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M

ajalah KONSTITUSI Edisi September 2012 menyajikan
sejumlah berita menarik dan informatif. ‘Laporan Utama’
menampilkan berita “Mahkamah Kabulkan Penyelidikan
Kepala Daerah Tanpa Izin Presiden” (26/9). Berita tersebut
menyebutkan izin tertulis dari presiden untuk melakukan
penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah dapat membuka kerahasiaan proses penyelidikan
itu sendiri. Dalam tahapan penyelidikan belum ada kepastian seseorang akan disidik
atau tidak disidik, belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, namun hanya
pengumpulan informasi. Dengan demikian terhadap proses penyelidikan, seseorang
tidak akan dikurangi dan dibatasi gerak dan aktivitasnya, kecuali jika dilakukan
penangkapan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diselidiki tetap dapat
memimpin pemerintahan daerah.
Izin tertulis dari presiden yang disyaratkan dalam proses penyelidikan kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU
Pemda, menurut Mahkamah akan menghambat proses penyelidikan, karena presiden diberi
waktu 60 hari untuk mengeluarkan persetujuan itu. Dalam tenggang waktu itu, kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang
melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti.
Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan.
Lainnya ada berita mengenai “Usia Pensiun Panitera MK 62 Tahun”. Usia
pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di lingkungan Mahkamah
Konstitusi adalah 62 tahun. Demikian dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Perkara No. 34/PUU-X/2012, yang dibacakan Selasa, (25/9) di Ruang Sidang
Pleno MK. Dalam putusannya, MK menyatakan, Pasal 7A ayat (1) UU No. 8/2011
tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU
MK) yang berbunyi, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan
jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah
Konstitusi” mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa “dengan
usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”.
Berikutnya, ada berita menarik dari DPD. Berita berjudl “Kewenangan DPD
Diujikan ke MK”. MK menerima berkas permohonan uji materi yang diajukan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) terhadap UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD (MD3) dan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (P3) pada Jumat (14/9) pagi di Ruang Aula MK. Dalam kesempatan itu,
Todung Mulya Lubis selaku Kuasa Pemohon yang didampingi Wakil Ketua DPD
Laode Ida dan I Wayan Sudirta Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)
DPD, menjelaskan latar belakang dilakukannya pengujian UU MD3 dan UU P3.
Demikian sekilas berita-berita yang akan ditampilkan dalam Majalah
KONSTITUSI Edisi September 2012. Selain juga menghadirkan berita-berita nonsidang, serta rubrik-rubrik tetap lainnya. Akhir kata, kami dari redaksi, mengucapkan
Selamat Membaca!

EDITORIAL

Amunisi Pemberantasan Korupsi

U

paya pemberantasan
korupsi di tanah
air kini mendapat
amunisi
baru.
Amunisi itu diperoleh lewat
putusan Mahkamah Konstitusi
atas perkara No. 73/PUUIX/2011,
yang
dibacakan
26 September lalu. Putusan
tersebut mengabulkan sebagian
permohonan
Feri
Amsari,
Teten Masduki, Zainal Arifin
Mochtar Husein, dan Indonesia
Corruption Watch. Para pemohon menyoal lima ayat dalam Pasal
36 UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda), yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Para pemohon mendalilkan, dengan berlakunya Pasal 36
tersebut, maka penyelidikan, penyidikan, dan penahanan terhadap
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah hanya dapat dilakukan
jika ada persetujuan tertulis dari Presiden. Pasal 36 tersebut,
menurut para pemohon, melanggar prinsip independent judiciary,
equality before the law, dan prinsip nondiskriminatif.
Mahkamah kemudian berpendapat, kepala daerah adalah
pejabat negara yang merupakan personifikasi dari negara. Sebagai
pejabat negara, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah
pimpinan administrastif tertinggi tingkat daerah yang menjalankan roda
pemerintahan di daerah. Sedangkan proses penyelidikan --mengutip
KUHAP-- dilakukan dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya
suatu tindak pidana dalam kasus tertentu, selain untuk mencari buktibukti awal untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana.
Dalam tahap penyelidikan, menurut Mahkamah, seseorang
belum tentu mengetahui bahwa dirinya sedang dalam proses
penyelidikan. Proses penyelidikan juga tidak memiliki tenggang
waktu, sehingga tidak diketahui kapan masa penyelidikan akan
berakhir. Karena hanya bersifat pengumpulan informasi, proses
penyelidikan tidak mengurangi dan membatasi gerak dan aktivitas
seseorang, kecuali jika ada penangkapan.
Karena itu, Mahkamah berpendapat, persetujuan tertulis
dari Presiden yang disyaratkan dalam proses penyelidikan
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur
dalam Pasal 36 ayat (1) UU Pemda, akan menghambat proses
penyelidikan. Sebab, Presiden diberi waktu 60 hari untuk
mengeluarkan persetujuan tersebut. Padahal, dalam rentang
waktu tersebut, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
diduga melakukan tindak pidana, bisa saja menghapus jejak tindak
kejahatan, atau menghilangkan alat bukti. Bahkan, penyelidikan
yang dirahasiakan pun dapat diketahui oleh yang bersangkutan.
Adapun dalam proses penyidikan, menurut KUHAP, yang
dilakukan adalah memeriksa tersangka, maupun saksi-saksi yang
terkait tanpa pembatasan ruang dan gerak yang bersangkutan,
kecuali dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan. Mahkamah
menggarisbawahi dua tindakan yang akan membatasi gerak
tersangka, yakni penangkapan dan penahanan.

Namun KUHAP menegaskan, penahanan dilakukan untuk
kepentingan penyidikan dengan syarat yang ditentukan dalam
Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Syarat tersebut yaitu apabila tersangka
atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan
bukti yang cukup; ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa
akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti,
maupun mengulangi tindak pidana.
Adapun penangkapan, menurut Mahkamah, dilakukan
hanya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Syaratnya,
dilakukan pada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dengan demikian,
menurut Mahkamah, tidak ada pembatasan gerak bagi tersangka
yang sedang disidik, kecuali apabila ia ditangkap atau ditahan.
Karena, dalam proses penahanan, seseorang ditempatkan dalam
tempat tertentu oleh penyidik. Konsekuensinya, kepala daerah
yang ditahan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas.
Mahkamah berpendapat, dalam proses penyelidikan dan
penyidikan, adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden
akan menghambat percepatan proses peradilan, dan secara tidak
langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. Persyaratan
itu juga menghambat proses hukum, yang seharusnya sesuai asas
yaitu bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Menurut
Mahkamah, persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan
penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
atau pejabat manapun tidak memiliki rasionalitas hukum yang
cukup, dan akan memperlakukan warga negara secara berbeda di
hadapan hukum.
Esensi persetujuan tertulis Presiden, menurut Mahkamah,
hanyalah agar Presiden sebagai pimpinan dari para kepala daerah
mengetahui bahwa pimpinan dari suatu daerah akan mengalami
proses hukum yang membatasi ruang geraknya, sehingga yang
bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan
baik, dan akan berakibat pada terjadinya kekosongan pimpinan
daerah.
Mahkamah menyatakan, yang memerlukan persetujuan
tertulis dari Presiden hanya tindakan penahanan. Namun demikian,
dalam rangka proses hukum yang lebih efektif dan efisien yang
menjamin kepastian hukum, maka Mahkamah memandang perlu
untuk memberi batas waktu persetujuan dari Presiden dalam
waktu yang lebih singkat.
Persetujuan tertulis Presiden untuk penyidikan yang
dilanjutkan dengan penahanan, juga tidak diperlukan untuk
kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana
kejahatan terhadap keamanan negara. Sebab, kejahatan tersebut
adalah kejahatan berat yang jika harus menunggu
persetujuan tertulis, akan berpotensi membahayakan nyawa
orang lain, atau berpotensi membahayakan keamanan negara.
Di bagian lain, Mahkamah menekankan perlunya batas waktu
untuk melapor kepada Presiden setelah tindakan penahanan
karena tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam
pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan
negara.***
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SUARA PEMBACA

Terima Kasih atas Putusan Mengenai UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Saya bersyukur dengan dikeluarkannya putusan MK
mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai ukuran rumah
tinggal. Maka ukuran rumah yang harus dipenuhi pemerintah
yang semula bertipe 36, berubah menjadi Tipe 21.
Bagi saya yang hanya buruh, dengan adanya aturan baru ini
mengharapkan pemerintah dapat memenuhi salah satu kebutuhan
pokok manusia ini, kebutuhan tempat tinggal. Meskipun Tipe 21
mungkin terlalu kecil bagi sebuah keluarga, seperti saya dengan
dua anak, namun kami merasa memiliki rumah lebih penting
dibandingkan ukurannya. Apalagi karena rumah merupakan

salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia, selain pangan dan
sandang.
Rumah Tipe 21 tentunya tidak akan memberatkan Pemerintah
dalam membangunnya dan saya berharap pemerintah dapat
segera merealisasikannya dengan semakin banyak membangun
perumahan yang sesuai dengan UU tersebut dan terjangkau bagi
kami, para pegawai rendahan. Saya sangat berterima kasih sekali
kepada MK karena setidaknya mendorong pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.
Fadli – Bekasi

Kami Mengundang Anda
Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah
Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga
masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik “Opini”,
“Suara Pembaca ” dan “Pustaka”.
Rubrik “Opini”, m erupakan rubrik yang berisikan pendapatpendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian
Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal
6000 karakter.
Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan
komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah
Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.
Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan resensi
buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal
6000 karakter.
Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri,
alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi
Majalah Konstitusi:
Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id
4
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Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover
buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat
honorarium.

Konstitusi maya

www.iofc.org

Inisiatif Perubahan untuk Perdamaian

I
www.hrwg.org

Berkoalisi untuk Mempromosikan HAM

H

uman Rights Working Group (HRWG) adalah LSM
Koalisi Indonesia untuk Advokasi Hak Asasi Manusia
Internasional. Organisasi ini didirikan oleh mayoritas
LSM yang bekerja dalam isu-isu yang berbeda
namun sama-sama bertujuan melayani kebutuhan advokasi.
HRWG memiliki komitmen untuk ikut mendorong pemerintah
Indonesia dalam melaksanakan kewajiban internasional dan
konstitusionalnya untuk melindungi, memenuhi, menghormati
dan mempromosikan hak asasi manusia.
Visi HRWG adalah menjadi penyelenggara pemenuhan
kewajiban konstitusional dan internasional untuk mempromosikan,
memenuhi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
Sementara misinya adalah meningkatkan efektivitas advokasi
hak bekerja di Indonesia pada khususnya dan manusia di dunia
internasional pada umumnya dengan maksud agar mendorong
negara, utamanya Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan
kewajiban internasional dan konstitusional untuk mempromosikan,
memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.
Caranya, HRWG berupaya membangun kerjasama dengan
pekerja advokasi HAM dan mereka yang mendukungnya di
tingkat lokal, nasional dan internasional. Selain itu, organisasi
ini juga ingin membangun koordinasi antar pekerja advokasi hak
asasi manusia dalam rangka memaksimalkan dampak, terutama di
tingkat internasional. HRWG tidak lupa ikut berusaha meningkatkan
kapasitas peserta kelompok kerja dan pekerja HAM advokasi di tingkat
internasional. HRWG juga memikirkan pentingnya peningkatan
efektivitas kontrol pada pemenuhan negara dari kewajibannya untuk
menegakkan dan memajukan HAM.
Prinsip dan nilai koalisi ini adalah menjunjung tinggi
hak asasi nilai-nilai kemanusiaan dalam semua dokumen PBB
tentang HAM, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
perjanjian dan konvensi. Sebagai koalisi, HRWG juga mengelola
organisasi dan program berdasarkan prinsip-prinsip yang berfokus
pada advokasi HAM untuk menentukan nasib sendiri dalam
damai, sesuai dengan poin 5 dari Deklarasi Wina 1993.
Sebagai sebuah kelompok kerja, HRWG melakukan advokasi
bekerja berdasarkan prinsip-prinsip keadilan internasional,
serta bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan global untuk
HAM. Keanggotaan HRWG bersifat terbuka sejauh misi dan
visi diakui. Jika ada kasus konflik internal antara peserta, HRWG
dapat memberhentikan para peserta yang terlibat untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan sampai kasus diselesaikan. Koalisi
kelompok kerja ini tidak menduplikasi setiap pekerjaan yang telah
dan / atau sedang dalam proses salah satu peserta kelompok.
Prinsip lain adalah mengenai nilai keadilan dan kesetaraan
gender. Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada peserta
dan masyarakat luas. Di Jakarta, anda dapat menghubungi
HRWG di Gedung Jiwasraya Building Lobby Lantai
Jl. R.P Soeroso No 41 Gondangdia, Menteng, atau via E-mail:
hrwg@hrwg.org.

nitiatives of Change (IofC) adalah sebuah gerakan global
mengenai keyakinan bahwa siapa pun dapat mengambil
inisiatif yang signifikan untuk membawa transformasi sosial
global, dengan memulai proses perubahan dalam kehidupan
mereka sendiri. IofC percaya bahwa ada kekuatan transenden
yang dapat membimbing dan mengaktifkan perubahan itu. Di luar
komitmen individu, visi bersama untuk perubahan dan kemauan
untuk bekerja sama untuk membuat dampak, adalah upaya IofC
selama ini yang terus digelindingkan di belahan dunia.
Misalnya, sebuah tujuan yang berani tentu saja membutuhkan
kemitraan kepercayaan. Karena itu, IofC merupakan komunitas
orang-orang dari berbagai macam latar belakang, ras, kepercayaan,
budaya, kebangsaan dan kemampuan, yang semuanya bertindak
dari gerakan batin belas kasih, dan transformasi.
IofC adalah gerakan internasional yang aktif di 60
negara dan resmi didirikan di 44 negara. Setiap badan nasional
independen sangat mungkin untuk dapat berafiliasi dengan
Initiatives of Change International. IofC International mewakili
karakter universalitas dan gerakan multi-iman. Gerakan ini
mengelola program transnasional, termasuk komunikasi global
IofC melalui pelatihan-pelatihan yang diadakannya di seluruh
dunia. Kantornya di Jenewa dan memfasilitasi hubungan dengan
PBB serta organisasi internasional lainnya.
Initiatives of Change (IofC) difokuskan di sekitar interaksi
masyarakat, baik sedikit atau banyak, di rumah, kelompok kecil atau
besar, pertemuan pribadi, pelatihan, dan konferensi lokal maupun
internasional. Selama lebih dari 70 tahun IofC telah membawa
orang-orang dari berbagai latar belakang untuk bekerja bersamasama. Semuanya, baik secara individu maupun tim bekerja demi
keadilan, penyembuhan, dan pembangunan manusia berdasarkan
perubahan pribadi yang dimulai dalam kehidupan mereka sendiri.
Saat ini, gerakan inisiatif perubahan sedang ditujukan
untuk menyembuhkan luka-luka sejarah yang mempertahankan
siklus balas dendam, di mana budaya dan peradaban bertemu.
Tujuan lainnya adalah menginisiasi perubahan dimensi moral dan
spiritual demokrasi untuk melawan kepentingan egois dan korupsi.
IofC juga membantu individu dan keluarga untuk melawan iklim
kesalahan dan keegoisan dengan budaya perawatan dan tanggung
jawab pribadi.
Penguatan motivasi perawatan dan komitmen moral dalam
kehidupan ekonomi dan pemikiran, dalam rangka menciptakan
lapangan kerja, ketidakseimbangan ekonomi dan lingkungan yang
benar, dan mengatasi akar penyebab kemiskinan, juga menjadi
fokus IofC. Semuanya untuk membangun harapan masyarakat
dalam menanggulangi penyebab diskriminasi rasial dan komunal.
Di samping, inisiasi perubahan tidak yang digerakkan IofC juga
tidak akan lupa terhadap pentingnya komitmen bersama untuk
bekerja demi rekonsiliasi, keadilan, dan perdamaian.
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OPINI

Menghilangkan Kolusi Birokrasi
(Analisis Putusan MK No: 73/PUU-IX/2011 dalam PUU No 32 Tahun 2004)

Oleh Wiwin Suwandi
Peneliti Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Universitas Hasanuddin, Makassar

S

atu lagi “kejutan” dari MK saat mengabulkan
(untuk sebagian), pengujian undangundang (PUU) No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda),
khususnya Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi “Tindakan
penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan
setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden
atas permintaan penyidik.” Putusan ini kemudian
diapresiasi secara positif, tidak saja dari pegiat anti
korupsi, namun juga dari penegak hukum itu sendiri.
Putusan itu telah secara terang dan jelas
menyebutkan pertimbangan yuridis MK memutus Pasal
36 ayat (1) UU Pemda itu inkonstitusional. Namun
diluar pertimbangan yang termuat dalam putusan
tersebut, tulisan ini akan menyinggung beberapa aspek
yang patut didiskusikan secara akademik.
Jika dilihat secara seksama, Pasal 36 ayat (1)
UU Pemda ini sangat kontradiktif dan menghambat
upaya pemberantasan korupsi. Kritik terhadap pasal
ini juga telah banyak disinggung pasca disahkannya
UU Pemda pada Oktober 2004 silam hingga sebelum
undang-undang ini dimohonkan uji materi di MK.
Kritik utamanya ditujukan pada beberapa aspek.
Pertama, independensi hukum yang dilanggar.
Dengan adanya kewenangan/kekuasaan presiden dalam
menerbitkan izin tertulis terkait pemeriksaan kepala
daerah, hukum ditempatkan dalam posisi sub ordinat
kekuasaan. Posisi hukum inferior, dibawah superioritas
politik dengan kekuasaan presiden. Padahal seyogyanya
hukum bekerja secara mandiri dan independen. Lepas
dari intervensi kekuasaan manapun.
Kedua, dari segi hukum acara, pasal ini
berpotensi
menghambat
proses
penyelidikan
dan penyidikan. Sebagaimana diketahui, tujuan
dilakukannya penyelidikan dalam hukum acara adalah
untuk mendapatkan bukti atau petunjuk awal adanya
dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Nah, kalau
dalam melakukan penyelidikan, penegak hukum
harus menunggu izin tertulis dari presiden, maka itu
akan menghambat pengumpulan barang bukti. Pelaku
tindak pidana dengan mudahnya menghilangkan
barang bukti pada saat ijin tertulis itu sedang dalam
proses penerbitan.
Ketiga, pasal ini melegitimasi kekuasaan
presiden yang terlampau besar, dan telah masuk ke

6

KONSTITUSI Agustus 2012

ranah hukum yang seyogyanya bisa mandiri. Karena
sekalipun ayat (2) Pasal 36 UU Pemda ini memberi
celah untuk “lepas” dari izin tertulis Presiden, tetap saja
Pasal ini membuka celah kolusi politik untuk masuk ke
ranah hukum. Frasa “... jika dalam waktu paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak dimohonkan, izin tertulis
tidak diberikan, maka penyelidikan dan penyidikan
dapat dilanjutkan”, masih membuka peluang intervensi
kekuasaan terhadap jalannya penegakan hukum. Enam
puluh hari adalah waktu yang cukup bagi pelaku tindak
pidana untuk menghilangkan barang bukti.
Keempat, dari legitimasi terhadap kekuasaan
itu, pasal ini membuka celah kriminalisasi jabatan
politik seorang presiden. Misal ketika kepala daerah
yang sedang diperiksa ternyata memiliki garis politik –
entah partai atau semacamnya – dengan Presiden, maka
patut di duga jika ijin tersebut tidak akan keluar sebelum
tenggang waktu 60 hari (ayat (2) UU No 32/2004),
maka Presiden bisa secara sengaja mengulur waktu
untuk memberi kesempatan kepada kepala daerah
yang bersangkutan menghilangkan barang bukti agar
tidak terjerat kasus pidana yang dilakukannya. Jika ini
terjadi, maka Presiden bisa dituduh melanggar hukum.
Sehingga pada akhirnya bermuara pada impeachment
yang mengakhiri kekuasaan seorang Presiden, seperti
termaktub dalam Pasak 7A UUD 1945.
Kelima, secara konstitusional, Pasal ini telah
merendahkan derajat konstitusi dengan menempatkan
kekuasaan diatas khitah negara hukum Indonesia. Pasal
1 ayat(3) UUD 1945 hasil perubahan menegaskan
bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat),
bukan negara kekuasaan (machstaat). Dengan
memasukan kewenangan presiden dalam mengeluarkan
ijin tertulis dalam pemeriksaan kepala daerah, berarti
telah menempatkan posisi hukum dibawah kekuasaan.
Ini bertentangan dengan prinsip independensi hukum.
Melahirkan Oligarki Baru
Sejak disahkannya UU Pemda pada Oktober
2004, banyak pengamat yang mengkhawatirkan
munculnya oligarki baru yang melahirkan koruptorkoruptor lokal. Desentralisasi kewenangan dari Pusat
ke daerah melalui UU Pemda – atau lazim disebut UU
Otoda – telah memberikan kewenangan yang begitu
besar kepada daerah. Beberapa dari kewenangan ini
seperti kewenangan dalam mengeluarkan izin investasi

dalam bentuk usaha pertambangan, perkebunan,
perikanan dan kelautan yang berhubungan dengan
penyediaan lahan pada akhirnya membuka peluang
penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah.
Ironisnya, transformasi sistem dari sentralisasi
dan desentralisasi ini tidak dibarengi dengan
reformasi paradigma. Reformasi paradigma yang
menitikberatkan pada terwujudnya pemerintahan
yang baik (good government) dan pemerintahan yang
bersih (clean governance). Reformasi paradigma yang
mampu menghindarkan dan mencegah kepala daerah
melakukan praktik korupsi. Dan reformasi paradigma
yang menekankan aspek spritual, bahwa jabatan
adalah amanah.
Pada beberapa aspek, mendorong kemandirian
ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing bukan
satu-satunya alasan dari kebijakan desentralisasi.
Secara politis, dalam pengamatan banyak pihak,
desentralisasi dipandang hanya sebagai alat untuk
meredam gejolak disintegrasi yang saat itu marak
dan mengancam eksistensi Indonesia sebagai
“negara kesatuan,” dan bangsa Indonesia sebagai
satu “kesatuan (unity).” Hingga kemudian diback-up
dengan UU Otonomi Khusus (Aceh dan Papua), dua
daerah yang mengalami gejolak disintegrasi hebat
yang hampir saja memecah belah kesatuan.
Alasan politis lainnya, adalah ketika
desentralisasi dianggap sebagai “hutang budi” kepada
daerah-daerah yang selama ini diperas kekayaannya
oleh pemerintah pusat, saat rezim Orba dengan politik
sentralistiknya. Sehingga hutang budi ini “dibayar”
oleh pemerintah pusat dengan menerapkan kebijakan
desentralisasi. Sebuah pandangan yang keliru. Kekeliruan
cara pandang ini kemudian dipakai oleh kepala daerah
dengan menyalahgunakan kewenangannya, salah
satunya dengan melakukan korupsi yang banyak terjadi
setelah UU Pemda disahkan.
Secara kritis kita bisa menuduh UU Pemda
telah secara “by design” sengaja melahirkan dan
menumbuhsuburkan korupsi di daerah. Karena faktanya,
gejala dan wabah korupsi tidak lagi terpolarisasi di satu
kutub saja, kekuasaan pemerintah pusat seperti waktu
Orba dulu. Namun juga sudah mewabah hingga ke
daerah sejak UU Pemda diberlakukan.
Lihat saja beberapa kasus korupsi yang
melibatkan kepala daerah. Data Indonesia Corruption

Watch (ICW) menyebutkan, bahwa pemerintah sejak
Oktober 2004 hingga 26 Agusutus 2011, Presiden
telah mengeluarkan 164 permohonan persetujuan
tertulis atau izin untuk melakukan pemeriksaan kepala
daerah dan/atau kepala daerah dalam perkara korupsi.
Dalam catatan ICW pada periode 2004-2010 terdapat
sedikitnya 36 perkara korupsi yang melibatkan kepala
daerah terhambat penuntasannya karena menunggu
persetujuan presiden (http://antikorupsi.org/new/).
Apalagi beberapa waktu lalu, Mendagri
Gamawan Fauzi pernah mengatakan bahwa dari 524
daerah terdapat 158 daerah yang kepala daerahnya
telah dikeluarkan izin pemeriksaannya, dan jumlah
itu berpotensi akan terus bertambah. Diantara kepala
daerah itu ada yang masih berstatus tersangka, terdakwa
dan bahkan ada yang sudah vonis alias terpidana. Jelas
hal ini telah menghambat jalannya pemerintahan di
daerah yang bersangkutan.
Kondisi ini seakan memperkuat tesis Olson
tentang “roving bandit” dan “stationary bandit”.
Mancur Olson, dalam salah satu karyanya Power
and Prosperity (2000), menggambarkan keanehan
penerapan demokrasi yang melanda negara-negara
pasca otoritarianisme seperti Indonesia dengan
mengemukakan teori stationary bandit dan roving bandit.
Dalam teori ini, Olson, seorang yang tidak mendukung
otoritarianisme maupun kediktatoran, menceritakan
bahwa pada masa otoriter dapat dikatakan hanya ada satu
orang bandit (bandit besar), dan bandit itu mampu bertahan
dalam kekuasaannya selama mungkin, dengan tidak
menghabisi kekayaan di wilayah itu. Tetapi pada masa
sang bandit besar hilang, bandit-bandit kecil memperoleh
kebebasaannya, mereka inilah yang mengambil alih apa
yang dilakukan oleh bandit besar, tetap pada tingkat dan
skala yang lebih kecil.
Tesis Olson tersebut sangat tepat ketika
dihubungkan dengan konteks Indonesia pasca UU
Pemda diberlakukan. Sebuah undang-undang yang
secara “by design” membuka celah korupsi hingga
ke daerah, dengan sejumlah kewenangan besar yang
diberikan kepada daerah tanpa dibarengi dengan
pengawasan efektif pemerintah pusat. Jadilah UU
Pemda sebagai pemicu munculnya dinasti politik dan
oligarki baru, atau “kerajaan-kerajaan kecil” di tingkat
daerah yang banyak diantaranya dijalankan dengan
sistem yang koruptif.
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Penyidikan Kepala Daerah
Tak Perlu Izin Presiden

Para kuasa Pemohon
dalam perkara
pengujian Pasal 36
UU Pemda, Rabu
(18/1/2012) di Ruang
Sidang Pleno MK

