang lebih rinci,
tepat, dan adil serta pasti atas pengakuan
dan penghormatan masyarakat hukum
adat. “Dengan cara mensinergikan
berbagai aspek ketentuan perundangundangan, keputusan peradilan, aktivitas
lembaga swadaya masyarakat demikian
juga orientasi produk hukum yang dikawal
secara ketat agar tidak mengeluarkan
ketentuan hukum yang merugikan
masyarakat hukum adat, maka jaminan
terlindunginya masyarakat hukum akan
lebih menjadi kenyataan,” simpulnya.
Pada kesempatan itu, Sodiki
bertindak sebagai narasumber bersama
Saldi Isra. Hadir pula sebagai fasilitator
Soetandyo Wigjosoebroto dan Jaja Ahmad
Jayus, serta para pemerhati masyarakat
adat. (Dodi)

Harjono Terima Kunjungan Mahasiswa UI, UGM dan
Lehigh University
Hakim Konstitusi Harjono
menerangkan materi tentang
Mahkamah Konstitusi RI
saat menerima kunjungan
mahasiswa UI, UGM dan
Lehigh University pada
Kamis (7/6).

H

akim Konstitusi Harjono
menerima kunjungan para
mahasiswa dari Universitas
Indonesia, Universitas Gadjah
Mada dan Lehigh University pada Kamis
(7/6) siang di lantai 11 Gedung Mahkamah
Konstitusi (MK). Kedatangan mereka
adalah untuk memahami lebih jauh
mengenai MK, mulai dari latar belakang
didirikan, wewenang MK maupun proses
terjadinya amandemen UUD 1945 pada
1999-2002.
“Suatu kehormatan bagi kami
untuk bisa menerima kedatangan BapakBapak maupun para partisipan yang ingin
mengetahui lebih jauh mengenai MK,”
ujar Harjono membuka pertemuan.
Mengawali pertemuan, Harjono
menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (MKRI) hanya di pusat
dan tidak memiliki perwakilan di daerahdaerah. Selain MK tidak boleh bersikap
aktif dalam menangani perkara, namun
hanya dibolehkan menunggu kehadiran
para pihak yang ingin berperkara di
MKRI.
Harjono menerangkan latar belakang
sebelum dibentuknya MKRI. Diungkapkan
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Harjono, pada tahun 1999-2002 dilakukan
perubahan UUD 1945. Setelah terjadi
amandemen UUD 1945, tepatnya pada
13 Agustus 2003 dibentuklah Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, dengan
memiliki empat kewenangan dan satu
kewajiban. “Wewenang utama MK adalah
melakukan pengujian UU terhadap UUD.
Wewenang lainnya dari MK adalah
memutus sengketa lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh
UUD, memutus pembubaran parpol dan
memutus sengketa pemilihan umum,”
imbuh Harjono.
Selain itu, lanjut Harjono, MK
mempunyai
kewajiban
memberikan
keputusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum, atau
perbuatan tercela, atau tidak memenuhi
syarat
sebagai
Presiden
dan/atau
Wakil Presiden. Lebih lanjut, Harjono
mengungkapkan keberadaan Pancasila
yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945. Pancasila sebagai dasar filsafat
negara, pandangan hidup bangsa serta
ideologi bangsa dan negara Indonesia.
Kedudukan
pancasila
sebagaimana

tercantum dalam pembukaan UUD 1945
adalah sebagai sumber dari segala sumber
hukum Indonesia.
Di samping itu, Pancasila dapat
dijadikan sebagai rancang bangun negara
Indonesia. Dasarnya, karena dari filsafat
yang masuk pada susunan ketatanegaraan,
maka yang diperlukan adalah bagaimana
filsafat itu masuk dalam situasi yang
konkret. “Konkretnya sebuah negara.
Oleh karena itu, dari aspek ini, bisa kita
lihat negara sebagai asosiasi perhimpunan.
Negara
Indonesia
adalah
bentuk
pelembagaan perhimpunan tertinggi dari
bangsa kita,” ucap Harjono kepada para
mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, Harjono
juga memaparkan sejarah perjuangan
bangsa Indonesia. Bahwa Indonesia telah
mengalami penjajahan oleh Belanda
selama bertahun-tahun dan Jepang. Bangsa
Indonesia barulah memproklamirkan
kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945
oleh Bung Karno dan Bung Hatta, hingga
diberlakukannya UUD 1945 sejak 18
Agustus 1945. (Nano Tresna Arfana)
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Pelajari Demokrasi dan Pemilu Indonesia, Aktivis
Pemilu China Kunjungi MK
Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva menerima
kedatangan para aktivis
pemilu dan akademisi China
pada Selasa (19/6).

P

ara aktivis pemilu berpengaruh dan
akademisi China dengan difasilitasi
Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem) bekerja
sama dengan International Republican
Institute dari China - mengunjungi
MK pada Selasa (19/6) pagi. Tujuan
kedatangan mereka yang diterima oleh
Hakim Konstitusi Hamda Zoelva, untuk
mempelajari sistem demokrasi dan pemilu
di Indonesia.
“Kedatangan kami adalah untuk
belajar dari negara Anda mengenai
demokrasi dan pemilu. Kami sangat
senang kehadiran kami bisa diterima
pihak Mahkamah Konstitusi,” ungkap Li
Fan sebagai ketua delegasi dari China, saat
memperkenalkan diri.
Usai acara perkenalan satu per
satu dari para anggota delegasi, Hamdan
Zoelva langsung menjelaskan mengenai
demokrasi dan pemilu di Indonesia. Sejak
reformasi politik 1998 di Indonesia, terjadi
perubahan besar mengenai pelaksanaan
demokrasi dan pemilu. Termasuk terjadinya
perubahan UUD 1945 pada 1999.
Hamdan melanjutkan, mengenai
demokrasi dan pemilu di Indonesia
terdapat tiga perubahan mendasar yang
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tercantum dalam UUD 1945. Di antaranya,
dicantumkannya mengenai perlindungan
hak asasi manusia yang lebih lengkap.
Selain itu, UUD 1945 mengatur secara
tersendiri mengenai pemilu di Indonesia,
khususnya prinsip-prinsip pemilu yang
jujur dan adil. Termasuk juga, UUD
1945 membentuk penyelenggara pemilu
yang independen yaitu Komisi Pemilihan
Umum (KPU). “Perubahan mendasar
yang ketiga mengenai demokrasi dan
pemilu di Indonesia, adalah membentuk
Mahkamah Konstitusi yang salah satu
wewenangnya mengadili sengketa hasil
pemilihan umum,” imbuh Hamdan yang
pernah menjadi Guest Professor di China
University of Political Science and Law,
Beijing.
Lebih
lanjut
Hamdan
menyampaikan, perubahan konstitusi
menjadi sangat penting sebagai dasar
untuk menyelenggarakan pemilu dan
demokrasi di Indonesia. Ditambahkan
Hamdan, dalam konstitusi ada sejumlah
prinsip dalam penyelenggaraan pemilu di
Indonesia. Prinsip-prinsip pemilu itu adalah
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil. “Sedangkan KPU dijamin oleh
konstitusi sebagai komisi yang mandiri,

independen, tidak bisa dipengaruhi oleh
pihak eksekutif maupun legislatif,” ucap
Hamdan.
Dikatakan Hamdan lagi, seluruh
anggota parlemen, DPR dan DPD dipilih
melalui pemilihan umum. Kemudian,
Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Dengan demikian, semua dikembalikan
kepada rakyat yang berdaulat. Selanjutnya,
Hamdan menerangkan bahwa kepala
daerah yaitu gubernur, bupati maupun
walikota, juga dipilih langsung oleh
rakyat. “Hal itu diatur dalam UUD 1945,”
ujarnya.
Khusus
mengenai
Mahkamah
Konstitusi,
sambung
Hamdan,
Mahkamah Konstitusi memutus semua
perselisihan hasil pemilihan umum, baik
mengenai perselisihan penghitungan
suara, perselisihan yang timbul akibat
pelanggaran-pelanggaran selama pemilu,
yang semua diatur dalam UUD 1945.
“Saat ini, paling tidak, ada lebih dari 500
perkara pemilihan kepala daerah yang
sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Begitu pula dengan perkara-perkara
pemilihan DPR, DPD, juga Pilpres, semua
berujung di Mahkamah Konstitusi,” tandas
Hamdan. (Nano Tresna Arfana)

Anwar Usman Jelaskan Wewenang MK kepada
Mahasiswa FH UTM
Mahasiswa Universitas Trunojoyo
Madura diterima oleh Hakim Konstitusi
Anwar Usman, di Ruang Konpres MK,
pada Senin (25/6).

U

niversitas negeri satu-satunya
yang terletak di Pulau Madura
yakni Universitas Trunojoyo
Madura yang biasa disebut
dengan UTM berkunjung ke Mahkamah
Konstitusi yang diterima langsung oleh
Hakim Konstitusi Anwar Usman, di
Ruang Konpers, Gedung MK, Jakarta,
Senin (25/6) siang.
Puluhan
mahasiswa
hukum,
dan didampingi dosen pembimbing
tersebut ingin mendalami pengetahuan
tentang kewenangan dan kewajiban yang
dimiliki oleh lembaga peradilan yang
lahir tahun 2003 tersebut, dan juga ingin
mengetahui bagaimana pertimbangan
MK dalam menjatuhkan putusanputusan, khususnya terkait putusan UU
Kementerian Negara dan Perkawinan yang
pernah diputus oleh MK.
Mengawali pertemuan tersebut,
Anwar Usman memulai penjelasannya
berkenaan
dengan
keberadaan
MK. Menurutnya, sebagai lembaga
baru MK mempunyai kewenangan dan
kewajiban yang diatur dalam Pasal 24C
UUD 1945. Selanjutnya Anwar juga
mengakui, peradilan MK merupakan
lembaga negara yang lahir dari perjuangan
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mahasiswa untuk melakukan reformasi
pada tahun 1998. Dan tuntutan reformasi
ditindaklanjuti
dengan
melakukan
amandemen UUD 1945 selama empat
kali, mulai dari tahun 1999 hingga 2002.
“Itu (perubahan UUD 1945) yang menjadi
cikal-bakal terbentuknya MK,” terang
Anwar.
Dikatakan Anwar lagi, sejak MK
berdiri sejumlah perkara sudah pernah
diadili dipersidangan MK. Sampai saat ini,
satu-satunya kewajiban tentang pendapat
DPR untuk menjatuhkan presiden dari
jabatannya tidak pernah diujikan di MK.
“Sampai saat ini pun (Pasal 24C ayat (2)
UUD 1945) tidak pernah digunakan oleh
DPR,” ujar Hakim Konstitusi ini.
Sedangkan, terkait dengan putusan
MK tentang pengujian UU Perkawinan
tentang status anak diluar nikah yang
pernah diujikan oleh Machica Mochtar, dan
pengujian UU Kementerian Negara tantang
status wakil menteri yang beberapa minggu
kemarin baru diputus, Anwar mengakui
bahwa perkara-perkara tersebut memang
membuat menarik dan perhatian sejumlah
masyarakat. Namun, semua yang bisa
diterima oleh masyarakat pastinya ada
pro-kontra dalam menyikapinya.

