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da dua hal pokok yang diputuskan Mahkamah pada bulan ini. Pertama, pada
Pemilu 2014 nanti, seluruh parpol yang akan menjadi peserta wajib memenuhi
syarat yang berlaku dan diverifikasi tanpa kecuali. Kedua, pemberlakuan
parliamentary threshold 3,5% hanya untuk penentuan kursi DPR pusat.
Kenapa Mahkamah sampai pada kesimpulan itu? Simak dalam laput kali ini.
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S

alam jumpa para pembaca setia Majalah Konstitusi. Tak terasa, 2012
sudah memasuki bulan ke-8. Agustus, yang juga merupakan bulan
bermakna. Di antaranya, Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus
dan Hari Jadi Mahkamah Konstitusi, 13 Agustus. Seperti biasa,
rubrik-rubrik tetap dan sejumlah berita menarik telah dipersiapkan
Tim Redaksi Majalah Konstitusi.
‘Laporan Utama’ Majalah Konstitusi Edisi Agustus 2012
menampilkan berita “Syarat Ambang Batas Perolehan Suara dalam UU Pemilu Legislatif
Inkonstitusional”. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi
(MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu Legislatif) yang
dimohonkan oleh 17 partai politik. Demikian hal ini tertuang dalam Putusan No. 52/
PUU-X/2012, yang dibacakan pada Rabu (29/8) di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon
mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 208
UU Pemilu Legislatif, atau sebagian frasa dari pasal atau ayat, beralasan hukum untuk
sebagian. “Permohonan beralasan hukum untuk sebagian,” ungkap Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Selain itu dalam rubrik ‘Ruang Sidang’ terdapat berita “Hak Pekerja Daftar Sebagai
Peserta Jamsostek Dijamin UU”. Berita itu menyebutkan, MK mengabulkan permohonan
Pemohon dalam uji Pasal 4 ayat (1) UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat
(1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, Rabu (8/8) siang. Sebagaimana termuat dalam
Putusan No. 70/PUU-IX/2011 yang dibacakan tujuh Hakim Konstitusi dalam Sidang
Pleno yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD.
“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ungkap
Mahfud. Menurut Mahfud, Permohonan para Pemohon beralasan hukum. Pemohon
dalam perkara ini adalah Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, diwakili oleh
tiga pengurusnya yakni Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia
M. Komarudin, Kepala Kesekretariatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia
Muhammad Hafidz, serta Yulianti.
Mahkamah menyatakan, Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek yang menyatakan,
“Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam
hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” bertentangan dengan UUD
1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata
tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial.
Lainnya, berbagai berita terangkum secara apik, seperti rubrik ‘Catatan MK’,
‘Editorial’, ‘Aksi’, ‘Cakrawala’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’, ‘Ragam Tokoh’,
‘Konstitusiana’ maupun rubrik tetap lainnya. Tak berpanjang kata, akhirnya kami
mengucapkan Selamat Membaca!

EDITORIAL

Keadilan untuk Kebhinekaan Aspirasi Politik

M

eskipun pemilihan
umum (pemilu)
l e g i s l a t i f
merupakan
hajatan rutin lima tahunan,
tetapi penyelenggaraannya terus
mengalami penyempurnaan dari
waktu ke waktu. Penyempurnaan
itu antara lain dilakukan dengan
perubahan sejumlah undangundang. Sekalipun demikian,
niat pembentuk undang-undang
tersebut
dipandang
tidak
selalu selaras dengan amanat

konstitusi.
Karena itulah, April lalu, sebanyak 17 partai politik (parpol)
menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ke Mahkamah Konstitusi.
Para pemohon menyoal Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2),
dan Pasal 208, atau sebagian frasa dari pasal atau ayat dimaksud,
karena dianggap diskriminatif sekaligus membatasi kebebasan
berserikat dan berkumpul, sehingga bertentangan dengan Undangundang Dasar 1945.
Permohonan itu akhirnya diputus Mahkamah, pada Rabu,
15 Agustus lalu. Dalam putusannya itu Mahkamah tidak hanya
mengabulkan sebagian permohonan atas petitum pemohon,
melainkan menyatakan tidak berlaku mengikat sejumlah pasal lain
beserta penjelasannya yang terkena akibat hukum dari pembatalan
pasal yang dimohonkan.
Pasal 8 ayat (1) yang diujikan itu mengatur soal syarat parpol
peserta pemilu, yakni yang memenuhi ambang batas perolehan
suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya. Sedangkan
Pasal 8 Ayat (2) menyatakan, untuk menjadi parpol peserta
pemilu, parpol yang tidak memenuhi ambang batas maupun
parpol yang baru, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan
undang-undang.
Kebijakan pembentuk undang-undang membatasi jumlah
parpol peserta pemilu tanpa menyebut jumlah dinilai Mahkamah
tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, menurut
Mahkamah, pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk
undang-undang, melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang
memiliki kebebasan menentukan pilihannya secara alamiah.
Sebelum menguji Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, Mahkamah
menginventarisasi, ada dua tahapan bagi parpol untuk dapat
mengikuti pemilu, yaitu tahapan pendirian parpol dan tahapan
keikutsertaan parpol dalam pemilu, yang masing-masing diatur
dengan undang-undang tersendiri. Dari kedua undang-undang
itu, Mahkamah memandang, ada kehendak pembentuk undangundang untuk melakukan penyederhanaan parpol.
Penyederhanaan parpol itu dilakukan dengan menentukan
pemenuhan ambang batas perolehan suara (parliamentary
threshold atau PT) pada pemilu sebelumnya, sebagai syarat
parpol lama untuk mengikuti pemilu [vide Pasal 8 ayat (1) UU
8/2012]. Selanjutnya, menentukan bahwa parpol lama yang tidak
memenuhi ambang batas perolehan suara bersama-sama dengan
parpol baru, harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat

menjadi peserta pemilu [vide Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012].
Namun, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 8 ayat (1)
UU 8/2012 tersebut tidak memenuhi asas keadilan bagi partai
politik lama. Karena, pada saat verifikasi untuk menjadi peserta
Pemilu 2009, semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh
semua parpol peserta Pemilu 2009. Jadi, tidak tepat seandainya
parpol yang dinyatakan memenuhi persyaratan Pemilu 2009, tapi
pada pemilu berikutnya diwajibkan memenuhi syarat ambang
batas perolehan suara. Atau, jika parpol tersebut tidak memenuhi
ambang batas, diwajibkan memenuhi persyaratan yang berbeda
dengan parpol peserta Pemilu 2009. Ketentuan yang demikian,
menurut Mahkamah, tidak memenuhi prinsip keadilan, karena
memberlakukan syarat-syarat berbeda bagi pihak-pihak yang
mengikuti suatu kontestasi yang sama.
Lebih dari petitum yang dimohonkan para pemohon,
Mahkamah menilai, justru ketidakadilan terdapat dalam
keseluruhan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Ketidakadilan juga
terdapat pada Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, karena
tidak ada penjelasan dari suatu pasal yang dapat berdiri sendiri.
Dengan demikian, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 8 ayat
(1) UU 8/2012 harus mengikuti putusan mengenai pasal yang
dijelaskannya.
Dalam menguji Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, Mahkamah juga
menyandingkan ketentuan mengenai persyaratan parpol peserta
pemilu itu dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008. Rupanya, ada fakta hukum bahwa syarat parpol peserta
Pemilu 2014 justru lebih berat dibandingkan dengan persyaratan
yang harus dipenuhi parpol baru dalam Pemilu 2009. Karena itu,
Mahkamah menilai, tidak adil apabila parpol yang lolos dalam
Pemilu 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk mengikuti Pemilu
2014 sebagaimana parpol baru. Padahal, parpol yang tidak
memenuhi ambang batas harus mengikuti verifikasi dengan syarat
yang lebih berat.
Lagipula, PT adalah ambang batas bagi sebuah parpol
peserta pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR. Jadi,
dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undangundang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah,
syarat menjadi peserta pemilu yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2)
UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua parpol yang akan
mengikuti Pemilu 2014 tanpa kecuali.
Sedangkan ketentuan Pasal 208 UU 8/2012 dan
Penjelasannya,
menurut
Mahkamah,
bertujuan
untuk
penyederhanaan kepartaian secara alamiah. Namun, substansinya
tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman,
sehingga berpotensi menghalang-halangi aspirasi politik di tingkat
daerah. Padahal, mungkin saja ada parpol yang tidak mencapai
PT secara nasional sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR,
namun di tingkat provinsi atau kabupaten/kota justru merebut
suara signifikan untuk mendapat kursi di lembaga perwakilan
masing-masing daerah tersebut. Bahkan, secara ekstrim, mungkin
saja ada parpol yang secara nasional tidak memenuhi PT 3,5%,
tetapi menang mutlak di daerah tertentu.
Kondisi itu akan menyebabkan calon anggota DPRD
yang akhirnya menjadi anggota DPRD tidak merepresentasikan
suara pemilih di daerahnya. Politik hukum sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya itu,
menurut Mahkamah, justru bertentangan dengan kebhinekaan dan
kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah.
Agustus 2012 KONSTITUSI
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SUARA PEMBACA

Putusan MK tentang Pemakzulan Tidak Perlu
Dikembalikan ke DPR dan MPR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,,
Dengan hormat saya ingin mengemukakan bahwasannya
dalam kewajiban MK sebagai lembaga peradilan yang independen,
yaitu memberi putusan terhadap pengajuan usulan dari DPR
dalam hal dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan
pelanggaran yang dapat menjadi alasan pemakzulan keduanya.
Seharusnya, putusan MK tentang itu tidak perlu lagi diserahkan
kepada DPR untuk dibicarakan dalam sidang paripurna kemudian
dilanjutkan dengan sidang paripurna MPR karena itu melanggar
kewenangan MK sebagai pengawal konstitusi dan sebagai
lembaga peradilan yang independen.
Tidak hanya itu, jika putusan MK yang menyatakan bahwa
presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran
lalu harus diserahkan kepada DPR dan MPR, menurut saya
hal tersebut sudah terlalu jauh menggerus dan mencampuri
kewenangan MK sebagai lembaga yudikatif.

Pertimbangan lain ialah bahwa salah satu asas dalam
peradilan MK yang membedakan dengan lembaga peradilan yang
lain, yaitu putusan yang bersifat final dan mengikat. Kalau harus
dikembalikan ke DPR dan MPR, maka asas tersebut tidaklah
berlaku.
Menurut saya, putusan MK mengenai terbuktinya
pelanggaran presiden dan atau wakil presiden harus otomatis
dilakukan eksekusi tanpa harus dikembalikan kepada DPR dan
MPR. Penyerahan putusan tersebut kepada DPR atau MPR
menjadi rangkaian pelaksanaan eksekusi putusan MK saja dengan
menindaklanjuti pelaksanaan pemberhentian presiden dan atau
wakil presiden.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Ardal Vea law <ardalvealaw@*****.com>

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.
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Wadah Pelajar Pengkader Intelektual
Nahdlatul Ulama

I

katan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat IPNU) adalah
badan otonom Nahldlatul Ulama yang berfungsi membantu
melaksanakan kebijakan NU pada segmen pelajar dan santri
putra.
IPNU didirikan di Semarang pada tanggal 20 Jumadil Akhir
1373 H/ 24 Pebruari 1954, yaitu pada Konbes LP Ma’arif NU.
Pendiri IPNU adalah M. Shufyan Cholil (mahasiswa UGM), H.
Musthafa (Solo), dan Abdul Ghony Farida (Semarang).
Ketua Umum Pertama IPNU adalah M. Tholhah Mansoer
yang terpilih dalam Konferensi Segi Lima yang diselenggarakan
di Solo pada 30 April-1 Mei 1954 dengan melibatkan perwakilan
dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Jombang, dan Kediri.
Pada tahun 1988, sebagai implikasi dari tekanan rezim
Orde Baru, IPNU mengubah kepanjangannya menjadi Ikatan
Putra Nahdlatul Ulama. Sejak saat itu, segmen garapan IPNU
meluas pada komunitas remaja pada umumnya. Pada Kongres
XIV di Surabaya pada tahun 2003, IPNU kembali mengubah
kepanjangannya menjadi “Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama”. Sejak
saat itu babak baru IPNU dimulai. Dengan keputusan itu, IPNU
bertekad mengembalikan basisnya di sekolah dan pesantren.
Visi IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa
kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan
kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya
syariat Islam menurut paham ahlussunnah wal jama’ah yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Untuk mewujudkan visi tersebut, IPNU melaksanakan
misi: (1) Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama
dalam satu wadah organisasi; (2) Mempersiapkan kader-kader
intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa; (3) Mengusahakan
tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program
perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah
al-ammah), guna terwujudnya khaira ummah; (4) Mengusahakan
jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain
selama tidak merugikan organisasi.
Sebagai salah satu perangkat organisasi NU, IPNU
menekankan aktivitasnya pada program kaderisasi, baik
pengkaderan formal, informal, maupun non-formal. Di sisi lain,
sebagai organisasi pelajar, program IPNU diorientasikan pada
pengembangan kapasitas pelajar dan santri, advokasi, penerbitan,
dan pengorganisasian pelajar.
Pada periode 2009 – 2012, Pimpinan Pusat IPNU
dikomandani oleh Ahmad Syauqi dengan Khairul Anam HS
sebagai Sekjen. Nama-nama lain yang masuk kepengurusan
periode tersebut di antaranya Kholili Muhammad, Riska El Haris,
dan lain-lain.

nsor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU)
dari situasi ”konflik” internal dan tuntutan kebutuhan
alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional
dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul
Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan
Islam, pembinaan mubalig, dan pembinaan kader. KH Abdul Wahab
Hasbullah, tokoh tradisional dan KH Mas Mansyur yang berhaluan
modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru
saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi
kepemudaan Islam.
Dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda
yang mendukung KH Abdul Wahab –yang kemudian menjadi
pendiri NU– membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathan
(Pemuda Tanah Air). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal
berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami
perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda
NU (PNU), dan Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO).
Nama Ansor ini merupakan saran KH. Abdul Wahab, “ulama
besar” sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari
nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada
penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela
dan menegakkan agama Allah. Meski ANO dinyatakan sebagai
bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum
dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU saat itu
masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar
NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353
H atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian
(departemen) pemuda NU dengan pengurus antara lain: Ketua H.M.
Thohir Bakri; Wakil Ketua Abdullah Oebayd; Sekretaris H. Achmad
Barawi dan Abdus Salam.
Pada masa pendudukan Jepang organisasi-organisasi
pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang termasuk
ANO. Setelah revolusi fisik (1945 – 1949) usai, tokoh ANO
Surabaya, Moh. Chusaini Tiway, melempar mengemukakan ide
untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif
dari KH. Wachid Hasyim, Menteri Agama RIS kala itu, maka pada
tanggal 14 Desember 1949 lahir kesepakatan membangun kembali
ANO dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda
Ansor (kini lebih pupuler disingkat GP Ansor).
GP Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikan
rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia
yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman dan
kebangsaan. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang memiliki
433 Cabang (Tingkat Kabupaten/Kota) di bawah koordinasi 32
Pengurus Wilayah (Tingkat Provinsi) hingga ke tingkat desa.
Ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus
BANSER (Barisan Ansor Serbaguna) yang memiliki kualitas dan
kekuatan tersendiri di tengah masyarakat.
Periode kepengurusan GP Ansor 2011 – 2016 digawangi
Nusron Wahid, tokoh NU muda asal Jateng, yang juga salah satu
anggota parlemen dari Fraksi Golkar.
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OPINI

Korupsi Tidak Wajar Tanpa Pengecualian
(Bagian Kedua dari Dua Tulisan)
Oleh Taufiequrachman Ruki
Anggota BPK 2009 - 2014

B

agaimana
temuan

halnya

dengan

ketidakpatuhan?

temuan-

Jika

keuangan harus dapat mengungkapkan tindakan

saat pemeriksaan atas LKKL, BPK

korupsi yang dilakukan oleh pejabat entitas yang

menemukan ketidakpatuhan terhadap

diperiksa? Apakah dapat mengungkapkan kasus

peraturan perundang-undangan, maka pengaruhnya

TH dan AS yang diduga menerima suap dari wajib

terhadap opini akan sangat tergantung dari dampak

pajak? Untuk mencari jawabannya, dapat dilihat dari

masalah tersebut terhadap kewajaran angka yang

jenis pemeriksaan, tujuan pemeriksaan dan lingkup

dilaporkan. Misalnya, BPK menemukan bahwa

pemeriksaan atas laporan keuangan.

pengadaan barang yang seharusnya dilakukan secara
lelang

6

Lantas, apakah pemeriksaan atas laporan

pada

Pertama, dugaan suap yang diterima oleh TH dan

namun

AS diindikasikan

dalam praktiknya

terkait

dilakukan

p r o s e s

d e n g a n

pemeriksaan yang

penunjukan

dilakukan

langsung, maka

aparat Direktorat

BPK pasti akan

Jenderal

melaporkan

kepada

wajib

temuan tersebut.

pajak.

Tujuan

Namun, apakah

suap diduga agar

masalah tersebut

restitusi

dengan

oleh
Pajak

pajak

akan serta merta menjadikan BPK memberikan opini

yang diminta dikabulkan atau jumlah pajak yang

jelek atas laporan keuangan KL tersebut? Jika ternyata

masih harus dibayar dikurangi. Proses pemeriksaan

hasil pengecekan fisik menunjukkan barang yang

kepada wajib pajak merupakan proses yang dilakukan

dibeli ada, sesuai dengan spesifikasi yang diminta,

untuk mengumpulkan pajak dan produk akhir dari

dan harganya wajar, maka belanja yang dilaporkan

pemeriksaan tersebut adalah suatu ketetapan pajak.

untuk membeli barang tersebut dan aset yang dicatat

Berdasarkan

dalam neraca dapat dinilai wajar. Namun apabila hasil

ditetapkan kurang bayar maka wajib pajak harus

pengecekan menunjukkan bahwa barang yang dibeli

melakukan penyetoran ke bank/pos persepsi dan

kualitasnya tidak sesuai, harganya jauh lebih mahal

selanjutnya dicatat sebagai penerimaan negara pada

dari harga pasar, atau bahkan ternyata tidak ditemukan

laporan keuangan. Apabila ditetapkan lebih bayar,

keberadaannya,

memberikan

maka wajib pajak akan memperoleh pengembalian

pendapat tidak wajar atas belanja dan/ataupun nilai

pendapatan dari Pemerintah dan selanjutnya dicatat

aset yang dilaporkan.

sebagai belanja negara pada laporan keuangan. Dengan
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maka

BPK

dapat

ketetapan

pajak

tersebut,

apabila

demikian, dugaan suap terkait proses pemeriksaan

kewenangan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan

pajak terjadi sebelum peristiwa pencatatan penerimaan

tersebut dan kemudian menyalahgunakannya (abuse of

pada laporan keuangan. Artinya, tidak masuk dalam

power). Direktorat Jenderal Pajak telah membangun

lingkup pemeriksaan atas laporan keuangan.

suatu sistem pengendalian untuk memastikan bahwa

Kedua, indikasi dugaan suap dapat diketahui

kewenangan

tersebut

dipergunakan

sebagaimana

apabila ketetapan yang diterbitkan berdasarkan

mestinya. Telah dibentuk Direktorat Kitsda yang

hasil pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan kondisi

menjadi semacam provost, telah dibentuk whistle

sebenarnya. Sebagai ilustrasi, kurang bayar ditetapkan

blower system, telah dilakukan reformasi birokrasi

Rp100 juta, namun setelah dieksaminasi ulang,

(baca: perbaikan penghasilan pegawai), dan sebagainya.

seharusnya kurang bayar Rp500 juta. Akan muncul

Namun ternyata belum cukup ampuh untuk mencegah

pertanyaan mengapa petugas pajak menetapkan jauh

pegawainya menyalahgunakan kekuasaan. Dengan

lebih rendah dari yang seharusnya. Dari sini dapat

demikian, jajaran Direktorat Jenderal Pajak maupun

muncul dugaan suap atau permainan antara petugas

Kementerian Keuangan harus meningkatkan lagi

pajak dan wajib pajak. Untuk mengidentifikasi hal

pengendalian terhadap pegawainya. BPK selaku

tersebut, BPK harus melakukan pemeriksaan yang

lembaga pemeriksa tetap akan membantu Pemerintah

bertujuan menguji “kebenaran” pemeriksaan pajak,

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang

bukan “kewajaran” penyajian penerimaan pajak pada

dan meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber

laporan keuangan. Pemeriksaan yang dapat dilakukan

pembiayaan penyelenggaraan negara.

untuk menguji “kebenaran” pemeriksaan pajak adalah

Dari ulasan di atas, kasus TH dan AS merupakan

jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (Catatan:

peristiwa yang terjadi di luar konteks pemeriksaan

pemeriksaan ini dapat dilakukan apabila BPK

laporan keuangan. Kasus tersebut adalah salah satu

memperoleh ijin Menteri Keuangan untuk mengakses

bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Opini WTP atas

data yang berkaitan dengan wajib pajak sesuai dengan

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan bukanlah

Pasal 34 UU KUP).

jaminan bahwa tidak ada kasus korupsi di lingkungan

Sejak tahun 1984, Indonesia telah menerapkan

Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat

self assessment system di mana wajib pajak diminta

Jenderal Pajak. Opini WTP menjamin bahwa tidak ada

untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya dan

kesalahan penyajian angka/informasi yang material

melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Dalam

dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, suatu kasus

hal – hal tertentu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan

korupsi tidak serta merta melarang opini Wajar Tanpa

penelitian/pemeriksaan untuk menguji kebenaran

Pengecualian namun yang pasti Korupsi adalah Tidak

perhitungan sendiri wajib pajak tersebut. Kasus

Wajar Tanpa Pengecualian.

TH dan AS terjadi karena petugas pajak memiliki
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Laporan Utama

Ambang Batas Parlemen
Hanya Berlaku di DPR

Salah satu Pemohon
dalam Perkara
Pengujian UU Pemilu
Legislatif tampak
sedang berbicara
dalam Sidang
Perbaikan II, Kamis
(28/06), di Ruang
Sidang Pleno MK.

M

ahkamah
Konstitusi
mengabulkan
permohonan pengujian Undang-Undang
No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) yang
dimohonkan oleh 17 partai politik. Hal ini tertuang
dalam Putusan No. 52/PUU-X/2012, yang dibacakan
pada Rabu (29/8) di ruang sidang pleno MK.
Selain 17 Parpol, terdapat pula tiga perkara
lainnya yang juga menguji UU Pemilu Legislatif.
Tiga perkara tersebut adalah Perkara No. 51/
PUU-X/2012, Perkara No. 54/PUU-X/2012, dan
Perkara No. 55/PUU-X/2012. Dalam putusan
Perkara No.51 dan 55 Mahkamah menyatakan tidak
dapat diterima. Karena, subtansinya hampir sama
dengan Perkara No. 52. Sedangkan PerkaraNo.54
ditolak seluruhnya oleh Mahkamah.
Pemohon dalam Perkara No. 51/PUU-X/2012
adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem), Yayasan Soegeng Sarjadi, beserta
delapan pemohon perorangan lainnya. Untuk Perkara
No. 54 yang menguji formil UU Pemilu Legislatif,
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dimohonkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI).
Sedangkan pemohon Perkara No. 55 ialah Partai
NasDem, yang diwakili oleh Ketua Umum Partai
NasDem Patrice Rio Capella dan Sekretaris Jenderal
Partai NasDem Ahmad Rofiq.
Dalam putusan 52, Mahkamah menyatakan
bahwa permohonan para Pemohon mengenai pengujian
konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal 208 UU Pemilu Legislatif, atau sebagian frasa dari
pasal atau ayat, terbukti untuk sebagian. “Permohonan
beralasan hukum untuk sebagian,” ungkap Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Pada intinya, menurut Mahfud, putusan ini
membawa dua konsekuensi. Pertama, seluruh
partai politik yang ingin menjadi kontestan dalam
Pemilihan Umum Legislatif 2014 harus memenuhi
seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh UU
dan diverifikasi tanpa kecuali. Kedua, PT 3,5% hanya
berlaku untuk pengisian kursi di DPR Pusat. Sedangkan
untuk pengisian kursi di DPRD Provinsi, Kota, ataupun
Kabupaten, tidak berlaku PT 3,5%. “Di DPRD itu ndak
ada Perliamentary Threshold. Berapapun partai itu dapat
kursi, diambil, diduduki,” tegasnya.

Verifikasi Tanpa Kecuali
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu Legislatif,
menurut Mahkamah, tidak memenuhi asas keadilan
bagi partai politik lama. "Karena memberlakukan
syarat-syarat berbeda bagi pihak-pihak yang mengikuti
suatu kontestasi yang sama,” urai Mahkamah.
Meskipun para Pemohon hanya meminta
dihapuskannya frasa “...yang memenuhi ambang
batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara
nasional...” yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1),
menurut Mahkamah, ketidakadilan justru terdapat
dalam keseluruhan pasal. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu
Legislatif harus mengikuti putusan mengenai pasal
yang dijelaskannya.
Namun disamping itu, Mahkamah mengakui
dapat memahami maksud pembentuk UndangUndang untuk melakukan penyederhanaan jumlah
partai politik. Akan tetapi, Mahkamah berpandangan
penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan
memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada
masing-masing partai politik. Penyederhanaan
partai politik dapat dilakukan dengan menentukan
syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti
pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut
harus diberlakukan sama untuk semua partai politik
yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa
pengecualian.
“Memberlakukan syarat yang berbeda kepada
peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama
merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan
secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan

dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan
ayat (3) UUD 1945,” tulis Mahkamah dalam putusan
setebal 107 halaman.
Adapun terkait pengujian Pasal 8 ayat (2) UU
Pemilu Legislatif, menurut Mahkamah, ada dua
solusi yang dapat ditempuh. Pertama, menyamakan
persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik
peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta
Pemilu tahun 2014. Atau kedua, mewajibkan seluruh
partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014
dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam UU
Pemilu Legislatif.
Dalam konteks itulah, demi kepastian hukum yang
adil, Mahkamah menegaskan bahwa untuk mencapai
perlakuan yang sama maka seluruh partai politik peserta
Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. “Dengan
semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk
undang-undang, demi penyederhanaan partai politik,
menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan
umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012
harus diberlakukan kepada semua partai politik yang
akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa
kecuali.”
PT Hanya untuk Tingkat Pusat
Sementara itu, meskipun ketentuan Pasal 208
UU Pemilu Legislatif dan Penjelasannya bertujuan untuk
penyederhanaan kepartaian secara alamiah, Mahkamah
berpandangan, dari sudut substansi, ketentuan tersebut
tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam
keberagaman. Ketentuan tersebut berpotensi menghalanghalangi aspirasi politik di tingkat daerah, padahal terdapat

17 Partai Politik Pemohon dalam Perkara No. 52/PUU-X/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
Partai Bulan Bintang (PBB)
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
Partai Persatuan Nasional (PPN)
Partai Merdeka
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
Partai Sarikat Indonesia (PSI)
Partai Kedaulatan
Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
Partai Damai Sejahtera (PDS)
Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
Partai Republika Nusantara
Partai Pemuda Indonesia (PPI)

Agustus 2012 KONSTITUSI

9

Laporan Utama
kemungkinan adanya partai politik yang tidak mencapai
Parliamentary Threshold (PT) 3,5% secara nasional
sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR, namun di
daerah-daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/
kota, partai politik tersebut memperoleh suara signifikan
yang mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga
perwakilan masing-masing daerah tersebut.
“Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon
sepanjang mengenai frasa ‘DPRD Provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota’ dalam Pasal 208 UU 8/2012 beralasan
hukum. Dengan demikian, ketentuan PT 3,5% hanya
berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat
hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan
kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di
DPRD kabupaten/kota,” tegas Mahkamah.
Sebelumnya, Ahli Pemohon Margarito Kamis,
berpandangan, PT 3,5% tersebut tidak masuk akal jika
dilihat dari sudut kepantasan demokrasi konstitusional,
spirit, dan logika hukum. Sehingga menurutnya,
norma tersebut sudah sepantasnya dinyatakan
inkonstitusional. “Dengan demikian, menyamakan
angka ambang batas 3,5% secara nasional tidak
memiliki pijakan konstitusional,” ujarnya.
“Kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang
untuk mengatur sesuatu dan sebaliknya, memang tidak
dapat dinilai dengan ukuran benar atau salah, melainkan
harus diukur dengan ukuran pantas atau tidak pantas.
Tetapi kepantasan macam apakah penghangusan
suara pemilih dengan alat 3,5% suara sah nasional?”
tanyanya gusar, saat memberikan keterangan ahli
dalam sidang Mendengarkan Keterangan Ahli, (31/7)
di Ruang Sidang Pleno MK. “Hak pemilih tidak boleh
dihanguskan dengan alasan pengurangan partai politik
atau pengefektifan hubungan antara presiden dan
DPR, atau antara kepala daerah dengan DPRD.”
Saldi Isra, yang juga dihadirkan oleh Pemohon
sebagai ahli, mengungkapkan, pemberlakuan ambang batas
parlemen secara nasional menabrak prinsip otonomi daerah.
“Penerapan ambang batas parlemen secara nasional tidak
sesuai dengan tujuan pemilihan umum,” ujarnya.
Menurut Saldi, Pemilu adalah mekanisme
pemindahan konflik dari masyarakat ke parlemen.
“Keadaan ini (baca: pemberlakuan PT 3,5% secara
nasional, red) mengakibatkan pemindahan konflik
tidak terjadi karena masyarakat lokal yang memilih
partai politik lokal, ternyata partai politik lokal tersebut
tidak dapat masuk parlemen,” paparnya.
Ia berpendapat, keragaman daerah akan
terbungkam oleh mekanisme ambang batas parlemen
secara nasional. Jika partai politik lokal tidak terpilih
di DPRD, maka keragaman di daerah tidak akan
terwakili. Sehingga yang duduk di DPRD bukan
wakil pilihan rakyat. “Penerapan ambang batas secara
nasional berpotensi mendelegitimasi keberadaan
DPRD,” simpulnya.
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Akhirnya, dalam putusan yang sama, Mahkamah
juga menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 209 ayat
(1) dan ayat (2) sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota” tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Karena, menurut Mahkamah
ketentuan ini sangat berkaitan dengan pasal yang diuji
tersebut.
Pasal 208 Seharusnya Inkonstitusional
Khusus untuk pertimbangan hukum atas
pengujian Pasal 208 UU Pemilu Legislatif, Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar memiliki pendapat
berbeda (dissenting opinion). Akil berpendapat,
semestinya Mahkamah menyatakan Pasal 208 UU
Pemilu Legislatif adalah inkonstitusional.
“Serupa dengan pendapat saya dalam Putusan
Nomor 3/PUU-VII/2009 bahwa model parliamentary
threshold, sebagaimana diatur pada Pasal 208 UU
8/2012, dalam rangka penyederhanaan sistem
kepartaian Indonesia adalah bertentangan dengan
UUD 1945,” ucap Akil.
Akil menyatakan, setelah mempertimbangkan
kelebihan dan kekurangan penerapan model parliamentary
threshold demi penyederhanaan sistem kepartaian,
pada akhirnya ia sampai pada kesimpulan bahwa
penerapan PT dalam sistem Pemilu Indonesia melanggar
prinsip keterwakilan (representativeness). Sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty)
dan ketidakadilan (injustice) bagi anggota partai politik
yang sudah lolos pada perolehan suara di pemilu legislatif
tetapi partainya terhambat untuk memperoleh kursi di
parlemen yang diakibatkan berlakunya PT.
“Penyederhanaan sistem kepartaian tidak dapat
dilakukan sekejap mata dan semudah membalikkan
telapak tangan, dibutuhkan konsistensi, waktu yang
panjang dan perencanaan yang matang. Jumlah
partai politik dapat dibatasi melalui perekayasaan
sosial berdasarkan aturan-aturan hukum tanpa harus
mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak
konstitusional warga negara untuk berserikat dan
berkumpul,” papar Akil.
Kewenangan Pembentuk UU
Menanggapi
persoalan
konstitusionalitas
ketentuan PT dan ET, Pemerintah menegaskan,
persoalan besaran nilai ambang batas mengikuti
pemilu (electoral threshold/ET) maupun ambang batas
parlemen (parliamentary threshold/PT) merupakan
kewenangan pembentuk Undang-Undang. Menurut
Pemerintah, PT merupakan tingkat minimal dukungan
yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan
perwakilan kursi di DPR. Berkaitan dengan Pasal 8
ayat (1) UU Pemilu Legislatif mempunyai arti bahwa
partai politik yang memenuhi PT pada Pemilu terakhir
dijadikan sebagai ET untuk Pemilu tahun berikutnya.