K

ini, penyelidikan dan penyidikan terhadap
kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah tak lagi perlu izin Presiden. Sebab,
telah dinyatakan inkonstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 73/PUUIX/2011. Mahkamah beralasan, persyaratan tersebut
dapat menghalangi atau bahkan menggagalkan
proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang
berlangsung.
“Permohonan persetujuan tertulis dari Presiden
untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah dapat membuka kerahasiaan
proses penyelidikan itu sendiri,” tegas Mahkamah. Oleh
karenannya, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan
tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Dalam putusan nya, Mahkamah menyatakan
dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.
“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
sebagian,” ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD pada Rabu, (26/9) di Ruang Sidang
Pleno MK saat membacakan amar putusan dengan
didampingi tujuh Hakim Konstitusi.
Judicial review tersebut dimohonkan oleh Feri
Amsari, Teten Masduki, Zainal Arifin Mochtar Husein,
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dan Indonesia Corruption Watch. Para pemohon
menyoal lima ayat dalam Pasal 36 UU No. 12 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Menurut mereka, rumusan dalam ketentuan tersebut
melanggar prinsip independent judiciary, equality
before the law, dan prinsip nondiskriminatif.
Setelah memeriksa permohonan Pemohon,
Mahkamah berpendapat, pada tahapan penyelidikan,
belum ada kepastian seseorang akan disidik atau
tidak disidik, serta belum dilakukan pencarian dan
pengumpulan bukti. Namun hanya pengumpulan
informasi. “Dengan demikian, terhadap proses
penyelidikan, seseorang tidak akan dikurangi dan
dibatasi gerak dan aktivitasnya, kecuali jika dilakukan
penangkapan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah yang diselidiki tetap dapat memimpin
pemerintahan daerah,” ungkap Mahkamah.
Bahkan, persetujuan tertulis dari Presiden yang
disyaratkan dalam proses penyelidikan sebagaimana
diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Pemda, lanjut
Mahkamah, akan menghambat proses penyelidikan.
Karena, Presiden diberi waktu 60 hari untuk
mengeluarkan persetujuan tersebut. Dalam tenggang
waktu itu, kepala daerah yang diduga melakukan tindak

pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan
jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti.
Selain itu, persyaratan tersebut juga akan
menghambat percepatan proses peradilan dan secara
tidak langsung mengintervensi sistem penegakan
hukum. Dalam hal ini, Mahkamah mendasarkan
kesimpulannnya pada pendapat tertulis dari Komisi
Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa
persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden telah
menghambat keseluruhan proses peradilan. Padahal,
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jelas menjamin sistem
peradilan di Indonesia harus bebas dari intervensi.
“Persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden
bagi penyelidikan dan penyidikan kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah juga menghambat
proses hukum, yang seharusnya sesuai asas yaitu
bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan,” tulis
Mahkamah dalam putusan setebal 81 halaman.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana kinerja
pemerintahan di daerah jika Proses penyelidikan dan
penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah tanpa persetujuan Presiden. Bukankah
nantinya akan mengganggu kinerja para kepala daerah
yang terseret perkara pidana tersebut.
Mahkamah pun sudah mempertimbangkan
dan menjawabnya. Menurut Mahkamah, meskipun
mungkin mengganggu kinerja kepala daerah dalam
menjalankan pemerintahan daerah, namun hal itu tidak
menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankan
tugasnya. “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
yang diselidiki dan disidik masih dapat melaksanakan
tugas sehari-hari seperti biasa,” jelas Mahkamah.
Jadi, tidak ada pembatasan gerak bagi tersangka
yang sedang disidik, kecuali terhadapnya dilakukan
tindakan penangkapan ataupun penahanan. Bahkan,
dalam kondisi seperti itu, tidak ada kekosongan
jabatan yang perlu digantikan.
Menurut Mahkamah, persetujuan tertulis pada
tahap penyelidikan dan penyidikan pejabat manapun
tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan
akan memperlakukan warga negara secara berbeda di
hadapan hukum.
“Terhadap
adagium
yang
menyatakan
bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya
diperlakukan berbeda, dan terhadap sesuatu yang sama
harus diperlakukan sama, menurut Mahkamah, pejabat
negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
terkait jabatan negara yang diembannya memang
berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat
negara, namun pejabat negara juga merupakan
warga negara. Sebagai subjek hukum, terlepas dari
jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan
sama di hadapan hukum,” papar Mahkamah dalam
pertimbangan hukumnya.
Oleh karena itu, persetujuan tertulis dari
Presiden tidak boleh menjadi hambatan bagi proses

penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang
bersangkutan. Karena, esensi dari persetujuan
tertulis Presiden hanyalah agar Presiden sebagai
pimpinan dari para kepala daerah mengetahui bahwa
pimpinan dari suatu daerah akan mengalami proses
hukum yang membatasi ruang geraknya. Sehingga
yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas
pemerintahan dengan baik, dan akan berakibat pada
terjadinya kekosongan pimpinan daerah. Berdasarkan
hal itu, dalam pandangan Mahkamah, Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri segera dapat mengambil
langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Berlaku untuk Penahanan
Sementara itu, persyaratan izin Presiden
tersebut,
sedikit berbeda dalam konteks akan
dilakukan penahanan terhadap kepala daerah yang
sedang diselidiki ataupun disidik. Penahanan, menurut
Mahkamah, akan menghambat roda pemerintahan
daerah karena kepala daerah merupakan pimpinan
administratif tertinggi di daerah. “Tindakan penahanan
yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU Pemda
tetap memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden,”
ujar Mahkamah.
Terkait hal itu, kata Mahkamah, dalam rangka
proses hukum yang lebih efektif dan efisien yang
menjamin kepastian hukum maka Mahkamah
memandang perlu untuk memberi batas waktu
persetujuan dari Presiden dalam waktu yang lebih
singkat, yakni 30 hari saja, sejak diterimanya surat
permohonan.
Diakui maupun tidak, dalam kondisi ini, memang
diperlukan perlakuan khusus. Sebab, kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah sebagai pejabat negara
merupakan lambang dari kepemimpinan pemerintahan
yang memiliki pimpinan tertinggi pemerintahan yaitu
Presiden. Perlakuan khusus dilakukan hanya untuk
menjaga harkat dan martabat pejabat negara yang
bersangkutan, sehingga dibutuhkan sikap kehati-hatian
dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum
bagi para pejabat negara.
“Diperlukan adanya perlakuan yang menjaga
harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga
negara agar tidak diperlakukan secara sembrono dan
sewenang-wenang. Namun perlakuan demikian tidak
boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara
hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai
berakibat pada terhambatnya proses hukum,” jelas
Mahkamah.
Adapun terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (4)
UU Pemda yang mengecualikan syarat persetujuan
tertulis dari Presiden atas tindak pidana kejahatan
yang tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana
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Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Andalas Saldi Isra hadir sebagai Ahli dari Pemohon, Kamis (22/12/2011)

kejahatan terhadap keamanan negara, menurut
Mahkamah, pengecualian demikian masih diperlukan
terhadap penyidikan yang dilanjutkan dengan
penahanan. Karena, kejahatan tertangkap tangan adalah
kejahatan yang telah terang benderang dan didukung
oleh bukti yang cukup, sehingga proses penyidikan
dapat segera dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
Jika harus menungggu persetujuan tertulis Presiden,
dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang
bukti dan jejak kejahatan yang dilakukannya. “Akan
berpotensi membahayakan nyawa orang lain, atau
berpotensi membahayakan keamanan negara,” tegas
Mahkamah
“Pro Koruptor”
Dalam sidang perkara pengujian UU Pemda ini,
Pemohon telah menghadirkan dua ahli dan seorang
saksi. Mereka adalah Guru Besar Ilmu Hukum
Universitas Andalas Saldi Isra dan Wakil Ketua
Eksternal Bidang Hubungan Luar Negeri Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia Nur Kholis, serta sebagai
saksi, Chandra M. Hamzah, salah satu (mantan)
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam keterangan ahlinya, pada intinya Saldi
Isra berpandangan bahwa Pasal 36 UU Pemda telah
mengkhianati semangat pemberantasan korupsi
yang sedang diperjuangakan oleh bangsa ini. Ia
berpendapat, perbedaan pasal tersebut dengan UU
KPK menciptakan inkonsistensi dalam penegakan
hukum. “No more izin presiden,” ujarnya.
“Sekiranya diletakkan dalam desain besar
pemberantasan tindak pidana korupsi, kehadiran Pasal
36 UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dapat dikatakan
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semakin jauh dari kesepakatan bahwa korupsi adalah
kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Paling
tidak, ketentuan Pasal 36 UU 32/2004 juncto UU
12/2008 menjauh dari semangat UU 30/2002 yang
membuang izin dalam proses pemeriksaan perkara
tindak pidana korupsi,” sambung Saldi.
Tak mau tanpa dasar, Saldi pun melandasi
simpulannya tersebut pada hasil kajian Kejaksaan.
Dalam kajian ini, dinyatakan bahwa prosedur izin
dalam melakukan pemeriksaan pejabat negara
merupakan salah satu hambatan dalam proses
penegakan hukum. Terdapat beberapa pokok alasan,
yakni: Pertama, proses penyidikan menjadi terhambat
karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan. Bahkan,
seringkali izin yang diminta tidak pernah ada jawaban
apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan
perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung
penyelesaiannya.
Kedua, terhambatnya proses pemeriksaan bagi
pejabat negara, memengaruhi proses penyidikan
terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang
melibatkan pejabat negara, sehingga penyidikannya
menjadi lamban dan terkesan macet. Ketiga, dengan
rentang waktu yang cukup lama sampai keluamya
izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup
udara segar, sehingga dikhawatirkan: melarikan diri;
menghilangkan/merusak barang bukti; mengganti atau
mengubah alat bukti surat; dapat mengulangi tindak
pidana korupsi; dapat memengaruhi para saksi; dan
memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada
orang lain.
Sedangkan Nur Kholis berpendapat, Pasal 36
UU Pemda telah memberikan hak istimewa kepada

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
diduga melakukan tindak pidana, terutama korupsi,
dalam bentuk kewajiban menunggu izin dari Presiden.
Dan hal ini, menurut dia, tidak sejalan dengan prinsip
equality before the law sebagaimana diatur dalam
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.
“Bahwa pemberian hak istimewa tersebut juga
tidak sejalan dengan tujuan dasar teori equality before
the law karena kepala daerah adalah orang-orang
yang memiliki kekuatan dan oleh karenanya bertugas
melindungi orang-orang yang lemah, sehingga orangorang yang kuat ini tidak membutuhkan perlakuan
khusus lagi di depan hukum,” tutur Nur Kholis
memberikan alasan.
Ia juga berpendapat, perlakuan yang berbeda
atau diskriminasi antara warga negara, dengan kepala
daerah, ketika menghadapi proses hukum tidak sejalan
dengan prinsip nondiskriminatif, sebagaimana diatur
dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 7
Deklarasi HAM, PBB, Pasal 2 ayat (1), Pasal 26 ICCPR
yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia
melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Kovenan Hak Sipil dan Politik yang mengakui hak
setiap orang atas persamaan di depan hukum.
Praduga Tidak Bersalah
Bantahan pun sebelumnya datang dari Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk
undang-undang tersebut. Dalam tanggapannya,
Pemerintah mengungkapkan bahwa adanya syarat
persetujuan Presiden itu adalah merupakan bagian dari
pelaksanaan asas praduga tak bersalah dan persamaan
di muka hukum dalam rangka menjaga kewibawaan
hukum. “Prosedur administrasi tersebut hanya untuk
meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana terhadap
kepala daerah telah memiliki bukti yuridis yang kuat,”
tulis Pemerintah dalam tanggapannya.
Hal itu, menurut Pemerintah, juga tidak berarti
menghalangi penegakan hukum terhadap kepala
dan wakil kepala daerah. Karena, apabila dalam
kurun waktu 60 hari, persetujuan tertulis tidak
diberikan, maka proses penyelidikan dan penyidikan
dapat dilaksanakan tanpa ada persetujuan tertulis dari
Presiden. Sehingga aparat penegak hukum, khususnya
Kepolisian dan Kejaksaan, tidak salah dalam melakukan
penyelidikan dan penyidikan. “Hal ini mengingat tugas
dan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan,
baik di daerah maupun di pusat.”
Selain itu, menurut Pemerintah, ketentuan
Pasal 32 ayat (2) merupakan jalan keluar atau law
exit dari ketentuan Pasal 36 ayat (1), karena apabila
dalam kurun waktu 60 hari persetujuan tertulis
tidak diberikan maka proses penyelidikan dan
penyidikan dapat dilaksanakan tanpa ada persetujuan
Presiden. Sehingga, ketentuan ini telah memberikan
kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam
melaksanakan tugasnya.

Apalagi Pemerintah beranggapan, sebagai pejabat
yang pola rekruitmennya melalui Pemilu, kepala daerah
tentu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
sangat tergantung kepada kepercayaan dan nama baik
di mata masyarakat. Karenannya, jika adanya suatu
dugaan tindak pidana terhadap mereka, meskipun
belum tentu kebenarannya, dapat menimbulkan dampak
negatif bagi jalannya roda pemerintahan.
“Baik secara langsung maupun tidak langsung
dapat berakibat pada kredibilitas dalam memimpin
jalannya roda pemerintahan di daerah,” ungkap
Pemerintah. “Justru merupakan ketidakadilan apabila
penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap
kepala dan/atau wakil kepala daerah dilakukan tanpa
melalui persetujuan dari Presiden. Dan hanya berdasarkan
dugaan atau persangkaan. Hal ini mengingat tugas pokok
kewenangan, dan kewajiban, serta tanggung jawab kepala
daerah dan wakil kepala daerah, memang nyata-nyata
tidak sama dengan warga negara lainnya.”
Akhirnya,
Pemerintah
berkesimpulan,
persetujuan tertulis dari Presiden tersebut telah sesuai
dengan ketentuan dalam UUD 1945. Mengingat
Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan
yang tentunya tidak terlepas dari peran serta para
kepala daerah dan wakil kepala daerah selaku pelaksana
pemerintahan di daerah. Sehingga segala tindakan
hukum terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah
harus sepengetahuan dan izin dari Presiden.
Senada dengan Pemerintah, DPR menyatakan,
Pasal 36 UU Pemda sama sekali tidak menyebabkan
kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat atau
kebal terhadap tindakan penyelidikan atau penyidikan
yang dilakukan oleh para penegak hukum.
Bahwa perbedaan pengaturan dalam prosedur
tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan
oleh penegak hukum terhadap warga negara yang tidak
menjabat sebagai pejabat publik dengan warga negara
yang menjabat sebagai pejabat publik adalah suatu hal
yang dapat diterima legal ratio-nya.
Menurut DPR, Kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah mempunyai beban tugas yang tidak
dimiliki oleh warga negara lainnya yaitu sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah, yang didalam
amanat UU Pemda untuk kepentingan publik.
Perijinan untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan sebagaimana diuji oleh Pemohon, kata
DPR, tidak dimaksudkan untuk menghambat proses
penegakan hukum (due process of law). Akan tetapi,
dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi kepala
daerah kapan dimulainya penyelidikan dan penyidikan.
Hal ini terkait latar belakang prosedur ijin sebelum
memeriksa pejabat negara yaitu untuk melindungi
harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan
lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati,
cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang.
Pejabat negara dan lembaga negara merupakan
personifikasi dari sebuah negara. (Dodi)
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PUU MK

Usia Pensiun Panitera MK 62 Tahun
Zainal Arifin Hoesein (mantan Panitera MK) dan
Andi M. Asrun selaku Pemohon dalam pengujian
UU MK, terlihat menghadiri sidang putusan No. 34/
PUU-X/2012, Selasa (25/9). Dalam putusannya,
MK mengabulkan permohonan Pemohon yang
menyatakan usia pensiun Panitera, Panitera Muda,
dan Panitera Pengganti di MK adalah 62 tahun.

Humas MK/Ganie

U

sia pensiun bagi Panitera,
Panitera Muda, dan Panitera
Pengganti
di
lingkungan
Mahkamah Konstitusi adalah
62 tahun. Demikian dinyatakan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Perkara No. 34/PUU-X/2012, yang di
bacakan Selasa, (25/9) di Ruang Sidang
Pleno MK.
“Mengabulkan permohonan para
Pemohon seluruhnya,” ujar Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD yang menjadi Ketua Pleno Hakim
Konstitusi dalam pembacaan putusan
tersebut.
Dalam putusannya, Mahkamah
menyatakan, Pasal 7A ayat (1) UU No. 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK) yang berbunyi,
“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 merupakan jabatan
fungsional yang menjalankan tugas
teknis administratif peradilan Mahkamah
Konstitusi” mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang disertai frasa
“dengan usia pensiun 62 tahun bagi
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera
Pengganti”.
Mahkamah mengungkapkan, Pasal
7A ayat (1) UU MK tidak menentukan
secara spesifik mengenai batas usia pensiun
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera
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Pengganti, yang ada dilingkungan MK,
sebagaimana halnya dalam undang-undang
pelaku kekuasaan kehakiman lainnya.
Padahal, di dalam Pasal 24C Ayat (6) UUD
1945 dinyatakan,   “Pengangkatan dan
pemberhentian hakim konstitusi, hukum
acara serta ketentuan lainnya tentang
Mahkamah Konstitusi diatur dengan
undang-undang”.
“Bahwa
ketiadaan
penetapan
usia pensiun bagi Panitera, Panitera
Muda, dan Panitera Pengganti pada
Mahkamah Konstitusi dalam UU No.
8/2011 merupakan perlakuan yang tidak
mempersamakan kedudukan orang atau
pejabat di depan hukum dan pemerintahan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27
Ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum yang adil
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945,” tegas Mahkamah
dalam putusan setebal 45 halaman.
Menurut Mahkamah, persyaratan
usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan
pada Mahkamah Konstitusi harus
disesuaikan dengan batas usia pensiun
pejabat kepaniteraan di lingkungan
peradilan umum, peradilan agama, dan
peradilan tata usaha negara.
“Menimbang bahwa berdasar per
timbangan rasional seharusnya batas usia
pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi
sama dengan batas usia pensiun Panitera

Mahkamah Agung. Namun oleh karena
pada saat ini Undang-Undang menentukan
bahwa Panitera Mahkamah Agung
berasal dari hakim tinggi yang batas usia
pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan
sendirinya batas usia pensiun Panitera
Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai
dengan batas usianya sebagai hakim
tinggi,” demikian ungkap Mahkamah.
Oleh sebab itu, untuk menentukan
batas usia Panitera pada Mahkamah
Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan
batas usia pensiun yang adil bagi Panitera
Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun
sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera
yang tidak berkarier sebagai hakim.
Ke depan, pembentuk undang-undang
perlu menetapkan persyaratan yang
sama bagi calon Panitera di Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi,” papar
Mahkamah.
Mahkamah
pun
menegaskan,
walaupun permohonan tersebut terbukti
dan beralasan menurut hukum, namun
sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU
MK, putusan ini berlaku sejak selesai
diucapkan. Di samping itu, terkait legal
standing, Mahkamah berpendapat para
Pemohon memiliki kedudukan hukum,
kecuali Pemohon I. Para Pemohon dalam
perkara ini secara berurutan adalah Andi
M. Asrun, M. Jodi Santoso, Nurul Anifah,
dan Zainal Arifin Hoesein. (Dodi/mh)

PUU MK

Syarat Hakim Konstitusi Harus
Berijazah Magister Inkonstitusional

Humas MK/Ganie

Pemohon bersuka cita dengan berjabat tangan saat Mahkamah mengabulkan sebagian permohonannya,
Kamis (13/9) di Ruang Sidang Pleno. Dalam perkara Nomor 68/PUU-IX/2011, Mahkamah menyatakan syarat
hakim konstitusi harus memiliki ijazah magister tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan syarat hakim
konstitusi harus memiliki ijazah
magister tidak lagi memiliki
kekuatan hukum mengikat. Amar putusan
dengan Nomor 68/PUU-IX/2011 ini
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD dengan didampingi oleh tujuh hakim
konstitusi pada Kamis (13/9) di Ruang
Sidang Pleno MK.
“Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian. Pasal 15 ayat
(2) huruf b sepanjang frasa “dan magister”
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pasal 15 ayat (2) huruf b
sepanjang frasa “dan magister” UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Menolak permohonan
para Pemohon untuk selain dan
selebihnya,” ucap Mahfud dalam sidang
yang juga dihadiri oleh Pemohon.
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar, Mahkamah menimbang bahwa
syarat yang ditetapkan dalam Pasal 15
ayat (2) huruf b UU No. 8/2011, yaitu
“berijazah doktor dan magister dengan

dasar sarjana yang berlatar belakang
pendidikan tinggi hukum” merupakan
syarat untuk menjadi hakim konstitusi yang
dielaborasi dari ketentuan konstitusional
frasa “yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan”.
Sedangkan dalam Pasal 24C Ayat (5)
UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan,
“Hakim
konstitusi
harus
memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, negarawan yang menguasai
konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak
merangkap sebagai pejabat negara”. Akil
melanjutkan yang menjadi pertanyaan
konstitusionalitasnya adalah apakah
penetapan syarat untuk menjadi hakim
konstitusi yang demikian itu berpotensi atau
bahkan terbukti melanggar penerapan hak
asasi manusia dalam Pasal 28C Ayat (2) dan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
“Menurut Mahkamah, syarat yang
ditetapkan oleh pembentuk UndangUndang berkaitan dengan jenjang
pendidikan yang pernah ditempuh oleh
calon hakim konstitusi sebagai syarat
untuk menduduki jabatan publik (public
office) merupakan cara yang diambil
oleh pembentuk Undang-Undang untuk
melihat kemampuan seorang calon dengan
standar yang dapat diukur (feasible).
Ukuran jenjang pendidikan yang pernah
ditempuh oleh calon hakim konstitusi
yang ditetapkan oleh pembentuk UndangUndang merupakan syarat yang bebas

dari kepentingan, objektif dan tidak
diskriminatif,” jelas Akil.
Selain itu, lanjut Akil, masalah
persyaratan jenjang pendidikan yang
pernah ditempuh oleh seorang calon
Hakim Konstitusi berkaitan dengan
pengelompokan jenjang pendidikan tinggi
di Indonesia dengan pendekatan tingkat
pendidikan tinggi, dikelompokkan dalam
tiga tingkat, yaitu strata satu (S-1/Sarjana),
strata dua (S-2/Magister), strata tiga (S-3/
Doktor). Dengan adanya pendekatan
program dikenal dengan dua program,
yaitu Program Sarjana dan Program Pasca
Sarjana. Program Pasca Sarjana dibagi
menjadi Program Magister dan Program
Doktoral. Program Magister dianggap
sebagai pintu masuk untuk menempuh
jenjang kualifikasi yang lebih tinggi
dengan pengetahuan yang lebih khusus
(spesialisasi) yaitu Doktor.
“Faktanya ada beberapa program
pascasarjana yang langsung menerima
program pendidikan doktor tanpa melalui
program magister. Selain itu, sampai
sekarang masih banyak lulusan program
doktor di masa lalu yang tidak melalui
program magister. Berdasarkan faktafakta tersebut maka ketentuan adanya
persyaratan ‘berijazah magister’ akan
melanggar hak-hak konstitusional para
penyandang gelar doktor yang tidak
mempunyai ijazah magister,” paparnya.
Berdasarkan fakta hukum tersebut
di atas, lanjut Akil, untuk mengatasi
adanya permasalahan jenjang pendidikan
sebagai syarat menjadi hakim konstitusi
dan untuk memberikan kesempatan yang
sama bagi setiap warga negara Indonesia
yang berpendidikan tinggi hukum yang
ingin menjadi hakim konstitusi, menurut
Mahkamah frasa “dan magister” sebagai
syarat hakim konstitusi harus dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat karena berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945. Akil menambahkan
Mahkamah tidak sependapat dengan
para Pemohon bahwa salah satu syarat
untuk menjadi hakim konstitusi haruslah
berijazah doktor dan magister dalam ilmu
hukum. Menurut Mahkamah, yang lebih
rasional adalah penghapusan frasa “dan
magister” saja.
“Hal yang paling utama menurut
Mahkamah adalah seorang calon hakim
konstitusi haruslah sarjana (Strata-1)
yang berlatar belakang hukum dan
memiliki pengalaman dalam bidang
hukum sebagaimana disyaratkan dalam
Undang-Undang a quo," tandasnya. (Lulu
Anjarsari)
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PUU MA

MK Tolak Seluruh Permohonan
Kepala Dusun Klompang Agus Yahya
Sidang Perkara Pengujian UU Mahkamah Agung
(MA) di MK. Tampak para Pemohon dengan serius
membacakan dalil-dalil permohonan.