Memasuki sesi tanya-jawab, Anwar
Usman dengan gamblang menjelaskan
berkenaan dengan keadilan subtantif
dan keadilan progresif sesuai dengan
pertanyaan salah satu mahasiswa.
Menurutnya, MK sebagai lembaga
peradilan diharapkan bisa menerapkan
keadilan subtantif atau keadilan yang
progresif, dan bukan menerapkan keadilan
yang prosedural dalam menjatuhkan
putusan. Ketentuan tersebut sudah
tercantum dalam Pasal 24 ayat (1)
UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.”
“Jadi kata-kata keadilan masuk dalam
keadilan subtantif atau keadilan progresif,
bukan hanya masuk dalam keadilan
prosedural,” jelasnya. Oleh karena itu,
kata Anwar, inti yang terkandung dalam
hukum adalah menegakkan keadilan.
”kalau hanya menegakkan hukum sudah
cukup hanya menegakkan prosedural
saja,” tegas Hakim Konstitusi kelahiran
Bima, Nusa Tenggara Barat ini. (Shohibul
Umam)
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Maria Farida Indrati Beri ‘Kuliah Mahasiswa Pasca
Sarjana FH Universitas Atma Jaya
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima
kunjungan Mahasiswa Pascasarjana Universitas
Atma Jaya pada Rabu (13/6), di Ruang Sidang
Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mempunyai sembilan orang
hakim
konstitusi
yang
ditetapkan oleh Presiden,
yang diajukan tiga orang oleh Mahkamah
Agung, tiga orang dari Dewan Perwakilan
Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.
“Hakim Konstitusi harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, negarawan yang menguasai
konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak
merangkap sebagai pejabat negara,” ujar
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
saat menerima kunjungan para mahasiswa
Pasca Sarjana Fakultas Hukum (FH)
Universitas Atma Jaya, Rabu (13/6) siang
di Ruang Konferensi Pers MK.
Lebih lanjut, Maria menjelaskan
perihal pengajuan permohonan berperkara
di MK. Syarat pengajuan permohonan
ditulis
dalam
bahasa
Indonesia,
ditandatangani oleh pemohon atau
kuasanya, diajukan dalam 12 rangkap,
dijelaskan jenis perkara, sistematika
berupa identitas dan kedudukan hukum,
posita dan petitum. Selain itu disertai
bukti pendukung. Maria juga memaparkan
proses persidangan di MK, dimulai
dengan sidang pemeriksaan pendahuluan
yang dilakukan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Panel Hakim, sekurangkurangnya terdiri atas tiga orang hakim
konstitusi. “Pemeriksaan pendahuluan
dilakukan dalam Sidang Pleno yang
dihadiri sekurang-kurangnya tujuh orang
hakim konstitusi,” tambah Maria.
Dalam pemeriksaan pendahuluan,
hakim konstitusi memeriksa kelengkapan
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syarat-syarat permohonan serta kejelasan
materi permohonan. Di samping itu, hakim
konstitusi memberi nasihat mengenai
kelengkapan syarat-syarat permohonan
maupun perbaikan materi permohonan.
Dalam 14 hari, materi permohonan harus
sudah dilengkapi dan diperbaiki. Setelah
sidang pemeriksaan pendahuluan, barulah
dilakukan sidang pembuktian para pihak.
Sesuai Pasal 18 ayat (1) PMK No. 06/
PMK/2005, pembuktian dibebankan
kepada pemohon. Sedangkan yang
merupakan alat bukti adalah surat atau
tulisan, keterangan saksi, keterangan
ahli, keterangan para pihak, petunjuk

dan alat bukti lain berupa informasi yang
diucapkan, dikirimkan, diterima atau
disimpan secara elektronik dengan alat
optik atau serupa dengan itu.
Sesudah melalui rangkaian proses
panjang, mulai dari sidang pemeriksaan
pendahuluan, sidang pembuktian para
pihak, baru kemudian dilaksanakan sidang
pembacaan putusan atau menyampaikan
amar putusan. Amar putusan dapat
menyatakan permohonan tidak dapat
diterima, permohonan dikabulkan, dan
permohonan ditolak.
Dalam kesempatan itu Maria
menguraikan mengenai wewenang dan
kewajiban MK. Sesuai bunyi Pasal 24C
Ayat (1) UUD 1945, “MK berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji UU terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD, memutus pembubaran parpol
dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.” Sedangkan kewajiban
MK, memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
UUD. Demikian bunyi dari Pasal 24C Ayat
(2) UUD 1945. (Nano Tresna Arfana)

Guru PKn SMP Purwakarta ”Belajar Konstitusi” di MK
Guru PKn SMP Purwakarta mendapat
materi tentang Mahkamah Konstitusi
yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim pada Senin (18/6).

S

ebagai
guru
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn), kerap
kali mereka menerima pertanyaan
dari sejumlah guru yang bukan
guru PKn mengenai sistem pemerintahan
dan konstitusi, serta isu terhangat yang
terjadi di negeri ini. Berangkat dari
hal demikian, puluhan Guru PKn pada
tingkat SMP Kab. Purwakarta, Jawa
Barat, yang tergabung dalam Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn,
Senin (18/6), berkunjung ke Mahkamah
Konstitusi (MK) untuk mendapatkan
informasi dan penjelasan tentang
konstitusi dan lembaga peradilan MK.
Untuk memenuhi keinginan dan maksud
tujuan tersebut, Hakim Konstitusi
Muhammad Alim menerima langsung
rombongan itu di Gedung MK, dan
selanjutkan dia mengawali dengan
menjelaskan
tentang
konstitusi.
Menurutnya, konstitusi kadang-kadang
dikacaukan orang dan sering dianggap
sama dengan Undang-Undang Dasar
(UUD).
Padahal dikatakan Alim lagi,
konstitusi lebih luas pengertiannya dari
pada UUD. Dikarenakan, konstitusi selain
sebagai UUD yang dinyatakan secara
tertulis, juga ada yang disebutkan secara
tidak tertulis yang biasa diantaranya
disebut konvensi. Sementara di Indonesia
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UUD biasanya disebut dengan UUD
1945 yang di dalamnya terdiri atas
pembukaan dan pasal-pasal. Di sisi
lain, Alim juga menjelaskan tentang
Pancasila. Menurutnya, Pancasila dalam
bidang hukum merupakan sumber dari
segala sumber hukum. Sehingga negara
Indonesia menganut sistem negara hukum
yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 berbunyi, “Negara Indonesia
adalah Negara Hukum”. “Oleh karena itu
semua hukum di Indonesia tidak boleh
bertentangan dengan semangat Pancasila
yang dirumuskan dalam UUD 1945,”
terang Hakim Konsitutisi tersebut.
Kemudian salah satu sila yang
tertuang
dalam
Pancasila
yakni
“Ketuhanan Yang Maha Esa”, menurut
Alim, telah mengajarkan masyarakat
Indonesia bahwa karunia Yang Maha Esa
kepada negara Indonesia adalah berupa
bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya harus dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat, sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945. “(Dengan adanya sila dan
pasal tersebut) Kita yakin betul tidak ada
nenek moyang yang bisa membuat tanah,
air, kecuali karunia dari Tuhan,” jelasnya.
Begitu juga sila ketiga “Persatuan
Indonesia” yang telah terlihat dalam Pasal

1 ayat (1) UUD 1945 “Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik.” Ketentuan tersebut diperkuat
dengan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang
menyatakan, “khusus mengenai bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
tidak bisa dilakukan perubahan”.
Menurut Alim, pasal tersebut sudah
menegaskan bahwa meskipun ada Pasal
18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945
memberikan otonomi kepada daerah,
tidak akan mungkin bisa memberikan
kesempatan membentuk negara federal
oleh karena kesatuan Republik tidak
bisa diubah. Sementara itu, Alim juga
menjelaskan seputar lembaga negara MK.
Menurutnya, sebagai lembaga peradilan,
MK mempunyai sejumlah kewenangan,
diantaranya MK berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji
UU terhadap UUD. Kemudian, MK juga
dalam kewenangannya memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD. Dan,
dia juga memutus pembubaran partai politik
dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum. Sedangkan kewajiban
MK, memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
UUD. (Shohibul Umam)
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Mahasiswa STIH Muhammadiyah Kalianda Lampung
berkunjung ke MK
Mahasiswa STIH Muhammadiyah Kalianda
Lampung diterima Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi ketika mengunjungi MK pada
Jumat (15/6).

B

ermula ingin mengetahui
secara langsung lembaga
peradilan
tata
negara
Mahkamah Konstitusi (MK)
beserta kewenangan dan kewajibannya,
puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum (STIH) Muhammadiyah Kalianda
Lampung, didampangi dosen pembimbing,
datang ke Jakarta untuk berkunjung ke
MK, Jumat (15/6) pagi. Mereka diterima
langsung oleh Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi di Ruang Konferensi Pers,
Gedung MK, Jakarta. Kemudian, Fadlil
Sumadi memulai menjelaskan perubahan
UUD 1945 yang berimbas terbentuknya
MK di Indonesia sesuai dengan salah satu
keinginan yang disampaikan oleh sejumlah
mahasiswa tersebut.
Menurutnya, Perubahan UUD
1945 yang terjadi pada tahun 19992002 berlangsung secara serial dalam
empat tahun. Dalam hal ini, perubahan
yang paling fundamental terjadi dalam
Pasal 1 ayat (2), berbunyi, “Kedaulatan
barada ditangan rakyat dan dilaksanakan
menurut
Undang-Undang
Dasar”.
Dengan adanya perubahan tersebut,
kata Fadlil Sumadi, negara Indonesia
tidak lagi mengenal Supremacy of
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Parliament atau menempatkan Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
(MPR)
sebagai lembaga tertinggi negara sesuai
dengan UUD 1945 sebelum amandemen,
namun yang tertinggi setelah perubahan
adalah konstitusi (supremasi konstitusi).
“Oleh karenanya implikasi dari perubahan
tersebut menjadikan lembaga-lembaga
negara penyelenggara sejajar, dan tidak
ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi
adalah konstitusi,” urai Doktor Hukum
Tata Negara Universitas Diponegoro itu.
Dijelaskan lagi oleh Fadlil Sumadi,
implikasi yang lain juga ada dengan
adanya perubahan UUD 1945 kala itu.
Semisalnya, sebelum perubahan seluruh
kewenangan dan tugas lembaga negara
kecuali MPR, diberikan sendiri melalui
MPR. “Sehingga setiap tahun atau lima
tahun, dia (sejumlah lembaga Negara
kecuali MPR) bertanggung jawab kepada
MPR,” terangnya.
Namun pascaperubahan, lanjut Fadlil,
hal demikian tidak lagi terjadi. Disebabkan
hubungan antar-lembaga negara setelah
perubahan bersifat sederajat, dan
sifat hubungannya bersifat check and
balances atau hubungan saling mengawasi
dan mengimbangi satu sama lain.