“Ketentuan pasal a quo dapat menimpa semua
partai politik jika yang bersangkutan tidak lolos angka
threshold pada Pemilu yang akan datang. Sebab hasil
sebuah pemilu di mana partai politik memperoleh
sejumlah suara yang kemudian dapat dikonversi
menjadi kursi, merupakan indikasi atau parameter
utama apakah partai politik tersebut mendapatkan
dukungan rakyat secara signifikan atau tidak. Pemilu
adalah momentum untuk melihat dukungan tersebut.
Oleh karena itu, ketentuan persyaratan tersebut bukan
merupakan bentuk diskriminatif,” ujar Pemerintah.
Pemerintah berpendapat, pengaturan tersebut
bertujuan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah
yang efektif dan produktif, serta menciptakan
stabilitas politik. Apabila penyederhanaan partai dapat
terwujud, maka akan tercipta iklim pemerintahan yang
kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggungjawab,
dan transparan.
“Kebijakan terkait pemberlakuan PT secara
nasional diharapkan dapat menciptakan sinergitas
program yang dijalankan pemerintah pusat dan
daerah. Fakta yang terjadi sebelumnya sering kali
program yang dicanangkan pemerintah pusat tidak
sejalan dengan kebijakan yang ada di daerah," ungkap
Pemerintah. "Hal ini sangat memengaruhi sinergitas
program pembangunan di pusat dan daerah, sehingga
penyelenggaraan Pemerintah kurang efektif."
Pemerintah menegaskan, legal policy threshold
secara nasional tersebut tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945.
“Kebijakan PT secara nasional dalam Pasal
208 Undang-Undang 8 Tahun 2012 sama sekali tidak
mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung
dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang

Dasar 1945 karena setiap orang warga negara dan
partai politik peserta pemilu diperlakukan sama dan
mendapat kesempatan yang sama, mulai kompetisi
secara demokratis dalam Pemilu 2014 yang merupakan
kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia ke
depan,” imbuh Pemerintah.
Senada dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan
Rakyat menyimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat
menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi
eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT.
Kebijakan seperti ini, lanjut DPR, diperbolehkan oleh
konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian
karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang
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. “Ketentuan
mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal
202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak melanggar
konstitusi karena ketentuan undang-undang a quo
telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk
membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan
dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT untuk
dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia
ini konstitusi selalu memberikan kewenangan kepada
pembentuk undang-undang untuk menentukan batasanbatasan dalam undang-undang bagi pelaksanaan hakhak politik rakyat,” tutur DPR dalam tanggapannya.
(Dodi)
Ruang Sidang Pleno
MK tampak dipenuhi
para wartawan yang
sedang meliput
Sidang Pembacaan
Putusan Perkara
Pengujian UU Pemilu
Legislatif, Rabu
(29/08).

Humas MK/GANIE

Agustus 2012 KONSTITUSI

11

RUANG SIDANG

PUU Jamsostek

Hak Pekerja Mendaftar Jamsostek Dijamin UU

Humas MK/GANIE

Ketua Umum dan Kepala Kesekretariatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia M. Komarudin, dan
Muhammad Hafidz, serta Yulianti (ka-ki) selaku para Pemohon hadir dan tampak mendengarkan dengan
seksama pembacaan putusan UU Jamsostek, Rabu (8/8), di Ruang Sidang Pleno MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan permohonan
Pemohon dalam uji Pasal
4 ayat (1) UU Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat
(1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Rabu (8/8) siang. Sebagaimana termuat
dalam Putusan No. 70/PUU-IX/2011 yang
dibacakan tujuh Hakim Konstitusi dalam
Sidang Pleno yang diketuai oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD.
“Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya,” ungkap
Mahfud. Menurut Mahfud, Permohonan
para Pemohon beralasan hukum. Pemohon
dalam perkara ini adalah Federasi Ikatan
Serikat Buruh Indonesia, diwakili oleh
tiga pengurusnya yakni Ketua Umum
Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia
M. Komarudin, Kepala Kesekretariatan
Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia
Muhammad Hafidz, serta Yulianti.
Mahkamah menyatakan, Pasal 4
ayat (1) UU Jamsostek yang menyatakan,
“Program jaminan sosial tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
wajib dilakukan oleh setiap perusahaan
bagi tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan di dalam hubungan kerja
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sesuai dengan ketentuan undang-undang
ini” bertentangan dengan UUD 1945.
Jika dimaknai meniadakan hak pekerja
untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
program jaminan sosial atas tanggungan
perusahaan apabila perusahaan telah
nyata-nyata
tidak
mendaftarkan
pekerjanya pada penyelenggara jaminan
sosial.
“Selengkapnya
harus
dibaca,
‘Program jaminan sosial tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
wajib dilakukan oleh setiap perusahaan
bagi tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai
dengan ketentuan undang-undang ini
dan pekerja berhak mendaftarkan diri
sebagai peserta program jaminan sosial
atas tanggungan perusahaan apabila
perusahaan telah nyata-nyata tidak
mendaftarkannya pada penyelenggara
jaminan sosial’,” tulis Mahkamah dalam
amar putusannya.
Sedangkan terhadap Pasal 13 ayat
(1) UU SJSN, Mahkamah menegaskan,
selengkapnya harus dibaca, “Pemberi
kerja secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta
kepada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial, sesuai dengan program jaminan
sosial yang diikuti dan pekerja berhak
untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
program jaminan sosial atas tanggungan
pemberi kerja apabila pemberi kerja
telah nyata-nyata tidak mendaftarkan
pekerjanya pada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial”.
Dalam pertimbangan hukumnya,
Mahkamah
berpandangan,
apabila
perusahaan atau pemberi kerja tidak
mendaftarkan diri dan tidak pula
mendaftarkan
pekerjanya
untuk
mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja
kepada penyelenggara sistem jaminan
sosial, dengan memenuhi kewajiban
membayar iurannya, maka pekerja tidak
akan mendapatkan hak-haknya yang
dijamin dalam UUD 1945.
“Oleh karena Undang-Undang
hanya memberikan kewajiban kepada
perusahaan atau pemberi kerja untuk
mendaftarkan diri dan pekerjanya, padahal
pada kenyataannya, walaupun UndangUndang tersebut memberikan sanksi
pidana, masih banyak perusahaan yang
enggan melakukannya, maka banyak pula
pekerja yang kehilangan hak-haknya atas
jaminan sosial yang dilindungi konstitusi,”
urai Mahkamah.
Oleh sebab itu, Mahkamah
berkesimpulan, hal tersebut bertentangan
dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan, “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum”.
Akhirnya, menurut Mahkamah,
ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek
dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN tidak
secara tegas memberikan jaminan hakhak pekerja atas jaminan sosial. Guna
memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial,
sambung Mahkamah, kedua pasal yang
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon
harus dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 secara bersyarat. (Dodi/mh)

PUU Lalu Lintas

Permohonan Saipul Jamil Ditolak

P

ermohonan artis dan penyanyi
dangdut Saipul Jamil terkait
pengujian Pasal 310 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
untuk seluruhnya. “Mengadili, menyatakan
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” jelas Ketua MK Moh.
Mahfud MD yang bertindak sebagai ketua
sidang, saat membacakan putusan No. 57/
PUU-X/2012 di Ruang Sidang Pleno MK,
Senin (13/8) siang.
Sebelum
mempertimbangkan
pokok permohonan, Mahkamah dalam
putusannya perlu mengutip Pasal 54
UU MK yang menyatakan, “Mahkamah
Konstitusi dapat meminta keterangan dan/
atau risalah rapat yang berkenaan dengan
permohonan yang sedang diperiksa
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”
dalam melakukan pengujian atas suatu
undang-undang.“
“Dengan kata lain, Mahkamah dapat
meminta atau tidak meminta keterangan
dan/atau risalah rapat kepada lembaga
terkait,” ujar Mahkamah.
Sementara permasalahan hukum
dan permohonan tersebut yang diujikan
oleh Pemohon dinilai sudah cukup jelas,
maka Mahkamah memandang tidak ada
urgensi dan relevansinya untuk meminta
keterangan dan/atau risalah rapat dari
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.
“Sehingga Mahkamah langsung memutus
permohonan a quo,” jelas Mahkamah.
Selanjutnya, setelah memeriksa
dengan seksama permohonan tersebut,
Mahkamah
berpendapat
bahwa
Pemohon didakwa dengan Pasal 310
UU No. 22/2009 oleh Kejaksaan Negeri
Purwakarta karena kecelakaan lalu lintas
pada ruas Jalan Tol Cipularang KM.
96.400 yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Purwakarta, Jawa Barat

Humas MK/GANIE

Kuasa Hukum Saipul Jamil selaku Pemohon perkara Nomor 57/PUU-X/2012 hadir dalam sidang putusan UU
Lalu Lintas, Senin (13/8) siang. Dalam putusannya, Mahkamah menolak permohonan Saipul.

itu. Dalam kecelakaan lalu lintas tersebut
istri Pemohon yang bernama Virginia
Anggraini meninggal dunia.
Namun, frasa “kelalaiannya” dalam
Pasal 310 UU No. 22/2009, menurut
Saipul Jamil selaku Pemohon, dapat
mengakibatkan penafsiran hukum yang
luas yang dilakukan oleh Majelis Hakim,
Jaksa Penuntut Umum, dan para saksi ahli
secara subyektif di pengadilan. Sehingga
hal demikian, menurut Pemohon, dapat
merugikannya karena tidak ada kepastian
hukum mengenai pengertian frasa
“kelalaiannya” tersebut.
Pemohon juga mengajukan per
mohonan agar frasa “orang lain” dalam
pasal a quo diberi penafsiran “tidak
termasuk suami atau istri atau anggota
keluarga yang sama-sama menjadi korban
dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu
lintas.
Melihat dalil-dalil Pemohon ter
sebut, Mahkamah mempertimbangkan
bahwa Pasal 310 UU No. 22/2009
merupakan pasal yang berlaku bagi setiap
warga negara Indonesia (WNI). “Oleh
karena itu, pasal a quo justru memberikan
jaminan dan perlindungan bagi siapa pun

yang menjadi korban kelalaian seseorang,
termasuk suami, istri, anak, ataupun
anggota keluarga,” terang Mahkamah
dalam putusannya.
Sedangkan ketentuan yang di
maksud dengan orang lain adalah orang
yang bukan dirinya sendiri. Adapun
mengenai konsep bahwa istri, suami,
atau anggota keluarga yang lain adalah
satu kesatuan keluarga yang bukan orang
lain. “Hal demikian berdasarkan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang
Perkawinan, adalah tidak relevan untuk
dipertentangkan dengan pasal a quo,” kata
Mahkamah.
Terkait dengan hak konstitusional
yang dirujuk dari Pasal 28G Ayat (1)
UUD 1945, menurut Mahkamah, tidak
melarang negara melalui undang-undang
menjatuhkan pidana terhadap orang yang
nyata-nyata lalai. “Dengan demikian,
adanya ancaman pidana terhadap orang yang
lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
310 UU No. 22/2009 tidaklah bertentangan
dengan UUD 1945,” tulis Mahkamah.
“Permohonan Pemohon harus dinyatakan
tidak beralasan menurut hukum,” tambah
Mahkamah. (Shohibul Umam/mh)
Agustus 2012 KONSTITUSI
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RUANG SIDANG

PUU Sistem Jaminan Sosial Nasional

Tidak Beralasan Hukum, Permohonan Ditolak
Suasana sidang pendahuluan perkara No. 51/
PUU-IX/2011, Rabu (7/9) di Ruang Sidang Panel
MK. Dalam pengujian UU SJSN ini, Mahkamah
menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Humas MK/Eva

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyatakan
Permohonan
dalam perkara pengujian
Undang-Undang No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (UU SJSN) yang dimohonkan
oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara
FX Arief Poyuono dan Darsono tidak
beralasan hukum. Demikian dinyatakan
oleh Mahkamah dalam Putusan No. 51/
PUU-IX/2011, yang dibacakan Selasa
(14/8) di Ruang Sidang Pleno MK.
“Pokok permohonan tidak beralasan
menurut hukum,” ucap Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Mahkamah
menyatakan,
per
mohonan para Pemohon mengenai Pasal
17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SJSN
tidak dapat diterima. Sedangkan pengujian
terhadap Pasal 17 ayat (4), ayat (5), dan
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ayat (6), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal
27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39,
Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan
Pasal 46 UU SJSN dinyatakan ditolak.
“Bahwa oleh karena yang diper
masalahkan oleh para Pemohon mengenai
konstitusionalitas Pasal 17 ayat (4), ayat
(5) dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 20, Pasal
21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal
30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal
38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal
43, Pasal 44, Pasal 46 UU No. 40/2004
adalah atas dasar alasan yang sama
dengan pengujian Pasal 17 ayat (1), (2),
dan (3) dalam putusan sebelumnya, yaitu
permasalahan prinsip asuransi sosial
dan kewajiban pembayaran iuran bagi
peserta, maka pertimbangan Mahkamah
dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005,

bertanggal 31 Agustus 2005, dan Putusan
Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21
November 2011 tersebut secara mutatis
mutandis berlaku pula untuk putusan ini,”
papar Mahkamah.
Sebelumnya, para Pemohon mem
persoalkan setiap program jaminan
yang diatur dalam ketentuan tersebut,
yaitu yang menentukan bahwa jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan pensiun dan
jaminan
kematian
diselenggarakan
berdasarkan prinsip asuransi sosial, serta
adanya kewajiban pembayaran iuran bagi
peserta masing-masing program jaminan.
Para Pemohon mendalilkan bahwa prinsip
asuransi sosial dan kewajiban pembayaran
iuran tersebut bertentangan dengan Pasal
28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) UUD
1945. (Dodi/mh)

RUANG SIDANG

PUU MPR, DPR, DPD dan DPRD

MK: Rangkap Jabatan Badan
Kehormatan Konstitusional

Humas MK/Ganie

Dua dari tiga para Pemohon, Judilherry Justam, Chris Siner Key Timu hadir dalam sidang pendahuluan, pada
Senin (26/9), di Ruang Sidang Panel MK. Mahkamah menyatakan dalam perkara Nomor 59/PUU-IX/2011 ini,
menolak permohonan para Pemohon.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak untuk seluruhnya
permohonan mengenai aturan
rangkap jabatan anggota DPR
dalam Badan Kehormatan Dewan (BKD).
Amar putusan dengan Nomor 59/PUUIX/2011 ini diucapkan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD pada Selasa (8/8) di
Ruang Sidang Pleno MK.
“Menyatakan menolak permohonan
para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap
Mahfud membacakan putusan permohonan
yang diajukan oleh Judilherry Justam,
Chris Siner Key Timu, dan Muhammad
Chozin Amirullah tersebut.
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar
Usman, dijelaskan bahwa komposisi
anggota Badan Kehormatan Dewan yang
hanya diisi dari internal Dewan tidak
serta merta dapat disimpulkan bahwa
Badan Kehormatan itu menjadi tidak
independen dengan alasan mereka akan
saling melindungi dan menutupi kesalahan
temannya yang diadili.
Menurut Mahkamah, walaupun
anggota Badan Kehormatan Dewan hanya
berasal dari internal, tetapi komposisi

keanggotaan yang berasal dari utusan
atau perwakilan dari berbagai fraksi dan
representasi kekuatan politik yang berbeda
memiliki kepentingan dan pandangan
yang berbeda pula, sehingga akan terjadi
saling kontrol antar-kekuatan politik yang
ada. Sepanjang proses pengawasan dan
penyelesaian dilakukan secara objektif dan
transparan terhadap setiap laporan yang
diterima, independensi Badan Kehormatan
dapat dibenarkan.
Mahkamah berpendapat, hal paling
pokok adalah transparansi penyelesaian
setiap laporan atas perilaku anggota
Dewan yang masuk pada Badan
Kehormatan Dewan. “Di samping itu
dengan sistem Pemilu lima tahun sekali,
proses pengawasan terhadap anggota
Dewan terjadi secara alamiah, yang apabila
seorang anggota Dewan berperilaku jelek
dan memiliki rekam jejak buruk dalam
masa jabatannya, maka yang bersangkutan
seharusnya tidak dicalonkan dan/atau tidak
dipilih kembali. Dalam kenyataannya sejak
adanya Badan Kehormatan, khususnya
Badan Kehormatan DPR, banyak anggota
DPR yang dikenai sanksi oleh Badan
Kehormatan yang hanya diisi oleh internal

Anggota Dewan yang sanksinya sampai
pada pemberhentian sebagai anggota
Dewan,” urai Anwar.
Selain
itu,
lanjut
Anwar,
pembentukan Badan Kehormatan dan
keanggotaannya merupakan pilihan politik
hukum terbuka yang menjadi kewenangan
pembentuk Undang-Undang. Artinya,
pembentuk Undang-Undang dapat memilih
memasukkan atau tidak memasukkan
unsur masyarakat ke dalamnya. Apa
pun pilihannya adalah konstitusional.
Oleh karena itu, sebagai pilihan politik
hukum terbuka, maka Mahkamah tidak
berwenang menyatakan isi suatu UndangUndang itu inkonstitusional sehingga tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat,
kecuali nyata-nyata bertentangan dengan
UUD 1945.
Selanjutnya Anwar memaparkan
dalil para Pemohon mengenai rangkap
jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2),
Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2)
UU No. 27/2009, Mahkamah berpendapat,
larangan rangkap jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal
277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal
378 ayat (2) UU No. 27/2009 sudah tepat
dan tidak bertentangan dengan konstitusi.
Larangan yang terlalu luas tanpa batas
terhadap anggota Dewan justru dapat
menimbulkan pengaturan berlebihan
dan tidak proporsional. Pelanggaranpelanggaran etik dan perilaku yang
dilakukan oleh anggota Dewan atas kedua
prinsip tersebut dapat dilakukan secara
terus menerus oleh Badan Kehormatan
Dewan melalui laporan masyarakat.
“Berdasarkan pertimbangan ter
sebut di atas, menurut Mahkamah, dalildalil Pemohon mengenai pengujian
konstitusionalitas Pasal 123, Pasal 124
ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234
ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal
277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f,
Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1)
huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) UU No.
27/2009 tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan penilaian atas fakta dan
hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan Mahkamah
berwenang untuk mengadili permohonan
a quo. Para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo. Dalil-dalil para
Pemohon tidak beralasan hukum.
Menyatakan menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya,” paparnya.
(Lulu Anjarsari/mh)
Agustus 2012 KONSTITUSI
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RUANG SIDANG

PUU Tipikor

Dualisme Penyidikan Kasus
Simulator SIM Diperkarakan ke MK

Humas MK/Yogi DJ

Tampak dalam gambar, para Pemohon kuasa hukum Pemohon perkara No. 81/PUU-X/2012, dan No. 80/PUUX/2012 dalam sidang pendahaluan Pengujian UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, di Mahkamah Konstitusi, Kamis (30/8) siang.

P

erseteruan yang mengemuka
antara Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Kepolisian
RI (Polri) perihal siapa yang
berhak melakukan penyidikan dan
penyelidikan terhadap kasus dugaan
korupsi Simulator Surat Izin Mengemudi
(SIM) di Korlantas Kepolisian berujung
diperkarakan dalam persidangan uji materi
Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
(MK), Kamis (30/8) siang.
Dalam perkara yang teregistrasi
dengan nomor 81/PUU-X/2012 ini, M.
Farhat Abbas yang berprofesi sebagai
Advokat/Pengacara, mengajukan peng
ujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, di mana norma yang diuji
yaitu Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), yang didalamnya termuat
tugas, kewenangan, dan kewajiban aparat
penegak hukum dalam menangani tindak
pidana korupsi.
Menurutnya, pasal-pasal yang di
ujikan memuat tugas, kewenangan, dan
kewajiban lembaga penegak hukum
yang bertentangan dengan UUD 1945,
khususnya Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal
28D Ayat (1). “Norma yang terkandung
(UU a quo) adalah norma yang sangat
diskriminatif karena bertentangan dengan
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hak-hak Pemohon untuk mendapatkan
kepastian hukum,” terang Windu Wijaya
selaku kuasa hukum Pemohon.
Hal demikian, lanjut Windu,
disebabkan pasal-pasal yang tercantum
dalam UU tersebut menimbulkan
ketidakpastian hukum, dan mengakibatkan
terjadinya “sengketa” antara KPK dan
Polri terkait penyidikan dan penyelidikan
kasus korupsi simulator SIM di
Korlantas Kepolisian. “Oleh sebab itu,
Pemohon meminta kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menyatakan (UU a quo)
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), 28D
Ayat (1) UUD 1945,” tutur Windu.
Lebih dari itu, menurut Pemohon,
penanganan kasus simulator SIM terkesan
tumpang tindih karena diselesaikan oleh
dua lembaga penegak hukum. “Jika hal
ini diteruskan oleh dua lembaga, maka
nantinya kasus ini akan dibawa ke dua
pengadilan berbeda,” ujar Pemohon.
“Kalau hasilnya berbeda jauh, tentu akan
menimbulkan ketidakpastian hukum
pula,” tambah Farhat Abbas dalam
permohonannya.
Farhat mengakui, sebagai warga
negara yang baik dia mematuhi hukum
sepanjang pelaksanaan norma hukum
yang digunakan tidak bertentangan dengan
hukum itu sendiri. Namun faktanya,
akibat adanya pasal-pasal tersebut, telah

membuat Pemohon dirugikan hak-hak
konstitusionalnya.
Sehingga
kalau
permohonan
ini dikabulkan, kata Farhat, maka dia
tidak lagi dirugikan dengan adanyanya
pasal
tersebut.
Oleh
karenanya
dalam petitum permohonan, Pemohon
memohonkan agar pasal-pasal yang
diujikan tersebut bertentangan dengan
UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Penyidikan KPK Perlu Diperkuat
Pasal 50 ayat (3) UU yang diujian
oleh Farhat Abbas juga diajukan dalam
perkara Nomor 80/PUU-X/2012 dengan
Pemohon
yakni
Habiburokhman,
Muhamad Maulana Bungaran, dan
Munathasir Mustaman, masing-masing
berprofesi sebagai advokat. Menurut
mereka, kasus yang dilakukan oleh Polri
dan KPK merupakan penyidikan ganda.
Hal demikian jelas bertentangan dengan
asas kepastian hukum, dan bertentangan
dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.
“Sebab, menjadi tidak jelas atas dasar
penyidikan yang mana persidangan tersebut
dilaksanakan,” terang para Pemohon.
Dikatakan Para Pemohon lagi,
ketidakjelasan timbul akibat adanya frasa “…,
Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang
lagi melakukan penyidikan.” Oleh karena
itu, kata para Pemohon, Kepolisian
atau Kejaksaan tidak berwenang lagi
melakukan penyidikan sepanjang tidak
dimaknai, “wewenang kepolisian atau
kejaksaan untuk melakukan penyidikan
dalam perkara tersebut sebagaimana diatur
dalam UU selain UU ini dihapuskan.”
“Seandainya penafsiran norma
tersebut dilakukan oleh MK, tidak akan
timbul ketidakpastian hukum, dan menjadi
jelas bahwa KPK sudah melakukan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 UU No. 30/2002. Selanjutnya,
wewenang penyidikan hanya ada pada
KPK dan Kepolisian atau Kejaksaan
tidak lagi berwenang menyidik perkara
tersebut,” urai para Pemohon.
Dalam persidangan, disampaikan
juga nasehat-nasehat dari seluruh Hakim
Panel dalam persidangan tersebut. Salah
satunya Hakim Konstitusi Maria Farida
Indrati selaku Ketua Panel. Menurutnya,
alasan kerugian Pemohon perlu diperjelas
lagi dalam permohonan. “Kalau hanya
menjelaskan seperti ini, sesuai berkas
permohonan, maka tidak jelas kerugian
konstitusional Pemohon dihadapi dengan
adanya undang-undang ini,” jelas Maria
Farida. (Shohibul Umam/mh)

PUU Migas

Hikmahanto Juwana: KKS Dalam
UU Migas Kontrak Perdata

Humas MK/Ganie

Tampak dalam layar, Ahli Pemerintah Hikmahanto Juwana menerangkan keterangan ahlinya dalam sidang
pengujian UU No. 22/2001 tentang Migas – Perkara No. 36/PUU-X/2012 - di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu
(1/8) siang.

A

hli Hukum Internasional dan
Hukum Kontrak, Hikmahanto
Juwana mengatakan bahwa
Kontrak Kerja Sama (KKS)
dalam Undang-Undang Minyak dan
Gas Bumi (Migas) merupakan kontrak
perdata, bukan perjanjian internasional.
Sebab, mitra Badan Pelaksana Migas (BP
Migas) dalam KKS adalah perusahaan
kontraktor, baik domestik maupun
internasional yang merupakan subjek
hukum perdata.
Demikian
disampaikan
oleh
Hikmahanto, saat menjadi ahli Pemerintah
dalam sidang pengujian UU No. 22/2001
tentang Migas – perkara No. 36/PUUX/2012 - di Mahkamah Konstitusi (MK),
Rabu (1/8) siang. “Sehingga di lapangan
ilmu hukum KKS merupakan kontrak
bisnis internasional dan bagian dari hukum
perdata internasional, bukan bagian dari
hukum internasional,” ujar Guru Besar
Universitas Indonesia itu.
Kemudian ketika BP Migas dalam
KKS tersebut mendapatkan sengketa,
dan BP Migas dinyatakan kalah, lanjut
Hikmahanto, tidak berarti kekalahan negara

Indonesia, dan tidak pula merendahkan
martabat bangsa Indonesia. “Dalam hukum
kontrak, kekalahan BP Migas tidak berarti
kekalahan negara,” ucapnya.
Di sisi lain, dalam melaksanakan
perjanjian internasional lainnya yang
terkandung
dalam
ketentuan
UU
Migas, Presiden harus mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Namun dalam ketentuan
tersebut
Hikmahanto
mempunyai
pandangan
berbeda.
Menurutnya,
perjanjian internasional lainnya tidak bisa
diterapkan dalam konteks kerja sama yang
ditandatangani oleh BP Migas dengan
perusahaan-perusahaan kontraktor.
“Perjanjian internasional yang
lainnya, yang ada dalam konstitusi itu
merujuk kepada perjanjian internasional
dengan subjek hukum internasional seperti
organisasi internasional, atau organisasi
yang diakui oleh masyarakat internasional.
“Maka, KKS BP Migas tidak perlu
meminta persetujuan dari DPR,” urainya.
“Namun, pemerintah harus tahu fungsinya,
karena BP Migas mewakili kepentingan
pemerintah,” tambahnya.

Sehingga perlu ditekankan dalam
persoalan ini, menurut Hikmahanto, BP
Migas bukan sebagai negara. Dia adalah
instansi terpisah. Dia adalah subjek hukum
perdata. “Jadi BP Migas sama sekali bukan
negara,” ucapnya.
Oleh karena itu, menurut ahli
hukum perdata ini, permasalahan tersebut
tidak harus membatalkan UU-nya, seperti
yang sedang dilakukan di MK, melainkan
KKS-nya. “Bukan dibatalkan UU-nya
seperti di Mahkamah Konstitusi, tetapi
yang dibatalkan adalah kontraknya, dan
itu pergi ke pengadilan,” ucapnya kepada
media.
Pemerintah juga menghadirkan ahli
lain yakni Erman Rajagukguk. Dalam
keterangannya,
Erman
mengatakan
bahwa pasal-pasal yang diujikan oleh para
Pemohon yakni Pasal 1 angka 19 dan 23,
Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6
ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat
(1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1),
serta Pasal 44 ayat (1) UU No. 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak
bertentangan dengan UUD 1945.
“Pasal-pasal tersebut merupakan
implementasi UUD 1945 yang memberikan
mandat kepada negara untuk mengadakan
kebijakan, pengelolaan, dan pengawasan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Oleh karena itu, pasal-pasal yang
disebutkan oleh para Pemohon tidaklah
bertentangan dengan konstitusi, khususnya
Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945,”
terangnya.
Para Pemohon dalam persidangan
ini adalah PP Muhammadiyah yang
mewakili beberapa organisasi masyarakat
dan perseorangan. Mereka menguji Pasal
1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4
ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1),
Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal
13 ayat (1), serta Pasal 44 ayat (1) UU No.
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi.
Ketentuan dalam UU Migas tersebut,
kata para Pemohon, telah bertentangan
dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 11 Ayat
(2), Pasal 20A Ayat (1), Pasal 28C Ayat
(2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat
(1), serta Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD
1945. “Menyatakan Undang-Undang
Migas tidak memiliki kekuatan hukum
secara mengikat, karena norma-norma
yang terkandung bertentangan dengan
pembukaan UUD 1945 dan Pancasila
terutama sila ke Lima,” ujar Saiful
kuasa hukum para Pemohon saat sidang
pendahuluan. (Shohibul Umam/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Migas

Pemerintah: Pemisahan Hulu dan Hilir
Optimalkan Usaha Sektor Migas

Humas MK/Andhini SF

Kuasa Hukum Pemohon terlihat mengikuti dengan seksama keterangan ahli dari Pemerintah dalam pengujian
UU Migas, perkara No. 65/PUU-X/2012, Kamis (9/8).

P

emisahan pengusahaan kegiatan
usaha hulu dan hilir pada
kegiatan usaha minyak dan gas
bumi (Migas) adalah bertujuan
untuk mengoptimalkan pengusahaan,
baik pada kegiatan usaha hulu maupun
hilir. Dengan konsep ini, diharapkan
pelaku usaha di bidang hulu dapat fokus
pada tujuannya mencari migas serta
mengoptimalkan kegiatan eksplorasi
untuk mencari cadangan minyak dan gas
bumi. Sedangkan karakteristik kegiatan
usaha hilir, lebih kepada sifat bisnis dan tidak
mengenal adanya mekanisme pengembalian
biaya operasi. Maka dalam kegiatan usaha
hilir dimungkinkan untuk memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada
badan usaha baik besar, menengah, maupun
kecil, yaitu BUMN, BUMD, koperasi, dan
usaha kecil lainnya untuk dapat melakukan
kegiatan usaha hilir.
BP Migas sebagai pelaksana dan
pengendali kegiatan usaha hulu migas
memiliki hak manajemen dalam hal
kontrak kerja sama (KKS) untuk dapat
melaksanakan tugas yang diamanatkan
berdasarkan KKS. “Sedangkan pemerintah
adalah pemegang kuasa pertambangan
yang akan menetapkan kebijakan dan
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penentu atas pemanfaatan minyak dan gas
bumi yang diproduksi dari kegiatan usaha
hulu tersebut.”
Pernyataan tersebut disampaikan
Dirjen Migas Kementerian ESDM
Evita H. Legowo saat menyampaikan
keterangan Pemerintah dalam persidangan
di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis
(9/8) siang. Sidang kali ketiga untuk
Perkara No. 65/PUU-X/2012 ihwal
pengujian Pasal 1 angka 19, angka 23,
angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal
10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf
c UU Migas, beragendakan mendengarkan
Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/
Ahli dari Pemohon serta Pemerintah.
Di hadapan pleno hakim konstitusi
Achmad Sodiki (ketua pleno), Ahmad
Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria
Farida Indrati, dan Anwar Usman, lebih
lanjut Dirjen Migas menyatakan pihak
yang ditunjuk sebagai pelaksana dan
pengendali kegiatan usaha hulu migas
tidak berbentuk Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) namun berbentuk Badan
Hukum Milik Negara (BHMN).
Menurut Pemerintah, pembentukkan
BP Migas tidak dimaksudkan untuk
menerima pengalihan kuasa pertambangan,

melainkan untuk melaksanakan tugas
yang diberikan oleh Pemerintah sebagai
pemegang kuasa pertambangan dalam
pengendalian kegiatan usaha hulu migas
melalui KKS. Dengan demikian, tujuan
pembentukkan BP Migas dimaksudkan
agar pemerintah sebagai pemegang kuasa
pertambangan tidak langsung berkontrak
dengan badan usaha dan/atau bentuk usaha
tetap, sehingga tidak ada posisi yang setara
antara kontraktor dengan pemerintah.
Pembentukan
BP
Migas
dimaksudkan agar pemerintah tidak
terekspos dan tidak menjadi pihak
secara langsung dalam hal adanya
sengketa yang timbul dari pelaksanaan
KKS dengan kontraktor. Sedangkan
karakteristik kegiatan usaha hilir dalam
rangka memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada badan usaha baik
besar, menengah, maupun kecil, BUMN,
BUMD, koperasi, dan usaha kecil lainnya
untuk melakukan kegiatan usaha hilir,
maka perlu adanya peran pemerintah untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan
melalui mekanisme pemberian izin usaha
oleh pemerintah.
Selain itu, pemerintah memiliki
kewajiban menjamin ketersediaan dan
kelancaran pendistribusian bahan bakar
minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dapat
dilakukan oleh badan usaha baik besar,
menengah, maupun kecil. Pemerintah
berkewajiban untuk melakukan pengaturan
dan pengawasan kegiatan usaha hilir
yang pelaksanaannya dalam hal-hal
tertentu dilakukan oleh badan pengatur
hilir, di antaranya pendistribusian BBM,
kegiatan usaha pengangkutan gas bumi
melalui pipa. Hal ini dimaksudkan agar
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
kegiatan usaha hilir dapat berjalan lebih
efektif dan efisien.
“Sehingga
anggapan
para
Pemohon yang menyatakan bahwa telah
terjadi sektoralisasi penguasaan negara
atas minyak dan gas bumi sehingga
mengakibatkan hak menguasai negara
tidak berlangusng secara efektif adalah

tidak benar dan bertentangan dengan fakta
yang ada,” tandas Evita menanggapi dalil
Pemohon.
Pemerintah dalam petitum antara
lain meminta Mahkamah menyatakan
bahwa para Pemohon tidak mempunyai
kedudukan hukum (legal standing).
Menerima keterangan Pemerintah secara
keseluruhan. Menyatakan Pasal 1 angka
19 dan angka 23 Pasal 9, Pasal 10, Pasal
44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan
dengan Pasal 28D dan Pasal 33 ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
pinta Evita.
Sementara itu Revrisond Baswir
dalam
kapasitasnya
sebagai Ahli
Pemohon menyatakan, penyelenggaraan
sektor migas harus memberikan prioritas
kepada Pertamina sebagai badan usaha
milik negara. “Tidak dapat keberadaan
Pertamina sebagai badan usaha milik
negara itu disetarakan dengan badan usaha
milik swasta,” kata Revrisond.
Menyinggung perbedaan antara
sektor hulu dan hilir, sektor hulu dianggap
mempunyai karakteristik yang berbeda
dengan hilir karena hilir dianggap lebih

menekankan sesuatu yang sifatnya bisnis.
“Kalau hilir dianggap bisnis, apakah hulu
tidak bisnis? Di mana letak tidak bisnisnya
hulu?” tanya Revrisond.
Menurutnya, baik hulu maupun
hilir keduanya sifatnya bisnis. Putusan
Mahkamah Konstitusi pada 2004 lalu,
justru membatalkan sifat bisnis dari hilir
itu, yaitu dengan ditolaknya keinginan
UU Migas untuk menyerahkan harga
eceran BBM kepada mekanisme pasar.
“Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan
bahwa harga BBM harus tetap dikendalikan
oleh negara,” tandas Revrisond. (Nur
Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Pengadaan Tanah

Ahli Pemohon: UU Pengadaan Tanah Memonopoli
Pembangunan
Kuasa Hukum Pemohon tampak serius
mendengarkan keterangan Pemerintah dalam
pengujian UU Pengadaan Tanah, dalam sidang
lanjutan, di MK, Kamis (2/8).