Humas MK/

P

ermohonan
yang
diajukan
oleh mantan Kepala Dusun
Klompang Agus Yahya ditolak
seluruhnya oleh Mahkamah
Konstitusi (MK). Amar putusan dengan
Nomor 28/PUU-X/2012 ini dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan
didampingi oleh tujuh hakim konstitusi
lainnya pada Rabu (19/9) di Ruang
Sidang Pleno MK. “Menyatakan menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
ucap Mahfud.
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar
Usman, MK pernah memutus pengujian
terhadap pasal tersebut, yakni Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUUV/2007, bertanggal 14 Januari 2008 dengan
amar Putusan “Menyatakan permohonan
Pemohon ditolak”.
Dengan demikian, Pemohon hanya
dapat mengajukan pengujian terhadap
pasal tersebut sepanjang materi UUD 1945
yang dijadikan dasar pengujian berbeda
dengan Putusan Mahkamah sebelumnya,
atau dengan alasan syarat konstitusional
yang berbeda. Oleh karena itu, untuk dalil
permohonan Pemohon yang memohon
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pengujian konstitusionalitas Pasal 45A
ayat (2) huruf c UU MA terhadap Pasal
1, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1),
dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, maka
pertimbangan dan pendapat Mahkamah
pada Putusan Nomor 23/PUUV/2007
tanggal 14 Januari 2008 tersebut secara
mutatis mutandis berlaku pada putusan
ini.
“Kemudian mengenai pengujian
norma a quo terhadap Pasal 28I Ayat (4)
UUD 1945 dan Pasal 34 Ayat (3) UUD
1945, menurut Mahkamah substansi
Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 mengatur
mengenai kewajiban pemerintah untuk
perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan hak asasi manusia, dan Pasal
34 Ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai
kewajiban pemerintah untuk penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak. Menurut
Mahkamah, negara telah menjalankan
kewajibannya memberikan perlakuan yang
adil dan memenuhi hak-hak konstitusional
warga negara berdasarkan ketentuan pasal
tersebut. Berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum di atas, maka dalil
Pemohon mengenai inkonstitusionalitas

Pasal 45A ayat (2) huruf c UU MA tidak
beralasan menurut hukum,” papar Anwar.
Anwar melanjutkan, Pasal 30 ayat
(2) UU No. 16/2004 pada pokoknya
memberikan
kewenangan
kepada
kejaksaan untuk mewakili negara atau
pemerintah dalam bidang perdata dan
tata usaha negara. Oleh karena itu,
lanjut Anwar, ketentuan norma tersebut
yang memberikan kewenangan kepada
jaksa untuk menjadi kuasa negara atau
pemerintah dalam perkara perdata atau
tata usaha negara sangat berkaitan
dengan posisi lembaga kejaksaan yang
berada di bawah kekuasaan eksekutif,
sehingga wajar apabila lembaga kejaksaan
menjalankan fungsi penegakan hukum dan
sekaligus membela kepentingan negara
atau pemerintah di pengadilan untuk
perkara perdata dan tata usaha negara.
Adanya konflik kepentingan yang menurut
Pemohon telah menimbulkan perlakuan
diskriminatif dan ketidakpastian hukum
merupakan persoalan implementasi norma,
yaitu terkait dengan profesionalisme
jaksa dan merupakan ranah pengendalian
dan pengawasan internal di lembaga
kejaksaan.
“Persoalan profesionalisme jaksa
dalam melaksanakan tugasnya tersebut
telah diatur dalam Kode Etik Jaksa
serta merupakan tugas dan wewenang
Komisi Kode Etik Jaksa dan Komisi
Kejaksaan untuk melakukan pengawasan
dan pengendalian internal terhadap
profesionalisme
jaksa.
Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan hukum di
atas, maka dalil Pemohon mengenai
inkonstitusionalitas Pasal 30 ayat (2) UU
No. 16/2004 tidak beralasan menurut
hukum,” urai Anwar. (Lulu Anjarsari/mh)

PUU KUHAP I

Mantan Gubernur Gorontalo Perbaiki
Permohonan Pengujian KUHAP
Tim kuasa hukum dari Pemohon PUU KUHAP
pada sidang perbaikan permohonan, Selasa (4/9)
di Ruang Sidang MK.

dengan P-13 a, b, c, sah untuk menjadi
pertimbangan hakim,” tukas Fadlil.   

Humas MK/Annisa Lestari

S

idang lanjutan Perkara Nomor 76/
PUU-X/2012 yang dimohonkan
oleh Fadel Muhammad digelar
Selasa (4/9), dengan agenda
perbaikan permohonan. Sidang dipimpin
oleh Ketua Panel Hakim, Ahmad Fadlil
Sumadi yang didampingi Maria Farida
Indrati dan Anwar Usman. Lewat
kuasa hukum Pemohon Muchtar Luthfi
menyampaikan perubahan dan perbaikan
yang dilakukan oleh Pemohon. Perbaikan
antara lain terletak pada legal standing
atau kedudukan hukum Pemohon.
“Pemohon
memiliki
hak
konstitusional yang diatur
dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yaitu apabila
dinyatakan sebagai tersangka berhak
untuk mendapatkan perlakuan sesuai
dengan prinsip due process of law sebagai
konsekuensi dari dinyatakannya Negara
Republik Indonesia sebagai negara
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
1 Ayat (3) UUD 1945,” ujar Muchtar
membacakan legal standing Pemohon
usai diperbaiki sembari menyatakan

Pemohon yakin memiliki legal standing
untuk mengajukan Pengujian UU No. 8
Tahun 1981.
Muchtar
juga
menambahkan
bahwa Pemohon telah menambahkan
referensi mengenai
cara berhukum
berdasarkan KUHAP yang harus benarbenar disesuaikan dengan hak-hak asasi
dan konstitusional atas suatu bangsa
yang merdeka. “Dalam disertasinya
O.C Kaligis menegaskan bahwa KUHAP
telah
menerapkan,
menempatkan
tersangka atau terdakwa dalam posisi  his
entity and definite as human being yang
harus diberlakukan sesuai dengan nilai
luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan
hak asasi yang melekat pada diri
seseorang tersangka atau terdakwa tidak
boleh dikurangi,” tambah Muchtar.
Dalam kesempatan yang sama
Muchtar juga menyampaikan adanya
perbaikan pada petitum permohonan.
Selain itu, Pemohon juga mengajukan
bukti P1 sampai dengan P13 yang usai
diperiksa oleh panel hakim langsung
disahkan oleh Fadlil. “Bukti P-1 sampai

Sidang Pendahuluan
Seperti diketahui, pada sidang
pendahuluan, Selasa (14/8) melalui kuasa
hukumnya, Fadel Muhammad yang kini
berstatus tersangka perkara dana sisa lebih
penggunaan anggaran APBD Provinsi
Gorontalo 2001 sebesar 5,4 miliar rupiah
melakukan gugatan frasa “Pihak Ketiga
yang Berkepentingan” dalam Pasal 80
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Fadel menilai
pengertian frasa tersebut terlalu luas
sehingga dapat disalahartikan hingga
merugikan dirinya.
“Kami memohonkan uji materiil
Pasal 80 KUHAP dan menyatakan pasal
tersebut bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang pengertiannya Pihak Ketiga
yang Berkepentingan tidak dimaknai
termasuk pula Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) sebagai subjek hukum
yang memiliki hak gugat praperadilan,”
ucap Muchtar kala itu.
Muchtar menjelaskan kasus yang
melilit kliennya itu tidak cukup bukti,
sehingga penyidik menerbitkan surat
perintah penghentian penyidikan (SP3).
Namun, LSM Gorontalo Corruption Watch
(GCW) mengajukan gugatan praperadilan
atas penghentian penyidikan kasus dugaan
penyimpangan dana APBD Gorontalo
pada tahun 2001 silam. Gugatan tersebut
pun dikabulkan sehingga perkara dibuka
kembali dan Fadel Muhammad yang
merupakan mantan Gubernur Gorontalo
dan Menteri Kelautan resmi ditetapkan
sebagai tersangka dengan surat panggilan
tersangka dari Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Gorontalo. (Yusti Nurul Agustin/mh)
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PUU KUHAP II

DPR: MK Tak Berwenang Menilai
Putusan MA

Humas MK/ganie

Anggota DPR Sarifuddin Suding menilai keberatan H. Parlin Riduansyah ke MK bukan merupakan masalah
konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan norma. Demikian disampaikan Sarifuddin pada sidang
PUU KUHAP - dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli, Rabu (5/9).

A

nggota Komisi III DPR RI
Sarifuddin
Suding
menilai
keberatan yang dilayangkan
oleh H. Parlin Riduansyah
ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan
merupakan masalah konstitusionalitas
norma, melainkan masalah penerapan
norma. Dengan demikian menurut DPR
hal ini bukan kewenangan MK. Suding
juga menyatakan MK tidak berwenang
menilai putusan Mahkamah Agung (MA)
yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap.
“DPR
berpendapat
bahwa
Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
untuk memeriksa dan memutusnya,” kata
Sarifuddin Suding di hadapan pleno hakim
konstitusi Moh. Mahfud MD (ketua pleno),
Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi,
Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva
dan Anwar Usman, Rabu (5/9) siang di
Ruang Sidang Pleno MK. Sidang kali
ketiga untuk Perkara No. 69/PUU-X/2012
ihwal pengujian formil UU No. 8/1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
dan Pengujian Materiil KUHAP Pasal 197
ayat (1) huruf k dan ayat (2), beragendakan
mendengarkan keterangan Pemerintah,
DPR dan Saksi/Ahli.
Selanjutnya terkait eksekusi putusan
pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan
Negeri (Kejari) Banjarmasin terhadap
Parlin, berdasarkan Pasal 270 KUHAP
merupakan kewenangan jaksa selaku
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eksekutor putusan. “Dengan demikian,
tindakan jaksa tersebut bukanlah suatu
tindakan aparat penegak hukum yang
sewenang-wenang,” lanjut Suding.
Menurut DPR, suatu perkara pidana
yang telah melalui penyidikan, penuntutan,
disidangkan di pengadilan sampai adanya
putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, meskipun pada
tingkat Mahkamah Agung tidak memuat
ketentuan sebagaimana di atur dalam
Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, tidak
bertentangan dengan prinsip due process
of law.
Suding kemudian mengungkapkan
hasil notulensi rapat kerja
(Raker)
Komisi III dengan Kejaksaan Agung
pada 11 Juni tahun 2012 lalu. Sebagian
anggota Komisi III mempermasalahkan
adanya putusan-putusan MA yang tidak
mencantumkan ketentuan Pasal 197
ayat (1) huruf k KUHAP. “Penjelasan
Jaksa Agung ketika itu bahwa selama
ini memang didapati beberapa putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang tidak mencantumkan perintah
supaya terdakwa ditahan atau tetap
dalam tahanan sebagaimana diatur
dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. Karena tidak ada yang
mempermasalahkan tentang Pasal 197
ayat (1) itu maka pihak Kejaksaan
Agung tidak mengalami kesulitan untuk

melakukan eksekusi terhadap putusanputusan tersebut,” papar Suding.
Sementara
itu,
keterangan
Pemerintah yang disampaikan Mualimin
Abdi, Direktur Litigasi Peraturan
Perundang-undangan
Kemenkumham,
menyatakan norma yang terkandung di
dalam Pasal 1997 ayat (1) huruf k sudah
cukup jelas yaitu bahwa terhadap putusan
yang dimohonkan adalah dalam rangka
melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Senada dengan keterangan DPR, apa
yang terjadi pada diri Pemohon menurut
Pemerintah merupakan hal yang terkait
dengan masalah penerapan norma. ”Oleh
karena itu menurut hemat kami, hal
demikian tidak terkait dengan masalah
konstitusionalitas keberlakuan norma dari
undang-undang yang dimohonkan untuk
diuji tersebut,” kata Mualimin.
Pemerintah, lanjut Mualimin, dalam
keterangan yang disampaikan secara
tertulis mengutip pendapat dari seorang
hakim agung yang mengatakan bahwa
di dalam putusan MA seringkali tidak
mencantumkan ketentuan Pasal 1997
ayat (1) huruf k. “Namun demikian, tidak
berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat
dieksekusi,” tandas Mualimin.
Batal Substansial
Pada kesempatan ini, Pemohon
menghadirkan beberapa ahli yaitu: Yahya
Harahap, Muhammad Tahir Azhary,
Romli Atmasasmita, Edward Omar Sharif
Hiariej dan Mudzakkir. Yahya antara lain
memberikan pendapat terkait Putusan
Kasasi MA Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010
yang membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Banjarmasin. Atas pembatalan itu,
MA menjatuhkan pemidanaan kepada H.
Parlin Riduansyah. Akan tetapi, putusan
Kasasi itu tidak mencantumkan ketentuan
Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.
Menurut Yahya, putusan Kasasi
Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 tersebut
batal demi hukum sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Sifat
dan tingkat kebatalan putusan pemidanaan
yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat
(1) KUHAP adalah kebatalan demi hukum.
“Kualitas
kebatalannya
merupakan
kebatalan yang bersifat absolut, jadi
mutlak, atau disebut juga kebatalan
substansial,” kata Yahya
Kemudian, lanjut Yahya, putusan
Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor
157PK/Pid.Sus/2011 tanggal 16 September
2011 yang menolak permohonan PK
Parlin, sama sekali tidak merubah
kebatalan demi hukum Putusan Kasasi
Nomor 1444 K/Pid.Sus/2010 menjadi
putusan pemidanaan yang sah menurut
hukum. “Sebab Putusan PK Nomor 157
sama sekali tidak meluruskan dan tidak
mengoreksi kesalahan pelanggaran hukum
yang melekat pada Putusan Kasasi Nomor
1444/2010,” papar Yahya. (Nur Rosihin
Ana/mh)

PUU KUHAP III

Pemohon: Sidang Pengucapan
Putusan Terbuka untuk Umum
Harus Diumumkan

Pemohon Zainal Arifin menguraikan perbaikan permohonannya di hadapan Majelis Hakim
Konstitusi, Selasa (11/9).

M

ateri Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara
Pidana
(KUHAP)
kembali
disidangkan
di
Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (11/9)
siang. Sidang kali kedua untuk Perkara
No. 78/PUU-X/2012 pengujian Pasal
195, Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat
(2) KUHAP ini beragendakan perbaikan
permohonan.
Pemohon perkara ini, Zainal Arifin,
di hadapan panel hakim konstitusi Achmad
Sodiki (ketua panel), M. Akil Mochtar dan
Anwar Usman, menyampaikan poin-poin
perbaikan yang terdiri lima hal. Pertama,
Zainal menambahkan pasal yang diujikan,
yaitu Pasal 13 ayat (2) UU No. 48/2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan bahwa putusan pengadilan
hanya sah dan mempunyai kekuatan
hukum apabila diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum.
Kedua, Zainal menambahkan pasal
dalam UUD 1945 yang menjadi batu
uji, yaitu Pasal 28F UUD 1945. “Pasal
28F ini digunakan sebagai batu uji untuk
Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,”
kata Zainal Arifin yang juga berprofesi
sebagai advokat.
Ketiga, perbaikan kedudukan hukum
pemohon (legal standing) berdasarkan

Humas MK/ganie

nasihat hakim pada persidangan sebelumnya
(29/8). Memperkuat legal standing,
sebagai warga negara Zainal menyatakan
berhak mendapatkan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia. Salah satunya yaitu hak untuk
mengetahui putusan secara aktual dengan
menghadiri pembacaan putusan. Selama
ini, makna dari frasa “diucapkan di sidang
terbuka untuk umum” sebagaimana diatur
di dalam Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13
ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, tidak
memperdulikan apakah dalam pembacaan
putusan tersebut masyarakat umum
mengetahui jadwal pembacaan putusan,
sehingga bisa menghadiri pembacaan
putusan tersebut.
“Dalam setiap putusan selalu
terdapat irah-irah ‘diucapkan di sidang
terbuka untuk umum’, tetapi secara
riil putusan tersebut dibacakan dalam
sidang tertutup yang hanya dihadiri
oleh hakim dan didampingi panitera
karena masyarakat tidak mengetahui
jadwal pembacaan putusan. Bagaimana
mungkin masyarakat umum bisa
menghadiri pembacaan putusan jika
pengadilan khususnya dalam tingkat
banding, kasasi dan peninjauan kembali
tak pernah memberikan pengumuman
secara terbuka perihal jadwal pembacaan
putusan,” papar Zainal mendalilkan.

Peradilan Transparan
Persidangan yang dilakukan secara
terbuka untuk umum, terang Zainal,
merupakan bentuk tradisional dari
transparasi di lingkungan peradilan.
Prinsip persidangan terbuka telah menjadi
salah satu prinsip pokok dalam sistem
peradilan di dunia. “Keterbukaan ini
merupakan kunci lahirnya akuntabilitas
hakim dan pegawai pengadilan akan
lebih bersungguh-sungguh dan berhatihati dalam menjalankan tugasnya karena
publik bisa mengakses hasil kerjanya.
Dalam konteks putusan pengadilan,
prinsip keterbukaan ini akan mendorong
lahirnya putusan yang berkualitas dan
mencerminkan rasa keadilan,” papar
Zainal.
Oleh karena itu menurut Zainal,
supaya frasa “diucapkan di sidang terbuka
untuk umum” dalam Pasal 195 KUHAP
dan Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan
Kehakiman sesuai dengan Pasal 28D
Ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, maka
frasa tersebut harus dimaknai: “Sebelum
pembacaan putusan dalam sidang
terbuka untuk umum tersebut, pengadilan
berkewajiban untuk memberitahukan
secara terbuka kepada masyarakat umum
dan pihak-pihak yang berperkara.”
Pemberitahuan jadwal pembacaan putusan
dimaksudkan supaya masyarakat umum
yang ingin mengetahui putusan pengadilan
secara aktual dapat menghadiri pembacaan
putusan tersebut.
Kelima, Zainal kembali mem
perkuat legal standing. Zainal bermaksud
menitikberatkan makna “putusan batal demi
hukum” sebagai dasar untuk mengajukan
upaya hukum praperadilan terhadap Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
kasus Sistem Administrasi Badan Hukum
(Sisminbakum) yang akan diajukan
ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Sebagai seorang tax payer, Pemohon
mempunyai legal standing untuk
mengajukan praperadilan terhadap SP3
kasus-kasus korupsi karena pajak-pajak
yang telah dibayarkan oleh Pemohon
akan digunakan untuk menutupi kerugian
keuangan negara akibat tindak pidana
korupsi, di mana kasus tersebut sudah diSP3 oleh pihak Kejaksaan Agung,” jelas
Zainal.
Materi KUHAP yang diujikan yaitu
Pasal 195 KUHAP, “Semua putusan
pengadilan hanya sah, dan mempunyai
kekuatan hukum apabila diucapkan di
sidang terbuka untuk umum.” Pasal 197
ayat (2), “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.” Terakhir, Pasal
199 ayat (2, “Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan
ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.” (Nur
Rosihin Ana/mh)
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PUU PTPK

Pemohon: Sanksi Korupsi Tidak Memberi Efek Jera
Pemohon mendalilkan, sanksi-sanksi dalam
UU No. 20/2001 secara keseluruhan tidak
menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi.
Hal ini disampaikan Pemohon pada sidang
perbaikan pengujian UU PTPK, Jumat (21/9).

Humas MK/Fitri yuliana

P

emeriksaan pendahuluan Peng
ujian UU No. 20/2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (PTPK)- Perkara No.
83/PUU-X/2012 - digelar Mahkamah
Konstitusi (MK), Jumat (7/9) pagi.
Pemohon adalah Pungki Harmoko warga
Jakarta Pusat, yang menganggap UU
tersebut tidak selaras dengan cita-cita
dan tujuan berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), merugikan
secara khusus terhadap Pemohon dan
umumnya terhadap seluruh rakyat
Indonesia.
Pemohon berdalih, sanksi-sanksi
dalam UU No. 20/2001 secara keseluruhan
tidak menimbulkan efek jera bagi para
pelaku korupsi. “Tidak memberikan
rasa takut bagi oknum tertentu yang
telah memiliki niat mencuri uang rakyat,
sehingga menambah ketidakpercayaan
masyarakat kepada penegakan hukum di
Indonesia,” ungkap Pemohon.
Sanksi-sanksi dalam UU No.
20/2001 termaktub dalam sejumlah pasal,
antara lain Pasal 5 ayat (1), “Dipidana
dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan atau pidana denda paling sedikit
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah):
1. a. memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara
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dengan maksud supaya pegawai
negeri atau penyelenggara
tersebut berbuat atau tidak
berbuat sesuatu dalam jabatan
nya, yang bertentangan dengan
kewajibannya; atau
2.

b. memberi sesuatu kepada
pegawai
negeri
atau
penyelenggara negara karena
atau berhubungan dengan
sesuatu yang bertentangan
dengan kewajiban, dilakukan
atau tidak dilakukan dalam
jabatannya …”

Sedangkan Pasal 6 ayat (1), “Dipidana
dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) setiap orang …”
Pemohon menjelaskan, keberadaan
hukum harus mampu menjaga setiap warga
negara dan melindunginya agar secara
sadar mereka takut untuk melanggarnya.
Dengan demikian akan tercipta masyarakat
yang taat dan sadar hukum serta hidup
tenteram dan damai.
“Kaitannya dengan hukum tindak
pidana korupsi adalah kebalikannya.
Terbukti dengan dikenakannya hukuman
kurungan dan denda, angka pelanggaran
semakin meningkat setiap tahunnya.

Bahkan yang paling menyedihkan, bangsa
kita telah mendapat predikat sebagai
negara terkorup se-Asia Pasifik. Korupsi
telah menggurita dari kelas elit hingga
masyarakat kelas bawah,” ucap Pemohon.
“Ini berarti, hukum tindak pidana
korupsi yang telah dibuat tidak mampu
melindungi warga negaranya dan seluruh
tumpah darah Indonesia,” tambahnya.
Dikatakan Pemohon, berkenaan
dengan tujuan hukum untuk memajukan
kesejahteraan umum, hal ini bertolak
belakang. “Berapa banyak uang negara
yang dikorupsi oleh oknum-oknum yang
mementingkan kepentingan diri dan
golongannya. Uang yang seharusnya
dapat dipakai untuk menyejahterakan
rakyat banyak, malah masuk ke
rekening-rekening milik pribadi,” tegas
Pemohon.
Pemohon
menyarakan
agar
melakukan kaji ulang hukum Tipikor,
misalnya diberlakukan hukuman mati
bagi koruptor. Namun, bagi pelaku
korupsi yang melakukan pelanggaran
sebelum ditetapkan hukuman mati, dia
melapor sebelum masa tenggat habis dan
menyerahkan seluruh uang korupsinya,
maka ia dibebaskan dari hukuman mati.
“Berdasarkan apa telah saya jelaskan
di atas, dapat disimpulkan UU Tipikor
adalah cacat hukum karena tidak sesuai
dan selaras dengan tujuan berdirinya NKRI
yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 dan nilai-nilai Pancasila,” tandas
Pemohon. (Nano Tresna Arfana/mh)

PUU KPK

Para Penguji Aturan Penyidikan KPK
Perbaiki Permohonan
Suasana sidang pendahuluan MK dalam pengujian
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Kamis (30/8).

Humas MK/Yogi DJ

P

engujian Undang-Undang No.
30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, yang
diperkarakan oleh Habibu
rokhman, Muhamad Maulana Bungaran,
dan Munathasir Mustaman selaku
para Pemohon No. 80/PUU-X/2012,
dan M. Farhat Abbas selaku Pemohon
No. 81/PUU-X/2012, masing-masing
berprofesi sebagai advokat memperbaiki
permohonannya di Mahkamah Konstitusi,
Kamis (13/9).
Dalam sidang yang dipimpin Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati ini,
Pemohon Habiburokhman menguraikan
perbaikannya terkait dengan sistematika
aturan dalam menyusun permohonan
di MK. Menurutnya, Para Pemohon
sudah memperbaiki permohonannya
sesuai dengan arahan Majelis Hakim
Konstitusi.
“Sistematika permohonan
telah diubah dari kewenangan Mahkamah
sampai kedudukan hukum (legal standing)
dan kepentingan konstitusional Pemohon,”
urainya.
Kemudian dalam petitum No. 2,
Para Pemohon juga memperbaiki dan
mengubahnya, “Kami ubah menjadi

menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU No.
30/2002 sepanjang frase" Kepolisian atau
Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan
penyidikan’ bertentangan dengan Pasal 1
ayat (3) UUD 1945, dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai’wewenang kepolisian atau
kejaksaan untuk melakukan penyidikan
dalam perkara tersebut sebagaimana
diatur dalam UU selain UU ini
dihapuskan,” urai Habiburokhman.
Sementara perkara No. 81, Pemohon
diwakili kuasa hukumnya Rakhmat
Jaya juga memperbaiki permohonan.
Menurutnya, ada beberapa hal yang
telah diperbaiki oleh Pemohon dalam
permohonan tersebut, termasuk pasal-pasal
yang menyangkut kekuasaan kehakiman.
Selain itu, Pemohon juga memperbaiki
tata cara penulisan UU sesuai dengan
risalah sidang yang diterima.
Seperti diberitakan, baik Pemohon
No. 80 ataupun No. 81, telah mengajukan
pengujian UU No. 30/2002. Dimana
Pemohon No. 81, menguji 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.
Menurut salah satu Pemohon Farhat
Abbas, pasal-pasal yang diujikan 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 KPK) adalah
norma yang sangat diskriminatif karena
bertentangan dengan hak-hak Pemohon
untuk mendapatkan kepastian hukum,”
terang Windu Wijaya selaku kuasa hukum
Pemohon kala itu.
Walhasil, norma yang diskriminatif
tersebut, kata Pemohon, menyebabkan
penanganan kasus Simulator Surat Izin
Mengemudi (SIM) yang lagi bergulir di
dua instansi pemerintah yakni Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian
tersebut erkesan tumpang tindih. “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. (Shohibul Umam/mh)
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PUU Bantuan Hukum

Pemberlakuan UU Bantuan Hukum
Rugikan Advokat
Dominggus (kiri) selaku kuasa hukum Pemohon
terlihat menguraikan permohonan Pemohon
dihadapan majelis hakim konstitusi, Jumat (21/9),
di Ruang Sidang Panel MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