Terbentuk MK

Selanjutnya, sambung Fadlil Sumadi,
selama bangsa Indonesia merdeka sampai
sekitar tahun 2003, konstitusi tidak pernah
bisa ditegakkan. Ketika itu hanya presiden
yang bisa menegakkan. Padahal presiden
menjadi bagian dari subyek hukum yang
diatur oleh konstitusi, dan presiden juga
tidak mempunyai kewenangan untuk
menentukan apakah seseorang atau badan
hukum tersebut konstitusional atau tidak
konstitusional. “Oleh karena itu, kita
menginginkan konstitusi sebagai hukum
harus bisa ditegakkan,” tegasnya.
Sehingga, menurut Fadlil, UndangUndang Dasar 1945 saat itu mengubah
pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada
Mahkamah Agung, dan peradilan di
bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi.
Berbicara salah satu kewenangannya, MK
mempunyai kewenangan menguji undangundang. Dalam kewenangan ini, menurut
Fadlil, MK melalui mekanisme peradilan
melakukan pengujian terhadap peraturan
perudang-undangan yang telah ditetapkan
oleh negara. “Peraturan undang-undang
yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konsitusi itu hanya di undang-undang
saja,” jelasnya. (Shohibul Umam)

MK Gelar Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi
se-Indonesia
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki (Kanan)
membunyikan gong dalam Pembukaan Debat
Konstitusi Antar-Perguruan Tinggi se-indonesia
dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Anwar
Usman dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar pada
Jumat (22/6).
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D

ebat
Konstitusi
Antar
Perguruan Tinggi se-Indonesia
Tingkat Nasional Tahun
2012 dibuka secara resmi
oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Achmad Sodiki pada Jumat (22/6), di
Aula Lantai Dasar Gedung MK. Dalam
tahap ini, telah lolos 24 tim dari seluruh
wilayah Indonesia. Tim yang lolos adalah
para semifinalis masing-masing regional.
Dalam
sambutannya,
Sodiki
menyinggung tentang tiga tahap kesadaran
berhukum, atau lebih khusus, kesadaran
berkonstitusi. Menurutnya, tahap pertama
adalah knowledge atau pengetahuan/
mengetahui. Kemudian tahap kedua,
adalah atitude atau sikap. Menurut Sodiki,
tahap ini ditunjukkan dengan sikap positif
terhadap apa yang telah diketahui tersebut.
Selanjutnya, tahap ketiga adalah practice.
Namun sayangnya, kata dia, banyak
yang sudah mengetahui namun tidak
menerapkannya dalam kehidupan seharihari. “Problemnya, banyak yang sadar
namun tidak pada tahap practice,”
katanya.
Oleh karena itu ia berharap,
khususnya kepada para peserta yang
dianggap mewakili generasi muda, dapat

menimba pengetahuan, pengalaman,
serta pembelajaran dari kompetisi debat
konstitusi ini. Sehingga nantinya, terbangun
kesadaran dalam diri dan kemauan untuk
melaksanakan dalam keseharian. Dari
generasi mudalah optimisme itu mesti
dibangun. “Tetaplah optimis akan masa
depan bangsa, sekalipun beban dan
tantangan akan semakin berat,” pesannya.
Hal yang senada juga diungkapkan
oleh Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar dalam laporannya. Menurutnya
kompetisi ini digelar dalam rangka
meningkatkan
kemampuan
generasi
muda, khususnya para mahasiswa, dalam
memahami Konstitusi. “Pemahaman yang
diperlukan bukan sekedar menghafal
bunyi pasal-pasal. Tapi lebih dari itu, yakni
kemampuan memahami makna ketentuan
konstitusional, atau bahkan kemampuan
menafsirkan, kemampuan mengidentifikasi
masalah, serta kemampuan menganalisis
masalah dan menyelesaikan dengan
argumentasi yang sesuai konstitusi,”
tegasnya.
Di samping itu, menurut Janedjri,
terdapat dua hal penting yang mesti
diperhatikan ketika bicara tentang
konstitusi, yakni pertama, memahami dan

memaknai ketentuan dasar dalam UndangUndang Dasar 1945 menjadi aturan hukum
dan tindakan yang lebih operasional, serta
menyelesaikan berbagai permasalahan
aktual yang dihadapi bangsa ini. “Kedua,
menjadikan UUD 1945 sebagai penguji
sekaligus koridor untuk mengubah praktik
berbangsa dan bernegara yang belum
sesuai dengan konstitusi kita yakni UUD
1945,” tuturnya.

Delapan Tim Maju Ke Babak
Perempat Final Debat Konstitusi

Hari pertama Kompetisi Debat
Konstitusi Perguruan Tinggi se-Indonesia
Tingkat Nasional 2012 pada Sabtu (23/6),
di Gedung MK. Untuk babak penyisihan,
para peserta dibagi ke dalam delapan grup,
dan masing-masing grup terdiri dari tiga
tim. Grup A terdiri dari Univ. Hasanuddin,
Univ. Paramadina, dan Univ. Tadulako.
Grup B, yakni IAIN Ar-Raniry, Univ.
Jend. Soedirman, dan Univ. Jember. Grup
C: Univ. Mataram, Univ. Muhammadiyah
Jakarta, dan Univ. Sumatera Utara. Grup
D: Univ. Diponegoro, Univ. Udayana, dan
UIN Sunan Kalijaga. Sedangkan Grup
E terdiri dari: Univ. Brawijaya, Univ.
Trisakti, dan Univ. Andalas. Grup F: Univ.
Muslim Indonesia, Univ. Parahyangan,
dan Univ. Indonesia. Grup G: Univ.
Pasundan, Univ. Sebelas Maret, dan Univ.
Sultan Ageng Tirtayasa. Serta Grup H:
Univ. Sriwijaya, Univ. Sam Ratulangi, dan
Univ. Padjajaran.
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Dalam babak tersebut, masingmasing grup mendapat tiga tema untuk
diperdebatkan.
Secara
keseluruhan,
ada enam tema yang dibahas oleh
para peserta, yakni Hukuman Mati
untuk Koruptor, Pengujian UU yang
Meratifikasi Perjanjian Internasional,
Hak Anak di Luar Nikah, Perubahan UUD
1945 Menghasilkan Legislative Heavy,
Pemilihan Gubernur DI Yogyakarta, dan
Urgensi Amandemen Kelima UUD 1945.
Setelah saling berdebat dan membantah
argumen
masing-masing,
keluarlah
delapan juara grup yang akan bertemu di
babak perempat final. Pengumuman juara
grup dilakukan oleh Ketua Tim Juri Saldi
Isra. Untuk diketahui, para juri dalam
kompetisi ini terdiri dari para staf pengajar,
beberapa diantaranya adalah guru besar
hukum, dari berbagai perguruan tinggi di
Indonesia.

Universitas Indonesia Menjuarai
Kompetisi Debat konstitusi 2012

Akhirnya Tim Debat Universitas
Indonesia keluar sebagai juara pertama
dalam Kompetisi Debat Konstitusi
Perguruan Tinggi se-Indonesia Tingkat
Nasional Tahun 2012. Tim debat UI berhasil

menggulingkan tim debat Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dalam
babak final, Senin (25/6) di ruang Sidang
Pleno MK. Babak final kali ini dipandu
oleh Fessy Alwi dan ditayangkan oleh
Metro TV, Rabu (27/6) malam.
Adapun Tim Debat UI terdiri
dari Luthfi Sahputra, Varida Megawati
Simarmata, dan Nur Widyastanti.
Sedangkan Tim Debat Untirta terdiri dari
Eli Ermawati, Nur Latifah Alhasymmie,
dan Richa Septiawan. Pada kesempatan
tersebut, tim debat Untirta mendapatkan
posisi pro, sedangkan tim debat UI
kontra. Permasalahan yang dibahas adalah
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak.
Dengan kata lain, dalam hal ini Untirta
setuju dengan kenaikan harga BBM,
sedangkan tim debat UI tidak setuju.
Setelah berdebat kurang lebih setengah
jam, dengan diselingi tiga pertanyaan
pendalaman dari juri, akhirnya Ketua
Tim Juri Saldi Isra hadir mengumumkan
siapa pemenang kompetisi. Menurut
Saldi, para peserta sudah memberikan
yang terbaik dan cukup memberikan
gambaran perdebatan terkait isu kenaikan
harga BBM yang memang sedang hangat
diperbincangkan akhir-akhir ini.

Selain penyerahan hadiah bagi juara
pertama dan kedua, pada kesempatan
yang sama, dilakukan pula penyerahan
hadiah bagi juara ketiga dan keempat.
Peraih juara ketiga adalah tim debat dari
Universitas Hasanuddin. Sedangkan
sebagai juara keempat, adalah Universitas
Jenderal Soedirman.
Dalam sambutan singkatnya, Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
berpandangan, para peserta kompetisi
debat kali ini setidaknya telah memiliki
kecerdasan, kecermatan, dan ketangkasan.
“Paling tidak salah satu dari ketiganya,”
katanya.
Namun perlu diingat, lanjut
Mahfud, dalam dunia pendidikan dan
penegakan hukum, tak sekedar hal itu
saja yang diperlukan. Yang tak kalah
penting adalah kemampuan berpikir yang
diimbangi dengan kemurnian hati nurani.
“Pentingnya menjaga otak dan watak,”
tegasnya. Akhirnya dia pun memberikan
selamat kepada para juara kompetisi
debat. Dia berharap, pesannya tersebut
dapat dijadikan sebagai prinsip yang terus
dipegang oleh setiap orang, khususnya
para penegak hukum di Indonesia. (Dodi)   

Humas MK/GANIE

(Ki-Ka): Para pemenang Debat Konstitusi Antar-Perguruan Tinggi se-Indonesia, yakni Universitas Indonesia (Juara I), Universitas Ageng Tirtayasa (Juara II), Universitas
Hasanudin (Juara III), dan Universitas Jenderal Soedirman (Juara IV).
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Pengelola Perpustakaan di Lingkungan Kemenkeu
Studi Banding ke MK

Humas MK/Annisa Lestari

Kepala Pusat penelitian dan Pengkajian MK Noor Sidharta menerima kunjungan perwakilan pengelola perpustakaan di lingkungan Kementerian Keuangan pada Selasa
(26/6).

B

eberapa perwakilan pengelola
perpustakaan di lingkungan
Kementerian
Keuangan
melakukan studi banding
ke Mahkamah Kontitusi, Selasa (26/6)
siang. Mereka diterima oleh Kepala
Pusat Penelitian dan Pengkajian MK
Noor Sidharta didampingi oleh Pengelola
Perpustakaan MK Hanindyo di ruang
Konpers MK.
Pada kesempatan tersebut, Noor
Sidharta menyampaikan beberapa hal
terkait perkembangan perpustakaan di MK.
Menurut dia, keberadaan perpustakaan
sangatlah penting dalam pelaksanaan
kewenangan MK selama ini. Salah
satunya untuk mendukung para hakim
dalam merumuskan berbagai putusan.

Menurutnya, perpustakaan MK sedang
berupaya mewujudkan perpustakaan yang
modern. “Menjadi e-library, electronic
library,” katanya.
Salah satu upaya yang tengah
dilakukan adalah dengan mengkonversi
koleksi buku cetak yang dimiliki MK
menjadi buku digital/e-book. Namun,
buku-buku digital tersebut hanya bisa
dibaca diperpustakaan MK saja. Jadi tidak
bisa diperbanyak atau digandakan dengan
cuma-cuma. “Kecuali beberapa buku yang
hak ciptanya sudah diberikan kepada
MK,” papar Sidharta.
Selain itu, koleksi buku yang
telah didigitalisasi tersebut, rencananya
juga akan terhubung ke sebuah alat
penunjang (gadget) yang dimiliki oleh para

hakim di MK. “Menjadi semacam search
engine,” kata Sidharta. Harapannya, dengan
begitu hakim MK akan lebih mudah lagi
dalam mencari literatur pendukung saat
akan merumuskan putusan atau membuat
bahan tulisan lainnya.
Saat ini, menurut catatan yang
dimilikinya, terdapat sekitar 22.645
eksemplar buku yang dimiliki oleh
perpustakaan MK. Ada lima pustakawan
yang mengelola sehari-harinya.
Setelah sempat berbincang-bincang,
rombongan kunjungan pun kemudian
beranjak ke perpustakaan MK yang
terdapat di dua lantai, yakni lantai 5 dan
6 Gedung MK. Pertemuan ditutup dengan
penyerahan cindera mata dari perwakilan
rombongan kepada Noor Sidharta. (Dodi)
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AKSI
CAKRAWALA

The Constitutional
Court of the
Kingdom of
Thailand

Menimbang Kualifikasi
Anggota Parlemen Hingga
Memecat Menteri
Motto Mahkamah Konstitusi Thailand
“Adhere to the Rule of Law, Maintain
Democracy, and Protect People’s Rights
and Liberties” (Mematuhi Aturan Hukum,
Menjaga Demokrasi, dan Melindungi Hak
dan Kebebasan Rakyat)
Latar Belakang Negara