Humas MK/Andhini SF

S

idang lanjutan terhadap pengujian
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum kembali digelar
oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Kamis (2/8) di Ruang Sidang Pleno MK.
Perkara dengan Nomor 50/PUU-X/2012
ini dimohonkan oleh beberapa lembaga
swadaya masyarakat, di antaranya
Indonesian Human Rights Committee
for Social Justice (IHCS), Serikat Petani
Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa
Sadajiwa (Bina Desa), Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat
untuk Keadilan Perikanan (KIARA),
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI), Aliansi Petani Indonesia (API),
Sawit Watch, Koalisi Rakyat untuk Hak
Atas Air (KruHA), Perserikatan Solidaritas
Perempuan, ELSAM, dan lainnya.
Dalam
sidang
mendengarkan
keterangan Pemerintah dan Ahli serta Saksi
Pemohon, Pemerintah mengemukakan
bahwa permohonan Pemohon tidak terkait
dengan isu konstitusionalitas norma
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Pasal 14 dan Pasal 21 ayat (1) UU a quo.
Menurut Pemerintah, ketentuan dalam UU
tersebut telah sesuai dengan amanat yang
termuat dalam UUD 1945 terutama Pasal
28D Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (4).
“UU a quo telah menempatkan
sedemikian rupa agar semua pihak
diberikan kedudukan hukum yang sama
dan diberikan hak untuk berbicara.
Proses komunikasi dialog dan konsultasi
publik dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan umum antar pihak guna
mencapai kesepakatan demi pembangunan
bersama. Permohonan tidak terkait dengan
isu konstitusionalitas keberlakuan norma
yang diuji,” ujarnya.
Sementara Ahli Pemohon Hendry
Thomas mengungkapkan UU tersebut
telah memonopoli perihal pembangunan
bukan hanya peraturan perundangan yang
ada. Menurut Hendry, dengan adanya
Perpres Nomor 35/2005 dan Nomor
65/2006 tentang Pengadaan Tanah hanya
mengartikan
pembangunan
sebagai
investasi dan pembangunan struktural
saja.

“Pemerintah
mau
menambah
kekuasaan melalui UU ini. Padahal ini
masalah antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Harusnya yang
dikedepankan adalah transparansi, bukan
menambah kekuasaan,” jelasnya.
Sedangkan,
Andrianov
yang
merupakan Ahli Pemohon lainnya
mengungkapkan
UU
yang
diuji
mengandung bias kepentingan dan hanya
menguntungkan pihak tertentu. “UU bias
kepentingan pihak tertentu, bisa jadi pihak
pemerintah yang dekat dengan pengusaha,
yang jelas menguntungkan pengusaha dan
makin merugikan kepentingan umum,”
jelasnya.
Dalam pokok permohonannya, para
pemohon mendalilkan Pasal 9, Pasal 14,
serta Pasal 21 Undang-Undang tersebut
menimbulkan adanya ketidakpastian
hukum, karena pemerintah sebagai
pelaksana undang-undang bisa dengan
sepihak menyatakan pengadaan tanah
sudah seimbang antara kepentingan
pembangunan
dengan
kepentingan
masyarakat padahal kepastian hukum
yang adil adalah hak konstitusional
yang dilindungi oleh Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945. Ketidakpastian hukum ini
mengakibatkan perlakuan yang sama di
hadapan hukum yang dilindungi oleh
Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (1)
UUD 1945 terhalangi karena upaya
menyeimbangkan kepentingan dalam
pengadaan tanah bisa dilakukan sepihak
oleh pelaksana undang-undang. (Lulu
Anjarsari/mh)

PUU APBN 2012

Ahli: Gunung Lumpur Sidoarjo
Bukan Gejala Alam
RP Koesoemadinata selaku ahli Pemohon, sedang
menguraikan di hadapan majelis hakim konstitusi,
terkait dengan Pengujian UU APBN 2012, Selasa
(7/7) siang.

Humas MK/Ganie

K

ontroversi yang berkembang di
masyarakat mengenai penyebab
bencana lumpur Sidoarjo, yaitu
akibat kesalahan operasi pemboran dan bencana alam. Menurut Prof.
R.P. Koesoemadinata, terjadinya gunung
lumpur Sidoarjo adalah bukan gejala alam.
“Jawabannya jelas bahwa ini adalah bukan
gejala alam,” kata Koesoemadinata dalam
kapasitasnya sebagai Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan di
Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (7/7)
siang.
Sidang kali keempat untuk Perkara
Nomor 53/PUU-X/2012 ihwal pengujian
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2012 (UU APBN 2012) dan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012 (UU APBNP 2012), ini
beragendakan mendengar keterangan Ahli
Pemohon.

Terjadinya gunung api lumpur
Sidoarjo,
terang
Koesoemadinata,
memang mirip dengan gejala alamiah,
tetapi sulit menjelaskan sebab alamiahnya.
Semburan lumpur pada Sidoarjo erat
hubungannya dengan kesulitan yang
dialami pembuangan sumur Banjar Panji.
“Dengan demikian, sumur semburan
lumpur panas Sidoarjo secara jelas dan
gamblang disebabkan karena kesalahan
penanganan pembuangan sumur Banjar
Panji,” tandas Prof. R.P. Koesoemadinata.
Selain Prof. R.P. Koesoemadinata,
para pemohon juga menghadirkan ahli
Ir. Kersam Sumanta dan Aidul Fitriciada.
Menurut Kersam, bencana lumpur Sidoarjo
diakibatkan oleh kesalahan operasi
pemboran eksplorasi migas di Sumur
Banjar Banji 1. Kersam menyebutkan
kesalahan utama yang dilakukan oleh
operator (Perusahaan Lapindo Berantas
Inc.) yaitu tidak melaksanakan pemasangan
selubung (casing) yang tertera dalam
program pemboran yang telah disepakati
oleh para stakeholder dan disetujui BP
Migas.

“Dalam hubungan antara KKS
(Kontrak Kerja Sama) dengan pemerintah,
BP Migas menjadi pengawas operasi,
pelaksana operasi dari para KKS. Semua
program baru bisa dilaksanakan jika
program itu disepakati oleh partnerpartner perusahaan tersebut dan yang
terakhir harus ada persetujuan BP Migas.
Yang tidak jelas di dalam hal ini, apakah
perubahan yang mereka lakukan artinya
tidak mematuhi program, sudah mendapat
persetujuan BP Migas atau tidak? Jika
tidak maka segala risikonya akan menjadi
tanggung jawabnya sendiri,” paparnya.
Seperti diketahui, pengujian Pasal
19 UU APBN 2012 dan Pasal 18 UU
APBNP 2012, diajukan oleh Letnan
Jendral Mar. (Purn) Suharto, DR. H.
Tjuk Kasturi Sukiadi, dan Ali Azhar
Akbar. Para pemohon keberatan dengan
penanggulangan lumpur Sidoarjo yang
dibebankan kepada APBN. Pasal 18
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 diluar peta area terdampak
pada tiga desa (Desa Besuki, Desa
Kedungcangkring, dan Desa Pajarakan);
(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); (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.” (Nur Rosihin Ana/
mh)
Agustus 2012 KONSTITUSI
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PUU Parpol

Menyoal Keberadaan Fraksi MPR, DPR, DPD, dan
DPRD
Salah satu kuasa hukum Pemohon, M. Arifsyah
Matondang menguraikan permohonan Pemohon
dalam sidang pendahuluan di MK, Kamis (9/8).

Humas MK/Ganie

U

ndang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik
juncto UU Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (UU Parpol) dan UU Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (UU MD3) kembali dimohonkan
pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Sidang dengan agenda pemeriksaan
pendahuluan tersebut digelar MK pada
Kamis (9/8) di Ruang Sidang Pleno MK.
Perkara yang teregistrasi dengan Nomor
72/PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh
Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (GN-PK).
Dalam sidang yang diketuai oleh
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki tersebut,
Pemohon yang diwakili oleh kuasa
hukumnya, M. Arifsyah Matondang,
mengujikan Pasal 12 UU Parpol dan Pasal
11, Pasal 80, Pasal 301, Pasal 352 UU
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MD3 yang dianggap telah melanggar hak
konstitusional Pemohon.
Berdasarkan AD/ART Partai dapat
dilihat bahwa keberadaan fraksi-fraksi
pada MPR RI, DPR RI, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota adalah
bagian struktur kepengurusan partai
politik, diangkat, dipilih, diberhentikan
dan bertanggung jawab kepada partai
politiknya dan fraksi juga merupakan
kepanjangan tangan dari partai politik yang
membentuknya atau bukan merupakan
bagian atau bagan/alat perlengkapan dari
MPR RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota.
Selain
itu,
lanjut
Arifsyah,
keberadaan fraksi-fraksi baik di MPR
RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota yang merupakan bagian
struktur kepengurusan partai politik
ternyata dibiayai oleh APBN, APBD
Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota,

sehingga penggunaan uang negara bukan
untuk kegiatan lembaga negara tetapi
untuk kegiatan partai politik dan hal
tersebut merupakan bentuk pemborosan
uang negara.
“Fraksi-fraksi di MPR, DPR, DPD
Prov/Kab/Kota bertentangan dengan 1 Ayat
(2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 Ayat (1), Pasal
7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11,
Pasal 13, Pasal 18 Ayat (3) Pasal 19, Pasal
20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal
22D, Pasal 22E, Pasal 23F, Pasal 24C Ayat
(2), Pasal 37 Ayat (1) UUD 1945. Adanya
fraksi mencegah pemborosan keuangan
negara Rp 27 Triliun,” ujar Arifsyah.
Menanggapi permohonan tersebut,
Majelis Hakim yang juga terdiri dari
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
dan Anwar Usman memberikan saran dan
masukan perbaikan permohonan kepada
Pemohon. “Harus dijelaskan kerugian
konstitusional akibat berlakunya pasal
tersebut. Pemohon juga harus jelaskan
secara rinci dan hubungan sebab akibatnya
antara keberlakuan pasal a quo dengan
kerugian konstitusional Pemohon,” jelas
Sodiki.
Majelis Hakim Konstitusi mem
berikan waktu kepada Pemohon selama
14 hari kerja untuk melakukan perbaikan
terhadap
permohonannya.
Sidang
berikutnya beragendakan pemeriksaan
perbaikan. (Lulu Anjarsari/mh)

PUU KUHAP

Pemohon Merasa Dirugikan dengan
Berlakunya Pasal Permohonan Kasasi

Humas MK/Ganie

Mantan terpidana, Idrus selaku Pemohon Prinsipal perkara yang teregistrasi
dengan Nomor 71/PUU-X/2012

S

eorang terdakwa perkara kasasi
mengajukan pengujian Pasal
244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KU
HAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD
1945. Idrus, mantan terpidana yang bertindak sebagai Pemohon Prinsipal perkara
yang teregistrasi dengan Nomor 71/PUUX/2012 itu merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 244 UU HAP karena pasal
tersebut menurutnya sering digunakan
oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk
memutarbalikkan fakta sehingga melanggar hak konstitusi Pemohon.
Bertempat di Ruang Sidang Panel,
lantai 4, Gedung Mahkamah Konstitusi
(MK),
Pemohon
menyampaikan
“kronologis” peristiwa yang menyebabkan
ia merasa dirugikan dengan berlakunya
Pasal 244 UU HAP. Ia menceritakan
bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja
sama anatara Menteri Sosial dengan
Bupati Agam tahun 2004 lalu, Pemerintah

mengadakan kerja sama berupa pemberian
hibah kepada delapan kabupaten kota
se-Indonesia, salah satunya adalah Kab.
Pasaman.
Pemohon pada saat itu menjabat
sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Pasaman. Karena jabatannya itulah
kemudian pada 2006 Pemohon disidik
oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk
Sikaping yang kemudian menahannya
selama tujuh bulan sepuluh hari. “Pada
tahun 2008 tanggal 19 Juni, putusan
Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Sikaping
memutuskan saya bebas murni dan
mengembalikan harkat martabat saya
sebagaimana sedia kala. Namun hal ini
hanya berlangsung sampai tanggal 9 Juli
karena jaksa penuntut umum mengajukan
kasasi kepada MA sehingga putusan PN
Lubuk Sikaping tidak bisa dilaksanakan
sebab belum mencapai keputusan yang
mengikat dan final. Akibatnya, sampai saat
ini jawaban dari MA belum sampai kepada

saya sehingga selama lebih kurang empat
tahun tidak ada kejelasan. Saya merasa
terjadi pelanggaran Pasal 28D 1945, yaitu
tentang kepastian hukum,” urai Idrus
panjang lebar.
Pasal 244 KU HAP yang dimohonkan
untuk diuji oleh Idrus berbunyi, “Terhadap
putusan perkara pidana yang diberikan
pada tingkat terakhir oleh pengadilan
lain selain daripada Mahkamah Agung,
terdakwa atau penuntut umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan
kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali
terhadap putusan bebas.”
Dalam petitum-nya, Idrus meminta
MK mengubah bunyi pasal tersebut
menjadi seperti yang disarankannya.
Bahkan, Idrus dalam petitumnya itu sedikit
“mengancam” bila MK tidak mengubah
pasal seperti yang dia inginkan maka Pasal
244 KUHAP akan melanggar beberapa
pasal dalam UUD 1945.
“Jika Mahkamah Konstitusi tidak
mengubah bunyi Pasal 244 KUHAP UU
No. 8 Tahun 1981 akan menyebabkan
pelanggaran Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D
Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
oleh pihak-pihak yang berkepentingan,”
ujar Idrus seperti yang disarikan dari
permohonan tertulis Pemohon.
Terhadap permohonan Pemohon,
Ketua Panel Hakim Ahmad Fadlil Sumadi
mempertanyakan letak pertentangan antara
Pasal 244 KUHAP yang dimohonkan
Pemohon dengan UUD 1945 sebagai batu
ujinya.
“Saudara tidak menjelaskan letak
pertentangannya di mana antara Pasal 244
dengan UUD 1945 dan penjelasannya itu
bagaimana? Saudara bisa melihat contoh
permohonan yang baik dan benar dari
permohonan perkara yang sudah-sudah
masuk di MK. Mahkamah terbuka untuk
Anda,” saran Fadlil. (Yusti Nurul Agustin/
mh)
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PUU KUHAP

Terpidana Kasus Eksploitasi Hutan
Perbaiki Permohonan

P

engujian
Undang-Undang
(PUU) No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) terhadap UUD 1945
memasuki sidang kedua dengan agenda
perbaikan permohonan, Senin (13/8).
Sidang perkara yang teregistrasi dengan
nomor 69/PUU-X/2012 ini dimohonkan
oleh seorang terdakwa kasus eksploitasi
hutan, Parlin Riduansyah.
Kuasa Hukum Pemohon, Yusril Ihza
Mahendra dalam sidang pendahuluan,
Jumat (27/7) lalu menyatakan Pasal 197
ayat (1) huruf k dan ayat (2) bertentangan
dengan konstitusi. Sebab, ketentuan dalam
pasal itu dapat dimaknai secara berbeda
atau multitafsir, yakni antara aparat
penegak hukum dengan terdakwa atau
terpidana.
Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut
berbunyi, “Surat putusan pemidanaan
memuat: ... k. perintah supaya terdakwa
ditahan atau tetap dalam tahanan
atau dibebaskan.” Sedangkan ayat (2)
berbunyi, “Tidak dipenuhinya ketentuan
dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j,
k dan I pasal ini mengakibatkan putusan
batal demi hukum.”
Parlin merupakan seorang terpidana
dengan vonis hukuman dua tahun
penjara di tingkat kasasi. Namun, dalam
putusan kasasi Mahkamah Agung tidak
dicantumkan perintah supaya terdakwa
ditahan atau tetap dalam tahanan sesuai
ketentuan tersebut. Seperti diketahui, di
tingkat pengadilan negeri, Parlin divonis
bebas.
Menurut Yusril semestinya bila
merujuk pada ayat (2) pasal a quo, jika salah
satu ketentuan dalam ayat (1) tidak termuat
dalam putusan maka putusan pengadilan
di tingkat apapun dinyatakan batal demi
hukum. “Sehingga harus dianggap tidak
pernah ada. Oleh karenanya tidak dapat
dieksekusi,” ujar Yusril kala itu.
Dalam sidang kedua
hari ini,
Yusril memaparkan bahwa pihaknya telah
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Kuasa hukum Pemohon Yusril Ihza Mahendra pada sidang kedua dengan agenda perbaikan
permohonan, Senin (13/8).

melakukan perbaikan permohonan dengan
menghilangkan keseluruhan aspek-aspek
pengujian formil menjadi pengujian
materiil Pasal 197 KUHAP terhadap UUD
1945.
Yusril juga mengatakan bahwa untuk
memperjelas legal standing Pemohon,
pihaknya menekankan pada kasus yang
konkret, nyata, aktual, dan dilengkapi
dengan alat-alat bukti. “Konkretnya
seperti kami kemukakan tadi bahwa
Pemohon Prinsipal dalam perkara ini
sudah dieksekusi paksa oleh jaksa,” papar
Yusril.
Setelah tiga kali dilayangkan
surat panggilan, lanjut Yusril, Pemohon
Prinsipal tetap tidak mau hadir karena
beralasan panggilan jaksa itu tidak
mempunyai dasar hukum karena putusan
yang mau dieksekusi adalah putusan yang
batal demi hukum.
“Jaksa sudah meminta bantuan polisi,
tapi kami kemudian sudah melaporkan
jaksa kepada polisi karena memaksakan

eksekusi putusan yang batal demi hukum
adalah melanggar Pasal 333 KUHP yaitu
dengan sengaja merampas kemerdekaan
sesorang dan meneruskan perampasan
itu dan sudah ada langkah-langkah dari
kepolisian untuk memeriksa dan untuk
memanggil jaksa karena melaksanakan
memaksakan putusan eksekusi terhadap
putusan batal demi hukum itu,” kata
Yusril.
“Pemohon Prinsipal kemudian
ditangkap dan dibawa paksa oleh jaksa dari
Malang ke Banjarmasin dan diserahkan
kepada lembaga permasyarakatan, tapi
kepala lembaga permasyarakatan bingung
mau diapakan orang ini? Diterima untuk
dieksekusi sebagai narapidana, lembaga
permasyarakatan
menyadari
bahwa
putusannya batal demi hukum dan sampai
hari ini Pemohon Prinsipal di tempatkan
di ruang adminstrasi kepala lembaga
permasyarakatan, tidak dimasukkan ke
dalam sel sebagai narapidana,” jelas
Yusril. (Yusti Nurul Agustin/mh)

PUU KUHAP

Aturan Pra Peradilan Pihak Ketiga Diuji di MK

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang
pengujian UU No. 8 Tahun
1981
tentang
Hukum
Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD
1945 pada Selasa (14/8) di Ruang
Sidang Pleno MK. Mantan Gubernur
Gorontalo Fadel Muhammad tercatat
sebagai
Pemohon
dalam
perkara
yang teregistrasi Kepaniteraan MK
dengan
Nomor
76/PUU-X/2012.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan,
Muchtar Lubis selaku kuasa hukum
Pemohon, mendalilkan Pasa 80 KUHAP
telah melanggar hak konstitusionalnya.
Pasal 80 KUHAP menyatakan,
“Permintaan untuk memeriksa sah atau
tidaknya suatu penghentian penyidikan
atau penuntutan dapat diajukan oleh
penyidik atau penuntut umum atau pihak
ketiga yang berkepentingan kepada ketua
pengadilan negeri dengan menyebutkan
alasannya.“
Lubis mengungkapkan,
Pemohon kembali menjadi tersangka
pelaku tindak pidana korupsi “Dana
Mobilisasi Untuk 45 Anggota DPRD
Prov. Gorontalo” yang telah ditetapkan
melanggar ketentuan dalam UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.  
“Kejati Gorontalo memerintahkan
untuk dilakukan penyidikan pada 2005
dengan tersangka Amir M Rp 5,5
Miliar dengan dugaan dana fiktif. Amir
dinyatakan bersalah dan dalam putusan
tersebut tercantum, ‘Tersangka bersama
Gubernur’ dan ini ditafsirkan adalah
Gubernur Gorontalo (Pemohon). Pada
waktu itu, pemohon langsung didakwa
menjadi tersangka. Karena tidak cukup
bukti, maka Kejati menghentikan
penyidikan, namun ICW Gorontalo
mengklaim
dirinya
berkepentingan
sebagai pihak ketiga untuk mengajukan
gugatan praperadilan 13 Desember 2011
dan pengadilan mensahkan praperadilan
tersebut,” urai Lubis di hadapan Majelis
Hakim Konstitusi yang diketuai oleh
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.
Pemohon menilai Pasal 80
KUHAP memungkinkan “Pihak Ketiga
yang Berkepentingan” untuk mengajukan
permohonan praperadilan. Namun pasal

Humas MK/Ganie

Para Pemohon pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Selasa (14/8) di
Ruang Sidang Pleno MK.

ini tidak menjelaskan secara gamblang
siapa pihak ketiga berkepentingan yang
berhak mengajukan praperadilan, dan apa
syarat-syarat untuk bisa disebut sebagai
pihak ketiga berkepentingan. Pasal
tersebut hanya menjelaskan permintaan
pemeriksaan perihal sah tidaknya
penghentian penyidikan atau penuntutan
yang dapat diajukan oleh penyidik
maupun penuntut umum dan pihak ketiga
berkepentingan kepada pengadilan dengan
menyebut alasannya.
“Menurut Pemohon, konstruksi
yang dibangun dalam Pasal 80 KUHAP
sesungguhnya dapat mereduksi adanya
jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang kaidah konstitusionalnya
diatur di dalam Pasal 28D Ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, karena membuka
peluang multi tafsir. Kaidah dalam
Pasal 80 KUHAP yaitu sepanjang frasa
“Pihak Ketiga yang Berkepentingan”,
semestinya demi kepastian hukum,
tidaklah dibiarkan sebagai pasal yang
“kurang jelas pengertiannya”, sehingga
membuka peluang bagi LSM untuk
mengajukan praperadilan, yang justru
semakin mengaburkan makna jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum dalam
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Menanggapi permohonan Pemohon,
Majelis Hakim Konstitusi yang juga

terdiri dari Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki dan Hakim Konstitusi Anwar
Usman memberikan saran perbaikan
kepada Pemohon. Anwar menyarankan
agar Pemohon mengelaborasi antara
masalah konkret yang dialami pemohon
dengan kerugian konstitusional Pemohon.
Sementara, Sodiki mengungkapkan yang
dimaksud dengan kerugian konstitusional
yang merupakan sebab-akibat antara
kerugian konstitusional Pemohon dengan
adanya LSM sebagai pihak ketiga dalam
Pasal 80 KUHAP.
Sedangkan Fadlil menjelaskan
dalam petitumnya Pemohon meminta
inkonstitusional
bersyarat
terhadap
Pasal 80 KUHAP. “Karena putusan
yang bersyarat yang saudara minta,
maka saudara harus membedakan
secara tegas karena agak dekat antara
putusan konstitusional bersyarat dengan
penerapan hukum. Sedangkan persoalan
pengujian undang-undang itu persoalan
pengadilan norma, bukan soal penerapan
norma. Ini harus dielaborasi,” ujarnya.
Majelis Hakim Konstitusi memutuskan
untuk menunda sidang dan memberikan
kesempatan kepada Pemohon selama 14
hari untuk memperbaiki permohonannya.
Sidang berikutnya diagendakan untuk
memeriksa perbaikan yang telah dilakukan
oleh pemohon. (Lulu Anjarsari/mh)
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PUU KUHAP

Mekanisme Sidang Terbuka untuk Umum
Dipersoalkan
Pemohon, Muhammad Zainal Arifin yang berprofesi
sebagai advokat, mempersoalkan Pasal 195, Pasal
197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP.

G

elar
perdana
Pengujian
Undang-Undang
(PUU)
No. 8/ Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana atau
biasa dikenal dengan KUHAP terhadap
UUD 1945 - Perkara No. 78/PUU-X/2012
- berlangsung pada Rabu (29/8) siang di
Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi
(MK). Pemohon adalah Muhammad Zainal
Arifin yang berprofesi sebagai advokat,
mempersoalkan Pasal 195, Pasal 197 ayat
(2) dan Pasal 199 ayat (2) KUHAP.
Pasal 195 UU No. 8/1981
menyebutkan, “Semua putusan pengadilan
hanya sah dan mempunyai kekuatan
hukum apabila diucapkan di sidang
terbuka untuk umum.” Pemohon berdalih,
hampir seluruh putusan banding, kasasi,
dan peninjauan kembali tidak dilakukan
dengan sidang terbuka umum, melainkan
hanyalah sidang yang hanya dihadiri oleh
hakim dan panitera. Kenyataannya, dalam
akhir putusan-putusan tersebut selalu
ditulis sidang terbuka untuk umum.
“Hal itu dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum perihal kekuatan
putusan tersebut. Apakah dianggap sah dan
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mempunyai kekuatan hukum mengikat?”
kata Pemohon mempertanyakan.
Sedangkan Pasal 197 ayat (2)
UU No. 8/1981 menyebutkan, “Tidak
dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1)
huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal
ini mengakibatkan putusan batal demi
hukum.” Menurut Pemohon, pasal tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
jaksa yang akan melakukan eksekusi,
karena bisa dilaporkan dengan tindak
pidana merampas kemerdekaan orang
lain. “Sebagaimana diatur dalam Pasal
333 KUHP, karena menahan seseorang
atas dasar putusan batal demi hukum,”
ucap Pemohon.
Selanjutnya, Pasal 199 ayat (2)
UU a quo menyebutkan, “Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197
ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi
pasal ini.” Bahwa untuk pengujian Pasal
197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) UU
No. 8/1981, sebagai seorang advokat,
pekerjaan Pemohon selalu berhubungan
dengan berbagai putusan pemidanaan
yang batal demi hukum sebagaimana
diatur Pasal 197 ayat (2) UU tersebut dan

putusan bukan pemidanaan yang batal
demi hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 199 ayat (2).
Oleh karena itu, jika terjadi putusan
batal demi hukum yang menimpa klien
Pemohon, maka Pemohon merasa galau
untuk menjelaskan makna dan upaya
hukum terhadap putusan batal demi
hukum tersebut. Demikian menurut
Pemohon.
Khusus untuk pengujian Pasal 199
ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) UU No.
8/1981 perihal putusan bukan pemidanaan
yang batal demi hukum, disebabkan
Pemohon ingin mendapatkan makna
putusan batal demi hukum, sebagai dasar
mengajukan upaya hukum praperadilan
terhadap Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (SP3) Kasus Sisminbakum
yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri
(PN) Jakarta Selatan.
“Penafsiran putusan batal demi
hukum tersebut mempunyai nilai strategis
bagi kami untuk memperkuat dalil-dalil
permohonan dalam mengajukan upaya
hukum praperadilan tersebut,” tegas
Pemohon. (Nano Tresna Arfana/mh)

PUU MK

Pemohon Perbaiki "Legal Standing"
Kuasa Hukum Pemohon, Muhammad Sholeh pada
sidang pengujian UU MK, Jumat (31/8)

Humas MK/Ganie

P

emohon Pengujian UndangUndang No. 24 Tahun 2003
tentang mahkamah Konstitusi
(MK)
mengikuti
sidang
perbaikan permohonan di Ruang Sidang
Pleno, Lantai 2, Gedung MK, Jumat
(31/8). Sidang kedua yang diketuai
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
ini berlangsung singkat sebab Pemohon
yang diwakili kuasa hukumnya hanya
memaparkan
poin-poin
perbaikan
permohonannya.
Kuasa
Hukum
Pemohon,
Muhammad
Sholeh
menyampaikan
poin-poin perbaikan permohonan. Ia
mengatakan perbaikan terletak pada legal
standing Pemohon setelah pada sidang
sebelumnya panel hakim menyampaikan
saran agar penjelasan tentang legal
standing tidak terlalu pendek.
“Soal kewenangan, kemarin ada
masukan memang soal apakah ini badan
hukum yang mengajukan permohonan
ataukah individu. Memang, setelah kita
pertimbangkan, kita musyawarahkan,
lebih baik atas nama individu. Karena
kalau badan hukum nanti konsekuensinya
ada beberapa hal yang harus dipenuhi,”
jelas Sholeh.

Selain itu, Sholeh juga mengatakan
terdapat penambahan pada pokok
permohonan. Para Pemohon mengaitkan
sedikit pasal bahwa setiap warga negara
itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan.
Menanggapi perbaikan permohonan
yang
dilakukan
Pemohon,
Fadlil
mengatakan
Mahkamah
menerima
perbaikan permohonan yang disampaikan
secara lisan maupun tertulis oleh Pemohon.
Fadlil pun kemudian mengecek sekaligus
mengesahkan bukti yang diajukan
Pemohon, yaitu P1 sampai P5. “Oke, nanti
pada saat sidang berjalan, Saudara masih
diperkenankan mengajukan tambahan
bukti-bukti yang Saudara pandang penting
untuk diajukan,” tambah Fadlil.
Dalam
sidang
pemeriksaan
pendahuluan, Senin (14/8) Sholeh
mengungkapkan
hak
konstitusional
Pemohon dilanggar dengan berlakunya
Pasal 55 UU MK yang berbunyi sebagai
berikut, “Pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang yang
sedang dilakukan Mahkamah Agung
wajib dihentikan apabila undang-undang
yang menjadi dasar pengujian peraturan
tersebut sedang dalam proses pengujian

Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan
Mahkamah Konstitusi.”
Sholeh berdalih, pembentuk Pasal
55 kurang memahami asas-asas tentang
materi muatan peraturan perundangundangan. “Idealnya penghentian proses
sidang di MA, terkait pasal UU yang
di uji di MK, bukan terkait UU. Sebab
pasal dalam undang-undang jumlahnya
banyak dan belum tentu semua pasal
dalam UU dijadikan dasar batu uji di
MA. Pasal 55 ini tidak jelas dan sama
sekali mencerminkan ketidakpastian
hukum, karena tidak pernah menjelaskan
sejak kapan pengujian peraturan di
bawah UU harus dihentikan oleh MA,
apakah sejak di daftarkan di MA atau
sejak adanya pengujian UU di MK yang
menjadi dasar uji materiil di MA. Pasal
55 jelas telah mengebiri kewenangan
MA, memasung kewenangan MA,
dan menjadikan MA tidak independen
dalam menguji peraturan dibawah UU,
seharusnya pembuat UU sadar dan
memahami kewenangan antara MA dan
MK berbeda dan tidak boleh tumpang
tindih,” jelas Sholeh kala itu. (Yusti
Nurul Agustin/mh)
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PUU Pemprov DKI Jakarta

Pemohon Perbaiki Permohonan
Pemohon Prinsipal Abdul Havid Permana beserta
para kuasa hukumnya melakukan pengujian UU
No. 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia .

Humas MK/Ganie

P

ersoalan kekhususan Jakarta
terkait dengan syarat 50%
perolehan
suara
dalam
pemilihan umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Jakarta terus berlanjut.
Perkara pengujian Undang-Undang No. 29
tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (UU DKI Jakarta) ini telah
memasuki agenda sidang kedua, Perbaikan
Permohonan. Sidang digelar Kamis (2/8)
di Ruang Sidang Pleno MK.
Tampak hadir dalam sidang Perkara
Nomor 70/PUU-X/2012 tersebut, Pemohon
Prinsipal Abdul Havid Permana beserta
para kuasa hukumnya. Menurut kuasa
hukum Pemohon M. Soleh, pihaknya telah
melakukan perbaikan sesuai saran Majelis
Hakim. “Semua sudah diakomodir,”
ujarnya.
Soleh mengungkapkan, kekhususan
suatu daerah telah diatur dalam Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945. Namun,
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ketika pihaknya mempelajari dan
membandingkan beberapa undangundang dan rancangan undang-undang
daerah khusus, seperti Yogyakarta,
Papua, dan Aceh, maka ada beberapa
hal menyangkut kekhususan. “Ada
dasar berkaitan dengan sejarah dan ada
dasar berkaitan dengan latar belakang
budaya,” katanya.
Selanjutnya, Soleh berkesimpulan
bahwa tidak terdapat latar belakang yang
sinkron antara ketentuan Pasal 11 ayat (2)
UU DKI Jakarta dengan amanat dalam
UUD 1945 tersebut. “Harus mencapai
50% itu tidak nyambung,” tegasnya.
Pasal 11 ayat (2) UU DKI Jakarta
berbunyi, “Dalam hal tidak ada pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang
memperoleh suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diadakan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur putaran
kedua yang diikuti oleh pasangan calon
yang memperoleh suara terbanyak pertama
dan kedua pada putaran pertama.”

Sedangkan
dalam
ayat
(1)
menyatakan, “Pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur yang memperoleh
suara lebih dari 50% (lima puluh persen)
ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih.”
Menurut Soleh, kalau multikultural
yang dijadikan alasan kekhususan Jakarta
juga tidak tepat. Sebab, ada kota atau
daerah lain yang juga multikultural namun
tidak dinyatakan sebagai daerah khusus.
Apalagi, lanjut dia, dalam pemilihan umum
di Indonesia menggunakan prinsip one
man one vote.
Setelah mendengarkan paparan
Pemohon, Panel Hakim Konstitusi
yang diketuai oleh Hamdan Zoelva
tersebut kemudian mengesahkan alat
bukti yang diajukan Pemohon. Menurut
Hamdan, untuk sidang selanjutnya akan
dipertimbangkan terlebih dahulu dalam
Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah
akan dilanjutkan atau langsung diputuskan.
(Dodi)

RUANG SIDANG

PUU Pemprov DKI Jakarta

Majelis Hakim Minta Permohonan Dirombak Total
Pemohon, Suwarto dalam sidang PUU No.
29/2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Perkara No. 77/PUU - X/2012

Humas MK/Ganie

M

ajelis Hakim Konstitusi
meminta Pemohon PUU No.
29/2007 tentang Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta - Perkara
No. 77/PUU - X/2012 - agar merombak
permohonannya secara total. Demikian
saran Majelis Hakim yang diketuai Hakim
M. Alim didampingi Hakim Achmad
Sodiki dan Hakim Hamdan Zoelva dalam
sidang pemeriksaaan pendahuluan, Selasa
(14/8) siang di Ruang Sidang Mahkamah
Konstitusi (MK).
Hakim M. Alim menegaskan
agar Pemohon dapat menguraikan
permohonannya secara jelas, termasuk
dalam soal penulisannya. Misalnya, ia
menyinggung cara penulisan ayat pada
Pasal 51 Ayat (1) UU No. 24/2003.
“Saudara
harus
menuliskan
kata ‘ayat’ dengan huruf kecil, bukan
menuliskan dengan huruf besar,” kata
Alim.
Sementara Hakim Achmad Sodiki
menanggapi soal kerugian konstitusional
Pemohon. “Saudara harus bisa menjelaskan
apa yang menjadi kerugian konstitusional

Saudara. Selain itu, harus disebutkan
pasal dalam UUD 1945 yang dianggap
bertentangan dengan UU yang diujikan,”
kata Sodiki.
Terkait permohonan Pemohon,
Sodiki juga menyarankan Pemohon agar
membaca putusan-putusan Mahkamah
sebelumnya, hal-hal yang menjadi
Kewenangan Mahkamah, serta melihat
contoh permohonan yang ada.
Sedangkan Hakim Hamdan Zoelva
mengatakan permohonan Pemohon agak
sulit dipahami. Ia menyebutkan adanya
kata ‘pengikut’ dalam permohonan
Pemohon. “Seharusnya ditulis dengan
kata ‘Pemohon’. Kalau pengikut, hal itu
merupakan Tim Sukses,” jelas Hamdan.
Hamdan juga meminta Pemohon
mengubah total permohonan yang
berhubungan
dengan
Kewenangan
Mahkamah. Kemudian masalah kedudukan
hukum Pemohon, Hamdan menyarankan
Pemohon agar mengungkapkan kerugian
konstitusional.
“Apa yang menjadi kerugian
Saudara dengan adanya pasal dari UU

yang diujikan. Kalau tidak ada kerugian,
Saudara tidak mempunyai hak untuk
melakukan pengujian UU ke MK,” tambah
Hamdan. Majelis Hakim mengatakan
pula, agar Pemohon dapat membuktikan
pasal yang diujikan (Pasal 11 ayat 1 UU
No. 29/2007) bertentangan dengan UUD
1945.
Pada akhirnya Majelis Hakim
menegaskan agar Pemohon merombak
total permohonannya. Sebagai informasi,
Pemohon adalah Suwarto, S.sos sebagai
Relawan Koordinator Saksi Jokowi Basuki
di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan. Pemohon melakukan uji
materiil atas pelaksanaan Pasal 11 ayat (1)
UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.
Pasal 11 ayat (1) UU No. 29/2007
tentang Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menyatakan bahwa pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur yang
memperoleh suara lebih dari 50% (lima
puluh persen) ditetapkan sebagai gubernur
dan wakil gubernur terpilih. (Nano Tresna
Arfana/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Pemda

IHCS Perbaiki Permohonan Undur Diri Anggota TNI
dan Polri yang Maju Pemilukada
Majelis Hakim dalam sidang PUU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

Humas MK/

K

etentuan mengenai pernyataan
pengunduran Anggota TNI
dan Polri dalam pencalonan
Pemilukada yang tertuang
dalam Pasal 59 Ayat (5) huruf g UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda) kembali
disidangkan di Mahkamah Konstitusi.
Sidang kali kedua untuk Perkara No. 67/
PUU-X/2012 ini beragendakan perbaikan
permohonan.
Di hadapan Panel Hakim Konstitusi:
Achmad Sodiki (Ketua Panel), Moh.
Mahfud MD, dan Muhammad Alim,
Komite Eksekutif Indonesian Human
Rights Committee for Social Justice
(IHCS) melalui kuasa hukumnya, M.
Zainal Umam menyampaikan perbaikan
permohonan menyangkut kedudukan
hukum pemohon (legal standing).
“Yang Mulia Majelis Hakim, kami
telah melakukan perbaikan-perbaikan
permohonan sebagaimana nasihat Majelis
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Hakim pada persidangan terdahulu,
yaitu antara lain mengenai legal
standing Pemohon dalam hal ini IHCS,
dan di legal standing ini kita memasukkan
kerugian-kerugian konstitusional secara
lebih konkret berdasarkan permohonan
yang kemarin,” kata M. Zainal Umam.
Zainal juga mempertajam alasan
pemohonan uji materi UU Pemda yang
diajukan kliennya. Selain itu, pada petitum
pun terjadi perubahan. “Petitum sedikit
ada perubahan berdasarkan nasihat Majelis
Hakim pada persidangan terdahulu,” lanjut
Zainal. Sebelum mengakhiri persidangan,
panel hakim mengesahkan alat bukti
pemohon. Pemohon mengajukan alat buki
P-1 sampai P-14.
Seperti diketahui, Pasal 59 Ayat (5)
huruf g UU Pemda menyatakan, “Partai
politik atau gabungan partai politik
pada saat mendaftarkan pasangan calon,
wajib menyerahkan: (g) surat pernyataan
mengundurkan diri dari jabatan negeri

bagi calon yang berasal dari pegawai
negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.”
Menurut IHCS, Pasal 59 Ayat (5)
huruf g UU Pemda bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), Pasal
28J Ayat (2) dan Pasal 30 UUD 1945.
Sebab, ketentuan tersebut melegitimasi
dan memperbolehkan anggota TNI/POLRI
untuk mencalonkan diri sebagai calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah
dengan terlebih dahulu menyertakan surat
pengunduran diri dari jabatannya. Hal ini
bertentangan dengan larangan yang secara
tegas dinyatakan dalam UU TNI dan UU
Kepolisian RI.
Pasal 59 ayat (5) huruf g UU Pemda
berpotensi multitafsir dan menimbulkan
ketidakpastian hukum sepanjang frasa
“surat pernyataan mengundurkan diri”
tidak dimaknai dengan harus adanya
surat keputusan “telah mengundurkan
diri dari instansi dan telah disetujui oleh
instansi yang berwenang” sebagai salah
satu persyaratan untuk maju sebagai bakal
calon kepala daerah yang berasal dari
anggota TNI dan Polri dengan kata lain
telah berhenti dari keanggotaan TNI atau
Polri.
Dengan demikian, frasa “surat
pernyataan mengundurkan diri” tersebut
bertentangan dengan Pasal 30 UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai dengan adanya
surat keputusan non aktif dari jabatan
stuktural dan jabatan fungsional Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia. (Nur Rosihin Ana/
mh)

PUU Pemda

UU Pemda Hambat
Pemberantasan Korupsi

Humas MK/Ganie

Pengujian UU Pemda yang diajukan oleh Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari, serta Indonesia Corruption
Watch (ICW).

P

emberantasan tindak pidana
korupsi
terganggu
dengan
adanya penafsiran lain dari
makna Pasal 30 ayat (1) dan ayat
(2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda). Jika pemaknaan
ini dibiarkan, maka akan mengambat
penegakan hukum khususnya di bidang
korupsi.
Pasal 30 Ayat (1) menyatakan,
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah diberhentikan sementara oleh
Presiden tanpa melalui usulan DPRD
apabila dinyatakan melakukan tindak
pidana yang diancam pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan.”
Pasal 30 Ayat (2) menyatakan,
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa
melalui usulan DPRD apabila terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.”

Demikian permohonan dengan
registrasi Perkara Nomor 75/PUU-X/2012
ihwal uji materi UU Pemda yang diajukan
oleh Zainal Arifin Mochtar dan Feri
Amsari, serta Indonesia Corruption Watch
(ICW). Feri dkk mendalilkan, meskipun
seorang kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah dijatuhi hukuman kurang
dari 5 tahun, tetapi tindak pidana
yang dilakukannya diancam dengan
pidana penjara 5 tahun atau lebih,
yang bersangkutan tetap diberhentikan
sementara (bila belum berkekuatan
hukum tetap) dan diberhentikan secara
permanen (bila sudah berkekuatan
hukum tetap)”.
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
UU Pemda merupakan hal yang sama
berlaku dalam berbagai ketentuan UU. Di
antaranya Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD, Pasal 5 UU Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, serta Pasal 58 huruf f ayat
UU Pemda, yang kesemuanya tercermin
dalam frasa “....melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih”.

Pemaknaan keliru yang berkembang
menurut Para Pemohon yaitu “hanya
kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah yang diancam dengan ancaman
pidana paling singkat 5 (lima) tahun saja
yang dapat diberhentikan. Sedangkan
bila kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah tersebut diancam dengan hukuman
paling singkat selain 5 (lima) tahun, yang
bersangkutan tidak dapat diberhentikan,
meskipun hukuman maksimal bagi tindak
pidana yang dilakukannya lebih dari 5
(lima) tahun.”
Para
Pemohon
menyontohkan
kasus Agusrin M. Najamuddin, Gubernur
Bengkulu yang telah divonis bersalah
oleh Mahkamah Agung karena melakukan
tindak pidana korupsi. Oleh karena itu
menurut Para Pemohon, ketentuan dalam
UU Pemda tersebut bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan,
“Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.”
Para Pemohon melalui kuasanya,
Donal Fariz dkk, kembali hadir di
Mahkamah Konstitusi, Jumat (31/8) pagi
untuk menjalani sidang dengan agenda
perbaikan permohonan. Pada kesempatan
ini, Donal menyampaikan perbaikan
pada petitum permohonan sebagaimana
nasihat
hakim
pada
persidangan
sebelumnya.
Perbaikan petitum yaitu meminta
Mahkamah agar menerima dan mengabulkan
permohonan untuk seluruhnya. Kemudian
menyatakan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
UU Pemda adalah konstitusional sepanjang
dimaknai ”berlaku untuk kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang dinyatakan
bersalah melakukan tindak pidana yang
diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah berkekuatan hukum tetap”.
Sebelum perbaikan, redaksi kalimat terakhir
berbunyi “baik berdasarkan putusan
pengadilan yang belum berkekuatan
hukum tetap maupun putusan pengadilan
yang sudah berkekuatan hukum tetap”.
Terakhir, apabila Majelis Hakim pada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
mempunyai putusan lain, mohon putusan
yang seadil-seadilnya (ex aequo et bono).
Sebelum mengakhiri persidangan,
Ketua Panel Hakim Konstitusi Achmad
Sodiki mengesahkan alat bukti Pemohon.
Para Pemohon mengajukan alat bukti P-1
sampai P-5 yang salah satunya berupa
gugatan Agusrin M. Najamuddin kepada
Presiden RI. (Nur Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Pemasyarakatan

Mantan Napi Uji Syarat Calon Kepala Daerah
Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat
kepada Pemohon PUU Pemasyarakatan dalam
sidang yang berlangsung Selasa (28/8).

Humas MK/GANIE

S

etelah menjalani hukuman dan
dinyatakan bebas secara hukum
dari Lembaga Pemasyarakatan
Bandar Lampung, dua mantan
narapidana (Napi), Sudirman Hidayat dan
Samsul Hadi Siswoyo, menduga akan
bebas dan kembali dengan layak sebagai
seorang warga negara Indonesia dan berhak
melaksanakan hak-hak konstitusionalnya
sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
Namun faktanya, meskipun para Pemohon
telah menjalani masa hukuman pidana,
mereka tetap mendapatkan bentuk
penghukuman yang lain terutama hak-hak
berpolitik.
Berangkat dari permasalahan ter
sebut, para Pemohon mengujikan Pasal 3
dan penjelasan Pasal 3 UU No. 12/1995
tentang Pemasyarakatan terhadap UUD
1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK),
Selasa (28/8), di Ruang Sidang Pleno MK.
Sidang tersebut merupakan perkara dengan
aganda sidang pendahuluan perkara yang
terigistrasi di MK dengan Nomor 79/
PUU-X/2012.
Menurut para Pemohon dalam
penjelasannya, Pasal a quo UU No.
12/1995 telah menghambat mereka
dalam melaksanakan hak-hak berpolitik
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sebagaimana tercantum dalam Pasal
58 huruf (f) UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang mengatur
persyaratan menjadi calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah.
“Para Pemohon tidak mengalami
kebebasan penuh sebagaimana warga
negara lainnya, terutama pelaksanaan
hak-hak politik warga negara setelah
lepas dari lembaga pemasyarakatan
sebagaimana dinyatakan Pasal 3 UU No.
12/1995,” ujar salah satu kuasa hukum
para Pemohon.
Para Pemohon juga mengatakan
bahwa hambatan tersebut merupakan
hukuman tambahan bagi para Pemohon
karena sudah mencabut hak-hak politik
mereka. “Sebagai anggota masyarakat
Pemohon tidak bebas dan bertanggung
jawab akibat diberikan hukuman tambahan
berupa pencabutan hak-hak politiknya,”
terang Pemohon.
Di sisi lain, kata para Pemohon,
hambatan untuk mendapatkan hak-hak
politik atau hambatan mengikuti politik
seharusnya tidak terjadi di Indonesia.
Sebab Indonesia adalah negara demokrasi,
dimana setiap warga negara mempunyai
hak untuk memilih dan dipilih.

“Oleh sebab itu, hak untuk memilih
dan dipilih menurut ajaran hukum (legal
doktrin) diperlukan sebagai kewajiban
positif yang dapat dilaksanakan,”
urai para Pemohon. Pasal 3 UU a quo
menyebutkan, “Sistem pemasyarakatan
berfungsi menyiapkan Warga Binaan
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi
secara sehat dengan masyarakat, sehingga
dapat berperan kembali sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan bertanggung
jawab.” Penjelasannya, “Yang dimaksud
dengan ‘berintegrasi secara sehat’
adalah pemulihan kesatuan hubungan
Warga Binaan Pemasyarakatan dengan
masyarakat.”
Lebih lanjut para Pemohon juga
mengatakan bahwa Pasal 3 UU a quo
tidak menjelaskan apa yang dimaksud
dengan frasa, “…, sehingga dapat berperan
kembali sebagai anggota masyarakat yang
bebas dan bertanggung jawab.” Oleh
karena itu, para Pemohon memohonkan
supaya pasal tersebut dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat,
dan bertentangan dengan UUD 1945.
Sementara dalam petitum-nya,
para Pemohon menyatakan Pasal 3 dan
Penjelasan Pasal 3 UU a quo bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang frase
“…, sehingga dapat berperan kembali
sebagai anggota masyarakat yang bebas
dan bertanggung jawab” ditafsir sebagai
“… sehingga dapat berperan kembali
sebagai anggota masyarakat yang bebas
dan bertanggung jawab, termasuk dipilih
sebagai Kepala Daerah atau Wakil
Kepala Daerah dan/atau dipilih sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau
Desan Perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Daerah.”
“Jika hal demikian dikabulkan,
maka para Pemohon tidak akan
mengalami kerugian konstitusional di
masa datang,” terang para Pemohon dalam
permohonannya. (Shohibul Umam/mh)

PHPU Kab. Aceh Tenggara

Sebagian Permohonan Pemohon
Dikabulkan MK
Kuasa Hukum Pemohon sedang mendengarkan
dengan saksama pembacaan putusan PHPU. Kab.
Aceh Tenggara di MK, Senin (13/8) siang. Dalam
putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan
Pemohon.

Humas MK/GANIE

P

erselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara
(Agara) Tahun 2012 yang diajukan
Pasangan Raidin Pinim-Muslim Ayub,
memasuki tahap pengucapan putusan di
persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).
Amar putusan Mahkamah, dalam
eksepsi Mahkamah menyatakan menolak
eksepsi Komisi Independen Pemilihan
(KIP) selaku Termohon. Sedangkan
dalam pokok permohonan, Mahkamah
mengabulkan
sebagian
permohonan
Raidin Pinim-Muslim Ayub.
“Amar
putusan,
mengadili,
menyatakan: dalam eksepsi, menolak
eksepsi Termohon. Dalam pokok
permohonan, mengabulkan permohonan
Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua

Panel Hakim Konstitusi Moh. Mahfud
MD saat membacakan putusan No. 56/
PHPU.D-X/2012, Senin (13/8) siang.
Lebih lanjut Mahfud MD didampingi
Hakim Konstitusi Achmad Sodiki,
M. Akil Mochtar, Muhammad Alim,
Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad
Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati,
menyatakan batal surat keputusan Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Agara
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilukada Agara Tahun 2012, tanggal 15
Juli 2012.
Kemudian membatalkan perolehan
suara pasangan calon H. Armen DeskyTgk. Appan Husni JS (nomor urut 4).
Selain itu, Mahkamah menetapkan
perolehan suara yang benar untuk masingmasing pasangan calon: Drs. Raidin

Pinim, MAP dan H. Muslim Ayub, S.H.,
M.M dengan perolehan suara sah 37.406;
Ir. H. Hasanuddin. B, M.M dan H. Ali
Basrah, S.Pd, M.M dengan perolehan
suara sah 51.059; Drs. H. Rajidin, MAP
dan Dr. Sarim, SPt, MP., M.M dengan
perolehan suara sah 595; Drs. H. Marthin
Desky dan Hj. Kamasiah, S.Ag dengan
perolehan suara sah 2.039; H. Amri Selian
dan Drs. Muhammad Riduan SKD dengan
perolehan suara sah 1.739; M. Ridwan
Sekedang, S.E., M.Si dan Ir. Erwin Sofyan
Sihombing dengan perolehan suara sah
4.433.
Terakhir, Mahkamah memerintahkan
KIP Agara melaksanakan putusan
Mahkamah. “Memerintahkan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Tenggara untuk melaksanakan putusan ini,”
tandas Mahfud. (Nur Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Dogiyai

MK Kabulkan Seluruh Permohonan
Sejumlah pendukung dari masing-masing
pihak tampak mendengarkan dengan seksama
pembacaan putusan PHPU. Kab. Dogiyai di
depan Ruang Sidang Pleno Gd. MK, Senin (6/8).
Mahkamah dalam putusannya menyatakan
mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

Humas MK/GANIE

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan seluruh per
mohonan Pemohon PHPU
Kabupaten Dogiyai 2012
- Perkara Nomor 3/PHPU.D-X/2012
- dalam
sidang pembacaan putusan
pada Senin
(6/8) siang di Ruang
Sidang MK. “Amar putusan, mengadili,
menyatakan mengabulkan permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” demikian
keputusan Majelis Hakim Konstitusi.
Mahkamah
juga
menetapkan
gabungan hasil perolehan suara masingmasing pasangan calon dalam pemungutan
suara ulang 2 April 2012 dan pemungutan
suara pada 9 Januari 2012 Pemilukada
Kabupaten Dogiyai 2012 sebagai berikut:
Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs.
Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos
memperoleh 28.155 (dua puluh delapan
ribu seratus lima puluh lima) suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs.
Anthon Iyowau dan Clara Apapa Gobay
memperoleh 21.952 (dua puluh satu ribu
sembilan ratus lima puluh dua) suara.
Selain itu Mahkamah menetapkan
Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis
Degei,S.Sos.dan
Esau
Magay,S.IP
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memperoleh 26.463 (dua puluh enam ribu
empat ratus enam puluh tiga) suara; serta
memerintahkan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan
putusan ini; dan menolak keberatan
Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs.
Anthon Iyowau dan Clara Apapa Gobay.
Sebelum menjatuhkan amar putusan,
Mahkamah memberikan pendapat terkait
keberatan pasangan calon nomor urut 2.
Di antaranya, mengenai perolehan suara
Pemohon, yaitu di Kampung Deniode
berjumlah 1.137 suara, Kampung Egipa
berjumlah 843 suara dialihkan oleh PPD
Distrik Piyaiye kepada Pasangan Calon
Nomor Urut 1 (Pemohon), dan di Kampung
Ukagu berjumlah 200 suara dialihkan oleh
PPD kepada Pasangan Calon Nomor Urut
3 (Pihak Terkait).
Selain itu, menurut pasangan
calon nomor urut 2, Pihak Terkait me
lakukan money politics kepada masyarakat
di Kampung Idedua, Kampung Ukagu,
Kampung Yegeiyepa, dan Kampung
Deneiode, sehingga menyebabkan suara
pasangan calon nomor urut 2 sebanyak
2.272 suara beralih kepada Pihak Terkait.
Berdasarkan hal tersebut, seharusnya
perolehan suara pasangan calon nomor

urut 2 dalam pemungutan suara ulang
di delapan kampung Distrik Piyaiye
berjumlah 4.998 suara.
Terhadap keberatan pasangan calon
nomor urut 2 tersebut di atas, menurut
Mahkamah, dalil a quo tidak dibuktikan
dengan alat-alat bukti yang meyakinkan
Mahkamah karena saksi-saksi dan buktibukti surat/tulisan yang diajukan oleh
pasangan calon nomor urut 2 sama
sekali tidak memberikan keterangan atau
membuktikan adanya money politics oleh
Pihak Terkait, pengalihan suara pasangan
calon nomor urut 2 oleh PPD Distrik
Piyaiye dan Termohon kepada Pemohon
dan Pihak Terkait.
Seandainyapun saksi pasangan
calon nomor urut 2 bernama Vincensius
Tebay memberikan keterangan mengenai
money politics oleh Pihak Terkait, namun
money politics tersebut berkaitan dengan
penandatanganan berita acara rekapitulasi
suara di tingkat KPU Dogiyai di Pantai
Naomi.
Demikian juga bukti PC.II-5 berupa
tanda tangan dukungan masyarakat kepada
Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukti
PC. II-6 berupa foto-foto uang, menurut
Mahkamah bukti-bukti tersebut tidak
meyakinkan untuk membuktikan kebenaran
dalil a quo. Berdasarkan penilaian dan fakta
hukum tersebut, Mahkamah berpendapat
keberatan pasangan calon nomor urut 2
tidak beralasan menurut hukum. (Nano
Tresna Arfana/mh)

PHPU Maluku Tengah

Pasangan Tuasikal Abua-Marlatu
Leleury Jadi Kepala Daerah

Humas MK/Ganie

Prinsipal Jusuf Latuconsina (kiri) didampingi kuasa hukumnya sedang mendengarkan putusan perkara No. 38/
PHPU.D/X/2012, di MK, Senin (13/8).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya memutuskan Pasang
an Tuasikal Abua dan Marlatu
Leleury
sebagai
Kepala
Daerah Kabupaten Maluku Tengah 20122017. Demikian disampaikan Majelis
Hakim dalam sidang pembacaan putusan
akhir perkara PHPU Kabupaten Maluku
Tengah - Perkara No. 38/PHPU.D-X/2012
- pada Senin (13/8) di Ruang Sidang MK.
“Amar
putusan,
mengadili,
menyatakan menetapkan hasil perolehan
suara dari masing-masing Pasangan Calon
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
Kabupaten Maluku Tengah 2012 Putaran
Kedua setelah penghitungan ulang surat
suara sesuai dengan pelaksanaan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 38/PHPU.DX/2012, tanggal 26 Juni 2012,” ungkap
Ketua Pleno Mahfud MD didampingi para
hakim konstitusi lainnya.
Hasil perolehan suara secara
keseluruhan setelah penghitungan suara
ulang, sebagai berikut: Pasangan Calon
Nomor Urut 1, Drs. Jusuf Latuconsina dan
drg. Liliane Aitonam, sebanyak 87.951

(delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus
lima puluh satu) suara; serta Pasangan
Calon Nomor Urut 4, Tuasikal Abua,
S.H. dan Marlatu Leleury, S.E., sebanyak
90.027 (sembilan puluh ribu dua puluh
tujuh) suara.
Selain itu MK membatalkan
berlakunya Keputusan KPU Kabupaten
Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.
Kab-MT/V/2012
tentang
Penetapan
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Maluku Tengah 2012 Putaran
Kedua, tanggal 30 Mei 2012, dan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/
Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Pe
netapan Pasangan Calon Terpilih Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku
Tengah Periode 2012-2017, tanggal 30
Mei 2012.
Putusan akhir dijatuhkan Mahkamah
setelah sebelumnya memerintahkan 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, di
seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara
Barat dan seluruh TPS di Kecamatan Teon
Nila Serua.
Selain itu Mahkamah memerintahkan
KPU Provinsi Maluku dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Tengah, serta Badan Pengawas
Pemilihan Umum untuk mengawasi
pelaksanaan penghitungan suara ulang
tersebut sesuai kewenangannya.
“Agar
melaporkan
kepada
Mahkamah hasil penghitungan surat suara
ulang tersebut selambat-lambatnya 30
hari setelah putusan ini dibacakan. Juga
menolak permohonan Pemohon untuk
selain dan selebihnya,” ungkap Majelis
Hakim.
Berdasarkan Putusan No, 38/
PHPU.D-X/2012, bertanggal 26 Juni
2012, Termohon kemudian melaksanakan
penghitungan suara ulang terhadap kotak
suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4,
TPS 5, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12 Desa
Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh
TPS pada Kecamatan Seram Utara Barat,
seluruh TPS pada Kecamatan Teon Nila
Serua pada tanggal 2 Juli 2012 hingga
tanggal 4 Juli 2012.
Selanjutnya, Termohon menyampai
kan Laporan Hasil Penghitungan Surat
Suara Ulang yang tertuang dalam laporan
tertulis
No.94/KPU-Kab/029.433639/
VII/2012, bertanggal 4 Juli 2012, serta
menyampaikan keterangan secara lisan di
muka persidangan pada 7 Agustus 2012,
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
KPU Kabupaten Maluku Tengah pada
28 Juni 2012 mengeluarkan SK tentang
Jadwal Waktu Pelaksanaan Penghitungan
Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah
2012 pada seluruh TPS di Kecamatan
TNS, Seluruh Kecamatan Seram Utara
Barat, dan delapan TPS Desa Tamilouw,
Kecamatan Amahai. (Nano Tresna Arfana/
mh)

Agustus 2012 KONSTITUSI

35

RUANG SIDANG

PHPU Kab. Aceh Barat

Dalil Pemohon Tidak Terbukti,
Permohonan Ditolak
Pemohon PHPU Kab. Aceh Barat, didampingi
kuasa hukumnya terlihat hadir dalam sidang
putusan di MK, Kamis (2/8). Putusannya,
Mahkamah menyatakan menyatakan menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Humas MK/Ganie

M

engacu
pada
dalil-dalil
Pemohon
Ramli
dan
Moharriadi Syafari selaku
Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati dalam Pemilukada Kab. Aceh
Barat Tahun 2012, yang tidak terbukti
menurut hukum, Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Kamis (2/8), menjatuhkan
putusan Perkara No. 52/PHPU.D-X/2012,
yang menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.
“Mengadili, menyatakan menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
jelas Ketua MK Moh. Mahfud MD, yang
bertindak sebagai Ketua Sidang Pleno, di
Ruang Sidang Pleno MK. Termohon dalam
sengketa ini adalah Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat,
dan Pihak Terkait adalah T. Alaidinsyah
dan Rachmat Fitri H.D.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah
mengatakan bahwa Pemohon telah
mendalilkan adanya 15 orang Tim Sukses
Pihak Terkait yang merangkap sebagai
petugas Kelompok Panitia Pemungutan
Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan
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Suara (PPS). Namun, kata Mahkamah,
seandainya pun benar - quod non - terdapat
Tim Sukses Pihak Terkait yang merangkap
sebagai petugas KPPS dan PPS, Pemohon
tidak dapat menunjukkan dan membuktikan
pelanggaran Pemilukada yang signifikan
mempengaruhi perolehan suara masingmasing pasangan calon.
“Pemohon dalam permohonannya
hanya mendalilkan satu orang tim sukses
atas nama Alismi yang juga merupakan
anggota
KPPS
telah
melakukan
pencoblosan surat suara secara tidak
sah dengan dibantu oleh Nasrun A. Rani
(Ketua KPPS),” tutur Mahkamah. Kejadian
tersebut, Mahkamah melanjutkan, hanya
bersifat sporadis semata dan tidak bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif yang
secara signifikan mempengaruhi perolehan
suara masing-masing pasangan calon.
Selain
itu,
Pemohon
juga
mendalilkan bahwa saksi-saksi Pemohon
tidak diberikan salinan DPT oleh petugas
KPPS. Namun dalil-dalil tersebut,
Mahkamah menilai, tidak menunjukkan
adanya signifikansi atas perolehan suara

masing-masing pasangan calon sehingga
harus dinyatakan tidak beralasan hukum.
Dalil-dalil Pemohon mulai dari
adanya pencoblosan surat suara yang tidak
sah di TPS 1 Gampong Linceh dan TPS
1 Pasie Jambu, tidak diberikannya hak
untuk mencoblos bagi pemilih sakit di
TPS 1 Ujung Tanjung, hingga penggunaan
atribut Partai Aceh (Pihak Terkait) di
TPS Gampong Cot Punti, serta pemilih
sakit yang diarahkan pilihannya di TPS 1
Lapang.
Menurut Mahkamah, hanyalah
pelanggaran yang bersifat sporadis belaka
dan tidak terbukti terjadi pelanggaran
Pemilukada yang bersifat terstruktur,
sistematis dan masif.
“Bukti yang diajukan tidak
menunjukkan adanya signifikansi atas
perolehan suara masing-masing pasangan
calon yang dapat mengubah kedudukan
Pemohon mengingat selisih perolehan
suara Pemohon dan Pihak Terkait sejumlah
10.267 suara,” urai Mahkamah dalam
putusannya.
Terhadap bukti-bukti dan keterangan
saksi
lainnya
yang
menjelaskan
kemungkinan terjadinya pelanggaran
yang bersifat administratif dan pidana,
Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah
dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya
sporadis semata, tidak menunjukkan
terjadinya pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif, yang
mempengaruhi peringkat perolehan suara
masing-masing pasangan calon, sehingga
harus dinyatakan tidak beralasan hukum.
“Meskipun demikian, apabila ada tindak
pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses
menurut hukum yang berlaku,” jelas
Mahkamah. (Shohibul Umam/mh)

PHPU Hulu Sungai Utara

Permohonan Ditolak dan Tidak Diterima
Perwakilan Pihak Terkait perkara Pemilukada
Kab. Aceh Barat terlihat hadir dan mengamati
pembacaan putusan perkara Nomor 52/PHPU.DX/2012, Kamis (2/8) di Ruang Sidang Pleno Mk.