M

ahkamah Konstitusi dimohon
kan oleh Pemohon untuk
menyelidiki dan menilai
substansi, isi, atau materi
muatan pasal dan ayat yang terkandung
dalam Undang-Undang (UU) Bantuan
Hukum. Sebab, menurut para Pemohon
No. 88/PUU-X/2012 ini, pasal-pasal
yang termuat dalam UU Bantuan Hukum
tersebut sangat merugikan mereka dalam
menjalankan tugas dan dan profesi sebagai
advokat.
“Diberlakukan UU Bantuan Hukum
sangat merugikan para Pemohon dalam
menjalankan tugas dan profesinya sebagai
advokat,” urai Dominggus Maurits Luitnan
selaku salah satu Pemohon, yang hadir
dalam Sidang Pendahuluan pada Jumat
(21/9), di Ruang Sidang Panel MK.
Tak tanggung-tanggung, pasal-pasal
penting yang termuat dalam UU Bantuan
Hukum tersebut hampir seluruhnya
dimohonkan oleh Para Pemohon. Pasalpasal tersebut yaitu Pasal 1 ayat (1), ayat
(3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (3), dan Pasal 6 ayat (2) dan (3)
huruf a, huruf b, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1)
dan ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 9, Pasal
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10 huruf a dan huruf c, Pasal 11, Pasal 15
ayat (5), Pasal 22 UU No. 16 Tahun 2011.
Kemudian para Pemohon yang
terdiri atas Dominggus Maurits Luitnan,
Suhardi Somomoelyono, Abdurahman
Tardjo, TB. Mansyur Abubakar, Paulus
Pase, Metiawati, A. Yetty Lentari. Shinta
Marghiyana, masing-masing berprofesi
sebagai advokat, menyatakan bahwa
pasal-pasal tersebut bertentangan dengan
UUD 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1),
dan Ayat (2).
Menurut para Pemohon, ketentuan
rumusan “bantuan hukum” dan “pemberi
bantuan hukum” yang terdapat dalam Pasal
1 ayat (1) UU tersebut memang sudah
cukup jelas, namun ketentuan tersebut
menimbulkan multitafsir dan menimbulkan
berbagai macam interprestasi dalam
pelaksanaannya. “Hal ini menimbulkan
ketidakpastian hukum dengan melanggar
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,” terang
Dominggus.
Terlebih lagi, kata Para Pemohon,
jika memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat
(1) UU Bantuan Hukum, dan dihubungkan
dengan penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat
(9) UU Advokat, maka hal demikian

sangatlah berbeda. “Sehingga ketentuan
Pasal 1 ayat (1) UU Bantuan Hukum
menimbulkan ketidakpastian hukum, dan
sangat merugikan hak-hak konstitusional
Para Pemohon dalam menjalankan tugas
dan profesinya sebagai advokat,” terang
Pemohon.
Di sisi lain, ketentuan Pasal 1
ayat (5) UU Bantuan Hukum yang
berbunyi, “Standar Bantuan Hukum
adalah pedoman pelaksanaan pemberian
Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh
Menteri” kata Para Pemohon selaku
advokat, menimbulkan ketidakjelasan
dalam memberi jaminan dan perlindungan
hukum yang adil dengan keberadaan UU
Advokat.
Selanjutnya dalam pelaksanaan
dengan diberlakukan UU Bantuan
Hukum, menurut Para Pemohon, ternyata
dosen, mahasiswa hukum, maupun LSM
(lembaga swadaya masyarakat) diberikan
kewenangan untuk beracara di luar dan
di dalam pengadilan. “Hal demikian,
sangat merugikan hak-hak konstitusional
para Pemohon selaku advokat yang telah
memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk
UU Advokat,” tutur Dominggus.
Oleh karenanya dalam petitum
permohonnya, Para Pemohon me
mohonkan kepada Mahkamah untuk
menyatakan materi muatan pasalpasal tersebut bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1), dan Ayat (2) UUD
1945, dan menyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Dalam
kesempatan
tersebut
disampaikan juga nasihat-nasihat dari
Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin
oleh Anwar Usman, didampingi Hamdan
Zoelva dan Achmad Sodiki, masingmasing sebagai anggota. “Cara penulisan
pasal dan ayat itu diperhatikan, termasuk
penulisan sebuah undang-undang. Itu ada
kekeliruan,” terang Anwar saat memberi
nasihat kepada para Pemohon. (Shohibul
Umam/mh)

PUU Pemasyarakatan

Mau Maju Pemilukada, Mantan
Napi Minta Pengujian Dipercepat

Humas MK/Fitri Yuliana

Taufik Basari dan Andi Muhammad Asrun selaku Pemohon tampak sibuk mengamati perbaikan yang
disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi, pada Selasa (11/9) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

P

emohon uji materi UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan yaitu
Sudirman Hidayat dan H.
Samsul Hadi Siswoyo melalui kuasanya,
Andi Muhammad Asrun berharap kepada
Mahkamah Konstitusi (MK) agar segera
memvonis perkara yang diujikan. Sebab
keduanya akan maju pemilihan umum
kepala daerah (Pemilukada).
“Mudah-mudahan putusan tidak
terlalu lama karena ada kepentingan
praktis Para Pemohon ini mau maju dalam
Pilkada sekitar bulan Oktober,” kata Asrun
berharap. Hal ini disampaikan Asrun di
hadapan Panel Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar (ketua), Hamdan Zoelva, dan
Anwar Usman dalam persidangan di MK,
Selasa (11/9) siang.
Menanggapi permintaan tersebut,
M. Akil Mochtar menyatakan hal tersebut
merupakan harapan klise para Pemohon
yang berperkara di MK. “Semua Pemohon
punya harapan yang sama, perkaranya
minta dipercepat,” kata Akil.
Mengenai keinginan Para Pemohon
yang hendak maju dalam Pemilukada,
Akil menyarankan agar Para Pemohon
segera mendaftar ke KPU. Kemudian
mengenai kendala persyaratan bakal calon
kepala daerah/wakil kepala daerah, bisa
menyusul kemudian setelah ada putusan
MK. “Kalau soal daftar, daftar saja
dulu, kan enggak apa-apa,” lanjut Akil.

Sidang kali kedua untuk Perkara
No. 79/PUU-X/2012 ihwal Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 3
beserta penjelasannya) ini beragendakan
perbaikan permohonan. Pemohon melalui
kuasanya
menyampaikan
perbaikan
antara lain mengenai pengujian pasal dan
menambahkan pasal yang diuji.
“Sehingga permohonan pengujian
yang kami ajukan adalah permohonan
pengujian Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, Pasal 58 huruf
(f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah sebagian dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 12
huruf (g) dan Pasal 51 ayat (1) huruf (g)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap UUD 1945,” kata
Andi Muhammad Asrun menyampaikan
perbaikan permohonan.
Asrun mendalilkan pasal-pasal ter
sebut menimbulkan ketidakpastian hukum
sehingga bertentangan dengan konstitusi.
Asrun meminta MK menafsirkan Pasal 3 UU
Pemasyarakatan yang menyatakan, ”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.”
Tafsir MK yang dinginkan Asrun
terhadap ketentuan Pasal 3 yaitu bahwa
yang dimaksud anggota masyarakat
yang bebas dan bertanggung jawab yaitu
termasuk dalam hal untuk dipilih menjadi
kepala daerah dan wakil kepala daerah
dan atau hak untuk menjadi calon anggota
DPR, DPD, dan DPRD.
Bukan untuk Balas Dendam
Tujuan pemasyarakatan bukan
untuk balas dendam. Selama menjalani
pidana, narapidana dibina dan dididik agar
menjadi orang baik sehingga setelah selesai
menjalani pidana dapat berintegrasi secara
normal di tengah-tengah masyarakat dan
berguna bagi pembangunan bangsa dan
negara.
Hal tersebut disampaikan pakar
hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza
Mahendra saat menjadi Ahli Pemohon
pada Rabu (27/9) dalam sidang kali ketiga
untuk Perkara No. 79/PUU-X/2012.
Begitulah filosofi sistem pemasya
rakatan. Namun yang menimbulkan tanda
tanya adalah adanya persyaratan tidak
pernah dipidana dengan ancaman hukuman
serendah-rendahnya 5 tahun penjara
sebagaimana ketentuan dalam UU Pemda
dan UU Pileg. Bahkan dalam jabatan
kenegaraan juga tercantum persyaratan
tersebut. Hal ini tidak saja bertentangan
dengan filosofi pemasyarakatan, tapi juga
bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal
28 UUD 1945.
Selain itu, lanjut Yusril, seseorang
tidak dapat dihukum dengan UU.
Seseorang hanya dapat dihukum dengan
putusan pengadilan. Yusri menyontohkan
pengadilan terhadap Anwar Ibrahim,
mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia.
Anwar dimejahijaukan dengan tuduhan
melakukan sodomi.
Anwar divonis
penjara 6 tahun dan dicabut haknya untuk
berpolitik selama 7 tahun. Putusan tersebut
akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah
Agung Malaysia. Mantan Perdana Menteri
Thailand, Thaksin Shinawatra, juga
dijatuhi pidana dan dicabut haknya untuk
berpolitik selama 5 tahun.
“Jadi, putusan pengadilanlah yang
menghukum seseorang, bukan undangundang yang menghukum seseorang. Ini
sekarang undang-undang menghukum
seseorang tanpa ada sebuah proses
pengadilan. Kapan hakim menyatakan
orang ini tidak boleh menjadi kepala
daerah?” tanya Yusril. (Nur Rosihin Ana/
mh)
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PUU Piutang Negara

Piutang Badan Usaha Negara
Bukan Piutang Negara

Humas MK/Yogi DJ

PT Sarana Aspalindo Padang selaku pemohon dalam perkara Nomor 77/PUU-IX/2011, hadir dalam sidang
pendahuluan pada Kamis, 10/11/2011.

P

ermohonan mengenai Pengujian
Undang-Undang Nomor 49
Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara terhadap
UUD 1945 dikabulkan sebagian oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa
(25/9). Putusan dengan Nomor 77/PUUIX/2011 ini dibacakan oleh Ketua MK
Mahfud MD dengan didampingi delapan
hakim konstitusi.
“Mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian. Frasa ‘… atau
Badan-badan yang dimaksudkan dalam
Pasal 8 Peraturan ini’ dalam Pasal 4 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun
1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.. Frasa ‘ … /Badan-badan
Negara’ dalam Pasal 4 ayat (4) UU No.
49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Frasa ‘atau Badan-badan yang
baik secara langsung atau tidak langsung
dikuasai oleh negara’ dalam Pasal 8 UU
No. 49/1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Frasa ‘dan Badan-badan
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Negara’ dalam Pasal 12 ayat (1) UU No.
49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Menolak permohonan para
Pemohon untuk selain dan selebihnya,”
jelas Mahfud.
Dalam
pertimbangan
hukum,
Mahkamah
menjelaskan
berlakunya
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan
Negara (selanjutnya disebut UU No.
1/2004), pengertian piutang negara adalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
6 72 UU No. 1/2004 yang menyatakan,
“Piutang Negara adalah jumlah uang yang
wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/
atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau
akibat lainnya yang sah”. “Dengan
demikian, piutang negara hanyalah piutang
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah, sehingga tidak termasuk piutang
badan-badan usaha yang secara langsung
atau tidak langsung dikuasai oleh negara
termasuk dalam hal ini piutang Bank
BUMN,” jelas Mahkamah.
Menurut Mahkamah, piutang Bank
BUMN setelah berlakunya UU No. 1/2004,

UU BUMN serta UU PT adalah bukan lagi
piutang negara yang harus dilimpahkan
penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bankbank BUMN dapat diselesaikan sendiri
oleh manajemen masing-masing Bank
BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang
sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank
BUMN sebagai perseroan terbatas telah
dipisahkan kekayaannya dari kekayaan
negara yang dalam menjalankan segala
tindakan bisnisnya termasuk manajemen
dan pengurusan piutang masing-masing
Bank bersangkutan dilakukan oleh
manajemen Bank yang bersangkutan dan
tidak dilimpahkan kepada PUPN.
“Dengan
demikian
menurut
Mahkamah Pasal II ayat (1) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/
Daerah adalah tidak sejalan dengan
ketentuan UU No. 1/2004, UU BUMN, dan
UU PT,” urai Majelis Hakim Konstitusi.
Dalam penyelesaian piutang Bank
BUMN, masih terdapat dua aturan yang
berlaku yaitu UU No. 49/1960 dan UU
No. 1/2004 juncto UU BUMN dan UU PT
sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip konstitusi. Demikian
juga
dengan
adanya
ketentuan
penyerahan piutang Bank BUMN untuk
dilimpahkan dan diserahkan ke PUPN
telah menimbulkan perlakuan yang
berbeda antara debitur Bank BUMN dan
debitur Bank selain BUMN sehingga
bertentangan dengan prinsip konstitusi
yang terkandung dalam Pasal 28D Ayat
(1) UUD 1945.
Selain itu, lanjut Mahkamah,
berdasarkan prinsip bahwa undangundang yang terbaru mengesampingkan
undang-undang yang lama (lex posterior
derogat legi priori) dan peraturan yang
lebih tinggi mengesampingkan peraturan
yang lebih rendah (lex superior derogat
legi inferiori), maka UU No. 49/1960
sepanjang mengenai piutang badan-badan
usaha yang sudah diatur dalam UU No.
1/2004 dan Peraturan Pemerintah No.
14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah No.
36/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 14/2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah
sepanjang menunjuk pelaksanaan UU
No. 49/1960 adalah bertentangan dengan
prinsip-prinsip konstitusi dan prinsipprinsip hukum yang berlaku umum.
“Dengan demikian permohonan para
Pemohon sepanjang mengenai piutang
Negara yang berkaitan dengan piutang
badan-badan usaha yang baik secara
langsung atau tidak langsung dikuasai
oleh negara dalam UU No. 49/1960 adalah
beralasan menurut hukum untuk sebagian,”
tandas Majelis Hakim Konstitusi. (Lulu
Anjarsari/mh)

PUU Perimbangan Keuangan

MK Tolak Permohonan
Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu

Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-IX/2011- Pengujian UU Perimbangan Keuangan, didampingi kuasa
hukumnya, sedang mendengarkan secara saksama penjelasan Majelis Hakim.

B

esaran prosentase dalam Pasal
14 huruf e dan huruf f UU No.
33/2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan
Daerah tidaklah dimaksudkan oleh
pembentuk UU untuk berlaku tidak adil
kepada daerah penghasil, tetapi prosentase
dalam pasal tersebut adalah dalam
rangka untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia sebagaimana diamanatkan
dalam Pembukaan UUD 1945.
Demikian
sepenggal
kutipan
Putusan Nomor 71/PUU-IX/2011 tentang
Pengujian UU terhadap UUD 1945 yang
dibacakan Majelis Hakim Konstitusi
di Mahkamah Konstitusi, Rabu (12/9).
Dengan demikian, menurut Mahkamah,
permohonan Para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum. “Menolak permohonan
Pemohon I sampai dengan Pemohon V
untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Moh.
Mahfud MD, di Ruang Sidang Pleno MK.
Sedangkan
mengenai
per
mohonan
Pemohon
VI
sampai
dengan Pemohon IX tidak diterima.
Permohonan perkara ini diajukan oleh
Majelis Rakyat Kalimantan Timur
Bersatu (MRKTB), Sundy Ingan, Andu,

Humas MK/

Jubaidah, Elia Yusuf, Luther Kombong,
masing-masing disebut Pemohon I
sampai dengan Pemohon V, Luther
Kombong, Awang Ferdian Hidayat, M.H,
Muslihuddin Abdurrasyid, Bambang
Susilo, masing-masing disebut Pemohon
VI sampai dengan Pemohon IX.
Mereka mendalilkan bahwa Pasal 14
huruf e UU No. 33/2004 sepanjang frasa
“84,5% untuk Pemerintah dan 15,5%
untuk Daerah” dan ketentuan Pasal 14
huruf f UU No. 33/2004 sepanjang frasa
“69,5% untuk Pemerintah dan 30,5%
untuk Daerah” bertentangan dengan Pasal
1 Ayat (1), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28D
Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 33 Ayat
(1), Pasal 33 Ayat (3), dan Pasal 33 Ayat
(4) UUD 1945.
Namun
dalam
putusannya,
Mahkamah menjelaskan bahwa besaran
prosentase tersebut harus dipahami
tidak sepenuhnya menjadi bagian
dari pemerintah daerah semata-mata,
karena
pemerintah
pusat
sebagai
representasi negara berkewajiban untuk
membagikannya kepada pemerintah
daerah di seluruh Indonesia.
Sementara
pembagian
yang
diberikan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, lanjut Mahkamah, adalah melalui
mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi
Hasil (DBH), serta mekanisme lainnya,
dalam rangka keadilan dan pemerataan
bagi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh
tumpah
darah
Indonesia.
Selanjutnya Mahkamah berpendapat
terkait Pemohon VI sampai dengan
Pemohon IX, sebagai Anggota DPD yang
secara kelembagaan maupun keanggotaan
dalam perspektif konstitusi, antara lain,
ikut membahas persoalan perimbangan
keuangan pusat dan daerah, maka UU ini
adalah produk yang di dalamnya DPD ikut
membahasnya.
“Dengan demikian, Pemohon VI
sampai dengan Pemohon IX tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo,” jelas
Mahkamah.
Pendapat Berbeda
Hakim Konsitusi Akil Mochtar
dalam putusan ini mempunyai pendapat
berbeda (dissenting opinion). Menurutnya,
pengujian pasal tersebut merupakan
indikasi yang cukup akan adanya
ketidakadilan dalam proses perumusan
porsi pembagian dana bagi hasil maupun
dalam proses distribusi dana bagi hasil.
Guna mencegah terjadinya ketidakadilan
yang berlarut-larut atau sebagai upaya
proses pendekatan keseimbangan reflektif
(reflective equilibrium) keadilan dalam
suatu sistem hubungan keuangan, kata
dia, maka perlu dilakukan perubahan
dari pengaturan dana bagi hasil sektor
pertambangan minyak dan gas bumi.
“Pembentuk Undang-Undang harus segera
melakukan perubahan atas peraturan
perundang-undangan terkait,” ucap Akil.
Akil
berharap
dalam
akhir
pendapatnya, perkara ini seharusnya
dikabulkan. “Menurut saya, seharusnya
Mahkamah mengabulkan permohonan
Pemohon dengan distribusi pembagian
dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang
lebih berkeadilan dengan mengedepankan
prinsip ‘adil dan selaras’,” urai Hakim
Konstitusi kelahiran Provinsi Kalimatan
Barat ini. (Shohibul Umam/mh)
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PUU APBN 2012

Ahli Pemerintah: Intervensi Negara Atasi Dampak
Lumpur Lapindo Rasional
Tampak dalam gambar sejumlah ahli pemerintah
dalam sidang pengujian UU APBN 2012 No. 53/
PUU-X/2012 di MK, Rabu (19/9).

T

otal
anggaran
yang
telah
dialokasikan untuk mengatasi
dampak semburan lumpur lewat
Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (BPLS) sejak 2007 hingga 2012
sekitar 4,1 triliun. Dengan kata lain, setiap
tahun rata-rata negara mengalokasikan
dana hingga 680 miliar. Dana tersebut
telah dan akan digunakan oleh BPLS untuk
menjalankan tugas antara lain dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis
BPLS, stabilitasi dan pembangunan
infrastruktur wilayah, bantuan untuk
mengatasi berbagai permasalahan sosial,
dan pembelian tanah dan bangunan di luar
peta area terdampak yang telah disepakati
menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Dari keseluruhan dana tersebut,
sekitar 45% telah digunakan dialokasikan
untuk membangun infrastruktur wilayah.”
Demikian disampaikan Dr. Hefrizal Handra
dalam kapasitasnya sebagai Ahli Pemerintah
dalam Sidang Pleno di Mahkamah Konstitusi
(MK), Rabu (19/9).
Sidang untuk Perkara No. 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 APBN-P 2012), ini
merupakan persidangan kali ketujuh.
Sidang dilaksanakan oleh tujuh hakim
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Humas MK/Ganie

konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD (ketua
panel), Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad
Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan
Zoelva, dan Anwar Usman. Persidangan
terbuka untuk umum antara lain dihadiri
oleh H. Tjuk Kasturi Sukiadi (pemohon)
didampingi kuasanya, M. Taufik Budiman
dkk. Pemerintah pada persidangan kali ini
menghadirkan tiga orang ahli yaitu Dr.
Hefrizal Handra, Dr. Zen Zanibar, SH,
MH, dan Mico Kamal SH, LLM.
Intervensi Negara
Dr. Hefrizal Handra yang merupakan
pakar ekonomi publik dan keuangan
negara Universitas Andalas Padang,
lebih lanjut menyatakan bahwa alokasi
anggaran tersebut merupakan bentuk
intervensi negara. Dalam disiplin ilmu
ekonomi, alasan intervensi oleh negara
adalah untuk penyediaan public good dan
mengoreksi kegagalan pasar, antara lain
karena adanya monopoli, kekurangan
ketersediaan private good yang dibutuhkan
masyarakat, bencana alam ataupun bencana
yang disebabkan oleh manusia. Intervensi
negara untuk penyediaan barang layanan
publik adalah suatu keharusan karena tidak
mungkin disediakan oleh mekanisme pasar
seperti penyediaan jalan umum, lampu
jalan, pertahanan, keamanan, stabilitas
makro ekonomi, dan lain-lain.
Hefrizal memandang penyediaan
anggaran untuk mengatasi dampak
semburan lumpur Lapindo adalah sangat
rasional karena digunakan terutama untuk
mengembalikan peranan infrastruktur

umum. Sebab, akibat semburan lumpur
tersebut, tidak hanya tanah dan bangunan
milik masyarakat yang harus diganti rugi,
tetapi juga infrastruktur perekonomian dan
pelayanan publik juga harus diperbaiki.
Dengan kata lain, untuk mengatasi
dampak semburan lumpur tidak hanya
sekedar persoalan relokasi penduduk dan
pembelian penggantian tanah dan bangunan
penduduk, tetapi juga mengembalikan
fungsi-fungsi ekonomi dan pelayanan dari
wilayah tersebut. “Sangat tidak manusiawi
kalau negara membiarkan sebagian
rakyatnya menderita dan tidak bijak jika
membiarkan roda perekonomian wilayah
terganggu akibat rusaknya infrastruktur,”
Hefrizal mendalilkan.
Demikian juga penyediaan anggaran
untuk pembelian tanah dan bangunan oleh
pemerintah di luar peta area terdampak,
juga dapat dibenarkan. Hal ini merupakan
bentuk intervensi untuk mengoreksi
kegagalan pasar dalam menyelesaikan
persoalan
yang
ditimbulkan
oleh
semburan lumpur dalam hal ini PT
Lapindo Brantas Inc. yang tidak mampu
mengatasi sepenuhnya persoalan yang
ditimbulkannya karena belum adanya
insentif bisnis di lokasi semburan.
“Untuk negara besar seperti
Indonesia dengan anggaran belanja
hampir rata-rata sekitar 1000 triliun per
tahun dalam periode 2007-2012, maka
alokasi sebesar 680 miliar per tahun untuk
berbagai hal dalam rangka memperbaiki
kondisi di wilayah Sidoarjo tidak akan
menganggu alokasi untuk wilayah lain di
Indonesia,” tegas Hefrizal.
Persidangan kali ini merupakan
pemeriksaan terakhir. Selanjutnya Mahkamah
akan menggelar persidangan untuk pengucapan
putusan. Majelis hakim meminta para pihak
berperkara untuk menyerahkan kesimpulan
akhir paling lambat pada Rabu, 26 September
2012 jam 16.00 WIB.
Seperti diketahui, pengujian Pasal
19 UU APBN 2012 dan Pasal 18 UU
APBN-P 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.
(Nur Rosihin Ana/mh)

PUU Pemda DKI Jakarta

Pemilukada DKI Jakarta Putaran
Kedua Konstitusional

Humas MK/Ganie

Kuasa hukum Pemohon Muhammad Sholeh terlihat memberikan keterangan kepada wartawan di depan
Ruang Sidang Pleno, usai menghadiri sidang putusan No. 70/PUU-X/2012, Kamis (13/9) di Ruang Sidang
Pleno MK.

M

ahkamah menegaskan ketentu
an mengenai pemilihan umum
kepala daerah (Pemilukada)
putaran kedua dalam Pasal
11 ayat (2) UU No. 29/2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Republik
Indonesia tidak bertentangan dengan UUD
1945. Sedangkan ketentuan mengenai
“Dalam hal tidak ada pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang
memperoleh suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), …” dalam Pasal 11 ayat (2)
UU DKI Jakarta yang ditentukan sebagai
syarat untuk diadakannya pemilihan
putaran kedua, Mahkamah menemukan
fakta bahwa ketentuan tersebut memang
berbeda dengan ketentuan Pasal 107 UU
Pemda yang mengatur kondisi/prasyarat
dilaksanakannya
pemilihan
putaran
kedua.
UU Pemda (UU No. 32/2004
dan perubahannya) mengatur bahwa
pasangan terpilih adalah pasangan calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang memperoleh suara lebih dari 50%;
apabila tidak ada yang memperoleh
lebih dari 50% maka pasangan calon
yang memperoleh suara terbesar di
atas 30% dinyatakan sebagai pasangan
calon terpilih; jika terdapat lebih dari
satu pasangan calon yang menempati
peringkat teratas perolehan suara di
atas 30%, maka penentuan pasangan
calon terpilih dilakukan berdasarkan
wilayah perolehan suara yang lebih luas;
apabila tidak ada pasangan calon yang
memperoleh suara lebih dari 30% maka
dilakukan pemilihan putaran kedua yang
diikuti pemenang pertama dan pemenang
kedua; apabila pemenang pertama terdiri
dari tiga pasangan calon maka penentuan
peringkat pertama dan kedua ditentukan
berdasar wilayah perolehan suara yang
lebih luas; dan apabila pemenang kedua
terdiri lebih dari satu pasangan calon
maka penentuannya berdasarkan wilayah
perolehan suara yang lebih luas.

Hal tersebut menunjukkan per
bedaan antara kedua undang-undang,
yaitu UU DKI Jakarta dengan UU
Pemda, yang mengatur hal sama secara
berbeda mengenai ketentuan perolehan
suara pasangan calon sebagai penentu
dilaksanakannya pemilihan putaran kedua.
Perbedaan tersebut tidak bertentangan
dengan prinsip perlakuan yang sama yang
dijamin oleh konstitusi yaitu Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945, karena perbedaan
tersebut
dimungkinkan
berdasarkan
ketentuan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945,
yaitu pengaturan terhadap daerah-daerah
yang bersifat khusus dan istimewa.
Menurut Mahkamah permohonan
pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat
(2) UU DKI tidak beralasan menurut
hukum. Sehingga dalam amar putusan
Mahkamah
menyatakan
menolak
permohonan yang diajukan oleh Abdul
Havid Permana, Muhammad Huda,
dan Satrio Fauzia Damardjati. “Amar
putusan, mengadili, menyatakan menolak
permohonan para Pemohon,” kata Ketua
Pleno Mahfud MD didampingi hakim
lainnya saat membacakan putusan No.
70/PUU-X/2012 ihwal pengujian Pasal
11 ayat (2) UU DKI Jakarta, Kamis
(13/9) di Ruang Sidang Pleno lt. 2
gedung MK.
Pasal 11 ayat (2) UU DKI Jakarta
menyatakan,“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.”
Kekhasan DKI Jakarta
Mahkamah perpendapat, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
mengakui sekaligus menghormati daerahdaerah yang bersifat khusus dan istimewa
yang pengaturannya bersifat khusus
dan berbeda dengan daerah lainnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
(8), Pasal 225, Pasal 226 ayat (1) UU
Pemda. Kemudian mengenai pemberian
status khusus dan istimewa terhadap
suatu daerah sebagaimana dimaksud Pasal
18B ayat (1) UUD 1945, Mahkamah
mengutip putusan Nomor 81/PUUVIII/2010 bertanggal 2 Maret 2011, yang
antara lain mempertimbangkan penentuan
kekhususan suatu daerah didasarkan pada
kriteria adanya kenyataan dan kebutuhan
politik yang mengharuskan suatu daerah
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diberikan status khusus yang tidak bisa
disamakan dengan daerah lainnya.
Mahkamah
juga
mengutip
putusan Mahkamah Nomor 11/PUUVI/2008, bertanggal 5 Agustus 2008,
mengenai pengujian Pasal 5 UU
29/2007 yang menyatakan, “Provinsi
DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang memiliki kekhususan tugas, hak,
kewajiban, dan tanggung jawab tertentu
dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan sebagai tempat kedudukan perwakilan
negara asing, serta pusat/perwakilan
lembaga internasional”.
Selain itu, kekhasan Provinsi
DKI Jakarta juga diatur dalam Pasal
1 angka 6 UU DKI Jakarta yang
menyatakan, “Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat
Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi
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yang mempunyai kekhususan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
karena kedudukannya sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Syarat 50% Lebih
Provinsi DKI Jakarta adalah
daerah provinsi yang memiliki banyak
sekali aspek dan kondisi bersifat khusus
yang berbeda dengan daerah lainnya,
sehingga memerlukan pengaturan yang
bersifat khusus. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah kekhususan Provinsi DKI
Jakarta mengenai syarat keterpilihan
gubernur yang mengharuskan perolehan
suara lebih dari 50% suara sah, dan
apabila tidak ada yang mencapainya
maka dilaksanakan pemilihan putaran
kedua,
adalah
kekhususan
yang
masih dalam ruang lingkup dan tidak
bertentangan
dengan
konstitusi.