K

erajaan Thai (nama resmi bahasa
Thai:
Ratcha Anachak
Thai; atau Prathēt Thai), yang
lebih sering disebut Thailand dalam
bahasa Inggris, atau dalam bahasa
aslinya Mueang Thai (dibaca: “meng-thai”,
sama dengan versi Inggrisnya, berarti
“Negeri Thai”), adalah sebuah negara di
Asia Tenggara yang berbatasan dengan
Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan
Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan
Laut Andaman di barat.
Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai
Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata
“Thai” (
) berarti “kebebasan”
dalam bahasa Thai, namun juga dapat
merujuk kepada suku Thai sehingga
menyebabkan nama Siam masih digunakan
di kalangan warga negara Thai terutama
kaum minoritas Tionghoa.
Asal mula Kerajaan Thai secara
tradisional dikaitkan dengan sebuah
kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan
Sukhothai yang didirikan pada tahun
1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan
Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada
pertengahan abad ke-14 dan berukuran
lebih besar dibandingkan Sukhothai.
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Gedung Mahkamah Konstitusi Thailand

d.

e.

non yudisial yang termaktub dalam
Konstitusi.
Memberi pertimbangan dan keputusan
terhadap beberapa hal yang terkait
partai politik. Ini terkait aktivitas
politik seseorang atau parpol dalam
pemenuhan prinsip-prinsip dasar
pemerintahan demokrasi dengan Raja
sebagai Kepala Negara. Misalnya,
memutuskan apakah resolusi partai
politik atau regulasi yang dibangun
bertentangan atau inkonsisten terhadap
prinsip-prinsip dasar demokrasi dengan
Raja sebagai Kepala Negara.
Memberi pertimbangan dan keputusan
terhadap hal-hal lain yang telah
ditentukan oleh Konstitusi dan
Undang-Undang organik. Misalnya,
pertimbangan dan putusan terhadap
substansi aspek prosedur draf UU
yang dibuat oleh parlemen, senat,
atau Majelis Nasional (National
Assembly).

Kuorum, Prosedur, dan Putusan
Kuorum
Dalam hearing dan pengambilan keputusan,
hakim MK Thailand tidak boleh kurang
dari lima orang hakim.
Ruang sidang Pleno

Kebudayaan Kerajaan Thai dipengaruhi
oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan
beberapa negara besar Eropa dimulai pada
abad ke-16. Namun, meskipun mengalami
tekanan yang kuat, Kerajaan Thai tetap
bertahan sebagai satu-satunya negara di
Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah
oleh negara Eropa, meski pengaruh
Barat, termasuk ancaman kekerasan,
mengakibatkan berbagai perubahan pada
abad ke-19 dan diberikannya banyak
kelonggaran bagi pedagang-pedagang
Britania.
MK Thailand
Mahkamah Konstitusi Thailand (bahasa
Thai : DNA?M,4??=5U)) adalah pengadilan
independen Thailand yang didirikan
berdasarkan Konstitusi 1997 dengan
yurisdiksi terhadap konstitusi, keputusan
kerajaan, legislasi, dan juga penunjukan
serta penjatuhan pejabat dan isu mengenai
partai politik.

Tugas dan kewenangan MK Thailand
adalah sebagai berikut:
a. Memberi pertimbangan dan keputusan
konstitusionalitas hukum sebelum
dan sesudah diundangkan. Proses ini
termasuk aspek-aspek prosedur dan
pengawasan prasyarat diundangkannya
peraturan perundang-undangan.
b. Memberi pertimbangan dan keputusan
terhadap kualifikasi Komisioner
Pemilihan serta keanggotaan setiap
orang yang memegang posisi politis.
Misalnya, memberi pertimbangan
dan putusan terhadap kualifikasi
anggota parlemen dan senator, serta
penghentian seorang menteri.
c. Memberi pertimbangan dan keputusan
mengenai perselisihan terkait
kekuasaan serta tugas-tugas berbagai
lembaga negara yang diatur oleh
Konstitusi. Misalnya, perselisihan
yang muncul antara Majelis Nasional,
Dewan Menteri, maupun lembaga

Prosedur
MK Kerajaan Thailand menyediakan
prosedur dan aturan yang harus ditaati.
Ini diatur dalam UU Prosedur Mahkamah
Konstitusi yang diundangkan oleh National
Assembly.
Putusan
Putusan MK dibuat dengan mekanisme
suara mayoritas hakim konstitusi. Setiap
hakim harus memberikan putusan menurut
bagiannya masing-masing, dan membuat
pernyataan lisan, sebelum sebuah putusan
yang diambil nantinya diputuskan atas
nama MK.
Sekretariat MK
MK Thailand memiliki sekretariat
independen. Sekretariat MK memiliki
kewenangan terhadap pegawai
administratif, anggaran, dan aktivitas
lainnya sebagaimana diatur dalam Office
of the Constitutional Court Act, B.E. 2542
(1999), dengan Sekretaris Jenderal sebagai
pucuk pimpinan yang bertanggungjawab
terhadap Presiden MK Thailand.
Tugas-tugas dan kewenangan
sekretariat adalah:
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pemerintah itu terbukti bersalah
dan dinyatakan dibubarkan,
serta dilarang mengikuti pemilu
sampai lima tahun ke depan.
Situs koran The Nation
mewartakan, Selasa, bahwa
Peradilan MK Thailand dihadiri
oleh para eksekutif parpol ketiga
partai koalisi pemerintah atas
tuduhan melakukan politik uang,
yaitu Yongyuth Tiyapairat dari
PPP, Monthien Songpracha dari
Partai Peta Thai dan Sunthorn
Wilawan mewakili Matchima
Thipataya.
Dalam kasus politik uang
yang melibatkan PPP, MK
mengambil hukuman yang
dijatuhkan Mahkamah Agung
terhadap Yongyuth beberapa
waktu lalu sebagai referensi
untuk menjatuhkan sanksi kepada
partai penguasa tersebut.
Untuk kasus politik uang
yang berhubungan dengan
Partai Peta Thai dan Matchima
Thipataya, MK menghukum
kedua partai ini berdasarkan
bukti-bukti yang diajukan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Thailand. Kesembilan hakim
MK bulat 9:0 memutuskan
PPP dan Matchima Thipataya
bersalah, sedangkan untuk Partai
Peta Thai satu hakim menolak
memberi sanksi atau 8:1. MK
berpendapat keputusan melarang
ketiga parpol penguasa tersebut
didasarkan pada Pasal 237
UUD Thailand dan tidak ada
kekecualian hukum baik terhadap
parpol maupun pengurus parpol,
keduanya dinyatakan bersalah
dan dilarang turut serta dalam
pemilu mendatang. (Yazid)

Para Hakim Konstitusi Thailand

1.
2.

3.
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Bertanggungjawab terhadap seluruh
kerja-kerja administrasi MK
Mengkaji dan mengumpulkan beragam
data, peraturan-peraturan, dan
keputusan-keputusan yang relevant
terhadap kerja-kerja kuorum hakim
konstitusi
Mempromosikan hasil penelitian dan
informasi terkait aktivitas MK
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4.

Mempublikasikan UU dan putusan
yang telah ditetapkan oleh MK

Pada 2008, Mahkamah Konstitusi
Thailand memutuskan tiga partai
pendukung pemerintah, Partai Kuasa
Rakyat (PPP), Partai Peta Thailand (Chart
Thai) dan koalisi Matchima Thipataya,
serta seluruh eksekutif ketiga partai koalisi

Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
Pamflet Mahkamah Konstitusi Thailand
h t t p : / / w w w. a n t a r a n e w s . c o m /
view/?i=1228200876&c=INT&s

Ragam Tokoh

Margarito Kamis

Putusan MK Soal Jabatan Wamen
Sudah Tepat

P

utusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jabatan wakil menteri mendapat banyak respon pro
dan kontra. Salah satu pengamat yang pro dengan putusan MK kali ini, yaitu Pengamat Hukum
Tata Negara Margarito Kamis. Seperti disarikan dari situs berita tempo.co.id, Margarito menilai
putusan MK itu berimbas pada kewenangan para wakil menteri dalam menjalankan jabatannya.
“Artinya saat ini para wakil menteri belum bisa menjalankan tugas mereka seperti mengesahkan
atau membuat peraturan karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum,” ujar Margarito, Rabu (6/6).
Margarito juga menyarankan agar pemerintah secepatnya menerbitkan Keputusan Presiden
sehingga para wakil menteri dapat bekerja kembali. Pada dasarnya, menurut Margarito, keputusan MK
sudah tepat karena menjawab silang pendapat di masyarakat soal posisi wakil menteri.
Sebelumnya, MK memutuskan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara yang mengatur pengangkatan jabatan wakil menteri oleh
presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengandung
persoalan konstitusional. Namun, Penjelasan Pasal 10 yang
menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karir dan
bukan merupakan anggota kabinet tidak sinkron dengan
ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Kementerian Negara.
Permohonan uji materi ini dimohonkan oleh
Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (GN-PK). (Yusti/tempo.co.id/www.
mahkamahkonstitusi.go.id)

Mohamed Mursi

Resmi Menjabat Sebagai Presiden Mesir

S

ekitar enam belas bulan Mesir belum menemukan pengganti Presiden Hosni Mubarak yang digulingkan dalam revolusi Mesir.
Kini usai melalui serangkaian proses pemilihan presiden, Mesir telah memilih Mohamed Mursi (61) sebagai Presiden Mesir
yang baru. Mursi dipilih sebagai Presiden Mesir sesuai keputusan Komisi Pemilihan Presiden yang diumumkan Ketua Komisi
Farouk Soltan, Minggu (24/6).
Sosok pria kelahiran Desa Adwah, Provinsi Syarqiyah, bagian timur Mesir itu selama
ini lebih dikenal sebagai akademisi. Pria yang dilahirkan dari keluarga petani sederhana itu
merupakan doktor teknik lulusan Amerika Serikat (AS) yang mengetuai Partai Kebebasan
dan Keadilan yang menjadi sayap politik Ikhwanul Muslimin.
Sejak 1977, Mursi mulai aktif di Ikhwanul Muslimin dan berulang kali masuk
penjara, baik di masa Presiden Anwar Saddat (1970-1981) maupun di era Presiden
Hosni Mubarak (1981-2011) atas tuduhan melakukan gerakan bawah tanah untuk
menggulingkan pemerintah. Jabatan terakhir yang disandang Mursi di Ikhwanul
Muslimin sebagai anggota (Irsyad) atau dewan pimpinan tertinggi di jajaran
organisasi berpengaruh di Mesir tersebut.
Morsi sah sebagai Presiden Mesir setelah dilantik dihadapan Mahkamah
Konstitusi Mesir, Sabtu (30/6). Morsi dalam pidatonya mengatakan ia
menghormati warga Mesir di seantero negara itu dan di luar negeri. Ia juga
menghargai kehormatan besar yang diberikan kepadanya oleh rakyat Mesir.
Morsi mencalonkan diri sebagai presiden dari Ikhwanul Muslimin
sebelum mundur dari kelompok itu setelah dinyatakan sebagai presiden
terpilih. Pada hari Jumat ia menyampaikan hasrat untuk membentuk
pemerintahan inklusif, mengikutsertakan Muslim, Kristen dan perempuan.
(Yusti/Antara/Kompas/Rakyat Merdeka)
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Puisi Achmad Roestandi
pada Rapat Pemilihan
Ketua MK