Humas MK/GANIE

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya memutuskan per
kara
PHPU
Kabupaten
Hulu Sungai Utara 2012:
menolak seluruh permohonan Pemohon
(Perkara No. 51/PHPU. D-X/2012) dan
memutuskan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima (Perkara No. 50/PHPU.
D-X/2012). Demikian disampaikan Ketua
Pleno Mahfud MD didampingi para hakim
konstitusi lainnya dalam sidang pembacaan
putusan MK, Kamis (2/8) siang.
Pada Perkara No. 51, terhadap
permohonan Pemohon, Termohon dan
Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya
telah mengajukan eksepsi yang pada
pokoknya
menyatakan
permohonan
Pemohon
tidak
memenuhi
syarat
formil karena permohonan Pemohon
tidak ditandatangani oleh kuasa hukum
Pemohon, permohonan Pemohon telah
melewati tenggang waktu yang ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Selain itu, menurut Mahkamah,
permohonan Pemohon bukan kewenangan
Mahkamah karena tidak terkait dengan
hasil penghitungan suara Pemilukada
yang dilakukan oleh Termohon. Dengan

demikian, permohonan Pemohon kabur dan
antara   posita dan petitum permohonan
Pemohon saling kontradiktif.
Terhadap dalil Pemohon tersebut,
Pihak Terkait membantah dan menyatakan
dalil Pemohon tidak benar dan mengadaada, karena Pihak Terkait tidak pernah
memanfaatkan para aparatur pemerintah
dan PNS pada saat masa kampanye
Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai
Utara 2012. Guna membuktikan dalil
bantahannya Pihak Terkait mengajukan
alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda
bukti PT-5 dan bukti PT-5A, namun tidak
mengajukan saksi.
Setelah Mahkamah memeriksa
dan mencermati dalil Pemohon dan dalil
bantahan Pihak Terkait serta bukti yang
diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak
ada bukti meyakinkan Mahkamah bahwa
terjadi pelanggaran Pihak Terkait saat
pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak
terbukti dan tidak beralasan hukum.
“Amar
putusan
mengadili,
menyatakan, dalam eksepsi, menolak
eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.
Dalam pokok permohonan, menolak

permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
ucap Mahfud MD.   
Sementara terhadap Perkara No.
50, Mahkamah berpendapat bahwa objek
yang dimohonkan pembatalan oleh
Pemohon adalah Berita Acara Nomor
21 tentang Hasil Verifikasi Administrasi
Pasangan Calon, tanggal 30 April 2012,
bukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah
Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Bahwa dalam persidangan tanggal
24 Juli 2012, Pemohon telah memperbaiki
permohonannya, namum Pemohon dalam
permohonannya tetap menjadikan Berita
Acara Nomor 21 tentang Hasil Verifikasi
Administrasi Pasangan Calon, tanggal 30
April 2012 sebagai objek permohonannya
bukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah
Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Berdasarkan
pertimbangan
di
atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak
Terkait beralasan hukum. Oleh karena
permohonan Pemohon salah objek, maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon, tenggang
waktu pengajuan permohonan, dan pokok
permohonan Pemohon.
“Konklusi, berdasarkan penilaian
atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah ber
kesimpulan eksepsi Pihak Terkait
beralasan hukum, objek permohonan
Pemohon salah dan Mahkamah tidak
berwenang mengadili. Amar putusan,
permohonan Pemohon tidak dapat
diterima,” tandas Mahfud. (Nano Tresna
Arfana/mh)
Agustus 2012 KONSTITUSI
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PHPU Kab. Nagan Raya

Dalil Tak Terbukti, Permohonan
Ditolak

Humas MK/GANIE

Salah satu Pemohon (batik kuning) berfoto bersama usai persidangan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno
MK, Jumat (3/8). Dalam sidang putusan, Mahkamah menyatakan menolak gugatan yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati Pemilukada Kab. Nagan Raya 2012 Asib Amin dan Djasmi Has.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menjatuhkan putusan PHPU
Kepala Daerah Kabupaten
Nagan Raya Tahun 2012,
Selasa (14/8) di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam putusannya, Mahkamah menolak
gugatan yang dimohonkan oleh Pasangan
Calon Bupati Pemilukada Kabupaten
Nagan Raya 2012 Asib Amin dan Djasmi
Has.
“Amar
putusan,
mengadili,
menyatakan dalam pokok perkara:
Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” tutur Mahkamah dalam
putusan Perkara Nomor 57/PHPU.DX/2012, yang dibacakan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD selaku Ketua Sidang,
didampingi Hakim Konstitusi lainnya.
Pemohon mendalilkan dalam DPT
terdapat lebih dari 20.105 pemilih tanpa
NIK (Nomor Induk Kependudukan),
dan lebih dari 30.168 pemilih memiliki
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tanggal dan bulan kelahiran sama,
yaitu 1 Juli. Sedangkan terhadap dalil
Pemohon tersebut, Termohon (Komisi
Independen Pemilihan Kab. Nagan Raya
tahun 2012) menyatakan telah melakukan
pemutakhiran DPT, mengumumkan, dan
memberi kesempatan kepada pemilih
untuk melakukan perbaikan data.
Terhadap dalil Pemohon dan
bantahan Termohon, Mahkamah menilai
bahwa NIK dan tanggal lahir ganda/
sama merupakan permasalahan DPT
yang diakibatkan belum selesainya
pembenahan administrasi kependudukan
secara nasional. Sementara tidak adanya
NIK serta kesamaan tanggal lahir pemilih,
kata Mahkamah, tidak akan mengurangi
legitimasi pemilihan umum selama
Termohon dapat memastikan tidak adanya
pemilih ganda/jamak. “Dalil Pemohon
mengenai DPT harus dinyatakan tidak
terbukti,” tegas Mahkamah.

Di sisi lain, Pemohon juga
mendalilkan Termohon mengesahkan
surat suara yang dicoblos dengan paku,
disundut dengan bara puntung rokok, atau
merobek bagian wajah pasangan calon
tertentu, sehingga menciderai kerahasiaan
suara pemilih. Sementara, kata Termohon,
adanya surat suara yang dicoblos tidak
dengan alat yang sah, telah disetujui
oleh saksi Pemohon dalam penghitungan
suara.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi
di persidangan, Mahkamah menemukan
fakta adanya berbagai cara pencoblosan
surat suara tanpa menggunakan peralatan
resmi yang disediakan Termohon. “Namun
tidak menemukan bukti yang menunjukkan
bahwa berbagai cara pencoblosan yang
tidak sah tersebut dilakukan Termohon
untuk keuntungan salah satu pasangan
calon,” terang Mahkamah.
Berdasarkan
keterangan
saksi
Muslem yang dihadirkan Pemohon,
Mahkamah melanjutkan, terdapat surat
suara yang dicoblos dengan alat tidak
resmi tetapi dianggap sah, yang kemudian
telah dibatalkan pada penghitungan ulang.
Namun demikian, kata Mahkamah, tidak
menemukan bukti adanya korelasi antara
pencoblosan surat suara secara tidak sah
dengan kerahasiaan pilihan pemilih. “Oleh
karena itu, dalil Pemohon harus dinyatakan
tidak terbukti,” ujar putusan Pemilukada
Nagan Raya tersebut.
Eksepsi Ditolak
Mahkamah juga dalam perkara
tersebut menolak eksepsi dari Termohon
dan Pihak Terkait (Zulkarnaini-Jamin
Idham). “Dalam Eksepsi, menolak eksepsi
Termohon dan Pihak Terkait,” terang
Mahkamah.
Putusan Mahkamah berdasarkan
pertimbangan dari jawaban Pihak
Termohon dan Pihak Terkait mengajukan
eksepsi terhadap permohonan Pemohon.
Menurut mereka, permohonan Pemohon
kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena
ada pertentangan antar petitum.
Menurut Mahkamah, persoalan
yang disampaikan oleh Pihak Terkiat dan
Termohon berhubungan erat dengan pokok
permohonan. “Hal tersebut berhubungan
erat dengan pokok permohonan, sehingga
akan dipertimbangkan bersama dengan
pokok permohonan,” kata Mahkamah.
(Shohibul Umam/mh)

PHPU Kota Kendari

Objek Salah, Permohonan Tidak Diterima
Pihak Terkait, Asrun sedang berpelukan
dengan pendukungnya setelah MK menyatakan
Permohonan PHPU Kepala Daerah Kota Kendari
Tidak Dapat Diterima, Senin (6/8).

Humas MK/Ganie

P

erkara PHPU Kepala Daerah
Kota Kendari dinyatakan tidak
dapat diterima oleh Mahkamah
Konstitusi, Senin (6/8) di
Ruang Sidang Pleno MK. Mahkamah
berkesimpulan,
kedua
permohonan
Pemohon salah objek.
“Objek permohonan Pemohon
adalah salah (error in objecto),” ujar Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD saat membacakan konklusi putusan
Perkara No. 53/PHPU.D-X/2012 dan
Perkara No. 54/PHPU.D-X/2012.
Menurut Mahkamah, seharusnya
Pemohon menggugat Surat Keputusan
KPU Kota Kendari Nomor 53/Kpts/KPUKota-027.433068/VII/2012 tanggal 9
Juli 2012 tentang Penetapan Pengesahan
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Kendari Tahun 2012, bukan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Kendari Nomor 53/
Kpts/KPU-Kota-027.433068/VII/2012,
tanggal 10 Juli 2012 sebagaimana diajukan
oleh Pemohon.
Hal itu, kata Mahkamah, ber
dasarkan pada Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Beracara dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah.
“Menimbang
dengan
adanya
Perbaikan Permohonan Gabungan Perkara
bertanggal 25 Juli 2012 tersebut, maka
dalil-dalil Pemohon a quo adalah sama
dengan dalil-dalil permohonan Pemohon
53/PHPU.D-X/2012. Dengan demikian,
menurut Mahkamah, segala pertimbangan

Mahkamah pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 53/PHPU.D-X/2012,
bertanggal 6 Agustus 2012, secara mutatis
mutandis berlaku pula untuk perkara ini,”
tulis Mahkamah dalam Putusan No. 54/
PHPU.D-X/2012.
Akhirnya, Mahkamah menegaskan,
karena objek permohonan Pemohon salah,
maka kedudukan hukum (legal standing),
tenggang waktu pengajuan permohonan,
dan pokok permohonan Pemohon tidak
dipertimbangkan.
Seperti diketahui, permohonan ini
diajukan oleh Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Kota Kendari Nomor
Urut 5 Tony Herbiansyah-Yani Kasim
Marewa dan Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 La
Ode Muh. Magribi-Rachman Siswanto
Latjinta. (Dodi/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Intan Jaya

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Digugat
Pemeriksaan pendahuluan PHPU Kabupaten
Intan Jaya 2012 - Perkara No. 59 dan 60/PHPU.
D-X/2012 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Kamis (30/8). Tampak para Pemohon

Humas MK/GANIE

P

emeriksaan pendahuluan PHPU
Kabupaten Intan Jaya 2012 Perkara No. 59 dan 60/PHPU.
D-X/2012 - digelar Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Kamis (30/8) siang.
Pemohon adalah Yakob Pujau dan Yulius
Yapugau (Perkara No. 59), serta Hirenus
Sondegau dan Yesaya Bakau dan lainnya
(Perkara No. 60). Pada intinya, permohonan
Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilukada Kabupaten Intan Jaya 2012.
Pemohon I sangat keberatan dan
menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara versi Termohon (KPU Kab. Intan Jaya), karena angka-angka perolehan
Pemohon dan pasangan calon lain telah diubah, ditambah, dialihkan oleh Termohon
dari ke-4 pasangan calon kepada Pasangan
Calon No. Urut 3 Natalis Tabuni dan Yaan
Kobogoyau.
“Akibatnya, perolehan suaranya kemudian menjadi 23.191 suara dari yang
sebenarnya 15.990 suara,” jelas Pemohon
I.
Menurut Pemohon I, Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara yang benar dan
sesuai fakta, hasil yang diperoleh setiap
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pasangan calon Pemilukada Kabupaten
Intan Jaya 2012 adalah sebagai berikut:
Yakob Pujau dan Yulius Yapugau dengan
18.515 suara; Natalis Tabuni dan Yaan Kobogoyau dengan 15.990 suara; Maximus
Zonggonau dan Simon Wigidipa dengan
11.821 suara; Bartolomius Mirip dan Salo
Holombau dengan 7.659 suara; Hirenius
Sondegau dan Yesaya Bakau dengan 6.780
suara.
“Termohon sengaja melakukan manipulasi, pengurangan, penambahan suara
untuk kepentingan pasangan calon no. urut
3. Inilah yang menyebabkan kami mengajukan permohonan ini, agar ada keadilan
bagi semua pasangan calon serta adanya
kepastian hukum bagi masyarakat pemilih
di Kabupaten Intan Jaya,” ujar Pemohon
I.
Sementara Pemohon II menyatakan
keberatan terhadap Penetapan Pemenang
Pemilukada Kabupaten Intan Jaya 2012
yang diterbitkan dan ditetapkan oleh KPU
Kabupaten Intan Jaya. Karena menurut Pemohon II, ada indikasi yang jelas
dan nyata bahwa selama berlangsungnya
Pemilukada Kabupaten Intan Jaya 2012
telah terjadi pelanggaran sangat serius,
terstruktur, sistematis dan masif.

“Selain itu telah menghancurkan
sendi-sendi Pemilukada yang ‘luber’ dan
‘jurdil’. Sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan UU No.
32/2004,” ucap Pemohon II.
Dikatakan Pemohon II, apabila
Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilukada tanpa ketertiban
hukum, pada akhirnya sama saja dengan
membiarkan terjadinya pelanggaran atas
prinsip Pemilu yang ‘luber’ dan ‘jurdil’.
“Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan
kehakiman hanya diposisikan sebagai ‘tukang stempel’ dalam menilai kinerja KPU.
Jika hal itu terjadi, berarti akan melenceng
jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya
peradilan atas sengketa hasil Pemilukada
tersebut,” tandas Pemohon II.
Baik Pemohon I maupun Pemohon
II mengajukan petitum kepada Mahkamah
agar menerima dan mengabulkan permohonan secara keseluruhan. Juga meminta
kepada Mahkamah agar membatalkan
Keputusan KPUD Kabupaten Intan Jaya
No. 45/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada
Kabupaten Intan Jaya 2012. (Nano Tresna
Arfana/mh)

CATATAN PERKARA

Polri dan KPK, Siapa Paling Berwenang Sidik Kasus
Simulator SIM?
Oleh: Nur Rosihin Ana

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) kembali berseteru
dalam kewenangan penegakkan hukum,
setelah sebelumnya kedua lembaga penegak
hukum ini terlibat dalam kasus “cicak vs
buaya”. Picu perseteruan kali ini bermula dari
penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan
simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang
sedang ditangani oleh kedua lembaga ini.
Proses penyidikan terhadap perkara
yang sama dalam kasus dugaan korupsi
pengadaan SIM yang ditangani oleh KPK dan
Polri tentu akan menimbulkan ketidakpastian
hukum. Jika KPK dan Polri masing-masing
terus menangani kasus tersebut, maka
akan bermuara pada dua pengadilan yang
berbeda. Semua kasus yang ditangani KPK
berujung ke Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor). Sedangkan kasus yang
ditangani Kepolisian biasanya diadili melalui
peradilan umum. Dengan demikian, kasus
yang sama dan diadili dua pengadilan dengan
dua majelis hakim yang berbeda, maka
akan melahirkan vonis yang berbeda pula.
M. Farhat Abbas, S.H., M.H. menilai
adanya celah ketidakpastian hukum
dalam penanganan kasus tersebut. Hal ini
mendorong Farhat untuk mengujikan Pasal
8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan
Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU KPK) ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Kepaniteraan MK meregistrasi
permohonan Farhat dengan nomor 81/PUUX/2012 pada Jum’at, 10 Agustus 2012. Farhat
yang berprofesi sebagai advokat merasa hak
konstitusionalnya dirugikan karena adanya
ketidakpastian hukum dalam penanganan
kasus tersebut. Memperkuat kedudukan
hukum (legal standing), Farhat mengusung
ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan:
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum
dan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 8 UU KPK menyatakan: “(1)
Dalam melaksanakan tugas supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi
berwenang melakukan pengawasan,
penelitian, atau penelaahan terhadap
instansi yang menjalankan tugas dan
wewenangnya yang berkaitan dengan
pemberantasan tindak pidana korupsi,

dan instansi yang dalam melaksanakan
pelayanan publik. (2) Dalam melaksanakan
wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi
berwenang juga mengambil alih penyidikan
atau penuntutan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh
kepolisian atau kejaksaan. (3) Dalam hal
Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil
alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian
atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka
dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti
dan dokumen lain yang diperlukan dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya
permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan membuat dan
menandatangani berita acara penyerahan
sehingga segala tugas dan kewenangan
kepolisian atau kejaksaan pada saat
penyerahan tersebut beralih kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.”
Pasal 50 UU KPK menyatakan: “(1)
Dalam hal suatu tindak pidana korupsi
terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi
belum melakukan penyidikan, sedangkan
perkara tersebut telah dilakukan penyidikan
oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi
tersebut wajib memberitahukan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal dimulainya penyidikan. (2)
Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian
atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara
terus menerus dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi. (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan
Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang
lagi melakukan penyidikan. (4) Dalam hal
penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh
kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi
Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
tersebut segera dihentikan.”
Menurut Farhat, norma yang terkandung
dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) UU KPK merupakan norma yang
diskriminatif karena bertentangan dengan
hak-hak Farhat untuk mendapatkan kepastian
hukum dan tegaknya prinsip negara hukum.
Sehingga menurutnya norma tersebut harus
dinyatakan inkonstitusional.

Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 secara
tegas memberikan kewenangan penegakan
hukum kepada POLRI. Di sisi lain, UUD
1945 secara tegas tidak memberikan
wewenang campur tangan KPK dalam
penegakan hukum terhadap instansi lain,
sehingga Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4) UU KPK tidak memiliki dasar
konstitusional.
Tumpang Tindih
Kewenangan KPK untuk mengambil
alih penyidikan atau penuntutan terhadap
pelaku tindak pidana korupsi yang sedang
dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan
yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4) UU KPK, menyebabkan
adanya tumpang tindih kewenangan dan
konflik antar lembaga penegak hukum.
Perseteruan antara Polri dengan KPK yang
dikenal oleh publik sebagai perseteruan
“cicak vs buaya” merupakan bukti bahwa
KPK telah gagal dalam menjalankan tugasnya
untuk melakukan koordinasi dengan instansi
yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi.
Perseteruan ihwal siapa yang berhak
melakukan penyidikan dan penyelidikan
kasus tindak pidana korupsi pengadaan
simulator SIM, menimbulkan hubungan
yang tidak harmonis antara Polri dan KPK.
Hal ini antara lain disebabkan oleh tafsiran
muatan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) UU KPK. Oleh karena
itu, Farhat meminta MK menghadirkan Polri
dan KPK untuk didengar keterangannya
sebagai pihak terkait. Selain itu, meminta
MK untuk memberikan interpretasi terhadap
muatan pasal-pasal yang diujikan, sehingga
tidak menjadi masalah yang berkepanjangan
yang mengakibatkan terhambatnya upaya
pemberantasan korupsi.
Farhat dalam petitum permohonan
meminta Mahkamah mengabulkan seluruh
permohonan. Yaitu menyatakan Pasal 8 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU KPK
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang
Sepanjang Agustus 2012
No

42

Nomor
Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

Putusan

1

59/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah [Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal
234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1),
Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353
ayat (1) huruf f]

1. Judilherry Justam;
2. Chris Siner Key Timu;
3. Muhammad Chozin
Amirullah

Rabu,
08-08-2012

Ditolak

2

70/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Pasal 4 ayat
(1)], dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional [Pasal 13
ayat (1)]

1. M. Komarudin;
2. Muhammad Hafidz;
3. Yulianti

Rabu,
08-08-2012

Dikabulkan

3

57/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 310]

Saipul Jamil

Senin,
13-08-2012

Ditolak

4

51/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional [Pasal 17,
19, 20, 21, 21, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 46]

1. FX. Arief Poyuono;
2. Darsono

Selasa,
14-08-2012

Tidak Dapat
Diterima &
Ditolak

5

52/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal 208]

1. Partai Kebangkitan
Nasional Ulama
(PKNU);
2. Partai Bulan Bintang
(PBB);
3. Partai Damai
Sejahtera (PDS); dkk.

Rabu,
29-08-2012

Dikabulkan
Sebagian

6

51/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 208]

1. Perkumpulan
untuk Pemilu
dan Demokrasi
(PERLUDEM);
2. Yayasan Soegeng
Sarjadi;
3. Yuda Kusumaningsih;
dkk.

Rabu,
29-08-2012

Tidak Dapat
Diterima

7

54/PUU-X/2012

Pengujian Formil UU No. 8 Tahun 2012
tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Partai Nasional
Indonesia (PNI);
2. Noviantika Nasution;
3. Max Lau Siso;
4. Badikenita Sitepu;
5. Lasmidara.

Rabu,
29-08-2012

Ditolak

8

55/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (1)
dan ayat (2)]

Partai Nasional Demokrat
(NasDem)

Rabu,
29-08-2012

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

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

Putusan

1

52/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Aceh Barat Putaran Kedua
Tahun 2012

H. Ramli dan Moharriadi Syafari
[No.Urut 11]

Kamis,
02-08-2012

Ditolak
Seluruhnya

2

51/PHPU.D-X/2012

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

H. Abdul Hasib Salim dan H.
Maliki [No.Urut 1]

Kamis,
02-08-2012

Ditolak
Seluruhnya

3

50/PHPU.D-X/2012

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

H. Hamli Kursani

Kamis,
02-08-2012

Tidak Dapat
Diterima

4

54/PHPU.D-X/2012

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

La Ode Muh. Magribi dan H.
Rachman Siswanto Lantjinta [No.
Urut 1]

Senin,
06-08-2012

Tidak Dapat
Diterima

5

58/PHPU.D-X/2012

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

Yohannes Eluay dan Risharyudi
Triwibowo [No.Urut 2]

Senin,
06-08-2012

Ketetapan

6

53/PHPU.D-X/2012

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

Tony Herbiansyah dan Yani Kasim
Marewa [No.Urut 5]

Senin,
06-08-2012

Tidak Dapat
Diterima

7

3/PHPU.D-X/2012

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

Thomas Tigi dan Herman Auwe
[No. Urut 1]

Senin,
06-08-2012

Putusan
Akhir

8

56/PHPU.D-X/2012

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

Raidin Pinim dan H. Muslim Ayub

Senin,
13-08-2012

Dikabulkan
Sebagian

9

38/PHPU.D-X/2012

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

Jusuf Latuconsina dan Liliane
Aitonam

Senin,
13-08-2012

Putusan
Akhir

10

57/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012

H. Asib Amin dan H. Djasmi Has

Senin,
23-07-2012

Ditolak
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Abdoel Kaffar
Militer Penyumbang Strategi
Batas Wilayah
Batas-batas wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia telah menjadi
perdebatan sejak para pendiri republik
merumuskan rancangan undang-undang
dasar pada 1945. Dalam sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan
Indonesia, cakupan wilayah Republik
Indonesia itu, antara lain, dipaparkan oleh
Mr. Muhammad Yamin.
Uraian mengenai wilayah Republik
Indonesia itu disampaikan Yamin untuk
pertama kalinya pada rapat besar, 31
Mei 1945, di Gedung Pejambon, Jakarta.
Namun, materi tersebut kemudian
disinggung dan dibahas kembali pada
rapat besar 10 Juli 1945. Sebagaimana
biasa, rapat yang dimulai pukul 10.00 pagi
itu didahului dengan upacara pengibaran
bendera. Pada saat itu, ketua sidang
Radjiman Wedjodiningrat mengenalkan
enam anggota baru Badan Penyelidik.
Mereka adalah Abdul Fatah Hasan, Asikin
Natanegara, Surio Hamidjojo, Mohammad
Noer, Abdul Kaffar, dan seseorang yang
diperkenalkan dengan sebutan Tuan
Besar.
Rapat pagi itu sebagian besar berisi
laporan Soekarno sebagai Ketua Panitia
Kecil. Rapat yang ditutup pukul 11.16
itu dibuka kembali satu jam kemudian.
Ketua Radjiman lalu mempersilakan
anggota untuk mengemukakan pandangan
umum masing-masing. Pada mulanya
pembahasan berfokus pada pilihan bentuk
negara. Namun, kemudian ketua sidang
mengarahkan anggota untuk membahas
mengenai batas-batas wilayah Republik
Indonesia.
Anggota
Woerjaningrat
dan Abdul Kahar Muzakir kemudian
memberikan pandangannya.
Pada kesempatan itulah Muhammad
Yamin mengambil kesempatan untuk
mengemukakan kembali pendapatnya.
Pada saat itu ia berpendirian bahwa yang
akan menjadi wilayah Indonesia adalah
tumpah-darah Indonesia yang bulat. Ia
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tidak setuju jika batas wilayah ditentukan
oleh daerah bekas jajahan Hindia Belanda.
Kejatuhan kolonial Belanda itu, menurut
dia, tidak serta merta membuat Negara
Indonesia yang baru lahir itu mengangkat
dirinya sendiri sebagai ahli waris Hindia
Belanda. Ketika itu ia menyebut beberapa
wilayah seperti Borneo Utara, Portugis
Timor, Papua, dan tanah Melayu.
Secara khusus ia menyebut Papua,
yang menurut Yamin, secara geopolitik
merupakan wilayah Indonesia. Ia
memaparkan, “Dalam seluruh pergerakan
kita di tanah Indonesia, tanah Papua-lah
yang memberi bunyi internasional. Digul
adalah sebagai puncak pengorbanan
daripada
penganjur-penganjur
kita,
sehingga melepaskan tanah Digul keluar
daerah Indonesia melanggar perasaan
keadilan karena tanah Digul adalah
tempat pengurbanan pergerakan kita
menuju kemerdekaan. Jangankah mereka
yang telah berjuang untuk mendapat
kemerdekaan itu, pada waktu gembira
karena kita mendirikan Negara Merdeka,
dikecilkan dan kita lupakan.”
Sekalipun baru pertama kali mengikuti

Rapat Besar Badan Penyelidik, Abdoel
Kaffar, anggota baru Badan Penyelidik,
turut menyumbangkan pemikirannya pada
petang itu. Kelahiran Sampang, Madura,
14 Mei 1913 itu merupakan mantan
Kapten Barisan Madura. Berikut adalah
cuplikan lengkap pidatonya sebagaimana
termuat dalam buku “Risalah Sidang
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia” yang diterbitkan
Sekretariat Negara Republik Indonesia
(1995).
Paduka Tuan Ketua yang mulia,
sidang yang terhormat!
Sebelum kami berbicara tentang
hal batas-batas-negara kita, kami atas
nama penduduk Madura menyampaikan
kegembiraan dan terima kasih banyak
terhadap Tuhan Yang Maha Mulia yang
pada hari ini sudah menciptakan bentuk
negara yaitu republik.
Memang bentuk itu telah dikehendaki
oleh sebagian banyak dari rakyat
Madura.
Ada pula yang memilih Kerajaan
Indonesia, tetapi kepada kami mereka
telah bersumpah, walaupun usulnya tidak
diterima dalam sidang persiapan ini,
dengan ikhlas dan jujur untuk membantu
atau membentuk pemerintahan yang
berbentuk apa-apa saja, begitulah
anggapan saudara-saudara di Madura.
Akhirnya kami di sini menguraikan
hal batas-batas negara itu berdasar pada
pandangan saya di dalam strategi, oleh
karena saya sendiri sejak keluar dari
bangku sekolah terus berada di kemiliteran
selama 14 tahun, dan tujuan saya dengan
turut serta di dalam kalangan militer tidak
lain daripada mengembangkan kepahaman
keprajuritan dalam rakyat Indonesia yang
di dalamnya mengalir darah keprajuritan.
Tetapi Paduka Tuan Ketua serta hadirin
yang terhormat, kesempatan untuk
seluruh bangsa Indonesia di zaman itu
tidak dibolehkan. Tetapi saya berani
memastikan di sini, Paduka Tuan Ketua,
bahwa otak bangsa lndonesia di kalangan
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militer dalam pemerintahan yang lampau
tidak boleh dinamakan otak kentang, yaitu
otak sekutu.
Paduka Tuan Ketua dan hadirin
yang mulia, menurut pandangan saya
pengalaman dalam 14 tahun yang singkat
itu saja sungguh besar sekali artinya; saya
umpamakan kita bersama mendirikan
pintu, dan menegakkan tiangnya dengan
dijaga oleh dua tangan, artinya di sebelah
timur ditutup oleh tetangga kiri, sedang
dari sebelah lain dibuka oleh kita sendiri.
Dalam ilmu strategi, alangkah besar
artinya bagi kedua-duanya untuk menjaga
sisi masing-masing. Artinya kalau kita
melihat ke batas kita di Timor, kepulauan
Timor, saya setuju sekali dengan anggota
yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu
agar pulau itu dimasukkan ke dalam
lingkungan kita, terletak Indonesia baru,
begitu pula Borneo Utara di mana terletak
Serawak, dan juga Papua.
Bukanlah kita bersifat meminta,
tetapi hal itu beralaskan kebangsaan.
Saya sebagai anggota pengurus Badan
Pembelaan selalu mengikuti gerak-gerik
tenaga pemuda di lapangan-lapangan
Asia Timur ini. Bukan saja di Jawa atau
di Sulawesi mereka mengalirkan darah
dalam peperangan sekarang ini, pun di
Birma dan putera Indonesia memberikan
darahnya, dengan ikhlas apalagi di
Sonanto dan sebagainya, sedang mereka,

putera-putera Indonesia itu pun pula
mengejar ilmu pengetahuan, bukan saja
di Jawa, tetapi pun di Sonanto mereka
menuntut ilmu pelajaran tinggi dan
sebagainya.
Jadi itulah alasan, bahwa sewajarnya
putera Indonesia mempunyai negara yang
tadi telah dibentangkan oleh anggota
yang terhormat Muhammad Yamin. Jadi
bukan sekali-kali kita minta, terapi hal itu
memang beralasan.
Dan akhirnya, bilamana pintu-pintu
kita itu dapat dijaga oleh kita sendiri,
ditutup dan dibuka sesuka kita sendiri,
maka barulah tepat penjagaan dalam
ilmu strategi sempurna. Paduka tuantuan juga mengetahui bagaimana garis
atas bentuknya kalau kita, umpamanya
menarik garis ke selatan dari teluk Timor
memalui lautan, apakah di sana sudah
ada penjagaan? Dari situlah tentu datang
tiap-tiap perkosaan musuh, artinya di
sana mulai tiap-tiap percobaan musuh
untuk merebut negara kita. Akhirnya
tuan-tuan sekalian, kalau kita sudah
menciptakan atau menentukan garisgaris batas-batas negara sedemikian,
maka tentulah timbul pertanyaan dari kita
sekalian, bagaimanakah cara pembelaan
negara: di situlah letak kita sehidup semati
dengan Dai Nippon sebelum dan sesudah
mencapai kemenangan akhir.