Penentuan
persyaratan
demikian
merupakan kebijakan hukum terbuka
(opened legal policy atau optionally
constitutional) yang tidak bertentangan
dengan konstitusi.
Menyandarkan penentuan besaran
prosentase perolehan suara tersebut hanya
kepada argumen kondisi multikultural
dan tingkat legitimasi, sebagai sebuah
kekhususan, adalah dapat dipahami tetapi
tidak sepenuhnya tepat. Artinya ada juga
alasan-alasan lain yang mendasari hal
tersebut. Kondisi multikultural secara
relatif terdapat pada semua wilayah
pemerintahan. Legitimasi juga dibutuhkan
oleh pemerintahan dalam semua kondisi,
baik multikultural ataupun tidak, sehingga
sebenarnya tidak ada korelasi secara
langsung dengan keharusan prosentase
perolehan suara lebih dari 50%. (Nur
Rosihin Ana/mh)

PUU Pemda DKI Jakarta

Permohonan Kabur, Uji UU Pemprov DKI Jakarta
Tidak Diterima
Pemohon perkara No. 77/PUU-X/2012, memberi
keterangan kepada wartawan, usai sidang
perbaikan di MK, Rabu (5/9).

Humas MK/Ganie

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan permohonan uji
materi UU No. 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak diterima yang
disebabkan permohonan yang diajukan
Suwarto kabur. Ketua MK Moh. Mahfud
MD membacakan amar putusan Perkara
Nomor 77/PUU-X/2012 ini dengan
didampingi oleh tujuh hakim konstitusi
pada Kamis (13/9) di Ruang Sidang Pleno
MK.“Menyatakan permohonan Pemohon
tidak dapat diterima,” ujar Mahfud di
hadapan Pemohon.
Dalam
pendapat
Mahkamah
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Muhammad
Alim,
berdasarkan
pertimbangan hukum yang dibacakan,
Mahkamah menilai, dari segi formil, ada
beberapa kalimat dalam permohonan
Pemohon yang tidak selesai sehingga tidak
dapat dipahami maksud dan tujuannya.
Selanjutnya,Alim menjelaskan kebanyakan
alasan Pemohon tidak berkaitan dengan
kewenangan Mahkamah, dan juga tidak
berhubungan dengan kedudukan hukum
Pemohon.

“Posita permohonan Pemohon tidak
berkaitan dengan kewenangan Mahkamah,
dan tidak berhubungan dengan kedudukan
hukum Pemohon pada satu segi, dan tidak
sejalan, bahkan bertentangan dengan
petitum permohonan pada segi lainnya.
Petitum angka 2 permohonan Pemohon
bukan menguji Undang-Undang terhadap
UUD 1945, melainkan menguji Pasal 6A
Ayat (4) UUD 1945 terhadap Pasal 11
ayat (1) UU No. 29/2007. Antarpetitum
Pemohon terdapat pertentangan antara
satu dengan lainnya, sehingga menurut
Mahkamah permohonan Pemohon kabur,”
jelasnya
Alim memaparkan uraian yang
terdapat pada angka 4 permohonan
Pemohon pada pokoknya mengemukakan,
“Bahwa pejuang pro terhadap kepentingan
khalayak ramai selama ini terjadi secara
meluas, yang tidak hanya merugikan
keuangan negara tetapi juga telah
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak
sosial dan ekonomi masyarakat sehingga
pelaku korupsi digolongkan sebagai
kejahatan, dijadikan alasan Pemohon
untuk diuji materiil...” dan seterusnya.
Dalam
konteks
permohonan
Pemohon yang menguji konstitusionalitas

Pasal 11 ayat (1) UU No. 29/2007 yakni
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubenur yang memperoleh suara lebih
dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
Terpilih, menurut Mahkamah, hal tersebut
tidak ada hubungannya dan tidak ada
kaitannya dengan norma yang dimohonkan
pengujian oleh Pemohon.
“Selain itu, kalimat yang di
mohonkan oleh Pemohon bahwa pejuang
pro terhadap kepentingan khalayak ramai
yang terjadi secara meluas yang tidak
hanya merugikan keuangan negara,
tetapi, menurut Pemohon, juga telah
merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakat.
Padahal menurut Mahkamah, justru
pejuang pro kepentingan khalayak ramai
berlawanan dengan, antara lain, koruptor
yang merugikan keuangan negara dan
melanggar hak-hak sosial dan hak-hak
ekonomi masyarakat,” urainya.
Kemudian, lanjut Alim, uraian
yang terdapat pada angka 7 permohonan
Pemohon adalah penilaian Pemohon atas
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta yang terpilih
dengan suara terbanyak, sebagai figur
yang jujur, bersih, transparan melayani
kepentingan rakyat sebagai alasan
Pemohon untuk pengujian materiil norma
a quo. “Menurut Mahkamah, alasan
Pemohon tersebut berkaitan dengan kasus
konkret, sedangkan terhadap pengujian
suatu norma yang bersifat abstrak tidak
boleh berdasarkan alasan kasus konkret,”
ujarnya
Dalam konklusinya, Mahfud me
maparkan berdasarkan penilaian fakta dan
hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah
berkesimpulan Mahkamah berwenang
mengadili permohonan Pemohon a quo.
“Pemohon mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo. Permohonan Pemohon
kabur,” tandasnya. (Lulu Anjarsari/mh)
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PUU Pemda I

Dianggap Halangi Hak Memilih,
Warga DKI Uji UU Pemda
Suasana sidang pemeriksaan pendahuluan PUU
Pemda - Perkara No. 87/ PUU-X/2012 - pada
Jumat (21/9). Terlihat Majelis Hakim MK serta dua
Pemohon yaitu Wawan dan Karsiyono.

Humas MK/Andhini SF

U

ndang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 (UU Pemda) kembali
dimohonkan pengujiannya ke
Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Jumat (21/9). Kali ini dua orang
pemilih dalam Pemilukada DKI Jakarta
tercatat sebagai Pemohon yang teregistrasi
dengan Nomor 87/PUU-X/2012, yakni
Wawan dan Karsiyono.
Dalam pokok permohonan yang
dibacakan oleh Veri Junaidi sebagai
kuasa hukum Pemohon merasa dirugikan
dengan berlakunya Pasal 69 ayat (1)
UU Pemda. Pasal tersebut dinilai telah
menghilangkan hak memilih warga
negara yang telah berusia 17 tahun dan/
atau sudah kawin karena kelalaian atau
kesalahan penyelenggara Pemilu yang
ditimpakan kepada warga negara. Melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/
PUU-VII/2009 terhadap ketentuan Pasal
28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden menyatakan bahwa
keharusan untuk terdaftar sebagai pemilih
adalah bersifat konstitusional bersyarat
sepanjang tidak menghilangkan hak pilih
warga negara yang tidak terdaftar dalam
DPT.
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“Pemohon I dan II memiliki hak pilih
sesuai Pasal 68 UU Pemda, maka hadirnya
Pasal 69 UU Pemda merugikan hak
konstitusional pemohon. Potensial dialami
tidak dapat menggunakan hak pilihnya
dalam pemilukada DKI Jakarta. Pemohon
sebagai pemilih potensial dirugikan pasal
a quo. Keseluruhan pemohon memenuhi
kualitas sebagai pemilih dalam UU Pemda.
Masalahnya kewajiban mendaftar berada
pada penyelenggara pemilu sesuai pasal
74. Dengan ketentuan itu, penyelenggara
pemilu wajib mendaftar atau tidak karena
itu merupakan hak warga negara. Pasal
69 UU Pemda yang menyebabkan warga
kehilangan hak pilihnya adalah tidak adil.
Telah menghilangkan hak memilih warga
negara yang sudah memenuhi usia 17
tahun,” jelasnya.
Sementara itu, dalam petitumnya,
Pemohon meminta kepada Majelis
Hakim Konstitusi untuk mengabulkan
permohonannya. “Atau setidak-tidaknya
menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) harus
dibaca bahwa mereka yang tidak terdaftar
dapat memilih sepanjang telah berusia
17 tahun dan atau sudah kawin dengan
syarat: a) Selain warga Negara Indonesia
yang belum terdaftar dalam DPT dapat

menggunakan hak pilihnya dengan
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang
masih berlaku atau paspor yang masih
berlaku bagi Warga Negara Indonesia
yang berada di luar negeri. b) Warga
NegaraIndonesiayang menggunakan KTP
harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga
atau nama sejenisnya. c) Penggunaan hak
pilih bagi warga NegaraIndonesiayang
menggunakan KTP yang masih berlaku
hanya dapat digunakan di Tempat
Pemungutan suara yang berada di RT/
RW atau nama sejenisnya sesuai dengan
alamat yang tertera di dalam KTP. d)
Warga Negara Indonesia sebagaimana
disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum
menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu
mendaftarkan diri pada KPPS setempat.
e) Warga Negara Indonesia yang akan
menggunakan hak pilihnya dengan KTP
dilakukan pada 1 jam sebelum selesainya
pemungutan suara di TPS atau TPS luar
negeri setempat,” papar Veri.
Majelis Hakim Konstitusi yang
diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar serta Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva dan Anwar Usman memberikan
saran kepada Pemohon. “Petitum
Pemohon meminta agar Pasal 69 ayat
(1) UU Pemda bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat atau setidak-tidaknya
menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) harus
dibaca bahwa mereka yang tidak terdaftar
dapat memilih sepanjang telah berusia 17
tahun dan atau sudah kawin dengan syarat.
Pemohon harus menentukan apa pasal
tersebut dinyatakan bertentangan atau
konstitusional bersyarat,” urainya.
Majelis Hakim Konstitusi mem
berikan waktu selama 14 hari kepada
Pemohon untuk melakukan perbaikan.
Sidang
berikutnya
beragendakan
pemeriksaan perbaikan. (Lulu Anjarsari/
mh)

PUU Pemda II

Kehilangan Hak Pilih dalam Pemilukada DKI
Jakarta, Dua Warga Ujikan UU Pemda
Pemohon pada pengujian perkara PUU Pemda
– Perkara No. 85/PUU-X/2012 – terlihat serius
mengikuti sidang yang berlangsung pada Jumat
(14/9).

Humas MK/Fitri Yuliana

P

emilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
(Pemilukada) Provinsi DKI
Jakarta putaran pertama yang
digelar 11 Juli 2012 lalu, menyisakan
kekecewaan bagi Mohammad Umar
Halimuddin dan Siti Hidayawati. Dua
orang warga DKI Jakarta ini tidak bisa
menyalurkan hak pilihnya, karena nama
keduanya tidak tercantum dalam Daftar
Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar
Pemilih Tetap (DPT).
“Kami tidak terdaftar dalam daftar
pemilih tetap maupun daftar pemilih
sementara,” kata Mohammad Umar
Halimuddin di hadapan sidang yang
digelar di Mahkamah Konstitusi (MK),
Jumat (14/9). Sidang Perkara No. 85/PUUX/2012 ihwal pengujian Pasal 69 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda) ini
beragendakan pemeriksaan pendahuluan.
Pasal 69 ayat (1) UU Pemda
menyatakan, “Untuk dapat menggunakan
hak memilih, warga negara Republik

Indonesia harus terdaftar sebagai
pemilih.”
Kendati tidak terdaftar dalam DPS
dan DPT, Halimuddin dan Hidayawati
berusaha menuntut hak konstitusionalnya
yaitu hak pilih dalam Pemilukada DKI
Jakarta. Namun petugas Panitia Pemungutan
Suara (PPS) menolak keduanya. Padahal
keduanya sudah menjelaskan kepada
petugas PPS mengenai putusan Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan warga yang
tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT
dapat menggunakan hak pilihnya dengan
menunjukkan KTP dan KK.
“Namun ternyata hal tersebut ditolak
karena terdapat petunjuk dari KPU tanggal
9 Juli 2012, Nomor 474 yang meminta
kepada panitia pemungutan suara di
lapangan untuk hanya warga negara yang
dapat menggunakan hak pilihnya adalah
warga negara yang terdaftar dalam daftar
pemilih sementara maupun daftar pemilih
tetap sesuai dengan formulir model A-3
KWK-KPU,” terang Halimuddin.
Selanjutnya Mohammad Umar
Halimuddin
dan
Siti
Hidayawati
melaporkan hal tersebut ke Panitia

Pengawas Kecamatan, bahkan hingga
menghubungi KPU Jakarta Timur. Ternyata
Halimuddin mendapati ketentuan dalam
UU Pemda yang menyatakan warga negara
yang dapat memilih adalah terdaftar dalam
daftar pemilih. Menurut para Pemohon,
hal tersebut melanggar hak konstitusional
para Pemohon yang dijamin oleh Pasal
27, Pasal 28 huruf d Ayat (1) dan Ayat (3)
UUD 1945.
“Pada putaran pertama kemarin,
kami beranggapan bahwa hak pilih kami
telah dirugikan karena kami tidak dapat
melakukan pemilihan dan kemudian juga
berpotensi untuk tidak dapat melakukan
pemilihan pada putaran kedua. Untuk itu,
pada kesempatan ini kami memohonkan
kepada Majelis Hakim yang terhormat
untuk dapat menguji materi terhadap
undang-undang ini,” Halimuddin men
dalilkan.
Menanggapi permohonan, Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva menyarankan
para pemohon agar kembali mencermati
putusan MK No. 102/PUU-VII/2009.
Putusan tersebut terkait dengan pemilu
Presiden. “Saudara perlu membaca
betul putusan Mahkamah sebelumnya,
yaitu mengenai Undang-Undang Pemilu
Presiden,” saran Hamdan. (Nur Rosihin
Ana)
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PUU MD3 dan P3

Kewenangan DPD Diujikan ke MK
Wakil Ketua DPD Laode Ida
bersama kuasa hukumnya
Todung Mulya Lubis, saat
menyerahkan berkas
permohonan perkara PUU
MD3 & P3, Jumat (14/9) pagi di
Mahkamah Konstitusi.

Humas MK/ganie

M

ahkamah Konstitusi (MK) me
nerima berkas permohonan uji
materi yang diajukan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD)
terhadap UU No. 27/2009 tentang MPR,
DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU No.
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (P3) pada Jumat
(14/9) pagi di Ruang Aula MK.
Dalam kesempatan itu, Todung
Mulya Lubis selaku Kuasa Pemohon yang
didampingi Wakil Ketua DPD Laode
Ida dan I Wayan Sudirta Ketua Panitia
Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD,
menjelaskan latar belakang dilakukannya
pengujian UU MD3 dan UU P3.
“Judicial review ini untuk menguji
11 pasal dalam UU MD3 dan 12 pasal
dalam UU P3. Kami sudah mengajukan
permohonan itu dan sudah dinyatakan
lengkap oleh MK. Kami berharap agar
sidang pendahuluan segera dilakukan dan
kemudian akan memasuki proses sidang
yang lebih substansial mengenai materi
uji UU,” ucap Todung.
Todung melanjutkan, ada semacam
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anomali konstitusional. “Kenapa disebut
anomali konstitusional? DPD adalah
lembaga perwakilan, seperti halnya DPR.
Baik DPD dan DPR mempunyai hak yang
sama dalam ikut menentukan legislasi
sejauh mandat yang diberikan oleh UUD
1945,” jelas Todung.
Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan
masalah otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan maupun
pemekaran pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, perimbangan keuangan
pusat dan daerah, merupakan mandat
konstitusional yang diberikan kepada
DPD untuk ikut dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas).
‘Dikerdilkan’
Namun, lanjut Todung, DPD
yang dalam Pasal 22 UUD 1945 dapat
mengajukan kepada DPR berupa RUU,
dan kemudian dapat ikut membahas RUU
yang berkaitan dengan mandat yang
diberikan kepada DPD, ternyata hak dan
kewenangan DPD sudah ‘dikerdilkan’
oleh UUD MD3 dan UU P3.

“Mereka (DPD) hanya bisa
mengajukan usul RUU yang kemudian
diadoptir menjadi usulan DPR, bukan
menjadi DPD. Jadi, hak inisiatif DPD
sama sekali dihilangkan,“ imbuh Todung.
‘Pengkerdilan’ hak-hak DPD ini,
kata Todung, merusak tatanan kenegaraan.
“Kami ingin meluruskan kembali tafsir
Pasal 22D Ayat (1) dan Pasal 22D Ayat
(2) UUD 1945 yang memberikan hak dan
kewenangan yang sama kepada DPD dan
DPR untuk ikut merumuskan Prolegnas.
Pengujian materi UU a quo ini
sangat penting untuk memperjuangkan
pelaksanaan otonomi daerah yang
seutuh-utuhnya, yang sejati. Kalau DPD
tidak bisa optimal menggunakan hak
dan kewenangan, DPD dilumpuhkan,
seolah-olah tidak bisa maksimal dalam
perjuangannya.
“Kita berharap, MK sebagai penafsir
tunggal konstitusi bisa memulihkan
kembali hak DPD sesuai yang tertulis
dengan Pasal 22D UUD 1945,” tandas
Todung kepada para wartawan yang hadir.

Para Pemohon perkara PUU MD3
& P3 didampingi kuasa hukumnya,
Todung Mulya Lubis, dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan, Senin
(24/9).

Humas MK/Ganie

Rugikan Fungsi Legislasi DPD
Sementara itu Dewan Perwakilan
Daerah mengatakan bahwa UndangUndang No. 27/2009 tentang Majelis
Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU MD3), dan Undang-Undang
No. 12/2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (P3)
bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (2)
dan Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD
1945 yang memberikan kewenangan
konstitusional kepada DPD untuk
mengajukan rancangan undang-undang.
Demikian
disampaikan
oleh
DPD RI selaku Pemohon dalam sidang
pendahuluan pengujian Undang-Undang
Nomor 92/PUU-X/2012 di Mahkamah
Konstitusi (MK), Senin (24/9). “UU MD3
dan UU P3 telah melemahkan eksistensi
Pemohon, karena telah mengebiri fungsi
legislasi Pemohon menjadi tidak berarti,”
tegas DPD dalam permohonannya.
DPD dalam perkara ini secara
simbolis diwakili Ketua DPD Irman
Gusman, Wakil Ketua DPD La Ode Ida,
dan Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng
Ratu Hemas mengujikan pasal-pasal yang
ada dalam UU MD3 dan UU P3 ke MK.
Diantaranya, Pasal 71 huruf a, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 102
ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 107 ayat
(1) huruf c, Pasal 143 ayat (5), Pasal 144,
Pasal 146 ayat (1), Pasal 147 ayat (1), ayat

(3), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 150 ayat
(3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal
151 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 154 ayat
(5) dalam UU MD3 No. 27/2009 terhadap
UUD 1945.
Kemudian, DPD juga mengujikan
Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal
21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat
(2), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46
ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal
65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 68 ayat (2)
huruf c dan huruf d, Pasal 68 ayat (3), ayat
(4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1)
huruf a dan huruf b, dan ayat (3), Pasal 70
ayat (1) dan ayat (2) UU P3 No. 12/2011
terhadap UUD 1945.
Derita Konstitusional
Dengan adanya pasal-pasal tersebut,
Pemohon merasa dirugikan karena salah
satunya tidak dilibatkan dalam proses
persetujuan Rancangan Undang-Undang
(RUU). “DPD hanya bisa mengajukan
rancangan undang-undang, namun tidak
ikut membahas, dan tidak ikut memberikan
persetujuan,” terang kuasa hukum
Pemohon Todung Mulya Lubis. “Ini kan
sudah merupakan kerugian konstitusional
yang dialami oleh DPD,” tambahnya.
Selanjutnya, Pemohon juga beralasan
ketentuan-ketentuan dalam UU MD3
dan UU P3 masih secara sumir mengatur
bagaimana hubungan kerja antara DPR
dan DPD, baik dalam penyusunan RUU
maupun dalam pembahasan RUU, serta

pelaksanaan tugas dan kewenangan yang
lainnya. Semisal, Pasal 147 ayat (1), ayat
(3), dan ayat (4) UU MD3, memberikan
derita konstitusional yang luar biasa
kepada DPD.
Pasal tersebut, kata Pemohon,
mengatur bahwa apabila telah disetujui oleh
rapat paripurna, maka RUU yang berasal
dari DPD akan menjadi RUU usul dari DPR.
Padahal, Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945
secara jelas DPD mempunyai kewenangan
untuk mengajukan RUU kepada DPR
sesuai dengan kewenangan Pemohon.
“Dengan demikian sudah seharusnya usul
RUU tersebut tetap menjadi usul dari
Pemohon, tidak menjadi usul dari DPR,”
terang DPD dalam permohonanya.
Penyusunan Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) yang dimaksudkan
dalam Pasal 18 huruf g dan Pasal 20
ayat (1) UU P3 juga diujikan oleh DPD
ke MK, Menurut Pemohon, DPD tidak
diikutsertakan dalam penyusunan RUU
tersebut. “Pada tingkat penyusunan RUU,
keberadaan Pemohon dinafikan begitu saja
dengan adanya pengaturan UU P3 - Pasal
18 huruf g dan Pasal 20 ayat (1),” terang
Pemohon. “Ketentuan tersebut telah
mengurangi kewenangan Pemohon untuk
terlibat dalam penyusunan Prolegnas,”
kata DPD. (Nano Tresna Arfana/Shohibul
Umam/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Parpol dan MD3

Ahli Pemohon: Kedaulatan Rakyat Tidak Bisa
Terdelegasikan Melalui Fraksi di Parlemen
Pihak Pemerintah saat
mengikuti sidang PUU
Parpol & MD3 yang
berlangsung pada Selasa
(25/9) di Ruang Sidang MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

L

anjutan
sidang
pengujian
Undang-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 digelar Mahkamah Konstitusi
pada Selasa (25/9). Gerakan Nasional
Pemberantasan Nasional Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) tercatat
sebagai Pemohon perkara yang teregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor 72/
PUU-X/2012 ini.
Dalam
sidang
beragendakan
mendengar keterangan saksi dan ahli
Pemohon tersebut, Pemohon menghadirkan
dua orang ahli, yakni Pakar Hukum Tata
Negara Harun Al Rasyid serta Irman
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Putra Sidin. Irman dalam keterangannya
mengungkapkan keberadaan fraksi yang
lahir atas kebutuhan politik tidak sertamerta dapat ‘mendelegasikan’ kedaulatan
milik rakyat ke ‘tangan’ anggota parlemen.
Hal ini, menurut Irman, justru akan
membuat rakyat merasa kedaulatannya
‘terkangkangi’.
“Keberadaan fraksi tidak diatur
dalam UUD, namun jika basis keberadaan
fraksi ini adalah atas kebutuhan politik,
maka masyarakat bisa jadi akan merasa
terkangkangi
kedaulatannya.
Bisa
jadi pula masyarakat akan merasa
keberadaan fraksi justru menghambat
haknya untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya untuk mencapai
tujuan negara. Kedaulatan rakyat tidak
pernah terdelegasikan kepada anggota
parlemen yang dipilihnya selama lima

tahun, apalagi parpol asal anggota
parlemen tersebut. Daulat tetap di tangan
rakyat yang tidak terserahkan atau
terdelegasikan fungsi parlemen hanyalah
instrumen perwakilan yang tidak lain
sebagai institusi yang bekerja dari dan
untuk rakyat,” ujarnya di hadapan Majelis
Hakim Konstitusi yang diketuai oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD.
Menanggapi pertanyaan Mahfud,
bagaimana mengatasi persoalan banyaknya
anggota DPR yang melakukan ‘kesalahan’
padahal fraksi masih ada, apalagi
jika anggota parlemen bekerja secara
individual, Irman pun menambahkan
adanya fraksi justru menjadi ‘jembatan
masuk’ persoalan dari tubuh parpol ke
lembaga parlemen.
“Wadah atau fraksi sebenarnya tidak
masalah, jika ke depannya diatur dalam

UU Parpol. Jangan menginvasi ataupun
mencengkeram
lembaga
parlemen.
Jangan sampai ternyata yang memegang
kekuasaan adalah sembilan naga atau
sembilan kekuatan di balik parpol ini.
Sementara 560 orang ini jika dipikir untuk
apa rakyat Indonesia memilih sampai
sebanyak itu, jika keadaannya seperti itu.
Kenapa tidak sekalian saja kita pilih parpol
saja? Kalau persoalan perilaku, saya kira
ada instrumen sendiri dalam tubuh dewan,
misalnya badan kehormatan. Tetapi
kualitas anggota parlemen tetap menjadi
tanggung jawab parpol,” paparnya.
Dalam sidang tersebut, hadir pula
saksi Anggota DPR dari Fraksi PKB
Effendie Choirie dan Lily Wahid. Choirie
mengungkapkan bahwa fraksi hanyalah
perpanjangan tangan parpol, tetapi fraksi
periode reformasi pertama dan kedua
dengan periode 2009 agak berbeda.
“Karena periode kemarin, DPR
dipilih oleh rakyat atas suara terbanyak,
bukan atas dasar sepenuhnya nomor
urut, maka eksistensi DPR harus lebih
memperhatikan substansi kepentingan
rakyat ketimbang kepentingan partai
yang sering terdistorsi oleh kelompok

pimpinan partai atau mungkin bahasa
lain, kepentingan oligarki pimpinan
partai tersebut. Yang lebih menonjol
dan dipaksakan atau pemaksaannya
sering berbeda dengan kepentingan
rakyat yang seharusnya ditampilkan dan
diperjuangkan oleh anggota DPR. Oleh
karena itu, eksistensi fraksi menjadi tidak
relevan lagi ketika mereka sudah dominan
untuk mengebiri atau terlalu memaksakan
kehendaknya
kepada
anggotanya.
Padahal seharusnya anggotanya lebih
memperjuangkan kepentingan rakyat,”
jelas Choirie.
Pada sidang sebelumnya, Pemohon
yang diwakili oleh kuasa hukumnya, M.
Arifsyah Matondang, mengujikan Pasal 12
UU Parpol dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301,
Pasal 352 UU 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 Fraks-fraksi baik di MPR
RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota yang merupakan bagian
struktur kepengurusan partai politik
ternyata dibiayaai 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 terjadi pemborosan
keuangan negara Rp 27 Triliun,” ujar
Arifsyah. (Lulu Anjarsari/mh)
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RUANG SIDANG

PUU SJSN

Permohonan Kabur, Uji Materi Tak Diterima
Pemohon dalam perkara
PUU Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (UU SJSN).
Permohonan Pemohon tidak
diterima oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) yang
dibacakan dalam sidang
putusan, Selasa (25/9).