R
Jagokan Spanyol, Prediksi
Akil Mochtar Tepat

D

i tengah-tengah kesibukannnya memimpin sidang,
ternyata Hakim konstitusi Akil Mochtar masih
punya perhatian besar terhadap sepakbola. Ia bahkan
memprediksi Spanyol bakal memjuarai kembali
Euro 2012. Menurut Akil, saat ini tidak ada tim yang memiliki
skuat lebih baik ketimbang Tim “El Matador”. Meski pada laga
perdana Grup C Piala Eropa 2012, Spanyol ditahan imbang Italia,
Akil tetap optimis skuat besutan Vicente del Bosque tersebut
bakal melaju ke final.
“Mereka itu juara dunia, kualitas pemainnya bagus dan
merata. Ini alasan saya pegang Spanyol,” kata Akil pada 11 Juni
lalu.
Menurut Akil, permainan Spanyol yang mengadopsi gaya
“tika-tiki” dan total football menjadikan Iker Casilas dan kawankawan enak ditonton. Belum lagi kombinasi penguasaan bola dan
konsistensi, serta stabilitas Spanyol selama empat tahun terakhir
membuat mereka layak diunggulkan. “Sehingga ekspektasi
kita jadi yakin terhadap Spanyol,” kata juru bicara Mahkamah
Konstitusi tersebut.
Akil menegaskan, orang-orang yang meremehkan Spanyol
bakal menyesal. Sebab peringkat nomor satu FIFA tersebut bakal
membuat kejutan di turnamen yang diselenggarakan di Polandia
dan Ukraina tersebut. “Kita lihat saja,” ucapnya.
Ternyata prediksi Akil tidak meleset. Karena pada grand
final Euro 2012, pertandingan Spanyol vs Italia dimenangkan
Spanyol dengan skor telak 4-0. Wah, berarti Pak Akil berbakat
pula jadi pengamat sepakbola. (Nano Tresna Arfana/dilansir dari
www.republika.co.id)
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apat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) pada 18 Agustus 2006 menyisakan
kisah unik dan di luar kebiasaan. Sembilan hakim yang
menjadi kandidatnya membacakan harapannya untuk
menjadi Ketua MK baru. Mereka adalah Jimly Ashshiddiqie
yang masih Ketua MK, Laica Marzuki, Abdul Mukthi Fadjar,
Ahmad Syarifudin Natabaya, Achmad Roestandi, Harjono,
Soedarsono, Maruarar Siahaan dan I Dewa Gede Palguna.
Satu persatu kesembilan anggota hakim MK ini memberikan
harapannya. Di antara kandidat Ketua MK itu, Ahmad Roestandi
memberikan harapannya dengan membaca puisi. berjudul
“Ayam Jantan Bernama Mahkamah Konstitusi”.
Bunyi
puisinya, “… Untuk menjadi seekor ayam, sebutir telur perlu
dierami selama 21 hari, sebab jika dipaksakan harus menetas
dalam sehari, bukan seekor anak ayam yang terjadi, melainkan
hanya sebuah telur mata sapi!” ujarnya yang disambut tawa
sejumlah hakim dan hadirin yang menyaksikan rapat tersebut.
Roestandi melanjutkan puisinya, “… Untuk mencapai
kematangannya, Mahkamah Konstitusi memerlukan masa
pembelajaran dan mengasah diri, menurut hitungan tahun bukan
hitungan hari ...” Di bagian akhir puisinya, Roestandi mengatakan,
“… Siapa pun yang terpilih, kita berharap terus membimbing
langkah Mahkamah Konstitusi dengan mantap dan pasti, on the
right track dalam mewujudkan visi dan misi, sehingga Mahkamah
Konstitusi tumbuh menjadi ayam jantan yang berjengger
dan bertaji, pantang degradasi menjadi telur mata sapi …”
Semua hadirin tertawa mendengarkan puisinya tersebut.
Sementara Jimly yang menjadi pimpinan rapat hanya menanggapi,
“Ini pasti jadi ketua …” (Nano Tresna Arfana/dilansir dari www.
detik.com)

PUSTAKA Klasik

Hakim dan Jaksa Masa UUD Sementara
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

B

uku ini disusun pada saat
Undang-Undang
Dasar
Sementara masih berlaku.
Sehingga
semua
uraian
dalam buku ini mesti dipahami pada
masa tersebut, dimana dengan UUD
1945 memiliki perbedaan penting dalam
mengatur kekuasaan kehakiman dengan
UUDS 1950.
Pada masa ini, satu-satunya alat
negara yang berwenang menyelenggarakan
peradilan yaitu kekuasaan kehakiman
(judicial
power).
Penyelenggaraan
peradilan
dimaksudkan
pemberian
keputusan dalam suatu perselisihan yang
timbul baik antar warga negara satu sama
lain, maupun antara warga negara dan
pemerintahan ataupun antara alat-alat
pemerintahan. Kekuasaan lain ini sejajar
dengan kekuasaan lain, yaitu kekuasaan
perundang-undangan (legislative power)
dan kekuasaan pelaksanaan (executive
power). Kekuasaan kehakiman terpisah
dan bebas dari campur tangan kekuasaan
kehakiman. Bahkan Pasal 103 UUDS
menegaskan melarang campur tangan
dalam urusan peradilan, kecuali dibenarkan
undang-undang.
Dalam ketentuan undang-undang
tentang Mahkamah Agung yang berlaku
saat itu, para hakim agung dapat
diberhentikan dengan hormat oleh presiden
apabila tidak cakap secara jasmani dan
rohani secara terus menerus atau karena
kekurangan kekuatan sebab tinggi usai;
dan mereka telah berumur 60 tahun kecuali
kalau Presiden memberi dispensasi untuk
kepentingan negara. UU memberikan
jaminan penuh agar warga negara tidak
takut dengan kekuasaan eksekutif yang
besar saat itu dan jaminan hakim tidak
takut dalam menjalankan kekuasaannya
dalam mengadili. Jaminan tersebut
menurut Tirtaamidjaja, dengan menggaji
hakim menurut peraturan tersendiri yang
terlepas dari peraturan untuk pegawai lain,
mengikat kekuasaan mengangkat Ketua
Mahkamah Agung, anggota-anggota MA
adalah usul yang mutlak dari kekuasaan
legislatif dan mengikat kekuasaan hakim
lainnya pada usul Mahkamah Agung.

Dalam penyelenggaraan peradilan,
kekuasaan kehakiman karena kedudukan
bebas tersebut juga tidak bertanggung jawab
terhadap baik kepada kekuasaan eksekutif
maupun kekuasaan legislatif. Namun
dengan kebebasan tersebut, kekuasaan
kehakiman tidak boleh menyimpang dan
menyalahgunakan kekuasaannya untuk
memberikan jaminan “penyelenggaraan
peradilan yang layak dan adil”. Jaminan
ini menurut Tirtaamidjaja, sebelum
mengemban jabatannya harus bersumpah,
mengadili menurut hukum yang berlaku
dengan tidak membedakan tiap-tiap orang,
hakim tidak boleh mengundurkan diri dari
tugasnya dengan alasan peraturan tertentu
tidak jelas dan lengkap, hakim tidak boleh
berpihak dalam mengambil putusan dan
lain sebagainya.
Di dalam buku inilah bagaimana
penyelenggaraan peradilan oleh hakim
dibahas secara lengkap dan jelas, baik
bagaimana acara perkara perdata maupun
perkara pidana.
Buku ini terbatas
menguraikan tentang pengadilan negeri
(Low Court), pengadilan tinggi (Court of
Appeal) dan Mahkamah Agung (Supreme
Court). Selain ketiga macam pengadilan
ini, terdapat beberapa badan peradilan
lain, yaitu peradilan yang termasuk dalam
lingkungan badan peradilan militer,
lingkungan pengadilan agama, lingkungan
pengadilan
adat,
dan
lingkungan
pengadilan swapraja.

Judul buku : Kedudukan Hakim
dan Djaksa dan
Atjara Pemeriksaan
Perkara-Perkara Pidana
dan Perdata
Pengarang : Mr. M.H. Tirtaamidjaja
Penerbit		 : Penerbit Djambatan
Tahun		 : Cet ke-2, 1962
Jumlah		 : 274
Di dalam pengadilan negeri inilah
perkara pidana dan perdata diadili pada
tingkat pertama, pengadilan tinggi pada
tingkat banding, dan Mahkamah Agung
sebagai hakim tertinggi. Tirtaamidjaja
mendefinisikan perkara-perkara pidana
(criminal cases) sebagai perkaraperkara yang timbul karena pelanggaran
hukum pidana, yang mengandung
larangan-larangan dan perintah-perintah
terutama kepentingan umum dengan
ancaman hukuman, misalkan pencurian,
pembunuhan, penipuan, penggelapan, dan
pemalsuan. Sedangkan perkara-perkara
perdata (civil cases) dalam perkara
ini berdasar atas hukum perdata, yaitu
semua peraturan hukum, yang mengatur
hubungan-hubungan hukum antara antara
orang-orang atau badan-badan hukum satu
sama lain, yang timbul dari perhubungan
pergaulan masyarakat, misalkan peraturan
mengenai jual beli, sewa-menyewa, gadai,
perceraian dan sebagainya. Semua perkara
melalui tahapan hakim pertama, tinggi dan
tertinggi.
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Hal yang menarik bahwa di
pengadilan negeri hakim dapat bersidang
sendiri, sedangkan dengan sebuah majelis
pada pengadilan tinggi dan MA. Pada tiaptiap pengadilan negeri juga ditempatkan
kejaksaan yang terdiri atas seorang
jaksa atau lebih dan jaksa-jaksa muda
dengan daerah kekuasaan sama dengan
pengadilan negeri. Pada tangan jaksa
inilah sebuah perkara dapat dituntut dan
mempertimbangkan kiranya kepentingan
umum mengharuskan supaya sebuah
perbuatan tertentu dapat dihukum dan
dituntutkan kepada pengadilan. Mengenai
kewenangan yang dimilikinya secara
jelas diuraikan dalam buku ini bahwa
kekuasaan kejaksaan tunduk kepada
kekuasaan eksekutif, khususnya Menteri
Pertahanan saat itu. Mengenai perbedaan
kekuasaan kejaksaan dengan pada masa
zaman kolonial terlihat sekali dengan jaksa
saat tersebut tidak lagi sebagai pamong praja
dan tidak dapat menuntut secara pidana,
tetapi hanya sebagai wakil dan menjalankan
perintah dari Residen dan Assistent-Residen,
serta turut sertanya tidak hanya perkara
pidana tetapi juga perdata.
Jika pada hakim tinggi tidak tedapat
kejaksaan, maka pada MA ditempatkan
sebuah kejaksaan agung yang dikepalai
jaksa agung yang dibantu seorang jaksa
agung muda atau lebih. Mengenai
wewenang MA dijelaskan wewenangnya
mengenai
kewenangan
mengadili
kompetensi
peradilan
dibawahnya,
mengadili perkara-perkara tertentu (forum
previlegiatum), membatalkan putusan
pengadilan dibawahnya yang dimintakan
kasasi, menjalankan pengawasan tertinggi
atas penyelesaian peradilan umum,
pengawasan tertinggi atas pengacarapengacara dan notaris-notaris atas tingkah
lakunya, membuat suatu peraturan jika
jalan peradilan timbul persoalan karena
belum diatur, memberikan pertimbangan
hukum atas persoalan yang diminta
pemerintah, dan mengadili pada tingkat
banding perkara-perkara yang diputus
wasit dengan nilai harga Rp. 25 ribu dan
sebagainya.
Yang menarik di bagian membahas
kewenangan hakim disinggung bahwa
kewenangan
menilai undang-undang
dimana di Amerika Serikat dilakukan oleh
MA, namun di dalam UUDS menegaskan
“undang-undang tidak dapat diganggu
gugat” sehingga hakim harus menjalan
undang-undang meskipun bertentangan
dengan konstitusi. Dalam catatan
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Tirtaamidjaja, bahwa oleh karena dalam
UUD 1945 tidak diatur, maka menurutnya
“Berdasarkan ini maka saya berpendapat,
bahwa pada umumnya sesuatu Undangundang tertentu dapat diganggu gugat
oleh hakim.” Menurutnya jika memang
dimaksudkan menurut UUD 1945
bahwa UU tidak dapat di uji maka harus
ditegaskan.”Maka hendaknya larangan
tersebut dengan secara tegas dicantumkan
pula dalam UUD 1945,” tegasnya.
Di dalam Bab II tentang Pemeriksaan
Perkara Pidana diuraikan bagaimana
hukum acara pidana. Perbedaan sifat
yang esensial pada kepentingan hukum
yang dilindungi pada hukum pidana
membedakan dengan proses pemeriksaan
perkara perdata yang dibahas Tirtaamidjaja
pada Bab III tentang Jalannya Pemeriksaan
Perkara Perdata. Hukum pidana memiliki
tujuan melindungi kepentingan umum,
dimana kejaksaan ditentukan sebagai
pihak yang mempertahankan kepentingan
umum dengan menuntutnya di muka
hakim. Perbedaan acara ini misalkan
tampak pada acara perdata persengketaan
dua orang yang berhadapan untuk
melindungi kepentingn masih-masing
yang peraturannya terdapat dalam hukum
perdata.
Beberapa perbedaaan dikemukakan
misalkan inisiatif penuntutan perkara
pidana ada pada kejaksan sebagai pembela
kepentingan umum (khusus klach delicten
oleh orang yang dirugikan).
ketika
sebuah perkara sudah dimulai, maka
kejaksaan tidak dapat sesuai kehendaknya
mencabutnya, hal ini berbeda dengan
perkara perdata yang dapat dilakukan
menurut kehendak bebas para pihak.
Dalam acara pidana, hakim juga memiliki
kewenangan
mempertimbangkan
kenyataan yang tidak dimajukan oleh
kejaksaan, sebaliknya dalam perkara
perdata hakim hanya berpegang pada
fakta-fakta yang dimajukan oleh para
pihak-pihak. Selain itu, dalam pembuktian
dalam acara pidana ketika suatu hal yang
diterangkan salah satu pihak diakui pihak
lawan, hakim tidak harus menerima
pengakuan tersebut tetapi berdasarkan
bukti.
Di Bab II inilah diuraikan
bagaimana dari hal-hal umum sampai
dengan hal teknis mulai dari pemeriksaan
pendahuluan, pemeriksaan persidangan
atau pemeriksaan akhir pada pengadilan
negeri, keputusan hakim (tingkat pertama),
pelaksaanaan keputusan hakim (tingkat