Dengan demikian tuan-tuan sekalian
dapat mengira-ngirakan bagaimana
jalannya dan bagaimana pentingnya tiaptiap daerah dalam ilmu penjagaan dan
sebagainya. Selanjutnya kami mengusulkan
seperti anggota yang terhormat Yamin
tadi ialah bahwa alangkah baiknya, bila
penetapan batas negara ini kita serahkan
kepada panitia; bilamana panitia sudah
membikin rancangan, kita bicarakannya
bersama-sama.
Sekianlah.
Sangat disayangkan, sedikit sekali
literatur yang membahas mengenai sosok
pribadi Abdoel Kaffar. Dari sedikit sumber
bacaan tersebut, buku yang diterbitkan
Sekretariat Negara menulis, Kaffar
menamatkan pendidikannya di Hollandsche
Inlandsche School (HIS) diploma pada
1927. Ia kemudia melanjutkan pendidikan
ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
(MULO).
Kaffar kemudian lebih banyak
mengenyam pendidikan kemiliteran seperti
Sekolah Opsir Pamekasan, Korporal
aspirant officer (diploma 1929), sergeant
aspirant officer (1931), sergeant major
aspirant officer (1934), sekolah senapan
mitrailleur, serta sekolah racun (gas) pada
1939. Adapun pekerjaannya sepanjang
1934 hingga 1942, tercatat sebagai letnan
sampai komandan Barisan I di Bangkalan.
(Rita Triana)
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MK Peringati HUT ke-9

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi Pembina Upacara dalam rangka memperingati HUT MK ke-9 yang juga
dihadiri oleh hakim konstitusi dan para pegawai MK pada Senin (13/8) di Halaman Gedung MK.

T

idak
terasa
Mahkamah
Konstitusi telah menginjak
usia 9 tahun. Tepat 13 Agustus,
Mahkamah Konstitusi me
rayakan hari uang tahunnya dengan
melakukan upacara bendera di halaman
depan gedung MK, Senin (13/8) pagi.
Menurut Ketua MK Moh. Mahfud MD,
dalam amanatnya, mengungkapkan bahwa
hari ulang tahun MK kali ini menjadi
lebih istimewa karena diperingati di bulan
Ramadan. “Bulan suci dan penuh berkah
bagi umat Islam. Mudah-mudahan MK
mendapat limpahan berkah pada hari ini
dan seterusnya,” ujarnya.
Peringatan HUT MK, lanjut Mahfud,
mengambil momentum dari pengesahan
dan pengundangan Rancangan UndangUndang tentang Mahkamah Konstitusi
untuk menjadi Undang-Undang sembilan
tahun silam. Hal tersebut, menjadi momen
keberkahan bagi bangsa ini. “Ketika bayi
Mahkamah Konstitusi dilahirkan dari
rahim reformasi,” kata Mahfud.
Selama sembilan tahun MK
menunaikan tugas-tugas konstitusionalnya,
sambung Mahfud, telah memberikan
pengalaman yang sangat berharga bagi MK
dan seluruh pegawainya pada khususnya,
dan bangsa ini pada umumnya. Apalagi,
melalui perannya mengawal konstitusi
selama ini, MK berperan penting dalam
membangun kematangan dan kedewasaan
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dalam berbangsa dan bernegara. “MK
sebagai pengawal konstitusi telah berperan
besar terhadap negara ini. Bahkan melalui
putusan-putusannya MK kadang menjadi
penentu langkah bangsa ini pada saat
genting dan penting," ujarnya.
Selain itu, jika ditilik dari jumlah
perkara yang masuk, dalam usia yang relatif
masih muda, MK terbukti telah sangat
dipercaya oleh masyarakat. Faktanya,
hingga saat ini, MK telah menerima
perkara sekitar 1.082 perkara konstitusi.
Melalui putusannya, menurut Mahfud,
MK tentu saja ingin menegakkan hukum
dan keadilan secara bersamaan sesuai
amanah UUD 1945. Dan, karena hal itu
pulalah putusan MK hingga saat ini dinilai
berwibawa, dihormati, dan dilaksanakan
oleh masyarakat. “Tentu saja tidak dapat
dihindari adanya pro kontra dari vonis
MK. Ada yang setuju dan ada yang tidak
setuju, dan itu adalah hal yang biasa.
Sebab sejak sebuah perkara masuk ke MK,
pro kontranya sudah menonjol. Tetapi
selama kita menanganinya secara jujur,
benar, dan bertanggung jawab, maka pro
kontra tersebut malah akan menyehatkan
Mahkamah Konstitusi,” papar Mahfud.
Di samping itu, Mahfud juga
berpesan kepada segenap pegawai, agar
selalu berupaya memberikan yang terbaik
dan menjaga profesionalitas selama bekerja
di MK. Dia mengharapkan, untuk selalu

menjaga integritas, moralitas, disiplin
yang tinggi, tanggung jawab serta kehatihatian dalam menjalankan tugas masingmasing. Dia juga berharap agar seluruh
elemen Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Jenderal MK melakukan kinerja dengan
penuh harmoni dan sinergitas. “Ini sebuah
kemutlakan yang tidak bisa ditawar-tawar
lagi,” tegasnya.
Mahfud juga berharap, perayaan
HUT ke-9 MK ini menjadi momentum
untuk berkarya dan bekerja lebih keras
dilandasi kejujuran. “Lebih profesional
dan lebih bersemangat. Mari kita kawal
dan kita jaga MK yang kita banggakan
ini mudah-mudahan dapat selalu menjaga
agar MK pada track yang benar, sebagai
pengawal konstitusi yang independen,
imparsial, bersih, transparan dan semakin
terpercaya,” ingatnya.
Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Pada kesempatan yang sama, juga
dibacakan Surat Keputusan Presiden
perihal pemberian Anugerah Satya
Lencana Karya Satya kepada beberapa
pegawai negeri sipil yang telah mengabdi
selama 10, 20, atau 30 tahun kepada
Pancasila, UUD 1945, dan negara. Kepala
Biro Perencanaan dan Keuangan Rubiyo
dianugerahi Tanda Kehormatan Satya
Lencana Karya Satya 30 Tahun.
Sedangkan
Anugerah
Tanda
Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
20 Tahun diberikan kepada Panitera
Pengganti Ida Ria Tambunan, Kepala
Biro Humas dan Protokol Budi Achmad
Djohari, Kepala Bagian Tata Usaha Mula
Pospos, dan Kepala Bagian Kepegawaian
Sigit Purnomo.
Adapun
Anugerah
Tanda
Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
10 Tahun, diberikan kepada Kepala Sub
Bagian Penyusunan Kaidah Hukum dan
Dokumentasi Dewi Nurul Savitri, Kepala
Sub Bagian Rumah Tangga Bambang
Sukmadi, Pengelola Perpustakaan Lina
Herlina, dan Satuan Pengawas Intern
Muhlis Nova. Selain itu, diputuskan pula
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris
Jenderal MK terpilih tiga pegawai teladan,
yakni Mardian Wibowo (Teladan I),
Andi Hakim (Teladan II), dan Supriyanto
(Teladan III). (Dodi)

Ketua MK: Pemimpin Harus Seorang Negarawan
Ketua MK Moh. Mahfud
MD menjadi narasumber
pada kesempatan Dialog
Ilmiah ”Reaktualisasi
Konsepsi Negarawan dalam
Kepemimpinan Nasional”, di
Universitas Brawijaya Malang.

S

etiap
pemimpin
harus
seorang
negarawan
yang
tidak mementingkan dirinya
sendiri
dan
kelompoknya
dan hanya bekerja untuk tujuan jangka
pendek. Mahfud menyampaikan hal
tersebut pada kesempatan Dialog Ilmiah
”Reaktualisasi Konsepsi Negarawan dalam
Kepemimpinan Nasional”, di Universitas
Brawijaya Malang. Dalam paparannya,
Mahfud menilai, saat ini Indonesia
membutuhkan para pemimpin yang
tidak memikirkan hal-hal yang bersifat
pendek namun jauh ke depan, yang tidak
hanya mengamankan posisi politiknya.
”Indonesia
dewasa
ini
sedang
mengalami ancaman luar biasa yakni
disorientasi
kepemimpinan,
distrust
atau ketidakpercayaan dari masayarakat,
disobedience atau ketidaktaatan dari
rakyat, yang pada gilirannya akan
memunculkan
ancaman
disintegrasi
bangsa,” ingat Mahfud.
Guru Besar Hukum Tata Negara
UII ini mengkhawatirkan jika gejala
obedience terus dibiarkan, dapat memecah

Humas MK

belah Indonesia menjadi negara-negara
kecil, seperti yang terjadi di Yugoslavia.
Ia menyebut, di masa lampau Indonesia
memiliki banyak tokoh-tokoh besar yang
bersifat negarawan, seperti Bung Karno,
Natsir, dan Wahid Hasyim yang tidak
mementingkan diri dan kelompoknya
sendiri, melainkan selalu mengedepankan
persatuan dan kesatuan.
Mahfud menyayangkan banyak
pemimpin yang tidak mengedepankan
sifat-sifat negarawan, tersebut dengan
bertindak tidak tegas. Krisis kepemimpinan
saat ini dipicu oleh buruknya sistem
rekrutmen yang ada. Ia mengistilahkan,
sistem rekrutmen berjalan melalui proses
“rebutan” dan bukan “ kompetisi”. Sistem
kompetisi mendorong lahirnya persaingan
secara sehat, namun pada sistem “rebutan”,
banyak menimbulkan permasalahan. Ia
mencontohkan, dari 460 kepala daerah
tingkat II, kabupaten/kota, dan 33 gubernur
di seluruh Indonesia, sebanyak 240 lebih
kepala daerah bermasalah dengan hukum.
Hal ini jelas mengindikasikan buruknya
sistem rekrutmen melalui proses “rebutan”

yang penuh dengan muatan politis dan
miskin kepedulian pada masyarakat.
Mahfud
menyakini,
untuk
menghasilkan pemimpin negarawan yang
amanah, hal penting yang harus dilakukan
adalah dengan membenahi buruknya sistem
rekrutmen yang saat ini marak terjadi. Hal
ini melahirkan sistem transaksional dan
orang saling sandera dan dipenuhi intrik
politik. Hal ini jelas menyulitkan proses
terbentuknya pemerintahan yang bersih
dan sehat.   Jelang akhir pengantarnya,
Mahfud mengajak semua pihak untuk ikut
bersama-sama memikirkan bagaimana
menciptakan sistem rekrutmen yang
sehat, menghasilkan pemimpin yang
berkarakter dan amanah. Ia menyebutkan,
”Indonesia masih memiliki banyak tokoh
yang tergolong bersih dan jujur, seperti
para pemimpin pondok pesantren yang
menjunjung tinggi keadilan, kejujuran,
dan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Namun
sangat disayangkan, para tokoh tersebut
hanya bergerak di jalur informal dan tidak
diberi kesempatan dan ruang pada tataran
etalase kepemimpinan nasional”. (Agung/
Hanna)     
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Ketua MK: Kepala Daerah Tersangkut Korupsi,
Indikasi Pemilu Mengalami Kegagalan
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD di
hadapan para rektor, para wakil rektor, para dekan,
para dosen dan ribuan mahasiswa Universitas
Andalas, Padang, Sumatera Barat,pada Selasa (7/8).

Humas MK/Ilham

B

anyaknya
kepala
daerah
yang
tersangkut
dalam
berbagai masalah korupsi
mengindikasikan
pemilihan
umum yang telah berlangsung selama
ini mengalami kegagalan. Demikian
disampaikan oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh Mahfud MD di hadapan
para rektor, para wakil rektor, para
dekan, para dosen dan ribuan mahasiswa
Universitas Andalas, Padang, Sumatera
Barat, pada Selasa (7/8).
Lebih lanjut Mahfud menyampaikan,
untuk mengatasi problematika yang terjadi
ini, pemilu ke depan harus dilaksanakan
secara sehat. Mahfud dalam kesempatan ini
menekankan setidaknya lima syarat menuju
pemilu yang sehat. “Pertama, diperlukan
sistem dan aturan penyelenggaraan pemilu
yang lebih operasional yang menjamin
pelaksanaan demokrasi dalam multi
aspek,” terangnya.
Seorang pemimpin yang memiliki
integritas sangat dibutuhkan dengan
sehatnya pemilu. Kemudian yang kedua,
kemampuan dan integritas penyelenggara
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pemilu. KPU ditetapkan independen
dan dalam menjalankan kewenangannya
mampu menjaga integritas. Selain
itu, ketiga diperlukan peluang ideal
menciptakan kandidat yang berintegritas,
berkarakter kuat, jujur, berani, serta
memiliki idealisme. Untuk mendapatkan
pemimpin seperti itu, semua peluang harus
dibuka.
Keempat, lalu budaya politik yang
baik dan partisipasi masyarakat juga
sangat berperan untuk mendapatkan hasil
pemilu yang diinginkan. “Dan yang kelima
adalah budaya hukum masyarakat. Dalam
demokrasi, konflik atau sengketa pemilu
diselesaikan secara berkeadaban,” tegas
Mahfud menjelaskan panjang lebar.
Tausiyah Ramadan di Masjid Raya
Andalas Padang

Bulan Ramadan adalah bulan yang
penuh hikmah dan ampunan. Bulan
Ramadan ini juga rajanya dari setiap bulan
yang ada. Bulan Ramadan juga menjadi
bermanfaat jika puasa yang dilakukan
itu dapat menjadikan kita sadar untuk

melaksanakan rukun Islam dengan benar.
Demikian tausiyah Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD yang
disampaikan di hadapan jama’ah salat
tarawih di Masjid Raya Andalas Padang
Sumatera Barat, pada Selasa (7/8).
Dalam
tausiyahnya,
Mahfud
mengatakan ada beberapa syarat agar
puasa kita menjadi benar. Yang pertama
adalah mengucapkan syahadat dan tidak
musyrik, mengerjakan salat, karena salat
itu bisa mencegah dari perbuatan yang
tercela. Selanjutnya, dengan berpuasa
manusia bisa mencegah hawa nafsu dan
segala godaan yang buruk. Adapun zakat
dan sodaqoh, dengan berzakat atau bersodaqoh kita menjadi peduli dengan
sesama karena dalam rezeki kita terdapat
rezeki orang lain. Dan yang terakhir bahwa
untuk sempurnanya rukun Islam adalah
naik haji, namun jika kita tidak mampu
melakukannya, maka berusahalah agar
kita mampu melakukan beribadah haji.
Diingatkan kembali oleh guru
besar Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia (UII) dan Universitas
Gajah Mada (UGM) ini bahwa salat
perlu ditegakkan, karena jika salat tegak
di kalangan masyarakat, maka tidak
akan terjadi tindakan anarki. “Dapat
juga menghapus perbuatan yang keji
dan mungkar, di mana setiap orang yang
melakukan salat itu akan berlaku baik
bukan hanya terhadap sang pencipta,
tetapi terhadap lingkungan dan juga
masyarakat,” jelas Ketua MK. Mahfud
kembali menegaskan, salat itu perlu
ditegakkan karena dengan salat, bisa
menciptakan perilaku yang baik kepada
diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di
sekitar. (Hendy/ilham)

Mantan Menteri Perekonomian Jerman Kunjungi MK

Humas MK/GANIE

Wakil Ketua MKRI didampingi Sekretaris Jenderal MKRI menerima Mantan Menteri Ekonomi serta Anggota Parlemen dari Partai Christian Democratic Union (CDU)
Jerman Michael Glos dengan didampingi Kepala Hans Seidel Foundation (HSF) Ulrich Klingshim mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (30/8).

M

antan Menteri Ekonomi
serta Anggota Parlemen
dari
Partai
Christian
Democratic Union (CDU)
Jerman Michael Glos dengan didampingi
Kepala Hans Seidel Foundation (HSF)
Ulrich Klingshim mengunjungi Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Kamis (30/8).
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dengan
didampingi Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan
tersebut.
Kunjungan tersebut membahas
mengenai kewenangan dan kinerja MK
selama ini. Michael Glos menanyakan
mengenai kasus-kasus yang dihadapi
MK. Menjawab hal tersebut, Sodiki
menjelaskan bahwa MK baru saja memutus

tentang parliamentary threshold (PT).
“MK memutuskan seluruh partai politik
harus melakukan verifikasi. UU ini dibuat
dengan tujuan untuk menyederhanakan
jumlah parpol dalam Pemilu 2014
mendatang. Juga untuk menekan biaya
serta meringankan manajemen,” jelasnya.
Menurut Michael Glos, MK RI
berbeda dengan lembaga peradilan yang
ada di Indonesia lainnya. Hal ini karena,
menurutnya, MK merupakan lembaga
yang bersih dari korupsi. “MK RI,
lembaga yang bersih, sama seperti MK
Jerman. Bagaimana MK bisa melakukan
hal tersebut?” tanyanya.
Sodiki menjawab MK merupakan
lembaga baru yang hadir karena tuntutan
reformasi. “Selain itu, kami juga terus

berusaha untuk memberikan pelayanan
terbaru bagi para pencari keadilan dengan
sebaik-baiknya.
Misalnya,
putusan
yang dibacakan hari ini, akan langsung
diberikan kepada pihak yang berperkara
pada hari itu juga,” paparnya.
Disinggung mengenai kendala yang
dihadapi MK, Sodiki mengemukakan
masalah yang paling sering muncul adalah
tidak dieksekusinya putusan MK terutama
putusan mengenai perkara Pemilukada.
“Namun secara keseluruhan, putusan MK
telah dilaksanakan seluruhnya. Ada juga di
beberapa daerah yang tidak setuju dengan
melakukan pembakaran, namun semua
itu telah diatasi dengan baik,” tandasnya.
(Lulu Anjarsari)
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MK Buka Puasa Bersama

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyelenggarakan
acara
Buka Puasa Bersama di Aula
Dasar Gedung MK, Jakarta,
Rabu (8/8). Hadir dalam acara tersebut,
Ketua MK Moh. Mahfud MD, Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki, dan sejumlah
Hakim Konstitusi lainnya, didampingi
dengan istri. Acara tersebut juga dihadiri
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar,
para pegawai, dan seluruh keluarga besar di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK, serta sejumlah wartawan
media baik elektronik maupun cetak yang
juga mengikuti acara buka puasa bersama
pada bulan Ramadhan 1433 H tersebut.
Dalam sambutan dan tausiah
Ramadan yang disampaikan Ketua Moh.
Mahfud MD, mengingatkan kita semua
bahwa sesuatu yang diperoleh dari yang
tidak halal pasti akan menimbulkan "panas",
baik masih berada di dunia maupun saat
berada di neraka atau di alam akhirat. Sebab
hal demikian telah diucapkan oleh Nabi
Muhammad SAW bahwa apa saja yang
tumbuh, dibangun, diperoleh dari barang
yang haram, pasti panas.
Kemudian Mahfud mencontohkan,
orang yang melakukan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, orang yang melakukan korupsi
pasti bingung dan akan merasa "panas"
apabila sudah dinyatakan sebagai tersangka
korupsi. “Apa artinya semua kalau sudah
dinyatakan tersangka, dan sebentar lagi akan
ditahan. Panas hidupnya,” terang Mahfud di
hadapan pegawai MK.
Mahfud juga menambahkan dengan
mencontohkan kisah dari Umar Bin
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Ketua MK Moh. Mahfud MD
menyampaikan tausiah dalam
acara Buka Bersama MK yang
diadakan di Aula Gedung MK
pada Rabu (8/8).

Humas MK/GANIE

Khattab. Dalam keterangannya, Mahfud
mengatakan bahwa Umar merupakan
amirul mukminin yang mempunyai
kekuasaan sangat luas, tetapi dia tetap
bersikap sederhana dalam melakukan
semua aktivitasnya. “Saking sederhananya,
dia tidak mau menjalin hubungan yang
tidak harmonis dengan teman,” ujarnya.
Dengan mengenang kisah dari
Umar Bin Khattab tentang bagaimana
menjaga hubungan yang tidak panas atau
harmonis dengan orang lain, kata Mahfud,
maka setiap orang dalam menjalankan
kehidupannya
tidak
boleh
saling
merendahkan, dan tidak boleh merasa
yang satu tinggi, yang lain rendah, sebab
tidak mungkin ada orang besar kalau tidak
ada orang kecil. “Oleh sebab itu, yang
kecil harus dihargai,” terangnya.
Kemudian, Mahfud juga pernah
bercerita di depan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan sejumlah
pejabat negara saat memberikan ceramah
religi (tausiah) di Rumah Kediaman Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
Taufik Kiemas, terkait dengan kisah Said
Muhammad Saleh yang mempunyai
anak terkenal dalam bidang tasawuf,
yakni Syaikh Abdul Qadir Jaelani.
Dalam kisahnya, kata Mahfud, Said rela
bekerja bertahun-tahun tidak dibayar
supaya terjaga dari barang-barang
yang tidak jelas atau haram. “Itulah
Syaikh Abdul Qadir Jaelani (anak dari
Said), dari darah yang bersih akan
melahirkan orang yang baik,” terangnya.
Begitu juga kisah yang dialami oleh
Imam Syafii yang ahli dalam bidang fiqih.

Menurut Mahfud, Iman Syafii merupakan
orang yang hebat. Umur tujuh tahun bisa
menghafal Al-Quran. Setelah umur tujuh
tahun, dia bisa menghafal ribuan hadis
dari berbagai sumber agama yang ada.
Namun
saat
itu,
Mahfud
melanjutkan, Imam Syafii pernah lupa
satu kata, kemudian dia bertanya kepada
gurunya, “Mengapa saya bisa bodoh
seperti ini, mengingat satu kata saja saya
tidak bisa?” tutur Mahfud mengisahkan
saat itu. “Kemudian gurunya menjawab,
kalau kamu ingin pandai, jangan suka
berbuat maksiat, jangan makan barang
yang haram, jangan ngomong yang kotor.
Sebab ilmu itu adalah sebuah cahaya.
Dan cahaya itu tidak akan diberikan
kalau berbuat maksiat,” urai Guru Besar
Universitas Islam Indonesia tersebut.
Dalam rangka bulan puasa ini,
Mahfud dalam akhir Tausiyah mengajak
seluruh pejabat di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal MK untuk
merenung supaya terhindar dari perbuatanperbuatan yang dilarang oleh agama. “Mari
merenung agar diri kita dan keluarga kita
bersih dari omongan, perbuatan, dan
makanan maksiat,” terangnya.
Sebelumnya, penyerahan beasiswa
bagi anak pegawai di lingkungan MK yang
berprestasi di sekolahnya masing-masing
juga diadakan dalam kegiatan tersebut.
kemudian juga diberikan sebuah bingkisan
kepada perwakilan pegawai di lingkungan
MK. dan yang terakhir dilanjutkan dengan
acara buka puasa bersama, diikuti dengan
sholat magrib berjamaah. (Shohibul
Umam)

Anwar Usman Jadi Pembicara Utama
Seminar Nasional di Bima
Hakim Konstitusi Anwar Usman
sebagai nara sumber utama
dalam acara Seminar Nasional
yang bertemakan “Pendidikan
Pancasila Upaya Mewujudkan
Masyarakat Bima yang Sadar
Hukum”

H

akim Konstitusi Anwar Usman
menjadi pembicara utama
dalam acara Seminar Nasional
yang bertemakan “Pendidikan
Pancasila Upaya Mewujudkan Masyarakat
Bima yang Sadar Hukum”, di Sekolah
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
atau STKIP Bima, Nusa Tenggara Barat,
pada Sabtu (4/8).
Acara ini dihadiri oleh Bupati Bima,
Walikota Bima, Pejabat dari Diknas
Kabupaten dan Kota, Kapolres Kota
Bima, Pimpinan Partai Politik, perwakilan
Perguruan Tinggi Swasta, perwakilan SMA
Kabupaten dan Kota, serta dari Organisasi
Eksternal dan Internal Kampus STKIP
tersebut bertujuan untuk mendekatkan
warga Bima untuk mengenal lebih dalam
dengan Mahkamah Konstitusi, serta
mengenal nilai-nilai penting Pancasila dan
Undang-Undang Dasar.
Hakim konstitusi asal Bima ini
menerangkan
tentang
kewenangan
dan kewajiban yang dimiliki oleh MK.
Dijelaskan kewenangan lembaga ini yaitu
menguji Undang-Undang terhadap UUD

1945, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945, dan memutus
pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. Sementara dalam kewajibannya,
Mahkamah wajib memberikan putusan
atas pendapat DPR bahwa presiden dan
atau wakil presiden diduga melakukan
pelanggaran hukum berupa mengkhianati
negara atau korupsi dan telah melakukan
perbuatan tercela, serta dianggap tidak
lagi memenuhi syarat sebagai presiden
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Setelah
memaparkan
tentang
kewenangan dan kewajiban MK, Anwar
Usman ini juga menjelaskan pentingnya
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
bernegara. Anwar menegaskan bahwa
seluruh warga negara indonesia harus
patuh terhadap hukum dan ketika
seseorang melanggar hukum berarti sama
saja melanggar nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila. “Oleh karena itu, sebagai
warga negara yang taat hukum, harus
mengenal nilai nilai Pancasila,” kata
Anwar Usman.

Anwar Usman melanjutkan, dalam
pertemuan pimpinan lembaga negara, yang
terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden,
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang
berlangsung di MK pada waktu lalu telah
bersepakat untuk memberikan tugas
kepada MK, dalam upaya memperbaiki
dan senantiasa menyosialisasikan nilainilai Pancasila kepada warga negara
indonesia. “Hal ini dilakukan karena
dalam nilai-nilai Pancasila saat ini telah
mulai terkikis sedikit demi sedikit,” ujar
bapak tiga anak ini.
Untuk menjadi Masyarakat Bima
yang sadar akan nilai-nilai Pancasila dan
hukum adalah bagaimana masyarakat Bima
terlebih dahulu memahami dan kemudian
melaksanakan
nilai-nilai
Pancasila
tersebut, serta menanamkannya kepada
anak cucunya. Sehingga negara ke depan
akan bisa menjadi lebih baik. (Panji)
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Ketua MK Bersama Kiai dan Jamaah
Ponpes Al-Qurtubi Bondowoso

Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam Pengajian Akbar Khoul ke V Alm. KH Moch. Qurtubi Zein bertema “Pentingnya Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia” di
Pondok Pesantren Al-Qurtubi, Bondowoso, Jawa Timur, pada Minggu (5/8).

K

onstitusi Republik Indonesia
memiliki substansi yang sama
dengan Piagam Madinah, yaitu
melindungi seluruh kelompok
agama yang ada dalam negara. Demikian
dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi
Moh. Mahfud MD dalam Pengajian Akbar
Khoul ke V Alm. KH Moch. Qurtubi
Zein di Pondok Pesantren Al-Qurtubi,
Bondowoso, Jawa Timur, Minggu (5/8).
Dalam pengajian bertema “Pentingnya
Mahkamah Konstitusi di Negara Republik
Indonesia”, Mahfud mengingatkan kepada
para kiai dan jamaah yang hadir, jika hukum
dan keadilan tidak ditegakkan, maka
akan mengakibatkan negara hancur. Hal
tersebut dapat dibuktikan dari hancurnya
kerajaan-kerajaan besar, seperti kerajaan
Mesir dan Majapahit, karena ketidakadilan
merajalela. Dan, Mahkamah Konstitusi
dibentuk agar keadilan dapat ditegakkan,
sehingga bangsa Indonesia selamat dari
kehancuran.
Lebih lanjut disampaikan oleh pria
kelahiran Sampang, Madura tersebut,
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konstitusi sebagai hukum dasar negara
Indonesia, merupakan aturan main politik
bangsa Indonesia. Politik yang dimaksud
bukan hanya politik dalam arti sempit,
yaitu kekuasaan semata, melainkan politik
dalam arti luas, yaitu tata cara kita hidup
bernegara. Namun, ada kesalahpahaman
di dalam pandangan masyarakat yang
menganggap politik itu kotor. Sejatinya
politik adalah fitrah, karena sejak lahir
ke dunia, manusia sudah terkena sistem
politik, yaitu membuat akta kelahiran. Dan
kehidupan politik terlihat kotor karena
perilaku beberapa partai politik saja, yang
merupakan warisan Orde Baru.
Ditambahkan Mahfud, para kiai di
jaman kemerdekaan berpolitik, karena
menyadari politik merupakan alat
untuk perjuangan. Hal tersebut sejalan
dengan pendapat Imam Ghazali yang
menyatakan, “memperjuangkan nilai-nilai
agama dan memiliki kekuasaan politik
ibarat dua hal yang bersaudara”.“Karena
memperjuangkan nilai-nilai agama harus
menggunakan politik, dan berpolitik tidak

harus ikut partai politik, tapi berpolitik
itu adalah wajib, karena kita juga ikut
bertanggung jawab untuk menentukan
dan mengarahkan pemimpin kita,” tegas
mantan Pembantu Rektor III Universitas
Islam Indonesia itu.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud
juga
menyinggung
kesalahpahaman
mengenai paham komunisme dan
atheisme yang sempat terjadi beberapa
waktu lalu. Selanjutnya dalam keterangan
bapak dua putra dan seorang putri
tersebut, saat itu dirinya menyatakan
bahwa penganut paham komunisme dan
ateisme tidak dapat dihukum, karena
memang tidak ada Undang-Undang (UU)
yang melarang, kecuali orang tersebut
menyebarluaskan kedua ideologi tersebut.
Seperti kasus Lia Aminudin dan Ahmad
Musadek, yang menyebarkan aliran sesat
kepada masyarakat, keduanya dihukum
karena memang melanggar UU. Hal ini
merupakan tugas dari kalangan agamawan
untuk berdakwah terhadap orang-orang
seperti itu. (Ilham)

Ketua MK Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan
Tokoh Pamekasan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD ketika menghadiri acara “Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan Para Tokoh Perantau Asal Pamekasan” pada Senin (20/8)
yang diselenggarakan di Pendopo Ronggo Sukowati, Pamekasan.