U

ji materiil Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional
(UU SJSN), tidak diterima oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). “Menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat
diterima,” kata Ketua Pleno Moh. Mahfud
MD didampingi delapan anggota pleno
Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad
Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono,
Muhammad Alim, Maria Farida Indrati,
dan M. Akil Mochtar, saat membacakan
amar putusan Nomor 9/PUU-X/2012,
Selasa (25/9) di Ruang Pleno MK.
Permohonan uji materi UU SJSN ini
diajukan oleh Fathul Hadie Utsman, Prof.
DR. Abdul Halim Soebahar, MA, DR.
Abd. Kholiq Syafaat, MA, Ahmad Nur
Qomari, S.E., M.M., Ph.D, DR. M. Hadi
Purnomo, M.Pd, Dra. Hamdanah, M.Hum,
Dra. Sumilatun, M.M, Sanusi Affansi,
S.H., M.H., Imam Mawardi, Jaelani, dan
Imam Rofii.
Materi UU SJSN yang diujikan
yaitu Pasal 14 pada frasa ”secara
bertahap dan penjelasannya” serta Pasal
17 ayat (5), Pasal 1 butir 3 pada frasa

34

KONSTITUSI September 2012

Humas MK/Annisa lestari

”pengumpulan dana dan frasa peserta”,
butir 12 pada frasa ”negeri” pada kata
pegawai negeri dan butir 14 pada frasa
”kerja” dan frasa ”dalam hubungan kerja
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan dari rumah menuju tempat
kerja atau sebaliknya”, Pasal 13 ayat (1)
pada frasa ”secara bertahap” dan frasa
“sesuai dengan program jaminan sosial
yang dikuti”, Pasal 17 ayat (1) pada frasa
”peserta wajib membayar iuran”, ayat (2)
pada frasa ”wajib memungut iuran dan
frasa menambahkan iuran” ayat (3) pada
frasa ”iuran”, Pasal 20 ayat (1) pada frasa
”yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar pemerintah” dan ayat (3), Pasal
21 ayat (1) pada frasa ”paling lama enam
bulan sejak”, ayat (2) pada frasa ”setelah
enam bulan” dan frasa iurannya”, Pasal 27
ayat (1) pada frasa ”iuran”, ayat (2) pada
frasa ”iuran”, ayat (3) pada frasa “iuran”
dan ayat (5) pada frasa ”iuran”, Pasal 28
ayat (1) pada frasa ”dan ingin mengikut
sertakan anggota keluarga yang lain wajib
membayar tambahan iuran”.
Selain itu Pasal 29 ayat (1) pada
frasa ”kerja”, ayat (2) pada frasa ”kerja

dan frasa pekerja dan frasa atau menderita
penyakit akibat kerja”, Pasal 30 pada
frasa ”kerja adalah seorang yang telah
membayar iuran”, Pasal 31 ayat (1) pada
frasa ”kerja”, ayat (2) pada frasa ”kerja
dan frasa ”pekerja yang”, Pasal 32 ayat
(1) pada frasa ”kerja”, ayat (3) pada frasa
”kerja”, Pasal 34 ayat (1) pada frasa
”iuran dan frasa ”kerja”, ayat (2) pada
frasa ”iuran dan frasa ”kerja”, dan ayat
(3) pada frasa ”iuran”, Pasal 35 ayat (1)
pada frasa ”atau tabungan wajib”, ayat (2)
pada frasa ”masa pensiun atau meninggal
dunia”, Pasal 36 pada frasa ”peserta yang
telah membayar iuran”, Pasal 37 ayat (1)
pada frasa ”sekaligus pensiun, meninggal
dunia”, ayat (2) pada frasa ”seluruh
akumulasi iuran yang telah disetorkan
ditambah hasil pengembangannya”, ayat
(3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2) pada frasa
”iuran” Penjelasan UU No. 40/2004 pada
frasa ”sektor informal dapat menjadi
peserta secara sukarela”.
Wewenang Pembuat UU
Mahkamah
berpendapat
Para
Pemohon tidak menguraikan dengan jelas

alasan pertentangan frasa dalam pasal/
ayat UU SJSN dengan UUD 1945. Para
Pemohon hanya menguraikan alasan
supaya frasa pasal/ayat dalam UU SJSN
yang diujikan agar dimaknai sesuai
keinginan Para Pemohon. Ketidakjelasan
permohonan antara lain terletak pada
rumusan pasal/ayat pengganti yang
diajukan oleh Para Pemohon. Dalam hal
ini Para Pemohon mengajukan pengujian
konstitusionalitas atas frasa dalam pasal/
ayat UU SJSN, tetapi dalam alasan
permohonan dan petitumnya memohon
agar Mahkamah membuat rumusan
pengganti sebagaimana yang dirumuskan
oleh Para Pemohon.
Mahkamah menilai antara frasa yang
diujikan dan dalil-dalil permohonan tidak
berkaitan dan tidak logis antara posita dan
petitum. Jika Para Pemohon mengujikan

konstitusionalitas atas frasa tertentu,
maka seharusnya hanya memohon untuk
membatalkan frasa yang dimohonkan
pengujian. Sedangkan frasa atau norma
hukum lain yang termuat dalam pasal/ayat
yang tidak dimohonkan pengujian oleh
Para Pemohon, harus tetap dinyatakan
konstitusional dan berlaku.
Mahkamah dalam pengujian UU
terhadap UUD 1945, tidak mempunyai
kewenangan
untuk
merumuskan
norma pasal/ayat dalam suatu UU.
Sebab perumusan pasal/ayat suatu UU
merupakan kewenangan pembentuk UU.
Mahkamah menilai permohonan yang
diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal
31 dan Pasal 51A ayat (2) UU MK, yaitu
tidak menguraikan dengan jelas dan
terperinci dasar permohonan dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus, sehingga

permohonan para pemohon adalah kabur
(obscuur) dan harus dinyatakan tidak
dapat diterima.
Namun seandainya Para Pemohon
merasa dirugikan hak konstitusionalnya
oleh berlakunya UU SJSN karena untuk
memperoleh jaminan kesehatan, jaminan
pensiun, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, dan jaminan kematian,
serta jaminan sosial lainnya seseorang
harus mendaftarkan/didaftarkan, harus
membayar atau dibayarkan iurannya,
Mahkamah berpendapat, ketentuan yang
berkaitan dengan hal tersebut telah dinilai
dan diputus oleh Mahkamah antara lain
dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010,
bertanggal 21 November 2011 dan 51/
PUU-IX/2011, bertanggal 14 Agustus
2012. (Nur Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

PUU Kesehatan

Uji Materi PW LPPNU Jawa Timur
Soal Tembakau Tidak Diterima

Humas MK/annisa

Kuasa hukum Pemohon perkara Pengujian UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
tidak menerima permohonan
yang diajukan oleh para
Pengurus Wilayah Lembaga
Pengembangan
Pertanian
Nahdlatul
Ulama (PW LPPNU) Jawa Timur dan
para petani dari Garut, Jawa Barat. Amar
putusan dengan Nomor 24/PUU-X/2012
tersebut dibacakan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD dengan didampingi oleh tujuh
hakim konstitusi lainnya, Selasa (18/9) di
Ruang Sidang Pleno MK. “Menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat
diterima,” jelasnya di hadapan kuasa
hukum Pemohon dari
Dalam
pendapat
Mahkamah
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi, Mahkamah
berpendapat Pasal 113 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) UU No. 36/2009 tentang
Kesehatan pernah dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya oleh Pemohon lain
terhadap Pembukaan UUD 1945, Pasal
27, Pasal 28A, dan Pasal 28I UUD 1945
dan telah diputus oleh Mahkamah dalam
Putusan
Nomor
19/PUU-VIII/2010,
bertanggal 1 November 2011 dengan
amar putusan, “Menyatakan Menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.
Dalam permohonan yang lain, lanjut
Fadlil, telah diajukan pula permohonan
pengujian materiil beberapa pasal dalam
UU No. 36/2009, termasuk Pasal 113
ayat (2), yang menurut para Pemohon
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2),
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Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat
(2), serta Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
“Permohonan tersebut telah diputus
oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/
PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November
2011 dengan amar putusan, antara lain,
‘Permohonan para Pemohon mengenai
Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
sepanjang frasa ‘...tembakau, produk yang
mengandung tembakau,...” tidak dapat
diterima’,” ujarnya.
Dalam permohonan perkara ini,
Fadlil menjelaskan Para Pemohon hanya
memohonkan pengujian konstitusionalitas
dari Pasal 113 ayat (2) UU 36/2009 dengan
dalil bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3)
dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
“Dalam permohonan Nomor 34/
PUU-VIII/2010, sebagaimana tersebut di
atas, para Pemohon telah mempergunakan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 sebagai
salah satu batu uji dalam pengujian
konstitusionalitas permohonan mereka,
sehingga pertimbangan Mahkamah dalam
putusan atas permohonan tersebut mutatis
mutandis menjadi pertimbangan pula
dalam putusan a quo,” urainya.

Ne Bis In Idem
Pada hari yang sama, Selasa (18/9),
MK menggelar sidang pembacaan putusan
UU Kesehatan namun dengan nomor
perkara berbeda, No. 66/PUU-X/2012.
Permohonan uji konstitusional ketentuan

terkait tembakau sebagai zat adiktif dalam
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, dinyatakan tidak dapat
diterima dan ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi
“Permohonan
Para
Pemohon
sepanjang mengenai pengujian Pasal 113
UU No. 36/2009 adalah ne bis in idem dan
permohonan para Pemohon sepanjang
mengenai pengujian Pasal 116 UU No.
36/2009 tidak beralasan menurut hukum,”
ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD.
Mahkamah beralasan, pengujian
Pasal 113 tersebut telah diputus dalam
Putusan No. 19/PUU-VIII/2010, Putusan
No. 34/PUU-VIII/2010, serta Putusan No.
24/PUU-X/2012. “Oleh karena batu uji
dan alasan-alasan permohonan sepanjang
pengujian Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) UU No. 36/2009 pada hakikatnya
adalah sama dengan permohonan pengujian
dalam putusan-putusan di atas maka
permohonan a quo harus dinyatakan ne bis
in idem,” tegas Mahkamah.
Terhadap uji Pasal 116, menurut
Mahkamah,
keberadaan
Peraturan
Pemerintah sebagai delegasi Pasal 116
UU Kesehatan tidak bertentangan dengan
konstitusi. Karena, dalam pelaksanaannya
norma Pasal 113 yang masih bersifat
umum memang membutuhkan elaborasi
dalam peraturan yang lebih operasional
sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2)
UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan
Para Pemohon sepanjang Pasal 116
UU Kesehatan, dinyatakan ditolak oleh
Mahkamah.
Pemohon dalam perkara ini terdiri
dari tiga orang petani dan seorang
mahasiswa. Mereka adalah Suyanto, Iteng
Achmad Surowi, Akhmad, dan Galih
Aji Prasongko. Iteng sendiri, pernah
duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten
Lumajang Periode 2004-2009.
Pasal 113 yang diuji para Pemohon
tersebut berbunyi, (1) Pengamanan
penggunaan bahan yang mengandung zat
adiktif diarahkan agar tidak mengganggu
dan
membahayakan
kesehatan
perseorangan, keluarga, masyarakat, dan
lingkungan; (2) Zat adiktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi
tembakau, produk yang mengandung
tembakau, padat, cairan, dan gas yang
bersifat adiktif yang penggunaannya
dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya
dan/atau masyarakat sekelilingnya; (3)
Produksi, peredaran, dan penggunaan
bahan yang mengandung zat adiktif harus
memenuhi standar dan/atau persyaratan
yang ditetapkan.
Sedangkan Pasal 116, menyata
kan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengamanan bahan yang mengandung
zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.” (Lulu Anjarsari/Dodi/mh)

PUU Pengadaan Tanah

Ahli Pemohon Paparkan Prinsip
Pengelolaan Sumber Daya Agraria

Humas MK/Annisa Lestari

Guru Besar FH Universitas Brawijaya Malang I Nyoman Nurjaya menjadi ahli Pemohon dalam sidang
pengujian UU Pengadaan Tanah, di MK, Selasa (11/9) siang.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang PUU
Pengadaan Tanah - Perkara No.
50/PUU-X/2012 - pada Selasa
(11/9) siang. Pengujian UU No.2 Tahun
2012 tentang Pengadaaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
ini dimohonkan oleh beberapa lembaga
swadaya masyarakat, di antaranya
Indonesian Human Rights Committee
for Social Justice (IHCS), Serikat Petani
Indonesia (SPI) dan Yayasan Bina Desa
Sadajiwa (Bina Desa). Agenda sidang
adalah mendengarkan keterangan Ahli
Pemohon.
Ahli Pemohon, I Nyoman Nurjaya,
Guru Besar FH Universitas Brawijaya
Malang berkesempatan memberikan
pendapat mengenai tanah sebagai salah
satu elemen dari sumber daya agraria dan
secara filosofis menjadi sumber kehidupan
manusia. “Fokusnya pada sumber daya
agraria dalam arti sempit yaitu tanah di
permukaan bumi,” jelasnya.
Nyoman melanjutkan, landasan
konstitusional untuk membentuk peraturan
perundang-undangan yang mencerminkan
prinsip
keadilan,
demokrasi
dan
berkelanjutan sumber daya agraria adalah
alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang
menyatakan, “Kemudian daripada itu
untuk membentuk suatu pemerinrtah

negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia …”
Juga termaktub dalam Pasal 33
Ayat (3) UUD 1945, “Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”
Nyoman menguraikan pula sejumlah
prinsip yang harus diakomodasi dalam
peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan sumber daya agraria, antara
lain memelihara dan mempertahankan
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia; menghormati dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia; menghormati
supremasi hukum dan mengakomodasi
keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
menyejahterakan rakyat, terutama melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia
Indonesia; mengembangkan demokrasi,
kepatuhan hukum, transparansi dan
optimalisasi partisipasi masyarakat.
Dikatakan Nyoman lagi, jika
dikemas ringkas, maka prinsip-prinsip
yang dimaksud di atas meliputi tiga prinsip
dasar. Pertama, adalah prinsip keadilan,
yang merujuk pada kebijakan pengelolaan
sumber daya agraria harus direncanakan,
dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi
secara berkesinambungan untuk memenuhi

keadilan antargenerasi, keadilan gender,
termasuk keadilan dalam alokasi dan
distribusi sumber daya agraria.
Kedua, adalah prinsip demokrasi,
yang
mengacu
pada
kebijakan
pengelolaan sumber daya agraria yang
mendesentralisasi kewenangan pusat ke
daerah, akses informasi yang terbuka
bagi rakyat, ruang bagi partisipasi semua
pemangku kepentingan, transparansi
dalam penyusunan kebijakan, per
tanggungjawaban
kepada
publik,
koordinasi dan keterpaduan antarsektor,
penyelesaian konflik secara bijaksana, dan
lainnya.
Ketiga, adalah prinsip berkelanjutan,
yang merupakan kebijakan penguasaan
yang harus mampu menjamin keberlanjutan
fungsi dan manfaat sumber daya agraria
dengan melakukan konservasi, pemahaman
tentang makna sumber daya yang tak
terbarukan, keterbatasan daya dukung
dan daya tampung serta keterbatasan
kemampuan sumber daya agraria.
Lebih lanjut, Nyoman mengatakan
bahwa kebijakan penguasaan dan
pengelolaan sumber daya agraria perlu
mengintegrasikan prinsip-prinsip penting
dalam pembangunan yang berkelanjutan,
sebagai berikut: Prinsip Pertama, bahwa
sumber daya agraria harus dimanfaatkan
dan dikelola untuk tujuan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan
dari generasi ke generasi.
“Prinsip kedua adalah sumber daya
alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan
secara adil dan demokratis secara
antargenerasi dalam kesetaraan gender.
Prinsip ketiga adalah pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya agraria harus
mampu menciptakan kohesivitas sosial,
mampu melindungi dan mempertahankan
eksistensi budaya lokal, termasuk tatanan
hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat,” papar Nyoman.
Selain itu, ada prinsip keempat,
bahwa pengelolaan sumber daya agraria
harus dilakukan dengan pendekatan
ekosistem untuk mencegah terjadinya
praktik-praktik pengelolaan yang bersifat
parsial, ego-sektoral atau ego-daerah, tidak
terpadu dan terkoordinasi. Sedangkan
prinsip kelima adalah kebijakan dan
praktik-praktik
pengelolaan
sumber
daya agraria harus bersifat spesifik lokal,
disesuaikan dengan ekosistem daerah
dan tatanan kehidupan sosial budaya
masyarakat setempat.
“Kelima prinsip dasar di atas, satu
sama lain saling terkait dan melengkapi,
sebagai satu kesatuan yang mengandung
makna bahwa pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya agraria dimaksudkan untuk
mewujudkan kemakmuran ekonomi dan
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan
dan berkelanjutan sesuai amanat UUD
1945,” tandas Nyoman. (Nano Tresna
Arfana/mh)
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RUANG SIDANG

PUU BPJS

UU BPJS Belum Jamin Hak Pekerja

Humas MK/Annisa Lestari

Andi Muhammad Asrun selaku kuasa Pemohon menguraikan permohonanya dalam sidang pengujian UU
No. 82/PUU-X/2012 ihwal pengujian Pasal 15 ayat (1) UU BPJS, di MK pada Jumat (7/9) pagi.

J

aminan sosial merupakan hak
setiap orang tanpa terkecuali,
termasuk pekerja/buruh sebagai
mana ketentuan Pasal 28H Ayat
(3) UUD 1945. UU No. 24/2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU
BPJS) yang disahkan oleh Pemerintah
bersama DPR pada tanggal 25 November
2011 lalu, bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada setiap pekerja/buruh
tanpa terkecuali. Namun demikian, hak
pekerja/buruh untuk mendapatkan jaminan
sosial hanya dapat diperoleh apabila
pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya
ke BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal
15 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan,
“Pemberi kerja secara bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan
program Jaminan Sosial yang diikuti”.
Mengenai adanya sanksi pidana
atas kelalaian perusahaan atau pemberi
kerja dalam mendaftarkan keikutsertaan
pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga
kerja atau penyelenggara sistem jaminan
sosial nasional, hal ini belum memberikan
jaminan bahwa pekerja/buruh memperoleh
haknya.
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Hal tersebut disampaikan oleh Andi
Muhammad Asrun selaku kuasa Pemohon
dalam persidangan di Mahkamah
Konstitusi (MK), Jumat (7/9) pagi. Sidang
Perkara No. 82/PUU-X/2012 ihwal
pengujian Pasal 15 ayat (1) UU BPJS ini
beragendakan pemeriksaan pendahuluan.
Permohonan uji materi UU BPJS ini
diajukan oleh M. Komarudin, Ketua Umum
Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia
(FISBI), Muhammad Hafizd, Kepala
Kesekretariatan FISBI, dan Yulianti, Staf
PT. Megahbuana Citramasindo.
Lebih lanjut di hadapan Panel Hakim
Konstitusi Muhammad Alim (ketua),
Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman,
Asrun menyatakan perubahan UU tentang
Jaminan Sosial tidak lagi memperhatikan
Putusan MK No. 70/PUU-IX/2011 karena
dia lahir setelah Putusan MK dan MK
merevisi pasal yang sama dengan UU yang
telah diberi tafsir konstitusi. Pertimbangan
Mahkamah dalam Putusan No. 70/PUUIX/2011 yang dibacakan pada tanggal 8
Agustus 2012 lalu, pada paragraf 3.12
dikatakan, ”Menimbang bahwa para
Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 4
ayat (1) UU Jamsostek telah merugikan

hak konstitusional para Pemohon, karena
perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit,
hamil, bersalin, hari tua dan meninggal
dunia hanya dapat diperoleh apabila
pengusaha tempat pekerja/buruh bekerja
mendaftarkan pekerja/buruh tersebut ke
badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat
(1) UU Jamsostek, sedangkan kewajiban
pemberi kerja untuk secara bertahap wajib
mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta
kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial sesuai dengan program jaminan
sosial yang diikuti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN demi
memenuhi hak konstitusionalitas yang
dijamin dalam Pasal 28H Ayat (3) UUD
1945...”
“Kami menilai bahwa Pasal 4 ayat
(1) Undang-Undang Jamsostek dan Pasal
13 ayat (1) Undang-Undang SJSN itu
bertentangan dengan Pasal 28H Ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945” lanjut
Asrun.
Para Pemohon melalui kuasanya
meminta Mahkamah agar mengabulkan
permohonan mereka. “Kami mohon kepada
yang mulia, pertama-tama menerima dan
mengabulkan permohonan pemohon untuk
seluruhnya,” pinta Asrun.
Para pemohon juga meminta
Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat
(1) UU BPJS bertentangan dengan Pasal
28H Ayat (3) UUD 1945 jika dimaknai
meniadakan hak pekerja/buruh untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta program
jaminan sosial atas tanggungan pemberi
kerja apabila pemberi kerja telah nyatanyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada
penyelenggara jaminan sosial.
Kemudian,
menyatakan
Pasal
15 ayat (1) UU BPJS selengkapnya
harus dibaca, “Pemberi kerja secara
bertahap mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta kepada
badan penyelengara jaminan sosial,
sesuai dengan program jaminan sosial
yang diikuti dan pekerja berhak untuk
mendaftakan diri sebagai peserta
program jaminan social atas tanggungan
pemberi kerja apabila pemberi kerja
telah nyata-nyata tidak mendaftarkan
pekerjanya pada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial”.
“Memberitakan putusan ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya. Atau apabila
Majelis Hakim Konstitusi berpendapat
lain, mohon putusan seadil-adilnya,” kata
Asrun mengakhiri petitum permohonan.
(Nur Rosihin Ana/mh)

PUU Kepegawaian

Aturan Pemberhentian PNS Diuji

Humas MK/Ganie

Ricky Elviandi Afrizal Pemohon perkara No 91/PUU-X/2012 tentang pengujian UU Kepegawaian menguraikan
permohonannya, di MK, Senin (24/9) siang. Dalam permohonannya, dia mengujikan ketentuan mutasi dan
pemberhentian PNS yang terdapat dalam UU tersebut.

K

etentuan
mutasi
dan
pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (PNS) diuji Mahkamah
Konstitusi
(MK),
Senin
(24/9) siang. Sidang Perkara No. 91/
PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal
25 ayat (2) Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU
Kepegawaian) dimohonkan oleh Ricky
Elviandi Afrizal. Panel Hakim Konstitusi
yang melaksanakan persidangan dengan
agenda pemeriksaan pendahuluan ini yaitu
Muhammad Alim (ketua panel), Maria
Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi.
Ricky Elviandi Afrizal yang hadir di
persidangan tanpa didampingi kuasa hukum
menyatakan hak-hak konstitusionalnya
dirugikan akibat berlakunya Pasal 25 ayat
(2) UU Kepegawaian khususnya frasa
“pejabat pembina kepegawaian pusat”.
Kerugian yang dimaksudkan Ricky terkait
dengan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian PNS di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) unit kerja
Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Timur dan unit kerja Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Timur.
Pasal 25 ayat (2) UU Kepegawaian
menyatakan, “Untuk memperlancar
pelaksanaan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Presiden dapat mendelegasikan sebagian
wewenangnya kepada pejabat pembina
kepegawaian pusat dan menyerahkan
sebagian wewenangnya kepada pejabat
pembina kepegawaian daerah yang
diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.”
“Keterkaitan antara kewenangan
pejabat pembina dengan manajemen
kami masih terkait Pak. Sampai hari
ini belum ada penyelesaian. Sementara
ada surat dikeluarkan dari Badan
Kepegawaian Negara sebagaimana yang
kami sudah lampirkan di alat bukti,
dinyatakan dibatalkan. Di sisi lain pula
dinyatakan tidak berlaku lagi. Berarti
kan kapan berlakunya dan jika dibatalkan
berarti kan sama saja kami tidak pernah
menjadi pegawai negeri sipil, Pak,” kata
Ricky.