pertama), tingkat banding, tentang putusan
perselisihan tentang kekuasaan mengadili,
tingkat kasasi, tentang tuntutan peninjauan
kembali putusan pidana yang berkekuatan
hukum tetap, acara perkara-perkara pidana
pada MA dan tentang bagaimana perkara
diputus oleh MA dari perselisihan tentang
kekuasaan mengadili.
Dalam Bab III tentang Jalannya
Pemeriksaan Perkara Perdata diuraikan
bagaimana hukum acara perdata yang
dikatakannya sebagai akibat yang timbul
dari hukum perdata materiil. Perbedaan
dengan jelas dikemukakan di dalam buku
ini bagaimana hakim perdata bersifat
pasif dan hakim perdata harus menerima
kebenaran formil (kebenaran tidak
mutlak). Hakim perdata bersifat pasif
dimaksudkan dalam acara perdata bahwa
pengaruh sangat besar terletak pada
para pihak dalam jalannya pemeriksaan,
sedangkan peran hakim bersifat sekunder.
Pemeriksaan
hakim perdata terbatas
hingga hal-hal yang dimajukan para pihak
yang berbeda dengan hakim pidana yang
bersifat aktif.
Sedangkan
mengenai
hakim
perdata harus menerima kebenaran
formil, sedangkan hakim pidana mencari
kebenaran materiil (kebenaran mutlak).
Hakim perdata tidak diwajibkan mencari
kebenaran materiil itu. Akibat dari ini juga
hakim perdata tidak boleh menyelidiki
apakah sumpah decisoir yang diucapkan
adalah palsu atau tidak.
Pada Bab III tentang Jalannya
Pemeriksaan Perkara Pidana ini diuraian
secara jelas tentang jalannya pemeriksaan
pertama perdata pada pengadilan negeri,
keputusan hakim (tingkat pertama), tingkat
banding, pemutusan oleh pengadilan
tinggi tentang kekuasan mengadili, tentang
kasasi, tentang pemutusan oleh MA dari
perselisihan tentang kekuasaan mengadili,
tentang pembaharuan pemeriksaan perkara
(request-civil),
tentang
perlawanan
terhadap putusan oleh orang di luar pihakpihak yang berperkara (derden-verzet),
tentang peradilan oleh wasit (arbitrage),
tentang pelaksanaan putusan (tingkat
pertama), tentang beberapa lembaga
acara yang bersifat istimewa, tentang hal
pengadilan perkara dengan perkara cumacuma.
Meskipun buku ini disusun semasa
berlakunya UUDS 1950 masih tetap
berharga sampai saat ini ditengah berbagai
perubahan aturan terkait jaksa dan hakim
serta hukum acara pidana dan perdata.

PUSTAKA

Integrasi Teori Hukum Pembangunan dan
Teori Hukum Progresif
Oleh Luthfi Widagdo Eddyono
Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi RI

B

erdasarkan pemaparan buku
ini, sejak tahun 1970-an hingga
saat ini, paling tidak terdapat
dua teori hukum asli Indonesia
yang mempengaruhi perkembangan kajian
dan praktik hukum di Indonesia, baik
pada pemikiran, pembuatan, penerapan,
maupun pada penegakannya. Dua teori
itu yaitu Teori Hukum Pembangunan dan
Teori Hukum Progresif.
Teori
Hukum
Pembangunan
diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmaja,
pakar hukum internasional dan juga mantan
Menteri Kehakiman yang memasukkan
teori tersebut sebagai materi hukum dalam
Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I
(1970-1975). Pandangan Mochtar intinya
mengenai fungsi dan peranan hukum
dalam pembangunan nasional.
Menurut Mochtar, semua masyarakat
yang sedang membangun selalu dicirikan
oleh perubahan dan hukum berfungsi agar
dapat menjamin bahwa perubahan itu
terjadi secara teratur yang dapat dibantu
oleh perundang-undangan atau keputusan
pengadilan atau kombinasi keduanya.
Hukum menjadi suatu sarana (bukan alat)
yang tidak dapat diabaikan dalam proses
pembangunan. Hukum yang baik adalah
hukum yang sesuai dengan hukum yang
hidup (the living law) dalam masyarakat,
yang tentunya sesuai pula atau merupakan
pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat itu. (halaman 65-66).
Sungguh ideal. Akan tetapi Teori
Hukum Pembangunan justru dalam praktik
pembentukan hukum dan penegakan
hukum masih mengalami hambatan-

Judul		 : Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori
Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif
Penulis		 : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.
Penerbit		 : Genta Publishing
Tahun Terbit : Maret 2012
Jumlah		 : XVI + 128 halaman

hambatan yang dikarenakan sukarnya
menentukan tujuan dari perkembangan
hukum (pembaruan), sedikitnya data
empiris yang dapat digunakan untuk
mengadakan suatu analisis deskriptif
dan prediktif, dan sukarnya mengadakan
ukuran yang objektif untuk mengukur

berhasil/tidaknya usaha pembaharuan
hukum. Yang lebih parah lagi, adanya
upaya destruktif pengambil kebijakan
yang kerap memanfaatkan celah untuk
menggunakan hukum sekedar sebagai
alat dengan tujuan memperkuat dan
mendahulukan kepentingan kekuasaan
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daripada kepentingan dan manfaat bagi
masyarakat. (halaman 77).
Kondisi demikian yang membuat
Satjipto Rahardjo merasa gerah dan
memandang ternyata hukum selalu
ditempatkan untuk mencari landasan
pengesahan atas suatu tindakan yang
memegang teguh ciri prosedural dari dasar
hukum dan dasar peraturan, serta telah
terjadi fenomena hukum menjadi saluran
untuk menjalankan keputusan politik.
Hukum telah menjadi sarana perekayasaan
sosial dan juga sarana rekayasa birokrasi.
Karenanya
dikemukakanlah
Teori Hukum Progresif yang dikatakan
merupakan hukum yang pro rakyat dan
hukum yang pro keadilan. Dengan asumsi
dasar hukum adalah untuk manusia,
maka setiap kali ada masalah dalam dan
dengan hukum, hukumlah yang ditinjau
dan diperbaiki bukan manusia yang
dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam
sistem hukum. (halaman 89).
Persamaan dan Perbedaan
Romli Atmasasmita kemudian
mencoba memahami persamaan dan
perbedaan kedua teori tersebut. Titik
persamaan yang ditemukan adalah samasama menghendaki agar hukum memiliki
peranan jauh ke depan, yaitu memberikan
arah dan dorongan perkembangan
masyarakat agar tercapai masyarakat
yang tertib, adil, dan sejahtera. Peranan
hukum bukan sekedar sebagai alat (tools)
melainkan harus dipahami sebagai saranan
(dinamis) untuk mencapai kemajuan
peradaban masyarakat.
Perbedaan kedua teori hukum
tersebut ada pada tolak pangkal
pemikirannya.
Pertama,
Mochtar
beranjak dari bagaimana memfungsikan
hukum dalam proses pembangunan sosial,
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sedangkan Satjipto beranjak dari kenyataan
dan pengalaman tidak bekerjanya hukum
sebagai suatu sistem perilaku.
Kedua, Mochtar menegaskan bahwa
kepastian hukum dalam arti keteraturan
masih harus dipertahankan sebagai
pintu masuk menuju ke arah kepastian
hukum dan keadilan, sedangkan Satjipto
menyatakan, demi kepentingan manusia,
maka hukum tidak dapat memaksakan
ketertiban kepada manusia, hukum lah
yang harus ditinjau kembali dan dijalankan
dengan nurani.
Ketiga, bagi Mochtar hukum
seyogianya diperankan sebagai sarana
(bukan alat) pembaharuan masyarakat
(law as a tool of social engineering),
tetapi Satjipto menegaskan bahwa model
pemeranan hukum demikian dikhawatirkan
mengasilkan “dark engineering” jika tidak
disertai dengan hati nurani (manusia)
penegak hukumnya. (halaman 90-91).
Menurut Romli, secara teoritis
Teori Hukum Pembangunan dan Teori
Hukum Progresif mendasarkan pada teori
hukum yang sama, yaitu sociological
jurisprudence dari Roscoe Pound dan
pragmatic legal realism dari Eugen
Ehrlich. Namun, Teori Hukum Progresif
diperkuat dengan pengaruh aliran studi
hukum kritis (critical legal studies) yang
cenderung apriori terhadap segala keadaan
dan bersikap anti-foundationalism.
Teori Hukum Integratif
Romli Atmasasmita pun memandang
hukum dapat diartikan dan seharusnya
juga diartikan sebagai sistem nilai (system
of values), selain hukum merupakan
sistem norma (system of norms)
sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar
Kusumaatmaja dan hukum sebagai sistem
perilaku (system of behavior) sebagaimana

dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.
Ketiga hakikat hukum itulah yang disebut
oleh Romli sebagai tripartite character of
the Indonesian legal theory of social and
bereucratic engineering. Yaitu rekayasa
birokrasi dan rekayasa masyarakat yang
dilandaskan pada sistem norma, sistem
perilaku, dan sistem nilai yang bersumber
pada Pancasila sebagai ideologi bangsa
Indonesia. Pandangan itu yang disebut
Teori Hukum Integratif.
Dalam halaman 97, Romli secara
terbuka menyatakan, “Inti pemikiran
Teori Hukum Integratif adalah merupakan
perpaduan pemikiran Teori Hukum
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif
dalam konteks Indonesia yang terinspirasi
oleh konsep hukum menurut Hartz.”
Miskinnya upaya untuk menemukan
pemikiran hukum yang khas Indonesia
membuat
kita
serta-merta
kerap
mengadopsi bulat-bulat pemikiran hukum
barat yang belum tentu dapat diterima
oleh masyarakat timur. Karenanya inisiatif
Romli Atmasasmita, seorang Guru
Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran, untuk menelurkan
sebuah teori baru yang disebut Teori
Hukum Integratif memang patut diberi
apresiasi.
Buku
ini
tidak
hanya
mempromosikan Teori Hukum Integratif
dan menggambarkan kedua teori lain yang
ada yaitu Teori Hukum Pembangunan
danTeori Hukum Progresif, melainkan
mencoba untuk mengurai latarbelakang
kejadian maupun pemikiran di balik
teori-teori tersebut. Tentu saja yang saya
maksud, pemikiran-pemikiran barat dibalik
munculnya teori-teori khas Indonesia
itu. Karenanya buku ini pantas untuk
dikonsumsi akademisi dan pemerhati.