S

aat ini bangsa Indonesia sedang
hidup di era globalisasi yang
tidak bisa dihindari oleh setiap
masyarakatnya. Indonesia dalam
hal ini harus menghadapi dan mengelola
masuknya globalisasi dengan sebaikbaiknya kalau tidak ingin negara ini hancur.
Begitulah yang disampaikan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD
ketika menghadiri acara “Silaturahmi dan
Halal Bihalal dengan Para Tokoh Perantau
Asal Pamekasan” pada Senin (20/8) yang
diselenggarakan di Pendopo Ronggo
Sukowati, Pamekasan.
Ditegaskan oleh Mahfud bahwa
globalisasi itu tidak bisa dibendung
karena globalisasi itu banyak memberikan
informasi dan kemajuan untuk sebuah

negara dan masyarakatnya karena dengan
mengikuti globalisasi siapapun akan
menjadi lebih maju. Dalam kesempatan
tersebut ditambahkan Mahfud, dalam
era globalisasi tersebut terdapat lima hal
yang menurut ahli yang disebut global
consisnest, lima hal tersebut menjadi cara
untuk menghadapi dan mengelola era
globalisasi tersebut dengan baik.
Lima
hal
tersebut,
yaitu
perkembangan teknologi, seperti IT,
dan internet yang banyak membantu
untuk mendapatkan berbagai informasi,
jika dikelola dengan sebaik-baiknya
dan secara benar. Kedua, perlindungan
hak asasi manusia, karena setiap orang
berhak untuk menuntut hak asasinya
yang harus dilindungi agar masyarakat

tersebut merasa diperhatikan. Ketiga,
demokratisasi. Demokratisasi dalam
berbagai aspek untuk menuju ke arah yang
lebih baik, yang diinginkan oleh banyak
masyarakat. Keempat, kita harus menjaga
lingkungan hidup kita sepeti hutan yang
terus digunakan sebagai keuntungan
semata. Kelima, pasar bebas, maka kita
harus bisa mencintai produk dalam negeri,
meskipun banyak produk dari luar yang
masuk yang mempengaruhi perekonomian
negara. Dalam kesempatan tersebut
Mahfud juga menginginkan Pulau Madura
bisa menjadi maju dalam berbagai bidang
dan menjadi daerah yang tidak tertinggal
oleh era globalisasi. (Hendy)
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Mahfud MD Disambut Kain Songke Manggarai

K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh.
Mahfud
MD
disambut
dengan
kain
Songke Manggarai sebagai
tanda menjadi orang Manggarai Barat
di Bandara Komodo, Labuan Bajo.
Rombongan Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia tiba di Bandara
Udara Komodo, Rabu (22/8) pada
pukul 11.30 WITA. Setiba di Bandara
Udara Komodo disambut tua-tua adat
Manggarai Barat dengan menggunakan
pakaian tradisional Manggarai Barat
berupa kain songke dan topi Manggarai
Barat. Begitu tiba, Mahfud langsung
disambut oleh Bupati Manggarai
Barat Agustinus Ch. Dulla dan Wakil
Bupati Gasa Maksimus. Selanjutnya,
rombongan disambut Panitia HUT Ke25 Seminari Beato Yohanes Paulus II,
dan dikalungkan dengan selendang dan
topi Manggarai Barat.
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Selanjutnya, Mahfud didampingi
Kepala Sekolah Seminari Beato Yohanes
Paulus II, Pastor Robertus Pelita Pr serta
Ketua Ikatan Alumni Seminari Beato
Yohanes Paulus II, Yohanes Bosko Doho
diarak keliling Kota Labuan Bajo sampai di
kompleks Seminari Labuan Bajo. Setiba di
kompleks Seminari Beato Yohanes Paulus
II, para tetua adat sudah siap menyambut
dengan seekor ayam jantan putih sebagai
tanda diterimanya kedatangan Mahfud di
Labuan Bajo.
Ketua Ikatan Alumni Seminari
Beato Yohanes Paulus II, Yohanes Bosco
Doho menjelaskan, kehadiran ketua
Mahkamah Konstitusi di Kabupaten
Manggarai Barat diundang oleh alumni
Beato Yohanes Paulus II di Jakarta
untuk membawa Orasi Kebangsaan
dengan tema “Pentingnya Pendidikan
Karakter Bangsa” untuk menyambut
HUT Ke-25 Seminari Beato Yohanes
Paulus II di Labuan Bajo. Doho

menjelaskan, bagi alumni yang pernah
mengenyam pendidikan di Seminar
Beato Yohanes Paulus II 25 tahun yang
lalu, kesempatan ulang tahun ini untuk
merenungkan berbagai pencapaian serta
ajang berkumpul untuk saling berbagi
kelebihan dari para alumni.
Ketua Panitia HUT Seminari Beato
Yohanes Paulus II, Fransiskus Xaverius
Adi menjelaskan, ada sejumlah kegiatan
untuk menyambut HUT ke 25 Seminari
ini di antaranya, pertandingan sepak bola
antara SMP se-Kabupaten Manggarai
Barat dan SMA se-Kabupaten Manggarai
Barat. Lalu, seminar dan orasi kebangsaan
oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof.
DR. Moh. Mahfud MD, pementasan tarian
caci yang melibatkan masyarakat Ngorang
dan Cecer, Desa Liang Ndara, Kecamatan
Mbeliling serta perayaan puncak dengan
Misa yang dipimpin Uskup Ruteng, Mgr
Hubertur Leteng Pr pada 25 Agustus 2012.
(Kompas.com)

Halal Bihalal Keluarga Besar MK

Humas MK/GANIE

Acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (28/8) di Aula lantai dasar gedung MK.

D

alam rangka Hari Raya Idul
Fitri 1433 H yang tak lama
ini dirayakan oleh seluruh
umat muslim, MK menggelar
acara Halal Bihalal dan Silaturahmi
Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi,
Selasa (28/8) siang. Bertempat di Aula
lantai dasar gedung MK, acara ini dihadiri
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Achmad Sodiki, para hakim konstitusi
beserta pasangan, dan seluruh pejabat
struktural serta pegawai di lingkungan
MK. Tampak pula Sekretaris Jenderal
MK Janedjri M. Gaffar dan Panitera MK
Kasianur Sidauruk.
Acara yang berlangsung khidmat
ini dibuka langsung oleh Mahfud selaku
Ketua MK. Dalam sambutannya, Mahfud
menjelaskan bahwa poin penting dalam
acara halal bihalal adalah saling berbahagia
dan meminta maaf antarmanusia. “Halal
bihalal berasal dari kata halal, yang berarti
saling menghalalkan,” ujarnya.
Dengan kata lain, saling meminta
dan memberikan maaf, sehingga menjadi
‘kosong-kosong’. “Jadi, pada kesempatan

kali ini marilah kita saling memaafkan
dan tidak ada lagi kedengkian. Memulai
langkah baru,“ ujar Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga
mengucapkan terima kasih atas kerja sama
serta kerja keras semua pihak, baik kepada
hakim konstitusi maupun seluruh pegawai
MK selama ini. Ia mengungkapkan bahwa
dengan menjaga profesionalitas kerja,
maka kualitas putusan yang dihasilkan
oleh MK pun akan tetap terjaga. “Kasus
apapun yang ditangani oleh hakim
siapapun nantinya akan menghasilkan
suatu keputusan dengan kualitas yang
sama. Para hakim dalam visi dan misi yang
sama, tidak ada konflik. Dan, hakim MK
berada dalam satu barisan,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki diamanahi
untuk memberikan tausiyah. Dalam
tausiyahnya, Sodiki mengatakan puasa
itu milik Allah SWT. Selama sebulan
menjalankan
puasa
itu
bertujuan
meminta ridha Allah SWT demi meraih
surga nantinya. Sodiki menambahkan,
berpuasa merupakan habluminallah atau
hubungan manusia dengan Sang Khalik,

sedangkan acara halal bihalal adalah
aplikasi habluminannas atau hubungan
antarmanusia untuk saling memaafkan
kesalahan satu sama lain.
Ketua MK juga mengaitkan bahwa
tradisi lebaran adalah budaya bersama
dan terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang
muncul di dalamnya. “Kita harus sadar dan
paham apa hakikat hidup di dunia yang
semata ingin mendudukkan hubungan
kita kepada Allah dengan sebaikbaiknya, dan yang terpenting adalah harus
adanya kejujuran dan keikhlasan dalam
menjalaninya. Karena kejujuran adalah
inti terbentuknya kerukunan,” ujar Ahmad
Sodiki.
Acara yang rutin diadakan setiap
tahunnya ini juga dimeriahkan oleh
kehadiran penyanyi era 80-an, Rafika Duri,
yang membuat suasana acara menjadi
lebih santai dan akrab. Para hakim dan
beberapa karyawan pun tidak segan ikut
melantunkan suaranya. Acara pun ditutup
dengan acara ramah-tamah antara hadirin.
(Nur/Dodi)
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Venice Commission

Wadah Berkumpulnya
Mahkamah Konstitusi Sedunia
Pendahuluan

V

enice Commission (Komisi
Venesia) adalah Komisi Eropa
untuk Demokrasi yang diatur
oleh ketentuan Undang-Undang.
Venice Commission merupakan Dewan
badan penasehat Eropa mengenai masalahmasalah konstitusional. Didirikan pada
tahun 1990, komisi telah memainkan
peran utama dalam penerapan konstitusi
yang sesuai dengan standar warisan
konstitusional Eropa.
Awalnya dipahami sebagai alat
untuk rekayasa darurat konstitusional,
komisi telah menjadi independen yang
diakui secara hukum internasional.
Venice Commission hari ini memberikan
kontribusi terhadap penyebaran warisan
konstitusi Eropa, berdasarkan nilai-nilai
fundamental sambil terus memberikan
“pertolongan pertama konstitusional”
untuk negara-negara di dunia. Komisi
Venisia juga memainkan peran yang unik
dan tak tertandingi dalam manajemen
krisis dan pencegahan konflik melalui
bangunan konstitusi dan masukan-masukan
yang diberikan.
Komisi ini bertemu dalam pleno
empat kali setahun - pada bulan Maret,
Juni, Oktober dan Desember - di Venesia,
di Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista.
Status Hukum dan Komposisi
Didirikan pada tahun 1990 sebagai
kesepakatan parsial dari 18 negara anggota
Dewan Eropa, Venice Commission pada
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Gedung Pertemuan Konferensi Mahkamah Konstitusi Sedunia dan Lembaga-Lembaga Setara Lainnya yang
digelar oleh Komisi Venesia.

Februari 2002 menjadi kesepakatan yang
masif, memungkinkan non-negara Eropa
untuk menjadi anggota penuh.
Komisi Venice ini terdiri dari
“ahli independen yang telah mencapai
dominasinya melalui pengalaman mereka
dalam lembaga-lembaga demokrasi atau
dengan kontribusi mereka terhadap
peningkatan hukum dan ilmu politik” (Pasal

2 dari Statuta yang telah direvisi).
Para anggotanya adalah akademisi
senior, khususnya di bidang hukum tata
negara atau internasional, hakim agung
atau hakim pengadilan konstitusi atau
anggota parlemen nasional. Bertindak pada
komisi dalam kapasitas masing-masing,
para anggota diangkat selama empat
tahun oleh negara-negara peserta. Sejak

Desember 2009, presiden Komisi adalah
Bapak Gianni Buquicchio.
Negara-negara Anggota
Semua anggota Dewan Eropa adalah
anggota Komisi Venesia, di samping itu,
Kyrgyzstan bergabung dengan komisi
pada tahun 2004, Chili tahun 2005,
Republik Korea pada tahun 2006, Maroko
dan Aljazair pada tahun 2007, Israel pada
tahun 2008, Peru dan Brasil pada tahun
2009, Tunisia dan Meksiko tahun 2010,
dan Kazakhstan pada November 2011.
Saat ini Venice Commission memiliki
58 anggota penuh. Belarus adalah anggota
asosiasi, sedangkan Argentina, Kanada, the
Holy See (Tahta Suci), Jepang, Amerika
Serikat dan Uruguay adalah pengamat.
Afrika Selatan dan Palestina adalah
Otoritas Nasional khusus yang memiliki
status mirip dengan pengamat.
Kegiatan Venice Commission
Kegiatan
Venice
Commission
sebagai Komisi Eropa bagi Demokrasi
adalah menegakkan tiga prinsip yang
mendasari warisan konstitusional Eropa:
demokrasi, hak asasi manusia dan aturan
hukum sebagai pilar Dewan Eropa.
Oleh karena itu, Komisi bekerja dalam
empat bidang kunci. Pertama, Asistensi
Konstitusi. Kedua, Pemilu dan Referendum
partai
politik.
Ketiga,
Kerjasama
dengan Pengadilan Konstitusional dan
Ombudsman. Keempat, Seminar, Laporan,
Studi, dan Kajian Isu-Isu Transnasional.
Dewan Eropa (Council Europe) sendiri
sebagai wadah negara-negara di Eropa,
memiliki 47 negara anggota: Albania,
Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan,
Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria,
Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark,
Estonia, Finlandia, Prancis, Georgia,
Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia,
Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein,
L it h u a n i a, Lu k s e mburg, “Mantan
Yugoslavia Republik Makedonia”, Malta,
Moldova, Monaco, Montenegro, Belanda,
Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania,
Rusia, San Marino, Serbia, Slovakia ,
Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki,
Ukraina, dan Inggris Raya.
Konferensi Dunia Keadilan
Konstitusional
Belum lama ini, Venice Commission
menggelar Konferensi Dunia Hakim

Maputo, Hakim Konstitusi dari Mozambique dalam Forum Mahkamah Konstitusi se-Afrika pada 26-28/7/2012.
Komisi Venesia terlibat dalam konferensi yang bertajuk Southern African Chief Justices Forum ini.

Konstitusi yang berhasil menyatukan 59
Mahkamah dan Dewan Konstitusi serta
Mahkamah Agung di Afrika, Amerika, Asia,
dan Eropa. Tujuan konferensi ini adalah
mempromosikan keadilan konstitusional,
yang berangkat dari constitutional review,
termasuk kasus hukum dan hak asasi
manusia, sebagai elemen kunci bagi
demokrasi, perlindungan hak asasi manusia
dan supremasi hukum (Pasal 1 Statuta) Para
peserta yang terdiri dari Mahkamah dan
Dewan Konstitusi serta Mahkamah Agung
ini telah memberi pemberitahuan tertulis
tentang aksesi mereka kepada Komisi
Venesia, yang bertindak sebagai Sekretariat
Konferensi Dunia (status 14 Agustus
2012). Negara-negara tersebut adalah:
Mahkamah Konstitusi Albania
Dewan Konstitusi Aljazair
Mahkamah Konstitusi Andorra
Mahkamah Konstitusi Angola
Mahkamah Konstitusi Armenia
Mahkamah Konstitusi Austria
Mahkamah Konstitusi Azerbaijan
Mahkamah Konstitusi Belarus
Mahkamah Konstitusi Belgia
Mahkamah Konstitusi Benin
Mahkamah Agung Federal Brazil

Mahkamah Konstitusi Bulgaria
Dewan Konstitusi Burkina Faso
Dewan Konstitusi Chad
Mahkamah Konstitusi Chile
Mahkamah Konstitusi Kongo
(Brazzaville)
Mahkamah Agung Kehakiman Republik
Demokratik Kongo
Dewan Konstitusi Côte d’Ivoire
Mahkamah Konstitusi Kroasia
Mahkamah Agung Denmark
Mahkamah Konstitusi Agung Mesir
Mahkamah Agung Estonia
Mahkamah Konstitusi Georgia
Mahkamah Konstitusi Federal Jerman
Mahkamah Konstitusi Hungary
Mahkamah Agung Israel
Mahkamah Konstitusi Italia
Mahkamah Konstitusi Republik Korea
Mahkamah Konstitusi Latvia
Mahkamah Konstitusi Lithuania
Dewan Konstitusi Lebanon
Mahkamah Konstitusi Macedonia
Mahkamah Konstitusi Tinggi Madagascar
Mahkamah Konstitusi Mali
Dewan Konstitusi Mauritania
Mahkamah Agung Mauritius
Mahkamah Agung Meksiko
Mahkamah Konstitusi Moldova
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Peta Wilayah Ukraina sebagai salah satu anggota Komisi Venesia. Presiden Ukraina Viktor Yanukovych ikut menggagas aturan draf
baru mengenai pemilihan di Komisi Venesia.

Mahkamah Konstitusi Mongolia
Mahkamah Konstitusi Montenegro
Dewan Konstitusi Maroko
Dewan Konstitusi Mozambik
Dewan Negara Belanda
Dewan Konstitusi Niger
Mahkamah Agung Norwegia
Mahkamah Konstitusi Peru
Pengadilan Konstitusi Polandia
Mahkamah Konstitusi Portugal
Mahkamah Konstitusi Romania
Dewan Konstitusi Senegal
Mahkamah Konstitusi Serbia
Mahkamah Konstitusi Slovakia
Mahkamah Konstitusi Spanyol
Mahkamah Agung Administrasi Swedia
Pengadilan Federal Swiss
Mahkamah Konstitusi Tajikistan
Mahkamah Konstitusi Thailand
Mahkamah Konstitusi Togo
Mahkamah Konstitusi Ukraine
Pertemuan Biro Konferensi Dunia
tersebut berlangsung di Venesia pada
tanggal 16 Juni 2012. Kongres ke-3
Konferensi Dunia tentang Hakim Konstitusi,
berikutnya akan diselenggarakan oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Korea pada
tanggal 28 September - 1 Oktober 2014.
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Sejarah Konferensi Dunia
Sejak tahun 1996, Komisi Venice
telah membentuk kerjasama dengan
sejumlah kelompok berbasis regional
atau pengadilan konstitusional, khususnya
Konferensi
Mahkamah
Konstitusi
Eropa, Asosiasi Mahkamah Konstitusi
menggunakan Bahasa Perancis, Hakim
Komisi, Konferensi Organ Pengendalian
Konstitusi Negara Demokrasi Baru,
Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia
dan Lembaga Setara, Uni Pengadilan
Konstitusi dan Dewan Arab, Konferensi
Hakim Konstitusi Ibero-Amerika dan
Konferensi Yurisdiksi Konstitusi Afrika.
Dalam mengejar tujuan menyatukan
kelompok-kelompok dan anggotanya,
Komisi diselenggarakan untuk pertama
kalinya di Cape Town, Afrika Selatan
pada tanggal 23-24 Januari 2009. Ada
9 kelompok regional dan sekitar 90
pengadilan yang hadir saat itu.
Atas dasar deklarasi yang diadopsi pada
kesempatan ini, Komisi Venice membantu
Biro dalam pembentukan Konferensi Dunia
sebagai badan permanen. Pada pertemuan
pertama mereka di Meksiko pada bulan April
2009, Biro menyiapkan rancangan undangundang, yang dibahas pada pertemuan Biro

pada 12 Desember 2009 dan 5 Juni 2010
di Venice.
Delapan puluh delapan (88)
Pengadilan Konstitusi, Dewan Konstitusi
dan Mahkamah Agung serta 10 kelompok
regional dan linguistik pengadilan dari
Afrika, Amerika, Asia dan Eropa berkumpul
untuk Kongres ke-2 dari Konferensi
Dunia tentang Hakim Konstitusi pada
Pemisahan “Kekuasaan dan Kemerdekaan
Pengadilan Konstitusi dan Badan Setara”
diselenggarakan oleh Federal Mahkamah
Agung Brasil dalam kerjasama dengan
Komisi Venesia (Rio de Janeiro, Brasil,
16-18 Januari 2011).
Rancangan Undang-undang diubah
pada kesempatan ini dan akhirnya diadopsi
pada pertemuan lain dari Biro pada tanggal
23 Mei 2011 pada kesempatan Kongres keXV dari Konferensi Mahkamah Konstitusi
Eropa. Dengan akses lebih dari 30
Pengadilan Konstitusi, Dewan Konstitusi
dan Mahkamah Agung bersinergi menuju
keadilan konstitusional. Statuta Konferensi
Dunia tentang Hakim Konstitusi sendiri
telah mulai berlaku pada tanggal 24
September 2011.
Referensi:
http://www.venice.coe.int

Ragam Tokoh

Menyerah Selesaikan Tugas Suci
untuk Ciptakan Perdamaian di Suriah,
Kofi Annan Mengundurkan Diri

U

tusan internasional untuk Suriah, Kofi Annan mengundurkan diri dari perannya sebagai utusan PBB
dan Liga Arab. Kofi Annan resmi mengundurkan diri mulai akhir Agustus 2012. Hal itu dinyatakannya
lewat konferensi pers di Jenewa, Kamis (2/8).
Dalam konferensi pers seperti yang diberitakan BBC, Annan mengatakan tidak mungkin lagi baginya
menjalankan tugas. Annan pun menyalahkan tindakan pemerintah Suriah, oposisi, dan komunitas internasional
yang tidak “mendukung” tugasnya. “Militerisasi yang semakin meningkat di lapangan dan kurangnya persatuan
di Dewan Keamanan (PBB, red) secara mendasar mengubah situasi bagi keefektifan peran saya,” kata Annan.
Annan mengungkapkan pertumpahan darah yang terus terjadi juga disebabkan kerasnya pendirian
pemerintah Suriah yang menolah melaksanakan rencana enam pokok yang dirancang Annan. Masih dalam
kesempatan yang sama, Annan menyampaikan bahwa awalnya ia menerima tugas yang dianggap
sebagai mission Impossible tersebut karena merasa terpanggil melaksanakan “tugas suci”
untuk menciptakan perdamaian dan mengakhiri pembunuhan terhadap warga sipil di
Suriah. Namun, siapa sangka seorang Kofi Annan pun menyerah untuk melanjutkan
misi yang tidak mungkin itu.
“Konflik, ini menjadi ancaman yang luar biasa terhadap perdamaian dan
keamanan internasional. Kita telah berupaya untuk menciptakan masa transisi di
Suriah, namun tantangan militerisasi meningkat dan kurangnya persatuan di Dewan
Keamanan menjadikan semuanya kontraproduktif,” sesal Mantan Sekretaris
Jenderal PBB itu. (Yusti/BBC/Antara/Tribunnews.com/berbagaisumber)

Menlu Rusia, Sergei Lavrov
Tolak Intervensi Militer ke Suriah

M

enteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menegaskan bahwa dalam konflik Suriah semua pihak
harus duduk di meja perundingan dan mengadakan dialog. Hal itu diutarakan Lavrov di Helsinki,
Senin (20/8). Lavrov menegaskan dialog di meja perundingan merupakan satu-satunya
cara menyelesaikan konflik di negara pimpinan Bashar Al Assad itu. Dan Lavrov pun
menjanjikan pemerintahannya tidak akan melakukan intervensi militer apa pun terhadap permasalahan
Suriah. “Tidak pernah akan terjadi campur tangan (militer) luar di Suriah,” tegas Lavrov.
Rusia bersama China memang menjadi negara yang “mendukung” kelanggengan kekuasaan
Bashar al-Asaad di Suriah. Dukungan Rusia dan China pun penting untuk diperhitungkan karena
kedua negara tersebut merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto.
Lavrov dalam kesempatan berbeda juga menegaskan agar kedua pihak dalam konflik
Suriah mesti terus menahan diri dan menghindari penggunaan kekerasan. Pada saat yang sama,
ia menolak usul memberlakukan zona larangan terbang di Suriah. Pasalnya, Lavrov menilai
pemberlakuan zona larangan terbang di Suriah tidak akan memberikan hasil apa-apa.
“Jika Anda mencoba untuk menerapkan zona larangan terbang dan zona keamanan
untuk tujuan militer dalam konteks penyebutan krisis internasional, maka hal ini
tidak dapat diterima,” tandasnya sembari mengatakan ide pelarangan terbang
itu juga melanggar kedaulatan Suriah. (Yusti/Antara/ROL/Lensaindonesia/
berbagaisumber)
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‘Landak’ Ikut Sidang di MK

L
Hakim Anwar Usman Duet
dengan Penyanyi Rafika
Duri

H

alal Bihalal Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi,
Selasa (28/8) siang, tidak hanya diisi dengan acaraacara serius seperti sambutan Ketua MK Mahfud
MD, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan lainnya.
Namun juga diselingi acara santai, dengan tampilnya bintang
tamu Rafika Duri sebagai penyanyi era tahun 70-an.
Rafika membawakan sejumlah lagu yang dulu menjadi
hitsnya, antara lain “Tirai” yang membuat suasana acara menjadi
hangat dan akrab. Bahkan beberapa pegawai pun ikut bernyanyi
dan diminta menyanyi bersama oleh Rafika. Termasuk Ketua
MK Mahfud MD yang begitu lancar menyanyikan lagu “Hanya
untukmu” dari Rafika. Tak ketinggalan Hakim Akil Mochtar ikut
menyumbangkan suara, saat Rafika melantunkan lagu “Awal
dari Cinta” yang pernah dipopulerkan oleh Panbers.
Selain Hakim Akil Mochtar, ternyata Hakim Anwar
Usman ikut bernyanyi dan malah mengajak Rafika berduet
membawakan lagu “Rindu yang Terlarang” dari Broeri PesolimaDewi Yull. Uniknya, Hakim Anwar Usman sempat ‘menuntun’
Rafika Duri menyanyi, karena Rafika memang kurang begitu
hafal keseluruhan lirik lagu tersebut.
“Mungkin ini baru pertama kali seorang hakim
mengajarkan penyanyi di atas panggung,” seloroh Anwar Usman
yang disambut tawa oleh para pegawai MK yang hadir. (Nano
Tresna Arfana)

60

KONSTITUSI Agustus 2012

andak atau dalam bahasa Inggris disebut porcupine
adalah nama untuk sejenis mamalia yang unik dengan
bulu-bulu keras atau biasa disebut duri, yang menutupi
tubuh bagian atas mereka. Bulu Landak ini berfungsi
sebagai alat pertahanan diri. Pada umumnya seekor landak
mampu berlari kencang untuk menghindari pemangsa. Namun
jika terdesak, landak akan berhenti dan mendirikan bulu-bulunya
yang menyerupai duri yang terdapat di bagian atas.
Namun, landak yang dimaksud di sini adalah salah satu
kabupaten di Indonesia. Kabupaten Landak adalah salah satu
Daerah Tingkat II Provinsi Kalimantan Barat yang terbentuk
dari hasil pemekaran Kabupaten Pontianak tahun 1999. Ibu
kota kabupaten ini terletak di Ngabang, memiliki luas wilayah
9.909,10 km persegi dan berpenduduk sebesar 282.026 jiwa.
Landak terbagi menjadi 10 kecamatan dengan 174 desa dan 6
desa di antaranya termasuk desa tertinggal.
Kabupaten Landak adalah salah satu kabupaten yang
boleh dikatakan maju dari segi pembangunan, pendidikan dan
perekonomian serta keamanan. Landak berasal dari bahasa
Belanda yang terbagi menjadi dua suku kata ‘Lan’ yang artinya
pulau dan ‘Dak’ berarti Dayak. Oleh sebab itu, mayoritas
penduduk aslinya adalah Suku Dayak.
Terkait dengan Kabupaten Landak, beberapa waktu lama
dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat
perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Landak, teregistrasi
dengan No. 77/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 27 Juni 2011.
Setelah beberapa kali menjalani proses persidangan, pada 15 Juli
2011, MK menolak eksepsi Pihak Termohon dan Pihak Terkait
serta menolak permohonan untuk seluruhnya. (Nano Tresna
Arfana/seperti dilansir dari www.unik.kompasiana.com)

PUSTAKA Klasik

Lembaran Sejarah Peradilan Indonesia
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

P

ada masa kekuasaan kerajaankerajaan di Nusantara, menjadi
sebuah kenyataan bahwa yang
berdaulat adalah seorang raja. Dia yang
menentukan hidup matinya rakyat,
termasuk dalam hal kekuasaan mengadili
ketika terjadi kejahatan yang dilakukan
rakyat. Namun tidak semua persoalan juga
diadili raja dan setiap kesatuan hukum
tiap-tiap kepala adat memegang peran
sebagai hakim perdamaian.
Berbagai hasil penyelidikan peneliti
asing membuat jelas bagaimana keaadaan
tanah air, tidak hanya soal sastra, seni,
budaya, adat istiadat, dan termasuk
bagaimana tata hukum Nusantara
meskipun terbatas. Mengenai kekuasaan
raja ini dalam kekuasaan mengadili,
menurut prasasti pada batu dan dinding
pada zaman Airlangga, peradilan zaman
tersebut dipegang oleh raja sendiri.
“Hukuman badan tidak biasa dijatuhkan,
kecuali terhadap orang-orang perampok
dan pencuri. Mereka selalu dijatuhi
hukuman mati, “ kata H.J. Van den Berg
dan Dr. H. Kroeskam sebagaimana dikutip
Mr. R. Tresna dalam bukunya Peradilan di
Indonesia dari Abab ke Abad (1957)
Menurut N.J. Kroom, berdasar
sumber tulisan orang-orang Tionghoa
yang mengunjungi Majapahit, kebiasaan
hukuman denda sebelumnya, saat tersebut
mulai ditinggalkan. Pelanggaran sampai
sekecil-kecilnya pun dijatuhi hukuman
mati. Meski Tresna menyerahkan kepada
sejarawan meneliti apa sebabnya, ada halhal yang memungkinkan kenapa kondisi
tersebut terjadi. Penulis buku ini mengira
betapa keamanan sedang terancam atau
perilaku kejahatan begitu buruknya,
sampai-sampai hukuman begitu kerasnya.
Namun sekilas dikemukakan, bahwa
masa tersebut keadaan hukum mencapai
pada taraf tidak seperti digambarkan
saat sekarang. Jayapatra atau piagem
keputusan pengadilan tahun Caka 849,
menunjukkan sebuah kasus bahwa
hukum sudah dilaksanan dengan teratur
dan adanya sebuah peradilan yang baik.
Tidak hanya di Jawa, tetapi di luar Jawa,

yang pada dasarnya peradilan sepenuhya
ada ditangan kepala-kepala suku dengan
penyelesaian secara damai.
Dalam buku Mr. R. Tresna yang
sudah langka ini juga dikemukakan sejarah
peradilan di Indonesia pada masa-masa
abad terakhir sebelum datangnya penjajah
(VOC) ke Jawa, masa VOC menancapkan
pengaruh kekuasaannya dalam tata
pengadilan di kerajaan-kerajaan di Jawa,
masa sesudah kerajaan-kerajaan menjadi
koloni VOC, masa pendudukan Jepang dan
masa setelah Indonesia mengisi kehidupan
hukumnya, setelah pulihnya kedaulatan.
Hal yang menarik, peradaban Hindu
sangat berpengaruh terhadap tata hukum
di Indonesia, akan tetapi pengaruhnya
tidak sampai mematikan pertumbuhan
hukum asli. Terdapat garis pemisahan
antara peradilan raja dengan perkara
pejabat-pejabat tertentu. Untuk peradilan
raja disebut perkara Pradata, termasuk
didalamnya
perkara-perkara
yang
membahayakan mahkota, membahayakan
keamanan dan ketertiban negara,misalkan
perampokan, kerusuhan, pembunuhan,
pencurian, sedangkan selain itu disebut
perkara Padu, yaitu perkara yang melulu
mengenai kepentingan rakyat secara
perorangan yang dapat diselesaikan secara
perdamaian.
Pemisahan ini tidak mutlak, karena
misalkan pencuri yang segera tertangkap
maka dianggap perkara Padu, sedangkan
jika sudah lama maka dianggap Pradata.
Tresna dalam buku menjelaskan secara
jernih asalnya hukum Pradata, yaitu dari
hukum Hindu, sedangkan perkara Padu
dari hukum asli Indonesia. Selain dari sisi
sumber, juga berbeda dalam berlakunya.
Namun, pemisahan ini tidak dapat
diidentikkan dengan sistem barat, dengan
hukuk publik dan privat dimana dalam
hukum adat tidak dikenal. Dalam buku ini
dikemukakan berbagai hal terkait rakyat
dan sedikit sekali penerimaan atas hukum
asli rakyat sendiri. Dengan masukknya
agama Islam ke Nusantara membawa
pengaruh besar tidak hanya menggantikan
kedudukan hukum Pradata yang hanya

Judul		 : Peradilan di Indonesia dari
Abad ke Abad
Penulis		 : Mr. R. Tresna
Penerbit		 : W. Versluys N.V.Amsterdam-Jakarta
Tahun		 : 1957
Jumlah		 : 163 halaman
menyentuh lapisan atas dari masyarakat,
akan tetapi juga berpengaruh besar bagi
segala segi kehidupan dalam masyarakat.
Di buku ini juga dijelaskan ihwal
perubahan diatas dengan pengaruh Islam
pada Peradilan Mataram, Priangan,
Banten, Cirebon, dan tarik menarik
antara pengaruh Islam, hukum asli, dan
upaya kembali menghidupnya Pengadilan
Pradata dan dinamika praktik peradilan
Padu di daerah-daerah. Hal yang menarik
di Priangan dikenal adanya Pengadilan
Agama, Pengadilan Drigama, dan
Pengadilan Tjilaga. Dalam kekuasaan
Pengadilan Agama ini termasuk perkaraperkara yang dapat dijatuhi hukuman
badan atau hukuman mati, yang tadinya
termasuk dalam wilayah Pengadilan
Pradata dan harus diadili di Mataram.
Pengadilan Drigama sendiri untuk perkaraperkara sepanjang tidak termasuk perkaraperkara yang dapat dijatuhi hukuman
badan atau mati, terkecuali perkara tentang
perkawinan dan waris dan perkara yang
masuk kompetensi Pengadilan Agama.
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Perkara Tjilaga sendiri adalah semacam
pengadilan wasit khusus perkara niaga.
Setelah masa-masa Pengadilan kuno
diatas, Tresna juga menguraikan sekitar
pengadilan pada masa VOC melakukan
upaya pengaruhnya, sebagaimana VOC
tidak hanya berdagang tetapi juga di
daerah Kompeni berkuasa mengangkat
hakim-hakim. Di buku ini juga dapat
ditemukakan, sejarah peradilan setelah
Kota Jacatra direbut oleh Jan Pieterszoon
Coen pada 30 Mei 1617, yang praktiknya
VOC mengalami berbagai kesulitan dalam
memberlakukan hukum Belanda, tidak
hanya daerah-daerag di luar kota Batavia,
tetapi di kota yang memang diharuskan
berhukum Belanda. Oleh karenanya,
berbagai kebijakan dikeluarkan untuk
mengakomodir kebiasaan dan adat dalam
hal kewarisan orang-orang beragama
kuno dan Islam. Untuk perkara-perkara
berhubungan dengan agama dan perkaraperkara kecil untuk orang-orang Indonesia
yang tinggal di Batavia dan sekitarnya
dibentuk juga Gecommitteerde tot en over
de zaken van den Inlander. Bagaimana
praktik peradilan VOC di Priangan,
Cirebon, dan daerah Timur-Laut Pantai
Jawa dapat dengan jelas ditemukan dalam
buku ini.
Selanjutnya pada masa sesudah
Indonesia dalam kekuasaan Koloni Belanda
dan akibatnya bagi sistem pengadilan,
dibuku ini dijelaskan sejak masa Daendels,
Raffles (peralihan Inggris), sekembalinya
Belanda, pemerintahan Jepang, dan masa
setelah pemulihan kedaulatan atau setelah
kemerdekaan Indonesia dari penjajahan.
Uraian di bagian ini sangat penting yang
nantinya berpengaruh besar bagaimana
bentuk peradilan yang dianut Indonesia
setelah kemerdekaan dan bagaimana
pengaruh hukum barat atas sistem hukum
nasional. Di bagian sejarah masa-masa ini
memang sudah cukup banyak ditulis para
sejarawan, meskipun spesifik mengenai
peradilan masih sangat terbatas.
Asas-Asas Peradilan
Selain membahas sejarah peradilan
Indonesia sejak peradilan kuno hingga
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setelah kemerdekaan, buku ini secara garis
besar mengemukakan asas-asas dan halhal pokok mengenai peradilan dalam Bab
II. Tresna mengulas apakah sesungguhnya
fungsi peradilan yang tidak ditemukan
dalam Undang-Undang Dasar Sementara,
tetapi pada Algemene Bepalingen van
Wetgeving yang oleh Tresna dsingkat AU.
Dalam ketentuan AU ini sangat dipengaruhi
ajaran “Trias Politica” Montesquieu,
dimana hakim fungsinya terbatas sebagai
corong undang-undang dan seakan-akan
mahluq tak berjiwa. Lama kelamaan fungsi
hakim sebagaimana ajaran Montesquieu
mengalami berbagai gugatan karena tidak
memuaskan rasa keadilan.
Perkembangan dalam lapangan
teoritik dan praktik fungsi peradilan
dijelaskan dengan jelas, juga soalsoal penting dan mendasar yaitu yang
dikenal dengan hak pengujian atau
“toetsingsrecht”.
Sebuah
kenyataan
dikemukakan bahwa dalam suatu negara,
Undang-Undang Dasar merupakan hukum
tertinggi dan semua peraturan lain yang
berkedudukan dibawahnya yang isi dan
maknanya bertentangan dan menyimpang
dari UUD, maka peraturan yang derajatnya
dibawah tersebut harus dinyatakan tidak
sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Mengenai siapa yang memiliki
kewenangan menguji atau toetsingsrecht
ini akhirnya terdapat dua sistem yaitu
Tresna menyebut dengan sistem Amerika
dan sistem Eropa.
Bagaimana kedua sistem ini dijelaskan
oleh Trena kelemahan dan kelebihannya.
Setidaknya dalam kesimpulannya, Trena
menyatakan negara-negara yang berbentuk
Federal, hak menguji ini lebih dipentingkan
daripada di sebuah negara kesatuan. Selain
itu, dalam kesimpulannya, dikemukakan
dimana tidak ada kekhawatiran bahwa
pembentuk
undang-undang
akan
menyalahgunakan kekuasaannya atau
melampau kekuasaannya, maka hak
menguji undang-undang ini tidak diberikan
kepada pengadilan.
Dalam konteks Indonesia saat
buku ditulis, secara umum disinggung
bagaimana pertentangan yang bersifat madi