Ricky diberhentikan dari tempatnya
bekerja yaitu BPN. Namun hingga
saat ini belum ada keputusan tentang
pemberhentian dengan hormat sebagai
PNS atas namanya.
Menurut Ricky, setiap PNS dapat
diberhentikan berdasarkan Pasal 8 huruf
b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
PNS. Mengenai kapan mulai berlakunya
pemberhentian, diatur dalam Pasal 29
pada PP tersebut. Ricky menganggap
pemberhentian yang dilakukan oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional
tersebut tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada.
Menganggapi permohonan Ricky,
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
menasihati Ricky agar memperjelas uraian
mengenai materi yang diujikan. “Uraian
dalam permohonan Saudara ini tidak begitu
jelas mengenai permohonan pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 itu,” kata Fadlil.
Seharusnya, lanjut Fadlil, Pemohon
menyebutkan bunyi Pasal 25 ayat (2) UU
Kepegawaian dan sekaligus menyebutkan
norma yang terkandung di dalamnya.
“Berikutnya lagi, norma itu secara
konstitusional, Saudara jelaskan dalam
posita, apa kerugian konstitusional yang
Saudara alami akibat berlakuknya Pasal
25 ayat (2) itu?” terang Fadlil.
Fadlil juga menyinggung masalah
kedudukan hukum (legal standing) Ricky.
Menurut Fadlil, legal standing yang
disebutkan Ricky dalam permohonannya
adalah berupa kerugian praktis dari suatu
norma. Dengan kata lain, kerugian yang
dialami diakibatkan masalah penerapan
suatu norma. “Kalau kerugian itu akibat
suatu penerapan yang tidak sesuai dengan
Pasal 25 ayat (2), itu pengadilannya tidak
di sini,” lanjut Fadlil.
Di mata Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati, permohonan Ricky cukup
membingungkan karena terlampau banyak
pengulangan yang saling tumpang tindih.
Selain itu menurut Maria, rumusan norma
dalam pasal yang diujikan, addresat-nya
bukan perseorangan, tapi presiden. Sehingga
menurut Maria, tiada kerugian konstitusional
Rikcky yang terlanggar. “Jadi, tidak ada hak
konstitusional Bapak yang akan terlanggar
karena pasal ini,” kata Maria.
Hakim Konstitusi Muhammad Alim
menilai banyak hal yang kurang tepat dalam
permohonan Ricky. Alim menyarankan
Ricky menyontoh permohonan yang ada
di Mahkamah Konstitusi. “Banyak yang
harus diubah permohonan Saudara ini,”
nasihat Alim. (Nur Rosihin Ana/mh)
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RUANG SIDANG

PUU KUHP

Pasal Penodaan Agama Kembali
Digugat
Kuasa hukum Pemohon Ahmad Taufik, dalam
perkara pengujian UU KUHP menyampaikan
permohonan Pemohon dihadapan Majelis Hakim
Konstitusi, Jumat (14/9) di Ruang Sidang Panel
MK. Uji materi dimohonkan tokoh Syi’ah dari
Kabupaten Sampang, Madura, Tajul Muluk, yang
sekarang ditahan dengan dijerat Pasal 156a Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

Humas MK/Fitri Yuliana

T

ajul Muluk, tokoh Syi’ah dari
Kabupaten Sampang, Madura
yang sekarang sedang ditahan
karena terjerat Pasal 156a
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
mengajukan gugatan ke Mahkamah
Konstitusi. Sidang pemeriksaan pertama
Perkara No. 84/PUU-X/2012 ini digelar
pada Jumat (14/9) di Ruang Sidang
Panel MK. Bersama Tajul, terdapat tiga
Pemohon lainnya, yakni Hassan Alaydrus,
Ahmad Hidayat, dan Umar Shahab.
Dalam
permohonannya,
para
Pemohon
tersebut
menguji
Pasal
156a KUHP juncto Pasal 4 UU No. 1/
PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan
dan/atau
Penodaan
Agama. Menurut para Pemohon, hak
konstitusional mereka telah dirugikan oleh
berlakunya Pasal 156a KUHP.
Pasal
yang
diuji
tersebut
berbunyi, “Dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya lima tahun
barang siapa dengan sengaja di
muka umum mengeluarkan perasaan
atau melakukan perbuatan: a. yang
pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap
suatu agama yang dianut di Indonesia; b.
dengan maksud agar supaya orang tidak
menganut agama apa pun juga, yang
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bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
“Bahwa
Pemohon
I
(Tajul
Muluk, pen) adalah korban dari penerapan
dan penggunaan Pasal 156a KUHP yang
memiliki multitafsir. Penerapan Pasal 156a
tersebut sangatlah membingungkan bagi
Pemohon I. Pasal tersebut seperti berlaku
dengan tafsir sesuka hati penegak hukum.
Pemohon I telah di proses dalam tingkat
penyidikan, penuntutan, dan persidangan,
dan bahkan telah diputus bersalah telah
melakukan tindak pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 156a KUHP,” ujar
Kuasa Hukum Pemohon Ahmad Taufik.
Menurut Taufik, penggunaan Pasal
156a KUHP kepada Pemohon I didasarkan
atas pemahaman yang salah terhadap ajaran
agama Islam Mazhab Syi’ah mengenai
Taqiyah. “Kesalahan pemahaman Taqiyah
dalam ajaran agama Islam Mazhab Syi’ah
tersebut yang kemudian digunakan untuk
menerapkan Pasal 156a KUHP, sementara
tidak pernah ada Surat Keputusan Bersama
Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri
Dalam Negeri, Kejaksaan Agung) yang
menyatakan ajaran tersebut sesat dan
menyimpang,” ujarnya. “Hal ini sangatlah
merugikan dan melanggar hak-hak
konstitusional Pemohon I.”
Perbedaan mazhab dalam ajaran
agama Islam, kata Taufik, bukanlah hal

yang baru. Namun, apabila perbedaan
tersebut sampai menjadikan orang
terpidana, hal tersebut jelas merupakan
perilaku zalim dan keji terhadap saudara
sesama muslim. Dengan adanya perkara
yang menimpa Tajul, menurutnya,
juga setidaknya berpotensi menimpa
Para Pemohon lainnya yang sehariharinya adalah mubaligh yang seringkali
melakukan kajian terkait Mazhab Syi’ah.
Akhirnya, dalam petitum per
mohonannya, Para Pemohon meminta
Mahkamah untuk menyatakan Pasal 156a
KUHP bertentangan dengan Konstitusi
secara bersyarat, yakni sepanjang tidak
dimaknai, “harus terlebih dahulu ada
perintah dan peringatan keras untuk
menghentikan perbuatan di dalam Suatu
Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam
Negeri)”.
Setelah mendengarkan pokokpokok permohonan tersebut, Panel
Hakim Konstitusi yang terdiri dari
Hakim Konstitusi Anwar Usman (Ketua
Panel), Harjono, dan Maria Farida
Indrati memberikan beberapa saran
kepada kuasa hukum Pemohon. Menurut
Harjono, Pemohon harus memperhatikan
permohonan sebelumnya yang telah
menguji ketentuan yang sama. Menurutnya,
alasan Pemohon kali ini, harus berbeda
dengan permohonan sebelumnya. Karena
jika sama, akan dinyatakan ne bis in idem.
Selain itu, menurutnya, permohonan
Pemohon masih terlalu berkutat pada
persoalan penerapan pasal yang diuji,
bukan pada konstitusionalitas norma.
(Dodi/mh)

PUU Gelar

Pemegang Bintang Gerilya Berhak
Dimakamkan di TMP Nasional Utama

Humas MK/Ganie

Salah Satu Pemohon dalam Perkara No. 61/PUU-IX/2011 Sukotjo T menunjukan Tanda Jasa usai pembacaan
putusan di depan Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (12/9). Dalam putusannya, MK menyatakan Pemegang
bintang gerilya berhak dimakamkan di TMP Nasional Utama.

P

eniadaan hak pemakaman bagi
penerima Bintang Gerilya di
Taman Makam Pahlawan (TMP)
Nasional Utama, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No. 20
tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda Kehormatan terbukti bertentangan
dengan Konstitusi. Demikian hal ini
ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya No. 61/PUU-IX/2011,
yang dibacakan oleh delapan hakim
konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD pada Rabu (12/9) sore,
di Ruang Sidang Pleno MK.
“Jika sebelum berlakunya UU
20/2009, pemegang Bintang Gerilya dapat
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan
Nasional Utama, lalu UU 20/2009
menghapus hak pemegang Bintang Gerilya
untuk dimakamkan di Taman Makam
Pahlawan Nasional Utama, maka hal ini
menurut Mahkamah melanggar prinsip
keadilan yang jelas-jelas menjadi jiwa
UUD 1945,” ungkap Mahkamah dalam
putusannya.

Menurut Mahkamah, pemegang
Bintang Gerilya adalah para pejuang yang
sangat berjasa bagi keberadaan NKRI,
karena, antara lain, berkat perjuangan
merekalah kemerdekaan NKRI dapat
ditegakkan hingga saat ini. Di samping
itu, semangat menghargai para pejuang
kemerdekaan adalah cerminan atas
pengakuan Pembukaan UUD 1945 bahwa
kemerdekaan Indonesia diraih dengan
perjuangan oleh mereka yang telah
mengorbankan harta, raga, bahkan jiwa
untuk kemerdekaan.
“Penghargaan yang sama harus
juga diberikan kepada mereka yang
telah berjuang untuk mempertahankan
kemerdekaan itu dengan cara bergerilya,”
tegas Mahkamah.
Oleh karena itu, lanjut Mahkamah,
adalah wajar dan adil bagi mereka
jika diberi penghargaan atas jasa dan
pengorbanannya dimakamkan di TMP
Nasional Utama. Mahkamah berpandangan,
tidak menafikan pentingnya perjuangan
yang dilakukan dengan cara selain gerilya

dalam merebut dan mempertahankan
kemerdekaan, namun perjuangan gerilya
merupakan perjuangan bersenjata garis
terdepan yang banyak mengorbankan
nyawa. Jasa pejuang gerilya yang tewas
dalam pertempuran, maupun yang selamat
dan hingga kini masih hidup tidaklah dapat
dibeda-bedakan.
Terkait
perluasan
kualifikasi
penerima Bintang Gerilya, ini akan
mengakibatkan
kemungkinan
ber
tambahnya pejuang atau penerima yang
berhak memperoleh Bintang Gerilya. Yang
berakibat pula, dapat terus bertambahnya
pemegang Bintang Gerilya yang akan
memenuhi TMP Nasional Utama,
padahal lahannya terbatas. Menurut
Mahkamah, tidak dapat dijadikan alasan
untuk meniadakan hak mereka untuk
dimakamkan di sana.
Menurut Mahkamah, dalam konteks
itu, Pemerintah dapat melakukan upaya
untuk menambah jumlah TMP Nasional
Utama, karena penerima Bintang
Republik Indonesia dan penerima Bintang
Mahaputera pun akan terus bertambah
seiring berjalannya waktu, sedangkan
keterbatasan
lahan
akan
menjadi
permasalahan bukan hanya saat ini,
tetapi juga di kemudian hari. “Oleh sebab
itu harus dicarikan jalan keluar,” ujar
Mahkamah.
Akhirnya dalam amar putusannya,
Mahkamah menyatakan Pasal 33 ayat
(6) UU Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan bertentangan dengan UUD
1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang
tidak dimaknai, “Hak pemakaman di Taman
Makam Pahlawan Nasional Utama hanya
untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan
Bintang Republik Indonesia, Bintang
Mahaputera, dan Bintang Gerilya”.
Terhadap
dalil-dalil
Pemohon
lainnya, Mahkamah menyatakan tidak
beralasan menurut hukum, sehingga
ditolak permohonan lainnya. Pemohon
dalam perkara ini adalah Letnan Jenderal
TNI (Purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal
TNI (Purn) Sukotjo Tjokroatmodjo. (Dodi/
mh)
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PUU UU Perbankan

Seluruh Permohonan Pemohon Ditolak MK

Humas MK/Ganie

Para Pemohon PUU Perbankan - Perkara Nomor 82/PUU-IX/2011- sedang mendengarkan pembacaan
putusan Majelis Hakim Konstitusi pada Rabu (26/9). MK akhirnya menolak seluruh permohonan Pemohon.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menolak untuk seluruhnya
permohonan
Pengujian
Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan terhadap UUD 1945.
Amar putusan dengan Nomor 82/PUUIX/2011 ini dibacakan oleh Ketua MK
Moh. Mahfud MD dengan didampingi
oleh delapan hakim konstitusi pada Rabu
(26/9) di Ruang Sidang Pleno MK.
“Menyatakan,
dalam
provisi,
menolak permohoan provisi Pemohon.
Dalam pokok permohonan, menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
ucap Mahfud membacakan amar putusan
permohonan yang diajukan oleh Fara
Nobia Mannopo tersebut.
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi, Pemohon memohon
permohonan provisi kepada Mahkamah
untuk
menjatuhkan
putusan
sela,
memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara agar menghentikan atau menunda
hukuman pidana penjara dan denda kepada
Pemohon, serta menunda pelaksanaan
berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU
Perbankan.
“Terhadap dalil Pemohon tersebut,
Mahkamah mempertimbangkan bahwa
permohonan putusan provisi Pemohon
tersebut tidak tepat menurut hukum
karena beberapa alasan, di antaranya
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MK tidak mengadili kasus konkret
seperti dimohonkan Pemohon serta
putusan Mahkamah tentang norma dalam
Permohonan Pengujian Undang-Undang
bersifat erga omnes,” jelasnya.
Fadlil menjelaskan dalam menjaga
prinsip kepercayaan (fiduciary relation
principle) dan prinsip kehati-hatian
(prudential principle), menurut Mahkamah
memang diperlukan adanya aturan atau
norma yang mengatur mengenai sanksi
atau hukuman terhadap suatu perbuatan
atau itikad yang tidak baik khususnya
dari internal perbankan yang telah dengan
sengaja tidak mematuhi norma-norma atau
telah melanggar prinsip-prinsip perbankan
sehingga dapat merusak kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan dan pada
gilirannya akan merusak perekonomian
nasional.
Oleh karena itu, lanjut Fadlil, aturan
mengenai sanksi terhadap orang-orang
yang telah melanggar prinsip-prinsip
perbankan yang salah satunya tercantum
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU
Perbankan yang telah menjerat Pemohon,
merupakan konsekuensi hukum yang
harus diterima oleh Pemohon karena telah
melanggar prinsip-prinsip perbankan yang
merugikan lembaga perbankan tempatnya
bekerja dan merugikan masyarakat.
“Bahwa mengenai aturan hukuman/
denda minimal dan maksimal yang
diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c
UU Perbankan, hal tersebut menurut

Mahkamah merupakan ukuran yang sudah
jelas terkait dengan berat ringannya suatu
hukuman yang akan dijatuhkan kepada
seseorang yang telah melanggar perbuatan
yang dilarang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau
perbuatan yang telah melawan hukum.
Hukuman/denda maksimal dan minimal
tergantung dari berat atau ringannya
perbuatan yang telah dilanggar tersebut.
Oleh karena itu, tidak relevan jika
Pemohon mengkaitkan hukuman yang
dijatuhkan kepadanya dengan hukuman
yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak
pidana korupsi lainnya, tindak pidana
penggelapan, dan sebagainya, karena
tindak pidana korupsi, penggelapan dan
lain sebagainya tersebut berbeda dengan
perbuatan melawan hukum yang telah
dilakukan oleh Pemohon,” urainya.
Selanjutnya, Fadlil memaparkan
rumusan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c
UU Perbankan merupakan suatu ketentuan
yang perumusannya menitikberatkan pada
perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana oleh undang-undang. “Jadi,
berapapun akibat hukumnya tidak menjadi
masalah dan wajar jika diterapkan kepada
para pelaku kejahatan perbankan, yang
bukan saja merugikan perbankan itu
sendiri, melainkan bisa terjadi hal yang
lebih jauh lagi, yaitu akan merugikan
perekonomian nasional,” ujarnya.
Kemudian, Fadlil menjelaskan
ketentuan pidana minimum dan maksimum
dalam pasal a quo, selain merupakan
pencerminan dari tekad untuk membangun
kepercayaan terhadap sektor perbankan
dalam rangka pemulihan perekonomian
nasional, juga dimaksudkan untuk
memastikan bahwa seseorang yang telah
terbukti melanggarnya dijatuhi pidana, yang
menurut pandangan pembentuk undangundang merupakan pilihan kebijakan
hukum terbuka (opened legal policy) yang
proporsional, mengingat bahwa dampak
perbuatan tersebut sangat luas dan sangat
menyentuh kepentingan bangsa dan negara
dengan tujuan nasional.
“Lagipula tindak pidana dalam pasal
a quo adalah tindak pidana yang dilakukan
dengan sengaja (delic dolus), sehingga
adalah wajar manakala dijatuhi hukuman
pidana berat. Berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas, menurut Mahkamah,
dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian
konstitusionalitas Pasal 49 ayat (1) huruf
c UU Perbankan tidak beralasan menurut
hukum,” tandasnya. (Lulu Anjarsari/mh)

PHPU Puncak Jaya

MK: Pasangan Henok Ibo dan Yustus Wonda
Peroleh Suara Terbanyak
Sejumlah pendukung dari masing-masing pihak
terlihat antusias mengikuti persidangan putusan
perkara PHPU Kepala Daerah Kab. Puncak Jaya,
Rabu (26/9) di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Ganie

M

ahkamah Konstitusi telah
memutuskan perolehan suara
akhir dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah Kabupaten
Puncak Jaya, Papua. Hasilnya, Pasangan
Calon Nomor Urut 2, Henok Ibo dan
Yustus Wonda memperoleh suara
terbanyak dalam Pemilukada Puncak Jaya
2012. Mahkamah menyatakan, pasangan
ini memperoleh sebanyak 71.990 suara.
Perolehan ini mengungguli dua pasangan
calon lainnya.
Demikian hal itu dituangkan
Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan
No. 39/PHPU.D-X/2012 yang dbacakan
pada Rabu (26/9) di Ruang Sidang Pleno
MK. Untuk dua calon lainnya, yakni
Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sendius
Wonda dan Yorin Karoba mendapat
suara sebanyak 8.385 suara, sedangkan
Pasangan Calon Nomor Urut 3 Agus
Kogoya dan Yakob Enumbi memperoleh
61.231 suara.
Putusan tersebut, ujar Mahkamah,
diperoleh setelah mengkaji seluruh fakta
persidangan dan memeriksa bukti-bukti
yang diajukan para pihak. “Mahkamah
telah membuka sidang lanjutan pada hari
Senin, tanggal 10 September 2012, untuk
mendengarkan laporan dari Termohon,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua,
Komisi Pemilihan Umum Pusat, Panwaslu
Kabupaten Puncak Jaya, Bawaslu, dan
Kapolres Puncak Jaya,” papar Mahkamah
dalam pertimbangan hukumnya.
Berdasarkan fakta dalam per
sidangan, Mahkamah meyakini, ke
sepakatan masyarakat enam kampung
Distrik Mewoluk bersama kepala
suku, tokoh adat/masyarakat, tokoh
perempuan, serta tokoh pemuda yang
telah ditunjuk secara resmi oleh
masyarakat masing-masing kampung
dari 27 TPS untuk mewakili dalam
melempar/menyampaikan suara pada 6
Agustus 2012 adalah murni kesepakatan
masyarakat di Distrik Mewoluk untuk
menentukan perolehan suara masingmasing kandidat. “Kesepakatan tersebut
dilakukan sesuai adat yang lazim
dilakukan oleh masyarakat setempat,
khususnya dalam kaitan dengan
pemilihan umum,” tegas Mahkamah.
Untuk perolehan suara masingmasing pasangan calon di Distrik Mewoluk,
menurut Mahkamah, adalah sebagai
berikut: Paslon Urut 1 memperoleh 122
suara, Paslon Urut 2 memperoleh 14.130
suara, dan Paslon Urut 3 memperoleh
142 suara. Hasil ini diperoleh pasca

pemungutan suara ulang berdasarkan
putusan MK bertanggal 6 Juli 2012.
Adapun terkait keberatan Pemohon
(Pasangan No. Urut 3), menurut
Mahkamah, dalil tersebut tidak dibuktikan
dengan alat-alat bukti yang meyakinkan.
“Mahkamah tidak menemukan bukti yang
meyakinkan bahwa Pihak Terkait telah
benar-benar menghadirkan massa dari
luar Distrik Mewoluk yang memberikan
suara sebanyak 14.394 suara untuk Pihak
Terkait dengan membawa papan tripleks
tandingan,” ujar Mahkamah.
Selain itu, menurut Mahkamah, bukti
perolehan suara yang tertera pada papan
tripleks diragukan validitasnya oleh karena
bukti tripleks tersebut tidak dibuktikan oleh
bukti-bukti lain menurut hukum. “Dengan
demikian, berdasarkan penilaian dan fakta
hukum tersebut, Mahkamah berpendapat
keberatan Pasangan Calon Nomor Urut
3 tidak beralasan menurut hukum,” tegas
Mahkamah.
Namun, lanjut Mahkamah, terlepas
dari pertimbangan hukum dalam putusan
tersebut, mengenai dugaan adanya
persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran
lainnya, masih dapat dilakukan upaya
hukum lain menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. (Dodi/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Intan Jaya

Permohonan Ditolak dan
Dinyatakan Gugur

Humas MK/Ganie

Pihak Terkait terlihat mengenakan baju adat saat menghadiri sidang putusan PHPU Kepala Daerah Kab. Intan
Jaya, Rabu (12/9) siang di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan
ditolak dan dinyatakan gugur.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan menolak seluruh
permohonan Perkara No.
59/PHPU. D-X/2012 dan
menyatakan gugur Perkara No. 60/PHPU.
D-X/2012, perkara PHPU Kabupaten
Intan Jaya, Papua. Demikian diputuskan
Mahkamah dalam sidang pembacaan
putusan yang berlangsung pada Rabu
(12/9) siang di Ruang Sidang Pleno MK.
Terhadap Perkara No. 59/PHPU.
D-X/2012, sebelum Mahkamah memeriksa
penghitungan hasil perolehan suara
berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait,
Mahkamah terlebih dahulu memeriksa
bukti yang diajukan oleh Pemohon
terutama yang relevan dengan perolehan
suara masing-masing pasangan calon.
Namun Mahkamah tidak menemukan
bukti rekapitulasi penghitungan suara
tingkat distrik pada bukti Pemohon.
Padahal Pemohon mendalilkan
perolehan suara yang benar adalah
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yang sesuai dengan rekapitulasi tingkat
distrik, Pemohon hanya mengajukan
bukti perhitungan tingkat distrik yang
dibuat oleh Tim Sukses Pemohon. Selain
itu Pemohon juga mengajukan bukti
sertifikasi hasil penghitungan suara di
beberapa TPS. Bukti Formulir C-1 yang
Pemohon ajukan tidak utuh dengan
lampirannya, sehingga Mahkamah tidak
bisa memastikan keasliannya, meskipun
bukti Pemohon telah dibubuhi stempel
basah PPS dan bertandatangan KPPS.
Selain itu Pemohon juga melampirkan
bukti kesepakatan masyarakat kampung
mengenai perolehan suara masing-masing
pasangan calon yang disepakati secara adat
oleh masing-masing kampung. Mahkamah
sebagaimana putusan sebelumnya yaitu
Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 4781/PHPU.AVII/2009 tanggal 2 Juni 2009.
Melalui bukti-bukti Pemohon tersebut,
Mahkamah membandingkan satu dengan
lainnya dan Mahkamah menemukan ada
ketidaksesuaian pada beberapa bagian

antara bukti yang satu dengan bukti
lainnya. Oleh karena itu Pemohon tidak
dapat meyakinkan Mahkamah dalam
bantahannya terhadap penghitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon.
Terhadap hal tersebut, Mahkamah
menyebutkan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945
yang menyatakan bahwa pemilihan umum
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri. Dengan demikian,
yang secara konstitusional berwenang
menyelenggarakan Pemilu adalah KPU.
Oleh karena itu penyelenggaraan Pemilu
oleh KPU sejak perencanaan sampai hasil
rekapitulasi perolehan suara yang diikuti
dengan penetapan calon terpilih secara
konstitusional harus dianggap benar,
selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan
alat bukti yang sah menurut hukum, dan
meyakinkan hakim. Karena Pemohon tidak
dapat membuktikan dan tidak pula dapat
meyakinkan Mahkamah dengan buktibukti yang diajukan, menurut Mahkamah
penghitungan suara oleh Termohon harus
dianggap benar.
Terhadap
dalil-dalil
lainnya,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo
tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup
meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut
terjadi secara terstruktur, sistematis,
dan masif, yang secara signifikan
mempengaruhi perolehan suara Pemohon
sehingga melampaui perolehan suara Pihak
Terkait. “Oleh karena itu, dalil Pemohon
tidak terbukti dan tidak beralasan menurut
hukum,” tegas Majelis Hakim.
Sementara itu, dalam waktu hampir
bersamaan, MK memutuskan menyatakan
gugur Perkara No. 60/PHPU. D-X/2012.
Mahkamah telah memanggil para
Pemohon secara sah dan patut dengan surat
panggilan Panitera MK untuk menghadiri
sidang pemeriksaan pendahuluan pada
30 Agustus 2012, namun para Pemohon
tidak hadir. Ketidakhadiran para Pemohon
tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah
menurut hukum.
Selanjutnya Mahkamah memanggil
kembali para Pemohon untuk hadir
dalam persidangan 3 September 2012,
namun para Pemohon tidak hadir lagi
tanpa alasan sah menurut hukum. Terhadap
ketidakhadiran para Pemohon dalam
persidangan yang tidak disertai alasan sah
menurut hukum meskipun sudah dipanggil
secara sah, Mahkamah berpendapat, demi
peradilan yang cepat, sederhana, biaya
ringan, serta demi kepastian hukum yang
adil, permohonan para Pemohon harus
dinyatakan gugur. (Nano Tresna Arfana/mh)

PHPU Kab. Aceh Tamiang

Dianggap Curang, Pemilukada
Putaran Kedua Disengketakan
Kemampuan mengaji Al-Quran
Hamdan Sati juga dipertanyakan oleh
Pemohon. Menurut mereka, Termohon
yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kab. Aceh Tamiang sengaja meluluskan
Hamdan Sati sebagai calon pasangan.
“Padahal secara fakta telah terbukti
Hamdan Sati tidak mampu membaca AlQuran,” jelasnya.

Humas MK/

Kuasa hukum Pemohon Kamaruddin, dan para Pemohon Tamiang Agus Salim dan Abdussamad (ka-ki), hadir
dalam sidang pendahuluan perkara PHPU Kepala Daerah Putaran Ke-2 Kab. Aceh Tamiang, di MK, Jumat
(28/9) di Ruang Sidang Panel Gedung MK, Jakarta.

P

emilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) putaran ke-2
Kabupaten Aceh Tamiang,
Prov. Aceh Tahun 2012 dinilai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kab. Aceh Tamiang Agus Salim dan
Abdussamad (No. Urut 4) dianggap terjadi
sejumlah pelanggaran dari sebelum hingga
sesudah pemungutan suara berlangsung.
Oleh karena itu, mereka selaku Pemohon
mempersengketakan masalah tersebut
ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan
No. 63/PHPU.D-X/2012, Jumat (28/9)
di Ruang Sidang Panel Gedung MK,
Jakarta.
“Pelanggaran tersebut sudah masuk
dalam katagori pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga
memengaruhi
dan
menguntungkan
pasangan calon No. Urut 10 (Hamdan SatiIskandar Zulkarnain selaku Pihak Terkait),
dan sebaliknya merugikan Pemohon,” urai
Pemohon dalam permohonannya.
Menurut Pemohon melalui kuasa
hukumnya Kamaruddin, pelanggaranpelanggaran tersebut adalah menjelang
pemungutan suara ada mobilisasi aparat
TNI maupun Polri/Brimob secara besarbesaran di Kab. Aceh Tamiang, yang
menimbulkan keresahan masyarakat.