Kamus Hukum

Kamus Hukum
(Open) Legal Policy

O

pen legal policy atau biasa
dimaknai kebijakan hukum
terbuka sering kali digunakan
Mahkamah Konstitusi dalam
pertimbangan putusannya mengenai
pengujian norma yang dianggap merupakan
pilihan kebijakan terbuka pembentuk
undang-undang (UU), maka permohonan
ditolak, kecuali pilihan kebijakan tersebut
melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan
MK dalam pertimbangan hukumnya
sebagimana praktik pengujian UU. Dalam
beberapa putusan selama ini dijatuhkan
yang dianggap pilihan kebijakan terbuka
pembentuk UU, terutama adalah undangundang terkait pemilihan umum.
Misalkan saja, dalam pengujian UU
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Permohonan yang diajukan
mengenai bahwa hanya parpol/gabungan
parpol yang dapat mengajukan pasangan
calon kepala daerah/wakil kepala daerah,
terhadap hal ini, MK dalam putusan
No.006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei
2005, ketentuan persyaratan pengusulan
pasangan calon kepala daerah harus melalui
partai politik merupakan mekanisme
atau tata cara bagaimana Pemilukada
dilaksanakan dan tidak menghilangkan
hak perseorangan ikut pemerintahan,
sepanjang syarat melalui partai politik,
dan tidak mengandung pembedaan sesuai
makna diskriminasi dalam Pasal 1 ayat
(3) UU No.39 Tahun 1999 maupun Pasal
2 International Convenant on Civil and
Political Rights.
Pengusulan calon kepala daerah
melalui partai politik menurut MK tidak
dipandang sebagai bertentangan dengan
UUD 1945, karena pilihan sistem yang
demikian merupakan kebijakan (legal
policy) yang tidak dapat diuji kecuali
dilakukan
secara
sewenang-wenang
(willekeur) dan melampaui kewenangan
pembuat undang-undang (detournement
de pouvoir).
Selanjutnya, dalam pengujian UU
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengenai ketentuan yang hanya
membuka peluang partai politik atau
gabungan partai politik dalam pencalonan
kepala daerah sesuai Putusan No.05/PUUV/2007, 23 Juli 2007, tiga hakim konstitusi

mengajukan pendapat berbeda (dissenting
opinion), bahwa mereka berpendapat
peluang hanya diberikan kepada partai
politik merupakan pilihan kebijakan (legal
policy) dari pembentuk UU, sehingga tidak
bertentangan UUD 1945 kecuali dilakukan
dilakukan
secara
sewenang-wenang
(willekeur) dan melampaui kewenangan
pembuat undang-undang (detournement
de pouvoir). Dalam putusan MK ini
mayoritas hakim konstitusi memutuskan
membuka peluang calon perseorangan
dalam Pemilukada.
Selanjutnya
dalam
pengujian
ketentuan batas minimal perolehan suara
partai politik atau gabungan partai politik
sebesar 15% dari jumlah kursi DPRD atau
15% dari akumulasi perolehan suara sah
dalam Pemilu anggota DPRD di daerah
yang bersangkutan untuk mencalonkan
kepala/ wakil kepala daerah (Perkara No.
010/PUU-III/2005).
Pembatasan pencalonan ini, MK
dalam putusannya pada 31 Mei 2005,
menyatakan merupakan pilihan kebijakan
yang dapat dianggap bertentangan
dengan konstitusi jika diterapkan
secara diskriminatif. Karena syarat
ini diberlakukan kepada semua warga
negara dan partai politik sehingga tidak
bertentangan dengan equality before the
law. Selain itu, prosedur dan mekanisme
tersebut merupakan pilihan kebijakan
tentang sistem yang akan diterapkan yang
berlaku untuk setiap orang atau badan
hukum tanpa pengecualian.
Sesuai pertimbangan putusan yang
penting bagi pembentukan putusanputusan selanjutnya, pilihan kebijakan
yang dapat dilakukan pengujian oleh
Mahkamah menurut putusan ini adalah
jika sebagai berikut: (i) tidak merupakan
hal yang melampaui kewenangan pembuat
undang-undang; (ii) tidak merupakan
penyalahgunaan
kewenangan;
(iii)
tidak nyata-nyata bertentangan dengan
ketentuan dalam UUD 1945.
Selanjutnya, dalam pengujian UU
No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 9 ayat (1) dan
(3) mengatur mengenai persyaratan bagi
partai politik agar dapat mengikuti pemilu
berikutnya, yakni partai politik harus

memenuhi ketentuan electoral threshold
(ET) yaitu 3% jumlah kursi anggota DPR,
4% jumlah kursi DPRD dan 4% jumlah
kursi yang tersebar sekurang-kurangnya di
½ jumlah provinsi/kabupaten kota seluruh
Indonesia. Jika tidak memenuhi ketentuan
ET ini dapat mengikuti pemilu berikutnya
dengan bergabung dengan partai politik
lain yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU
Pemilu.
Terhadap ET ini, MK juga
mempertimbangkan legislator mengatur
hal-hal berkenaan dengan pemilu dan
Pilpres, sepanjang UU yang mengatur
masalah tersebut tidak bertentangan dengan
UUD 1945. Ketentuan yang memberikan
wewenang tersebut, yaitu: “Tata cara
pelaksanaan pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam
undang-undang” dan “Ketentuan lebih
lanjut tentang pemilihan umum diatur
dengan undang-undang”.
Mengenai ET dianggap merupakan
kebijakan hukum (legal policy) pembentuk
undang-undang dan tidak bertentangan
dengan UUD 1945, karena UUD 1945
secara nyata memberikan mandat bebas
kepada
pembentuk
undang-undang
untuk mengaturnya, termasuk mengenai
persyaratan untuk dapat mengikuti
pemilu berikutnya dengan ketentuan ET.
Ketentuan ET tersebut sudah dikenal sejak
Pemilu 1999 kemudian dinaikkan pada
2003 dari 2% (dua persen) menjadi 3%
(tiga persen).
Dalam
putusan
No.16/PUUV/2007, pada 23 Oktober 2007 ini,
Mahkamah
berpendapat
kebijakan
hukum (legal policy) di bidang kepartaian
dan pemilu tersebut bersifat objektif,
dalam arti sebagai seleksi alamiah dan
demokratis untuk menyederhanakan
sistem multipartai yang hidup kembali
di Indonesia di era reformasi, setelah
dianutnya sistem tiga partai pada era Orde
Baru melalui penggabungan partai yang
dipaksakan. Bahwa memang di banyak
negara pada umumnya yang dianut bukan
ET, melainkan parliamentary threshold
(PT) yang membatasi suatu partai politik
untuk dapat mendudukkan wakilnya di
parlemen dengan syarat perolehan jumlah
persentasi tertentu (misal 5% di Jerman).
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Akan tetapi, apakah akan memilih
model ET ataukah PT, hal itu adalah
masalah pilihan kebijakan dalam rangka
membangun sistem kepartaian dan sistem
perwakilan yang kuat dalam kehidupan
ketatanegaraan dan politik melalui caracara yang demokratis dan konstitusional.
Selain hal diatas, perkara No. 3/
PUU-VII/2009 yang diputus 13 Februari
2009, yang diajukan oleh 11 parpol peserta
pemilu, 186 calon anggota DPR, dan 300an anggota parpol mempersoalkan Pasal
202 ayat (1) UU 10/2008 Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD berbunyi,
“Partai Politik Peserta Pemilu harus
memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima
per seratus) dari jumlah suara sah secara
nasional untuk diikutkan dalam penentuan
perolehan kursi DPR”. Ambang batas ini
dikenal dengan parliamentary threshold
atau PT.
Inti pertimbangan perkara ini,
kebijakan menerapkan ambang batas
persentase perolehan kursi atau suara
bagi Parpol Peserta Pemilu agar dapat
mengikuti Pemilu berikutnya (PT)
sejak 1999 diharapkan akan mampu
menciptakan sistem kepartaian sederhana
sebagaimana dikehendaki UU. Mahkamah
pernah memutus menolak permohonan
uji kebijakan ET dengan pertimbangan,
antara lain, bahwa kebijakan ET tidak
diskriminatif karena berlaku untuk semua
Parpol, merupakan kebijakan pembentuk
Undang-Undang (legal policy) yang
diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD
1945 yang sifatnya sangat terbuka, yaitu
“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan
umum diatur dengan undang-undang”,
sehingga menurut MK, baik kebijakan ET
maupun PT sama konstitusionalitasnya
(vide Putusan Nomor 16/PUU-V/2007
bertanggal 23 Oktober 2007).
Bahwa kebijakan ET yang dianut
dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003
kemudian oleh UU 10/2008 diganti dengan
kebijakan baru yang terkenal dengan istilah
“Parliamentary Threshold” (disingkat PT)
yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1)
UU 10/2008, tampaknya pembentuk UU
bermaksud menciptakan sistem kepartaian
sederhana melalui pengurangan jumlah
Parpol yang dapat menempatkan wakilnya
di DPR, berubah dari cara sebelumnya
dengan kebijakan ET yang bermaksud
mengurangi jumlah peserta Pemilu.
Bahwa
menilai
konstitusional
tidaknya kebijakan PT tersebut, pendapat
Mahkamah atas ketentuan normatif
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tentang Pemilu dalam Pasal 22E UUD
1945, menyebutkan ketentuan selebihnya
yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya
tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan,
syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak
pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945
didelegasikan kepada pembentuk UU
untuk mengaturnya dalam UU secara
bebas sebagai kebijakan hukum (legal
policy) pembentuk UU, sudah barang tentu
sepanjang tidak menegasikan prinsipprinsip yang terkandung dalam UUD
1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat,
prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan
prinsip non diskriminasi.
Jika kebijakan
ET diputus
konstitusional sebagai suatu legal policy
pembentuk UU yang mendapat delegasi
dari UUD 1945, maka selanjutnya
Mahkamah atas uji konstitusionalitas PT
mempertimbangkan kedaulatan rakyat
tercermin dalam apakah partai memenuhi
PT dalil-dalil para Pemohon sebagai
berikut sepenuhnya ditentukan oleh rakyat
melalui Pemilu, bukan oleh DPR atau
Pemerintah. Kebijakan PT didasarkan
UU yang dibuat secara secara demokratis
oleh DPR dan Pemerintah, serta tidak
melanggar HAM, bahkan tetap menjamin
hak hidup Parpol Peserta Pemilu serta
kesempatan yang sama untuk mengikuti
Pemilu berikutnya. Selain itu, Mahkamah
berpendapat kebijakan tersebut sudah
tepat, karena kedudukan DPRD dalam
sistem ketatanegaraan memang berbeda
dengan DPR yang bersifat nasional
dan memegang kekuasaan membentuk
Undang-Undang [Pasal 20 ayat (1)
UUD 1945], serta menjadi penyeimbang
kekuasaan Presiden dalam sistem checks
and balances, lagipula kekuasaan DPRD
sebagai bagian dari pemerintahan daerah
masih dapat dikontrol oleh Pemerintah
(pusat). Mahkamah juga sependapat
dengan argumentasi DPR, Pemerintah, dan
ahli dari Pemerintah, bahwa ketentuan PT
yang hanya berlaku bagi penentuan kursi
DPR dan tidak berlaku bagi penentuan
kursi DPRD, bukanlah kebijakan yang
diskriminatif, melainkan justru kebijakan
yang proporsional.
Selain itu, kebijakan PT sama
sekali tidak mengabaikan prinsipprinsip HAM, karena setiap orang, setiap
warga negara, dan setiap Parpol Peserta
Pemilu diperlakukan sama dan mendapat
kesempatan yang sama, tidak memenuhi
unsur diskriminatif, serta menurut
Mahkamah, jika dibandingkan dengan
kebijakan ET yang tercantum dalam