(materiil) dan zachiri (formil). Mengenai
UUD Sementara yang mengatur undangundang tidak dapat diganggu gugat, Tresna
berpendapat, hakim hanya berwenang
memeriksa apakah sebuah undang-undang
yang harus dilaksanakannya sesuai cara
yang ditetapkan, sedangkan jika sudah
sesuai cara yang ditetapkan, maka hakim
tidak berhak menilai undang-undang.
Namun, peraturan yang secara formil tidak
ditetapkan oleh pemerintah dan DPR atau
peraturan dibawah undang-undang, hakim
berhak mengujinya dan dapat dinyatakan
mengikat. Mengenai dua pendapat
terhadap UU Darurat, Tresna condong
pendapat bahwa UU Darurat mempunyai
kekuasaan dan derajat undang-undang,
sehingga UU Darurat termasuk tidak dapat
diganggu gugat.
Selain mengenai fungsi, dalam
halaman 121-130 secara gamblang
dijelaskan bagaimana kekuasaan dan
susunan pengadilan dalam perkara perdata,
pidana sipil, dan perkara pidana militer
dengan uraian yang mudah dimengerti,
serta jaminan-jaminan pengadilan yang
utama atau baik, kedudukan dan kekuasaan
Jaksa atau Lembaga Penuntut Umum, dan
bentuk-bentuk pengadilan istimewa atau
peradilan yang dikenal dengan peradilan
suka rela (jurisdictio voluntaria).
Buku Tresna ini melengkapi
keterbatasan bahan mengenai sejarah
peradilan Indonesia, terutama sejarah
peradilan sebelum bangsa asing datang
ke Indonesia. Dibandingkan dengan karya
Soepomo, Politik Hukum Adat atau Sistem
Hukum di Indonesia Sebelum Perang
Dunia II, buku ini memiliki keunggulan,
dikarenakan berisi dokumentasi sejarah
lebih jauh ke belakang sampai pada masa
peradilan kuno dan mengkhususkan diri
tentang lembaran sejarah pasang surutnya
tatanan peradilan di Nusantara. Uraian
dalam buku ini juga memiliki kelebihan,
meskipun kenyataan yang kompleks dan
luas ini butuh penjelasan yang panjang dan
detail, Trena mampu menceritakan dalam
bahasa yang mudah dicerna pembaca,
padat dan singkat.

PUSTAKA

Solusi Penyelesaian Sengketa Pemilukada
Oleh R.N. Bayu Aji
Guru Sejarah Sekolah Ciputra Surabaya
Peneliti HISTra (History Institute for Society transformation)

P

asal 18 ayat (4) Undang-Undang
Dasar 1945 menyatakan bahwa
gubernur,
bupati,
walikota
masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten,
dan kota dipilih secara demokratis. Banyak
perdebatan mengenai ketentuan yang
menyatakan dipilih secara demokratis,
apakah hal ini dapat dilakukan secara
langsung, tak langsung, atau dengan cara
lain.
Sejalan dengan hal tersebut,
mekanisme pemilihan kepala daerah
secara langsung oleh rakyat di daerah
telah diatur dan kemudian dijalankan
sejak berlakunya Undang-Undang No.
32 Tahun 2004. Pemilukada dalam
perkembangan kehidupan demokrasi
telah banyak mengalami perkembangan
baik dari sisi peserta, penyelenggara,
maupun mekanisme perubahan peraturan
perundang-undangan, maupun melalui
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi
(MK).
Berdasarkan Undang-Undang No.
12 Tahun 2008, terdapat pengalihan
kewenangan dalam memutus sengketa
Pemilukada di Indonesia. Sejak 29 Oktober
2008 Mahkamah Agung (MA) tidak
lagi menjadi lembaga pemutus sengketa
Pemilukada. Kewenangan ini kemudian
berada di tangan MK. Bagaimanakah
perkembangan dan dinamika Pemilukada
semenjak sengketa Pemilukada berada di
tangan MK?
Buku yang berjudul “Demokrasi
Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia”
ini akan menjawab pertanyaan tersebut.
Buku ini pada dasarnya berisikan
kumpulan makalah yang disajikan dalam
Seminar Nasional bertema “Evaluasi
Pemilihan Umum Kepala Daerah“ yang

digelar oleh Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal MK
pada 24-26 Januari 2012.
Pembukuan hasil seminar
ini merupakan upaya MK
untuk terus membangun
kehidupan demokrasi di
Indonesia. Buku ini paling
tidak hendak memberikan
gambaran
bagaimana
evaluasi Pemilukada dalam
perspektif demokrasi, hukum
dan ketahanan nasional.
Mahfud
MD
dalam sambutan buku ini
mengutarakan bahwa banyak
fakta yang menunjukkan
mengenai
antusiasme
masyarakat terhadap proses
dan
hasil
Pemilukada
yang cenderung semakin
berkurang atau menurun.
Meskipun tak ada ukuran
pasti mengenai berapa persen
jumlah partisipasi masyarakat
agar Pemilukada dikatakan
tinggi tetapi fakta penurunan partisipasi
masyarakat menunjukkan adanya persoalan
dalam penyelenggaraan Pemilukada.
Terdapat
sekurang-kurangnya
empat penyebab menurunnya partisipasi
masyarakat dalam Pemilukada. Pertama,
masyarakat dengan sadar tidak mau
menggunakan hak pilihnya karena
dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka,
menggunakan atau tidak menggunakan
hak suara dalam Pemilukada maknanya
sama yakni tidak memberi pengaruh
signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang
amburadul. Hal ini berperan besar dalam
melemahkan semangat masyarakat yang
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semula berniat untuk berpartisipasi. Ketiga,
pemilih dalam Pemilukada memiliki
pekerjaan, kegiatan atau dalam tahap
menempuh pendidikan yang dianggap
lebih penting dari pada sekadar hadir ke
ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
Keempat, adanya pragmatisme dalam
masyarakat sehingga akan berpartisipasi
apabila ada yang memberikan uang.
Apabila tidak ada uang maka akan enggan
untuk berpartisipasi.
Dari
perspektif
demokrasi,
sebenarnya Pemilukada sangat baik secara
substantif bagi perkembangan demokrasi.
Akan tetapi, realitas umum mengatakan
bahwa Pemilukada belum
mampu
menjamin terwujudnya demokrasi bahkan
cenderung mendistorsi demokrasi. Terbukti
dalam implementasinya, Pemilukada
melahirkan berbagai persoalan yang justru
cenderung mencederai demokrasi. Bahkan
hampir semua sengketa Pemilukada yang
terjadi didaftarkan ke MK.
Fakta
pengajuan
sengketa
Pemilukada ke MK menunjukkan
prosentase yang tinggi yakni sebanyak 85%.
Boleh jadi, hal ini menunjukkan adanya
ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan
Pemilukada baik dalam tataran proses
maupun dalam hasil akhir perolehan suara.
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Ketidakpuasan ini akhirnya menunjukkan
adanya anggapan bahwa setiap peserta
Pemilukada “siap menang, namun
tidak mau kalah”. Berbanding terbalik
dengan putusan-putusan MK yang secara
persentase menunjukkan jumlah putusan
yang mengabulkan permohonan perkara
Pemilukada di bawah 15% dari perkara
yang masuk.
Hal ini mengindikasikan bahwa para
pihak yang berselisih tidak mempersiapkan
bukti-bukti yang kuat untuk didalilkan
di depan persidangan. Selain itu,
mayoritas dari putusan yang mengabulkan
permohonan bukan dalam argumentasi
mengenai selisih penghitungan suara akhir
melainkan karena adanya pelanggaran,
baik itu dilakukan oleh penyelenggara
maupun peserta Pemilukada, yang
dilakukan secara terstruktur, sistematis
dan masif yang signifikan memengaruhi
hasil akhir penghitungan suara (hlm. 9092).
Selain
dari
sudut
pandang
penanganan sengketa Pemilukada di
MK, buku ini juga membahas bagaimana
problematika
dan
penyelesaian
pelanggaran Pemilukada pada masa
kini dan mendatang. Dalam rangka
memperbaiki pelaksanaan Pemilukada di

masa depan, buku ini menawarkan tiga
hal pada pembahasan di bagian kedua dan
ketiga.
Pertama,
perlu
dipikirkan
pembentukan Peradilan Khusus Tindak
Pidana Pemilu sehingga tidak menambah
beban perkara pada pengadilan umum.
Kedua, jika tidak ada Peradilan Khusus
Tindak Pidana Pemilu yang berarti
pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu
menjadi kewenangan pengadilan umum
dan mengikuti prosedur sebagaimana
yang diatur dalam KUHAP maupun
KUHP. Ketiga, tidak menutup kemungkinan
Pemilukada dikembalikan kepada DPRD.
Hal ini berdasarkan pertimbangan sering
kali terjadi konflik horizontal baik pra
maupun pasca Pemilukada (hlm. 180-185).
Tidak lupa dalam buku ini juga
menyajikan bagaimana tatacara pengajuan
sengketa Pemilukada di MK, apa yang
menjadi objek sengketa hingga bagaimana
proses MK menangani sengketa Pemilukada
mulai dari permohonan sampai bagaimana
proses memutus sengketa Pemilukada.
Terlepas hanya merupakan kumpulan
makalah dalam seminar, buku ini memiliki
kelebihan yakni mudah dipahami oleh
kalangan apa saja, baik pelajar, praktisi
maupun akademisi.

Kamus Hukum

Kamus Hukum
”Wederrechtelijk”

W

ederrechtelijk
berasal
dari bahasa Belanda yang
dalam
perbendaraan
Indonesia sering diartikan
dengan “melawan hukum”. Padanan kata
wederrechtelijk adalah onrechtmatige
daad yang digunakan dalam bidang
hukum perdata, sedangkan wederrechtelijk
digunakan dalam bidang hukum pidana.
Menurut Heijder sebagaimana
dikemukakan Komariah Emong Sapardjaja
(2002), istilah wederrechtelijk dan
onrechtmatige daad tidak menyebabkan
perbedaan, baik arti dan sisi sejarah
perundang-undangan maupun sistematis.
Karena menurt Rutten, sesungguhnya
rancangan BW tahun 1824, Pasal 140
mencantumkan wederrechtelijk yang dalam
pembahasan diusulkan diganti dan berubah
redaksinya menjadi onrechtmatige.
Perbuatan melawan hukum dalam
hukum perdata terdapat dua pendapat
yang saling bertentangan. Pertama,
pendapat yang mengatakan bahwa
perbuatan melawan hukum apabila
perbuatan tersebut bertentangan dengan
hak subjektif seseorang atau bertentangan
dengan kewajibannya sendiri menurut
undang-undang. Dengan pandangan ini,
maka perbuatan melawan hukum adalah
perbuatan yang bertentangan dengan
undang-undang. Ini artinya juga bahwa
perbuatan yang tidak bertentangan dengan
undang-undang, akan tetapi bertentangan
dengan moral atau bertentangan dengan
sesuatu yang dianggap tidak patut dalam
pergaulan masyarakat bukan perbuatan
melawan hukum.
Kedua, pendapat yang lebih luas
yang dikemukakan pertama kali oleh

Molengraaff bahwa perbuatan melawan
hukum apabila seseorang yang berbuat
kepada orang lain secara tidak patut dalam
pergaulan masyarakat. Sebelum arrest
1919, perbuatan melawan hukum dengan
arti yang luas ini dtolak tetapi sejak arrest
1919 kaidah-kaidah melawan hukum ditarik
dari arrest 1919 tersebut, meskipun tetap
timbul berbagai pertanyaan bilamanakah
perbuatan tersebut bertentangan dengan
hak subjektif seseorang atau bertentangan
dengan kewajibannya sendiri menurut
undang-undang, atau bertentangan dengan
kesusilaan, atau bertentangan dengan
kecermatan yang patut dalam pergaulan
masyarakat, baik mengenai penghormatan
diri maupun barang orang lain.
Menurut berbagai pendapat ahli,
arti kesusilaan tidak dapat dilepaskan
dari arti bertentangan dengan kepatutan
dalam pergaulan masyarakat. Intinya,
kaidah-kaidah banyak terletak dalam
peraturan yang tidak tertulis, sehingga
pengertiannya dianggap relatif dan sangat
luas. Namun, meskipun terdapat berbagai
kesamaan pengertian antara hukum
perdata dan hukum pidana, akan tetapi
pembedeaan hukum publik dengan hukum
privat, dimana hukum pidana termasuk
dalam hukum publik, konsekuensinya
misalkan
dikatakan
Groenhuijsen,
penentuan norma dalam hukum pidana
harus lebih teliti daripada hukum perdata.
Bahwa diharapkan pembentuk undangundang hukum pidana adanya suatu
katalogus terperinci tentang perbuatanperbuatan melawan hukum. Pembatasan
arti melawan hukum dalam hukum pidana
terkait pula dengan asas legalitas yang
termuat dalam Pasal 1 ayat 1 Sr (Pasal

1 ayat 1 KUHP), bahwa suatu perbuatan
tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan
kekuatan perundang-undangan pidana
yang telah ada atau yang dikenal dengan
adagium nullum delictum noella poena
praevia sine lege poenali.
Dalam kepustakaan hukum pidana,
wederrechtelijk memiliki makna antara
lain melawan hukum (tegen het recht),
tanpa hak sendiri (zonder eigen recht),
bertentangan dengan hukum pada
umumnya (in strijd met het recht in het
algemeen), bertentangan dengan hak
pribadi seseorang (in strijd met een anders
subjective recht), bertentangan dengan
hukum objektif (tegen het objective recht),
dan lain sebagainya. Di dalam KUHP
diumpai elemen melawan hukum yang
mengandung arti zonder eigen recht dalam
Pasal 406, tegen het objective recht dalam
Pasal 333, strijd met het recht dalam Pasal
167, 378 dan 522 KUHP, dan kadangkadang sesuatu pasal dapat mengandung
lebih dari satu arti tergantung interpretasi
setiap kasus (Bambang Purnomo, 1994:
hal. 115)
Kapan suatu perbuatan dikatakan
melawan hukum? Mengenai hal ini, sifat
melawan hukum suatu perbuatan terdapat
dua ukuran, yaitu melawan hukum yang
formal (formeele wederrechtelijk) dengan
melawan hukum yang material (materiele
wederrechtelijk).
Menurut
Domein
Vermunt mengacu kepada Von Lizt, bahwa
dikatakan sifat melawan hukum formal
adalah perbuatan yang bertentangan
dengan suatu norma yang ditetapkan
negara berupa perintah dan larangan.
Sedangkan sifat melawan hukum material
adalah pelanggaran terhadap kepentingan-
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kepentingan sosial yang dilindungi oleh
norma-norma hukum perorangan atau
masyarakat termasuk perusakan atau
membahayakan suatu kepentingan hukum.
Pendapat Jeshek seperti dikutip Vermunt
mengatakan adalah bersifat melawan
hukum formal apabila suatau kelakuan
bertentangan dengan kewajiban untuk
berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang
disebut dalam norma hukum. Meskipun dia
mengatakan dengan rusaknya norma, dasar
kepercayaan yang menjadi dasar tata tertib
dalam masyarakat dirugikan. Pendapat
Jesheck ini bagi Vermunt, didasari bahwa
norma hukum bukan semata-mata perintah
paksa, tetapi tuntutan tata tertib dalam
lingkungan masyarakat yang sesuai
pandangan pergaulan masyarakat sendiri.
Sifat melawan hukum material dijelaskan
adalah suatu perbuatan dengan maksud
merugikan kepentingan hukum yang
dilindungi oleh norma yang bersangkutan.
(Sapardjaja , 2002: 28-30).
Pendapat para ahli hukum pidana
Indonesia berdasarkan literatur Belanda,
misalkan Bambang Poernomo (1994)
atau Andi Hamzah (2008) akhirnya
menyimpulkan yang dimaksud melawan
hukum secara formal jika suatu perbuatan
telah memenuhi rumusan delik dan
dapat dibuktikan. “Sesuatu pengeculian
seperti daya paksa, pembelaan terpaksa
itu hanyalah karena ditentukan tertulis
dalam undang-undang (Pasal 48, 49
KUHP). Melawan hukum dikatakan
melawan undang-undang, oleh karena
itu pandangan ini disebut sifat melawan
hukum yang formel,” kata Bambang
Poernomo. Sebaliknya tidak selalu
melawan hukum sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang dan
suatu perbuatan yang melawan undangundang dapat dikecualikan sebagai
perbuatan yang tidak melawan hukum.
Kata Poernomo, melawan hukum dapat
diartikan melawan undang-undang maupun
hukum diluar undang-undang. Pandangan
inilah yang disebut sebagai sifat melawan
hukum material. Mengacu pendapat
Vos, melawan hukum material adalah
perbuatan yang bertentangan dengan
dengan asas-asas umum/norma hukum
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tidak tertulis. Lebih jauh, Andi Hamzah
mengatakan bukan hanya bertentangan
dengan undang-undang saja, tetapi juga
kepatutan, kelaziman didalam pergaulan
mayarakat yang dipandang perbutam
melawan hukum yang pengertiannya sama
dengan melanggar hukum (onrechtmatig)
dalam hukum perdata.
Selain pembagian sifat melawan
hukum formal dan material diatas, D.
Schaffmeister dkk (1995) membagi
kelompok kelompok sifat melawan hukum
secara umum dan khusus. Secara umum
maksudnya bahwa semua delik, tertulis
atau tidak sebagai bagian inti delik dalam
rumusan delik, harus melawan hukum
baru dapat dipidana. Jadi misalkan delik
pembunuhan tidak terdapat bagian inti
(bestanddel) sebagai bagian inti delik
karena merampas nyawa orang lain sudah
merupakan perbuatan melawan hukum
yang artinya tidak perlu dirumuskan dan
dibuktikan adanya sifat melawan hukum,
tetapi cukup unsur delik pembunuhan.
Sedangkan sifat melawan hukum secara
khusus, yaitu pasal yang secara tegas
menyatakan bahwa melawan hukum
merupakan bagian inti (bestanddel).
Sebagai bagian inti delik maka melawan
hukum hukum harus dirumuskan dalam
dakwaan dan harus dibuktikan. Melawan
hukum sebagai bagian inti delik misalkan
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yaitu: “Setiap
orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan melawan hukum
melakukan
perbuatan
memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara....”
Mengenai rumusan delik yang tidak
secara tegas menyebut unsur melawan
hukum memang terdapat perdebatan,
karena ada yang berpendapat jika tidak
dirumuskan secara tegas, maka sifat
melawan hukum bukan elemen delik
(Simons), sedangkan pendapat sebaliknya
mengganggap jika tidak dirumuskan unsur
melawan hukum, sifat melawan hukum
harus dianggap ada dan harus dibuktikan
(Van Hamel). Perbedaan pandangan ini
berpengaruh terhadap hasil putusan yang
banyak terjadi, apakah delik jika tidak

terbukti akan diputus bebas (vrijspraak),
atau dilepas dari segala tuntutan hukum
(onslag van rechtsvervolging).
Mengenai ajarah sifat melawan
hukum materiil sendiri menurut penelitian
Komariah Emong Sapardjaja, telah dianut
oleh Mahkamah Agung dalam putusan
perkara No.42K/Kr/1965, 8 Januari 1966
dalam kasus Penyalahgunaan DO Gula
di Kalimantan, dimana sebelumnya MA
dalam putusan perkara No.152K/Kr/1961,
17 Januari 1962 masih menganut ajaran
sifat melawan hukum formal. MA dalam
putusan perkara DO Gula ini membuat
ukuran sifat melawan hukum tidak
berdasarkan ketentuan undang-undang,
yaitu asas-asas keadilan dan asas-asas
hukum tidak tertulis atau bersifat umum.
Ukuran dalam kasus ini yaitu fakta negara
tidak dirugikan, kepentingan umum
dilayani, dan terdakwa tidak mendapatkan
untung dari perbuatan yang dilakukannya.
Dalam putusan No. 275K/Pid/1982,
15 Desember 1983, “Kasus Korupsi di
Bank Bumi Daya”, untuk pertama kalinya
MA memberikan arti korupsi, baik secara
formal maupun material. Dalam kasus ini
korupsi adalah perbuatan yang tidak patut,
tercela,danmenusukperasaanhatimasyarakat
banyak sebagai penafsiran luas tindak
pidana korupsi. Dua putusan ini berdampak
luas bagi perkembangan penafsiran korupsi.
Namun dalam perkembangan, penerapan
ajarah sifat melawan hukum juga digunakan
secara positif.
Dalam putusan No. 03/PUUIV/2006, 25 Juli 2006, Mahkamah
Konstitusi telah menyatakan tidak
mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang
telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun
1999 tentang PTPK yang memperluas
sifat melawan hukum tidak hanya formal
tetapi juga meterial yang bertentangan
dengan asas legalitas. Beberapa pendapat
menyatakan, penerapan sifat melawan
hukum secara material tetap dapat menjadi
dasar peniadaan pidana di luar undangundang yang sudah diakui berdasarkan
doktrin maupun yurisprudensi dunia pasca
putusan MK. (Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK

Pemilu Serentak
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

S

ebagai
mekanisme
utama
berdemokrasi, sangat wajar jika
sistem dan pelaksanaan pemilu
menjadi aspek utama yang
dievaluasi secara terus-menerus. Tahun
ini merupakan tahun yang paling dinamis
dengan berbagai gagasan perbaikan pemilu
karena berbagai produk hukum pemilu
dibahas oleh pembentuk Undang-Undang
(UU).
UU Pemilu telah berhasil disahkan
walaupun masih menyisakan beberapa
masalah hukum yang saat ini sedang
diadili di Mahkamah Konstitusi (MK)
melalui perkara pengujian UU. Pembentuk
UU juga tengah membahas Rancangan UU
(RUU) Pemilihan Kepala Daerah di mana
diusulkan gubernur dipilih oleh DPRD
provinsi. Gagasan lain yang mengemuka
adalah pelaksanaan pemilu secara
serentak.
Dari sisi pelaksanaan, masyarakat
saat ini memiliki empat momentum
pemilu, yaitu pemilu legislatif (DPR, DPD,
dan DPRD), pemilu presiden dan wakil
presiden, pemilu gubernur, serta pemilu
bupati/wali kota. Di beberapa daerah

pelaksanaan pemilu gubernur dan pemilu
bupati/ wali kota telah ada yang dilakukan
secara serentak karena akhir masa jabatan
hampir bersamaan. Pelaksanaan beberapa
pemilu pada waktu yang berbeda-beda
mendapatkan kritik setidaknya dari tiga
aspek.
Pertama, hal itu tidak sesuai
dengan tujuan konsolidasi demokrasi
karena menghasilkan kekuatan politik
yang terfragmentasi dan berpengaruh
pada stabilitas penyelenggaraan negara.
Kedua, pelaksanaan beberapa kali pemilu
membutuhkan biaya yang besar dan
dipandang sebagai pemborosan. Ketiga,
empat kali pemilu dalam lima tahun di
satu sisi sangat menyita energi pemerintah
dan di sisi lain mendatangkan kejenuhan
masyarakat sehingga partisipasi dalam
setiap pelaksanaan pemilu pun semakin
turun.
Lahirlah
gagasan
untuk
melaksanakan pemilu serentak yang
tampaknya
didukung
pemerintah
walaupun masih mendatangkan prokontra. Selain itu, persoalan yang masih
menggantung adalah pemilu mana saja

yang akan dilaksanakan serentak? Ada
beberapa alternatif pemilu serentak, yaitu
serentak untuk semua pemilu, serentak
berdasarkan klasifikasi pemilu nasional
dan lokal, serentak berdasarkan klasifikasi
pemilu legislatif dan eksekutif, atau yang
diubah adalah pelaksanaan pemilu kepala
daerah menjadi serentak.
Pemilu dalam Konstitusi
Rumusan ketentuan Pasal 22E
ayat (1) UUD 1945 menentukan asas
pelaksanaan pemilu adalah langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali. Ketentuan itu
tidak menentukan prinsip pelaksanaan
pemilu apakah serentak atau tidak, tetapi
menentukan harus dilakukan secara
berkala, yaitu lima tahun sekali. Adapun
ayat (2) menentukan tujuan pemilu, yaitu
untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD,
presiden, dan wakil presiden. Perumusan
tujuan dalam satu ayat tersebut tentu juga
tidak dapat dimaknai bahwa hal dimaksud
harus dilaksanakan secara bersamaan.
Kesimpulan berbeda akan diperoleh
jika kita melihat perdebatan yang terjadi
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saat pembahasan ketentuan mengenai
pemilu dalam proses perubahan UUD
1945. Untuk pelaksanaan pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD tidak terdapat
perdebatan berarti, yaitu dilaksanakan
secara serentak. Perdebatan terjadi terkait
dengan pelaksanaan pemilu presiden dan
wakil presiden serta pemilu kepala daerah.
Untuk pemilu presiden dan wakil
presiden, pendapat yang menguat adalah
dilaksanakan secara serentak dengan
pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Pendapat ini dikemukakan, baik dalam
pembahasan bab mengenai pemilu (Pasal
22E) maupun mengenai pemilu presiden
(Pasal 6 dan 6A). Setidaknya ada tiga
argumentasi yang mendukung pendapat
ini.
Pertama, dari sisi anggaran, akan
menghemat biaya pelaksanaan pemilu
sehingga tidak membebani rakyat. Kedua,
dengan pemilu serentak diharapkan
presiden yang terpilih adalah dari partai
pemenang pemilu dan rakyat dalam
memilih anggota DPR dan DPRD juga
mempertimbangkan calon presiden dan
wakil presiden yang diusung. Ketiga,
pemilu presiden dan wakil presiden secara
serentak dengan pemilu legislatif akan
memperkecil risiko dampak sosial dan
politik.
Kuatnya pendapat pelaksanaan
pemilu serentak juga tecermin dari adanya
usulan ayat khusus dalam Pasal 22E yang
menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan
secara serentak lima tahun sekali. Dalam
rancangan Pasal 22E kata “serentak” juga
sempat masuk sebagai salah satu asas
pemilu dalam ayat (1) bersama-sama asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil. Namun, akhirnya, kata “serentak”
dihapuskan dengan pertimbangan akan
diatur lebih lanjut dalam undang-undang
serta terkait dengan pelaksanaan pemilu
kepala daerah yang harus disesuaikan
dengan akhir masa jabatan kepala daerah
yang berbeda-beda.
Pertimbangan dan Kesiapan Pemilu
Serentak
Apabila rumusan Pasal 22E dimaknai
sebagai ketentuan konstitusi yang bersifat
terbuka terkait dengan pelaksanaan pemilu
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secara serentak, tentu tidak ada kendala
konstitusional jika terdapat perubahan
waktu pelaksanaan pemilu. Apalagi
jika melihat latar belakang pembahasan
perubahan UUD 1945. Lebih lanjut yang
harus ditentukan adalah pemilu mana yang

Apabila rumusan Pasal
22E dimaknai sebagai
ketentuan konstitusi yang
bersifat terbuka terkait
dengan pelaksanaan
pemilu secara serentak,
tentu tidak ada kendala
konstitusional jika
terdapat perubahan waktu
pelaksanaan pemilu.
Apalagi jika melihat latar
belakang pembahasan
perubahan UUD 1945.
Lebih lanjut yang harus
ditentukan adalah
pemilu mana yang tepat
dilaksanakan serentak
dan mana yang tepat
dilaksanakan tersendiri.

tepat dilaksanakan serentak dan mana yang
tepat dilaksanakan tersendiri.
Salah satu alternatif yang dapat
dipertimbangkan adalah pelaksanaan

pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta
presiden dan wakil presiden secara serentak
di satu waktu dan di waktu lain pemilu
serentak untuk kepala daerah, baik gubernur
maupun bupati/wali kota. Setidaknya
terdapat empat aspek dalam pertimbangan
alternatif tersebut. Pertama, dari aspek
konstitusi yang memang mengarah pada
pembagian tersebut. Kedua, konsolidasi
demokrasi politik nasional dapat tercapai
karena melahirkan konfigurasi politik
yang stabil antara eksekutif dan legislatif.
Ketiga, rakyat diberi kesempatan
untuk mempertimbangkan para calon
dengan memisahkan pelaksanaan pemilu
kepala daerah. Keempat, aspirasi dan
kepentingan lokal tidak akan dikaburkan
dengan aspirasi dan kepentingan nasional
atau sebaliknya. Perubahan pelaksanaan
pemilu tentu membutuhkan kesiapan, baik
dari sisi aturan maupun organisasi semua
pihak terkait.
Aturan yang perlu disiapkan
terkait dengan pemilu presiden dan
wakil presiden yang dilaksanakan secara
serentak dengan pemilu legislatif antara
lain adalah dasar penentuan partai politik
dan gabungan partai politik yang berhak
mengajukan pasangan calon presiden dan
wakil presiden. Untuk pelaksanaan pemilu
kepala daerah secara serentak, aturan yang
harus disiapkan dengan baik adalah masa
peralihan terkait dengan masa akhir jabatan
kepala daerah yang tidak bersamaan.
Dari sisi teknis, pemilu serentak
tentu lebih kompleks terutama untuk
pemilu kepala daerah. Oleh karena itu
penyelenggara pemilu dituntut untuk
mengembangkan kapasitas organisasi
karena
harus
melaksanakan
dan
mengendalikan lebih dari 500 pemilu
kepala daerah yang semula dilaksanakan
secara bertahap dalam waktu lima tahun.
Kesiapan juga harus dimiliki oleh
aparat penegak hukum dan pengadilan
yang berwenang menangani perkara
pidana pemilu. Demikian pula MK harus
siap memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara perselisihan pemilu kepala daerah
dalam waktu yang bersamaan.
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)

Catatan mk

Agustus 2012 KONSTITUSI

69

70

KONSTITUSI Agustus 2012