Undang-Undang Pemilu sebelumnya,
yaitu UU 3/1999 dan UU 12/2003,
yang mengancam eksistensi Parpol dan
kesempatannya untuk mengikuti Pemilu
berikutnya, kebijakan PT yang tercantum
dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008
justru lebih menjamin eksistensi partai
politik peserta pemilu dan keikutsertaannya
dalam Pemilu berikutnya.
Dalam kesimpulan pertimbangan
putusan ini, “....bahwa lembaga legislatif
dapat menentukan ambang batas sebagai
legal policy bagi eksistensi Partai Politik
baik berbentuk ET maupun PT. Kebijakan
seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi
sebagai politik penyederhanaan kepartaian
karena pada hakikatnya adanya UndangUndang tentang Sistem Kepartaian atau
Undang-Undang Politik yang terkait
memang dimaksudkan untuk membuat
pembatasan-pembatasan sebatas yang
dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai
berapa besarnya angka ambang batas adalah
menjadi kewenangan pembentuk UndangUndang untuk menentukannya tanpa
boleh dicampuri oleh Mahkamah selama
tidak bertentangan dengan hak politik,
kedaulatan rakyat, dan rasionalitas...”
Meskipun kebijakan PT sama
konstitusionalnya dengan kebijakan ET
yang tercantum dalam UU 3/1999 dan
UU 12/2003, namun Mahkamah menilai
pembentuk UU tidak konsisten dengan
kebijakan-kebijakannya yang terkait
Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen
dan belum mempunyai desain yang
jelas tentang apa yang dimaksud dengan
sistem kepartaian sederhana yang hendak
diciptakannya, sehingga setiap menjelang
Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan
UU baru di bidang politik, yaitu UU
mengenai Partai Politik, UU mengenai
Pemilu, dan UU mengenai Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.
Tidak hanya dalam beberapa putusan
ini, dalam putusan MK sejak 20052012 MK banyak menggunakan alasan
merupakan kebijakan hukum terbuka
sehingga menolak pengujian norma
UU. Pembatasan argumen kebijakan
hukum terbuka dalam yurisprudensi
MK harus dilakukan untuk menghindari
penyalahgunaan wewenang di kemudian
hari. Selama ini dalam teori hanya
konstitusi yang dianggap berisi asas-asas
dan merupakan kebijakan hukum terbuka
dan dijabarkan dalam UU yang lebih jelas
dan terperinci. (Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK

Hukum Harus Diskriminatif?
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

“H

ukum
Harus
Diskriminatif”, judul
artikel Profesor Denny
Indrayana di SINDO
(12/6) sungguh mengundang rasa penasaran
untuk membaca dan memahami. Kita yang
sudah sangat akrab dan meyakini prinsip
equality before the law tertarik dengan
pernyataan baru yang diametral.
Dalam tulisan tersebut dinyatakan
bahwa agar hukum menjadi adil,
adakalanya harus diberlakukan secara
diskriminatif. Diberikan berbagai contoh,
baik berupa kebijakan hukum maupun
putusan hukum yang bersifat diskriminatif
yang justru diperlukan untuk mewujudkan
persamaan di hadapan hukum. Ide dasar
tulisan tersebut dapat diterima, tapi perlu
ada pemilahan dan penegasan sehingga
tidak mengaburkan hal yang bersifat
prinsip dengan pengecualian, antara tataran
normatif dan putusan konkret.

Persamaan di hadapan hukum sudah
diterima secara universal sebagai salah
satu prinsip utama negara hukum. Prinsip
ini lahir sebagai manifestasi sekaligus
bentuk jaminan terhadap hak asasi
manusia. Asumsi dasar hak asasi manusia
adalah bahwa setiap manusia dilahirkan
sama dan sederajat sehingga harus
mendapatkan perlindungan dan perlakuan
yang sama pula. Di hadapan hukum semua
manusia harus diperlakukan sama sebagai
pribadi hukum dengan segala hak dan
kewajibannya.
Artikel 7 Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia menyatakan: All are equal
before the law and are entitled without
any discrimination to equal protection of
the law. All are entitled to equal protection
against any discrimination in violation
of this Declaration and against any
incitement to such discrimination.
Dalam konstitusi kita, jaminan

persamaan di hadapan hukum ditegaskan
dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Sedangkan jaminan
perlindungan dari diskriminasi diatur
dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Pernyataan persamaan di hadapan
hukum mengandung konsekuensi tidak
hanya setiap orang dalam kondisi yang
sama berhak atas perlindungan hukum
yang sama atau terhadap orang yang
melakukan tindakan pelanggaran hukum
yang sama dikenakan ancaman hukuman
yang sama, tetapi juga mengandung
konsekuensi dalam proses penegakan
hukum. Setiap orang berhak mendapatkan
perlakuan hukum yang sama.
Hal ini diterjemahkan antara lain
berupa kewajiban hakim mendengar
dan memperlakukan para pihak secara
seimbang (audi et alteram partem)
serta hak yang sama untuk memperoleh
keadilan (access to justice) melalui akses
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yang sama untuk memperoleh pembela
umum (access to legal counsel). Tanpa
ada persamaan di hadapan hukum, akan
terjadi kesewenang-wenangan.
Jika ada sekelompok orang yang
dinilai sebagai pribadi hukum dan di sisi lain
tidak diakui sebagai pribadi hukum, hal itu
telah mendegradasikan kemanusiaan dan
dengan sendirinya perlindungan terhadap
hak asasi manusia tidak dapat dilakukan.
Tanpa ada persamaan di hadapan hukum,
hukum akan kehilangan fungsi prediktif
agar dapat dijadikan pedoman dalam
bertindak. Karena itu, tanpa ada persamaan
di hadapan hukum, keadilan tidak akan
pernah tercapai, demikian pula halnya
dengan kepastian dan kemanfaatan.
Ini hal prinsipil yang tidak boleh
dikesampingkan.
Untuk
mencapai
keadilan, kata “persamaan” harus diartikan
secara substantif dan tidak dilepaskan dari
asumsi awal yang mendasari bahwa semua
manusia dilahirkan sama dan sederajat.
Artinya, persamaan di hadapan hukum
menghendaki prasyarat suatu kondisi yang
sama seperti saat manusia dilahirkan. Inilah
sesungguhnya kondisi yang diidealkan.
Dengan begitu, persamaan di
hadapan hukum memang harus dimaknai
sebagai persamaan terhadap subjek
dengan kondisi yang sama. Sebaliknya,
diskriminasi adalah perlakuan berbeda
terhadap kondisi dan subjek yang sama.
Realitas menunjukkan bahwa persamaan
dan kesederajatan manusia tidak terwujud
begitu saja karena kelahirannya sebagai
manusia. Kondisi sosial ekonomi
kadang kala melahirkan perbedaan yang
terhadapnya tentu tidak dapat diterapkan
hukum yang sama.
Sebaliknya, hukum harus menjadi
instrumen untuk mewujudkan persamaan
melalui kebijakan affirmative actions.
Hukum yang demikian sesungguhnya
tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang
diskriminatif karena bukan memperlakukan
berbeda terhadap yang sama, melainkan
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justru bersifat adil karena memperlakukan
berbeda terhadap hal yang berbeda.
Hukum ini juga bersifat pengecualian,
dalam arti tidak dapat diperlakukan secara
terus-menerus dan di semua tempat dan
kondisi.

Penjatuhan hukuman
yang berbeda terhadap
pelanggaran yang sama
tidak dapat dikatakan
sebagai hukum yang
diskriminatif. Sama
halnya dengan perbedaan
pemberian remisi terhadap
narapidana yang harus
dilihat kasus per kasus
sesuai peristiwa kejahatan
yang dilakukan dan
kondisi dari narapidana
yang mengajukan itu
sendiri.

Tentu saja perbedaan perlakuan
harus dihentikan pada saat sudah tercapai
persamaan atau sudah terjadi perubahan
kondisi dari subjek hukum tertentu.

Pemberian kuota perempuan di parlemen
misalnya tentu harus dihentikan karena
menjadi diskriminatif negatif pada saat
kondisi sosial sudah mengakui dan
menempatkan perempuan sama dengan
kaum pria.
Pemberian bantuan hukum terhadap
orang tertentu juga harus dihentikan pada
saat orang tersebut telah memiliki kekuatan
untuk secara mandiri mengakses keadilan
melalui jasa advokat. Prinsip persamaan
di hadapan hukum dalam penegakan
hukum juga tidak dapat dimaknai bahwa
terhadap pelanggaran hukum yang sama
harus selalu dijatuhi hukuman yang sama.
Persamaan tidak boleh dimaknai hanya
dari aspek normatif kategorial.
Proses memeriksa dan memutus
perkara adalah proses menemukan
fakta suatu peristiwa dan menerapkan
norma terhadap fakta tersebut. Setiap
peristiwa hukum memiliki latar kondisi
dan karakteristik yang berbeda sehingga
tidak selalu dijatuhi hukuman yang sama
walaupun masuk dalam kategori delik
yang sama. Latar kondisi dan karakteristik
sangat penting karena menentukan tingkat
kesalahan dan permakluman yang dapat
diberikan.
Dengan
demikian,
penjatuhan
hukuman
yang
berbeda
terhadap
pelanggaran yang sama tidak dapat
dikatakan
sebagai
hukum
yang
diskriminatif. Sama halnya dengan
perbedaan pemberian remisi terhadap
narapidana yang harus dilihat kasus per
kasus sesuai peristiwa kejahatan yang
dilakukan dan kondisi dari narapidana
yang mengajukan itu sendiri.
Sebaliknya, hal itu wujud nyata
dari prinsip persamaan di hadapan hukum
untuk mencapai keadilan. Keadilan adalah
memperlakukan secara sama terhadap hal
yang sama, dan memperlakukan berbeda
terhadap hal yang memang berbeda.
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)
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