“Bahkan, di saat yang bersamaan
masyarakat sering melihat TNI dan
Brimob keluar masuk kampung dengan
senjata lengkap,” kata Kamaruddin.
Selain itu, menurut Pemohon, TNI
juga melakukan tindakan yang negatif
terhadap Arju Sahidir selaku Sekretaris
DPC PA (Partai Aceh) Kec. Seruway.
Arju Sahidir, kata mereka, mendapatkan
perlakuan yang kasar dan caci maki dari
anggota TNI yang berjumlah sebanyak 6
(enam) orang tersebut. Selain itu, Zailani
selaku warga Seneubok saat menggunakan
hak pilihnya ditarik oleh Kapolsek Manyak
Payed. Tidak begitu lama, kata Pemohon,
datang mobil yang berisikan anggota TNI
mengusir Zailani.
TNI/Polri juga dibiarkan terlibat
dalam pemenangan No Urut 10. Menurut
Pemohon, hal ini dapat dibuktikan
dengan stigmatisasi yang dilakukan
mereka dengan menggunakan simbol
“NKRI Harga Mati” di seluruh pos ronda
malam yang sudah terpasang menjelang
pelaksanaan Pemilukada. “Penggunakan
simbol tersebut merupakan bentuk teror
secara psikologis agar masyarakat jangan
memilih kandidat yang diusung oleh Partai
Aceh (Partai Mantan Kombatan Gerakan
Aceh Merdeka),” terangnya.

Dalil Pemohon Dibantah
Termohon dalam kesempatan yang
sama membantah dalil-dalil Pemohon.
Menurut Nur Alamsyah, kuasa hukum
Termohon, pelaksanaan Pemilukada Aceh
Tamiang telah berjalan sesuai dengan
peraturan berlaku. Di sisi lain, rapat
pleno saat perhitungan surat suara yang
dilakukan oleh Termohon juga dihadiri
oleh saksi kedua pasangan calon.
Dikatakan Alamsyah lagi, kedua
saksi pasangan calon tidak ada yang
mengajukan keberatan terkait dengan
perhitungan surat suara yang dilakukan
oleh KIP Kab. Aceh Tamiang. “Saksi
pasangan calon keberatan karena tekanan
saja, bukan terkait perhitungan surat
suara,” ucapnya.
Berkenaan dengan tuduhan Pemohon
terkait dengan kerja sama yang dilakukan
oleh Termohon dengan aparat pemerintah,
kata Alamsyah, hal demikian tidak benar.
Menurutnya, KIP tidak melakukan kerja
sama dengan aparat pemerintah Kab. Aceh
Tamiang. “Tidak ada kerja sama dengan
aparat Pemerintah. KIP tetap netral,”
terang kuasa hukum Termohon itu.
Di akhir sidang, Majelis Hakim
Konstitusi setelah mendengarkan ke
terangan dari kedua belah pihak, meminta
untuk menghadirkan lima orang saksi
dari Pemohon dan Termohon pada sidang
berikutnya, yakni Senin (1/10), pukul
14.00 WIB. Rencananya pada perkara ini,
Pemohon akan menghadirkan sebanyak
28 saksi, dan Termohon menghadirkan
sebanyak 10 saksi. (Shohibul Umam/mh)
September 2012 KONSTITUSI
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RUANG SIDANG

PHPU Kota Cimahi

Anggap KPU Lalai, Hasil
Pemilukada Digugat
Kuasa hukum Pemohon dalam Perkara PHPU
Kepala Daerah Kota Cimahi, tampak hadir
mengikuti sidang pendahuluan di gedung MK,
Jakarta, Jumat (28/9).

Humas MK/Ganie

H

asil Pemilihan Umum kepala
Daerah Kota Cimahi yang
diumumkan pada 13 September
2012 lalu digugat ke Mahkamah
Konstitusi (MK) oleh tiga pasangan calon.
Sidang pertama sengketa hasil Pemilukada
tersebut digelar MK pada Jumat (28/9) di
Gedung MK.
Permohonan yang teregistrasi dalam
dua perkara, Nomor 61/PHPU.D-X/2012
dan 62/PHPU.D-X/2012 ini, dimohonkan
oleh Gantira Kusumah - Bambang Suprihatin
(Nomor Urut 1), Cecep Rustandi - Eman
Sulaeman (Nomor Urut 4), serta Supriyadi –
Encep Saepulloh (Nomor Urut 2).
Melalui kuasa hukumnya Sadar
Muslihat dan Fatmawati, Pemohon Nomor
61/PHPU.D-X/2012 berkeberatan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Cimahi No. 22 Tahun 2012
tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara Sah dalam Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota
Kota Cimahi Tahun 2012. Fatmawati
menjelaskan bahwa Termohon (KPU Kota
Cimahi) tidak profesional dan lalai dalam
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menyelenggarakan Pemilukada Kota
Cimahi Tahun 2012 sehingga merugikan
Pemohon dan Keberpihakan Termohon
kepada pasangan No. Urut 3.
“Dalam proses Pemilukada Cimahi,
ada pelanggaran oleh Termohon, walikota
dan Pihak Terkait. Walikota mendukung
salah satu pasangan calon, yakni pasangan
calon terpilih, yaitu Saudari Atty Suharty
adalah Isteri dari Walikota Cimahi Itoc
Tochija yang sedang berkuasa di Kota
Cimahi Periode 2007-2012. Termohon
meloloskan Atty Suharty padahal tes
kesehatan ,”paparnya.
Sementara itu, kuasa hukum Perkara
Nomor 62/PHPU.D-X/2012, R. Hikmat
Prihadi, mendalilkan hal serupa, namun
dengan penambahan dalil adanya mobilisasi
PNS yang dilakukan oleh walikota.
Kemudian, Termohon tidak profesional
dan menetapkan DPT sebanyak dua
kali. “Kemudian, Termohon lalai karena
pembagian surat undangan melalui ibu-ibu
PKK. Tak hanya itu, Walikota melakukan
pengarahan hingga tingkat RT sebagai
upaya pemenangan nomor urut 3.

Berdasarkan dalil permohonan di
atas, Pemohon meminta kepada Majelis
Hakim Konstitusi untuk menyatakan batal
dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Cimahi No. 22 Tahun
2012, serta mendiskualfikasi pasangan
nomor urut 3, yakni Atty Suharty - Sudiarto
didiskualifikasi sebagai peserta,” ujarnya.
Majelis Hakim Konstitusi yang
diketuai oleh Wakil Ketua MK dengan
didampingi oleh Hakim Konstitusi Harjono
dan Ahmad Fadlil Sumadi memberi
kesempatan kepada Termohon dan Pihak
terkait untuk menjawab semua dalil
yang diungkapkan oleh Para Pemohon.
“Pemohon juga harus mempersiapkan
bukti dan saksi untuk sidang berikutnya.
Bagian yang harus dijawab oleh Termohon
berbeda dengan yang dijawab Pihak
Terkait,” jelas Sodiki.
Sidang
mendengar
jawaban
Termohon dan Pihak Terkait digelar pada
1 Oktober 2012 pada pukul 13.00 WIB.
Tak hanya itu, sidang berikutnya juga akan
mendengarkan saksi dari para pemohon.
(Lulu Anjarsari/mh)
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UU Sistem Budidaya Tanaman Diskriminasi, Intimidasi dan
Kriminalisasi Petani
Oleh: Nur Rosihin Ana

U

ndang-Undang Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (UU SBT) sengaja
memisahkan antara petani dengan
aktivitasnya sebagai pemulia tanaman.
Semangat UU SBT lebih memfasilitasi
industri benih untuk memonopoli
perbenihan. Selain itu, UU SBT telah
mengabaikan
tradisi
turun-temurun
petani sebagai pemulia tanaman. Bahkan
lebih lanjut negara membuat peraturan
lain yang bersifat khusus tentang
hak intelektual di bidang teknologi
perbenihan, yaitu Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman (UU PVT), yang
bersemangat sama dengan UU SBT yaitu
mendiskriminasikan petani. Bukan hanya
diskriminasi, seorang petani di Indramayu
bernama Karsinah (pemohon), mendapat
intimidasi dari aparat dinas pertanian
setempat karena mempertahankan benih
lokal dan melakukan persilangan tanaman
dimana hal tesebut bertentangan dengan
program pemerintah yang mengharuskan
penggunaan benih bersertifikat atau benih
yang diproduksi perusahaan benih. Bahkan
petani pemulia tanaman bernama Kunoto
(pemohon) menjadi korban kriminlisasi
sejak UU SBT diberlakukan.
Demikian
antara
lain
dalil
permohonan uji materi perkara yang
diregisterasi oleh Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi (MK) dengan Nomor 99/PUUX/2012 ihwal pengujian Pasal 5 Ayat
(1) huruf a, b, c dan d, Pasal 6, Pasal
9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf
b ayat (2) huruf a dan huruf b UU SBT.
Permohonan uji materiil UU SBT ini
diajukan oleh Indonesian Human Rights
Committee For Social Justice (IHCS),

Farmer Initiatives for Ecological
Livelihoods
and
Democracy
(FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API),
Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa),
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
(KRKP), Ikatan Petani Pengendalian
Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI),

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS),

Perkumpulan Sawit watch, Serikat Petani
Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma
Agraria (AGRA), Kunoto, Karsinah.
Menurut para Pemohon, UU SBT
telah mempersempit dan menghalangi
kesempatan bagi petani untuk berperan
serta dalam pengembangan budidaya
tanaman. Penerapan UU ini berpotensi
menjadi penghalang bagi akses masyarakat
khususnya petani dalam pemenuhan
terhadap hak atas pangan, hak atas
pekerjaan, hak atas pengetahuan, dan hak
untuk hidup yang layak.
Saat UU SBT disahkan, Pemerintahan
Orde Baru sedang gencar melaksanakan
revolusi hijau yaitu intensifikasi pertanian
melalui pupuk kimiawi dan benih hasil
industri yang meminggirkan pertanian
ramah lingkungan yang menjamin
keseimbangan ekosistem. UU SBT telah
dipergunakan untuk mengkriminalkan
petani pemulia tanaman di Jawa Timur
dan mendiskriminasikan petani pemulia
tanaman Jawa Barat dan berpotensi terjadi
kriminalisasi dan diskriminalisasi terdahap
petani pemulia tanaman dibeberapa
wilayah di Indonesia.
Padahal petani telah melakukan
pemuliaan
tanaman
termasuk
mengedarkannya secara turun temurun
hingga kini dan tidak menimbulkan
problem ekologi maupun hukum. Problem
hukum justru terjadi sejak lahirnya UU
SBT. Para petani telah melakukan proses
pemuliaan tanaman dengan prosesnya
antara lain pengumpulan, penyimpanan,
penyilangan, seleksi, perbanyakan dan
penyebaran benih serta mempertahankan
kemurnian jenis dan menghasilkan jenis
varietas baru yang lebih baik seperti yang
dibuat oleh petani di Indramayu yaitu jenis
padi galur bongong, galur gading surya
yang tahan terhadap wereng coklat.
Punahnya Varietas Lokal
Kini ribuan varietas padi lokal telah
lenyap dari ladang petani. Hal ini akibat
dari pemaksaan kepada petani untuk
menanam padi varietas “unggul” nasional
dan hibrida. Padahal Indonesia kaya akan
ribuan plasma nutfah padi lokal seperti
Kappor dari Madura, Anak Daro dari

Sumatera Barat, Rojolele, Mentik Wangi,
dan lain-lain yang berpotensi untuk
dikembangkan.
Ratusan varietas jagung lokal (Jagung
Kretek Madura, Jagung Metro Lampung,
Jagung Pulut Sulawesi Selatan, Jagung
Kodok Indramayu, dll) telah terancam
hilang digantikan dengan jagung produksi
perusahaan. Sampai saat ini produksi
benih jagung perusahaan menguasai 90%
pasaran. Akibat lainnya yaitu semakin
tingginya kerusakan lingkungan pertanian
(iklim, serangga, air, tanah) dan terjadinya
degradasi lingkungan pertanian serta
meningkatnya tekanan biotik maupun
abiotik yang disebabkan oleh semakin
maraknya benih-benih perusahaan yang
dilegitimasi oleh UU SBT.
Pasal 5 ayat (1) UU SBT menyatakan,
“Untuk mencapai tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:
a) Menyusun rencana pengembangan
budidaya tanaman sesuai dengan tahapan
rencana pembangunan nasional; b)
Menetapkan wilayah pengembangan
budidaya tanaman; c) Mengatur produksi
budidaya tanaman tertentu berdasarkan
Kepentingan nasional; d) Menciptakan
kondisi yang menunjang peran serta
masyarakat.” Kemudian Pasal 5 ayat
(2) menyatakan, “Dalam melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Pemerintah memperhatikan
kepentingan masyarakat.”
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf
a, b, dan c menurut pemohon telah
mengakibatkan pemerintah memiliki
wewenang untuk melakukan perencanaan,
penetapan wilayah, dan pengaturan
produksi. Jika dihubungkan dengan
Pasal 6 ayat (2) UU SBT maka apa yang
menjadi wewenang pemerintah tersebut
menjadi kewajiban bagi petani. Akibatnya
petani tidak bisa berkreasi dalam budidaya
tanaman berdasarkan kebutuhannya.
Padahal bagi petani, budidaya tanaman
adalah persoalan hidup dan kehidupan
yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945.
Akibat lainnya yaitu terjadi pertentangan
antara kewenangan pemerintah dengan
hak petani. Petani harus tunduk kepada
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perencanaan
pemerintah,
sehingga
mengakibatkan ketidakpastian hukum
antara hak dan kewajiban petani. Jaminan
kepastian hukum yang adil merupakan
hak konstitusional sebagai mana telah
diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD
1945. Selanjutnya mengenai penetapan
wilayah dan pengaturan produksi oleh
pemerintah yang kemudian menjadikan
kewajiban petani, mengakibatkan petani
tidak bisa menentukan jenis dan pola
budidaya tanaman di tanahnya sendiri,
yang merupakan hak milik pribadi yang
dijamin perlindungannya oleh pasal 28H
ayat (4) UUD 1945.
Pasal 5 ayat (1) huruf d bertentangan
dengan Pasal 28A, 28C ayat (2), 28F, 28I
ayat (2) serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3) UUD 1945. Apa yang terjadi selama
ini petani tidak pernah dilibatkan dalam
proses perencanaan, pengembangan, dan
pengaturan produksi dan penetapan wilayah.
Yang ada hanyalah forum sosialisasi
yang berisi himbauan pemerintah. Bagi
petani yang tidak menjalankan himbauan
pemerintah tersebut dapat dikriminalisasi,
didiskriminasi dan diintimidasi. Penelitian
demi penelitian yang dilakukan pun
dibiayai oleh negara dan pengusaha serta
perencanaan yang dibuat oleh pemerintah
tidak didasarkan kebutuhan petani, dan
tidak melibatkan petani secara aktif serta
ketangguhan ekosistem. Pemerintah
hanya mengejar kepentingan produksi
yang tinggi, sehingga mengabaikan
tujuan-tujuan lain di bidang kelestarian
lingkungan, ketangguhan ekosistem, dan
kesejahteraan petani.
Pasal
6
menyatakan,
“(1)
Petani memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihan jenis tanaman
dan pembudidayaannya. (2) Dalam
menerapkan kebebasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), petani
berkewajiban
berperanserta
dalam
mewujudkan rencana pengembangan dan
produksi budidaya tanaman, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5. (3) Apabila
pilihan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), tidak dapat terwujud karena
ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah
berkewajiban untuk mengupayakan agar
petani yang bersangkutan memperoleh
jaminan penghasilan tertentu. (4)
Ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.”
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Para pemohon berpendapat Pasal
6 UU SBT bertentangan dengan Pasal
28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat
(4) dan 28I ayat (3) UUD 1945. Bahkan
terjadi pertentangan antarayat dalam Pasal
UU SBT, yaitu ayat (1) dan (2). Pada
ayat (1), petani mempunyai kebebasan
tapi kebebasan tersebut dibatasi oleh
ayat (2), bahkan lebih tepat dihalangi
karena rencana pemerintah tersebut tidak
melibatkan masyarakat dan tidak ada
mekanisme pengajuan keberatan, sehingga
potensial melanggar hak hidup rakyat tani
yang berbudidaya tanaman sesuai dengan
kebutuhannya. Hal tersebut juga di satu sisi
berpotensi menghilangkan kepemilikan
pribadi petani atas lahan dan tanaman
karena penggunaan dan pemanfaatannya
ditentukan sepihak oleh pemerintah.
Pasal
9
menyatakan,
“(1)
Penemuan varietas unggul dilakukan
melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
(2) Pencarian dan pengumpulan plasma
nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman
dilakukan oleh Pemerintah. (3) Kegiatan
pencarian dan pengumpulan plasma
nutfah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan
atau badan hukum berdasarkan izin.
(4) Pemerintah melakukan pelestarian
plasma nutfah bersama masyarakat.”
Pasal 9 ayat (3) UU SBT sepanjang kata
“Perorangan” menurut para pemohon
bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal
28C, 28D ayat (1), 28I ayat (2), (3) dan
Pasal 33 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945. Sebab ketentuan di dalamnya
membedakan antara pemulia tanaman
dengan petani. Padahal sesungguhnya
bagi petani kegiatan pemuliaan tanaman
merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari hidupnya. Identitas pemulia tanaman
menyatu dengan identitas sebagai petani.
Ketidakkenalan UU SBT terhadap petani
pemulia tanaman mengakibatkan petani
pemulia tanaman harus dapat ijin untuk
pencarian, pengumpulan plasma nutfah
dan mengedarkan benih.
Pasal 12 menyatakan, “(1) Varietas
hasil pemuliaan atau introduksi dari luar
negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu
dilepas oleh Pemerintah. (2) Varietas hasil
pemuliaan atau introduksi yang belum
dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilarang diedarkan.” Pasal 12 ayat (1)
dan ayat (2) UU SBT bertentangan dengan
Pasal 28A, Pasal 28C, 28I (3) dan Pasal 33

(2) serta Pasal 33 (3) UUD 1945. Sebab
dalam prakteknya pengetahuan mengenai
pertukaran benih, persilangan, itu terjadi
pada tataran komunitas dan dilakukan secara
komunal. Varietas hasil pemuliaan petani
tidak memerlukan persyaratan apapun dalam
peredarannya di komunitas masing-masing.
Fakta menunjukkan benih-benih bersertifikat
dari pemerintah tidak memberikan jaminan
mutu, jaminan tidak diserang hama,
penyakit dan rakus pupuk serta pemisahan
petani dengan aktifitas pemulia tanaman
akan menghilangkan pengetahuan budidaya
tanaman lokal dan merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak petani. Kemudian, agenda
penelitian untuk menemukan benih-benih
baru, tidak melibatkan petani sebagai subjek
tanpa memperhitungkan kepentingan petani.
Penelitian tersebut hanya bersumber pada
bisnis semata.
Pasal 60 ayat (1) menyatakan,
“Barangasiapa dengan sengaja: a. mencari
dan mengumpulkan plasma nutfah tidak
berdasarkan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3); b. mengedarkan
hasil pemuliaan atau introduksi yang
belum dilepas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2);” Pasal 60
ayat (2) menyatakan, “Barang siapa
karena kelalaiannya: a. mencari dan
mengumpulkan plasma nutfah tidak
berdasarkan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3); b. mengedarkan
hasil pemuliaan atau introduksi yang
belum dilepas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2);”
Pasal 60 ayat (1) huruf a dan Huruf
b dan ayat (2) huruf a dan huruf b UU SBT
bertentangan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Sebab, pemuliaan tanaman adalah hak asasi
petani yang telah dipraktekan oleh petani
secara turun temurun semenjak pertanian
itu ada. Oleh karenanya melakukan
pemidanaan terhadap pemuliaan tanaman
oleh petani adalah pelanggaran Pasal 28G
ayat (1) UUD 1945.
Oleh karena itulah para pemohon
dalam petitum meminta Mahkamah
menyatakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a, b, c
dan d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang
kata “perorangan”, Pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a dan
huruf b ayat (2) huruf a dan huruf b UU
SBT bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat dengan segala akibat
hukumnya.
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Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang
Sepanjang September 2012
No

Nomor
Registrasi

1

61/PUU-IX/2011

2

71/PUU-IX/2011

3

68/PUU-IX/2011

4

77/PUU-X/2012

5

70/PUU-X/2012

6

24/PUU-X/2012

7

66/PUU-X/2012

8

28/PUU-X/2012

9

60/PUU-X/2012

10

77/PUU-IX/2011

11

34/PUU-X/2012

Pokok Perkara
Pengujian UU No. 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan [Pasal 33 ayat (6) dan
Pasal 43 ayat (7)]
Pengujian UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e
dan huruf f]

Pemohon
1. Letjen TNI (Purn) Rais Abin;
2. Letjen TNI (Purn) Soekotjo
Tjokroatmodjo

1. Majelis Rakyat Kalimantan
Timur Bersatu (MRKTB);
2. Sundy Ingan;
3. Andu;
4. Luther Kombong;
5. H. Awang Ferdian Hidayat,
M.H;
6. Muslihuddin Abdurrasyid,
M.Pdi;
7. Ir. H. Bambang Susilo, M.M
Pengujian UU No. 8 Tahun 2011
1. 		Bambang Supriyanto;
tentang Perubahan Atas UU No.
2. 		Max Boli Sabon;
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
3. 		Eddie I. Doloksaribu;
Konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf b 4. 		Ari Lazuardi Pratama;
dan huruf h, Pasal 45A, Pasal 57 ayat 5. 		Muhammad Anshori;
(2) huruf a, Pasal 59 ayat (2)]
6. 		Andriko Sugianto Otang
Pengujian UU No. 29 Tahun 2007
Suwarto
tentang Pemerintahan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia
[Pasal 11 ayat (1)]
Pengujian UU No. 29 Tahun 2007
1. 		Abdul Havid Permana;
tentang Pemerintahan Daerah Khusus 2. 		Mohammad Huda;
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
3. 		Satrio Fauzia Damardjati
Negara Kesatuan Republik Indonesia
[Pasal 11 ayat (2)]
Pengujian UU No. 36 Tahun 2009
1. Achmad Wazir Wicaksono;
tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat
2. A. Yunan Athoillah;
(2)]
3. Luthfi Aris Sasongko;
4. Helmy Purwanto;
5. Safroni Isrososiawan;
6. Muhammad Yusuf;
7. Ahmad Asir;
8. Abd. Basith;
9. Alif Muhlis;
10. Khoiron;
11. Deni Ranggajaya;
12. Dendin Samsudin
Pengujian UU No. 36 Tahun 2009
1. Suyanto;
tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat
2. Iteng Achmad Surowi;
(1), ayat (2), dan ayat (3), serta
3. Akhmad;
Pasal 116]
4. Galih Aji Prasongko
Pengujian UU No. 5 Tahun 2004
Agus Yahya
tentang Mahkamah Agung [Pasal
45A ayat (2) huruf c] dan UU No.
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia [Pasal 30 ayat 2]
Pengujian UU No. 32 Tahun 2004
H. Zain Alkim
tentang Pemerintahan Daerah [Pasal
58 huruf O]
Pengujian UU No. 49 Prp Tahun
PT. Sarana Aspalindo Padang, dkk
1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara
Pengujian UU No. 8 Tahun 2011
1. Andi Muhammad Asrun;
tentang Perubahan atas Undang2. M. Jodi Santoso;
Undang Nomor 24 Tahun 2003
3. Nurul Anifah
tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal
7A ayat (1)]

Tanggal Putusan

Putusan

12 September
2012

Dikabulkan
Sebagian

12 September
2012

Ditolak dan Tidak
Dapat Diterima

13 September
2012

Dikabulkan
Sebagian

13 September
2012

Tidak Dapat
Diterima

13 September
2012

Ditolak

18 September
2012

Tidak Dapat
Diterima

18 September
2012

Ditolak dan Tidak
Dapat Diterima

19 September
2012

Ditolak
Seluruhnya

19 September
2012

Ditolak
Seluruhnya

25 September
2012

Dikabulkan
Sebagian

25 September
2012

Dikabulkan
Seluruhnya
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12

9/PUU-X/2012

13

73/PUU-IX/2011

14

82/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional [Pasal 13 ayat (3), ayat (2),
Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14
ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (3),
Penjelasan Pasal 17 ayat (5), Pasal
19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20 ayat
(1), ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal
27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat
(2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal
31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal
32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal
37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), pasal
39 ayat (1), pasal 40, Pasal 42 ayat
(1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal
46 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)]
Pengujian UU No. 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah [Pasal
36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5)]
Pengujian UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan [Pasal 49 ayat (1)
huruf c]

Abdul Halim Soebahar, dkk

25 September
2012

Tidak Dapat
Diterima

1.
2.
3.
4.

26 September
2012

Dikabulkan
Sebagian

26 September
2012

Ditolak

Feri Amsari, S.H., M.H;
Drs. Teten Masduki;
Zainal Arifin Mochtar Husein;
Indonesia Corruption Watch
(Danang Widoyoko)
Fara Novia Manoppo

Daftar Putusan MK tentang SKLN
Sepanjang September 2012
No
1

Nomor Registrasi
3/SKLN-X/2012

Pokok Perkara

Pemohon

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
antara Komisi Pemilihan Umum terhadap
Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Komisi Pemilihan Umum

Tanggal Putusan
19 September 2012

Putusan
Dikabulkan

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang September 2012
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Putusan

1

59/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2012

Yakob Pujau dan Yulius Yapugau

12 September 2012

Ditolak

2

60/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2012

1. Hirenus Sondegau dan Yesaya Bakau;
2. Maxiumus Zonggonau dan
Simon Widigipa;
3. Bartolomeus Mirip dan Salo
Holombao

12 September 2012

Gugur

3

39/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2012

Agus Kogoya dan Yakob Enumbi
[No.Urut 3]

26 September 2012

Ditolak
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Soemitro Kolopaking
Priyayi Pluralis dari Banjarnegara

D

alam
sejarah
Indonesia,
Soemitro dikenal sebagai
pendiri Perhimpunan Hindia,
perkumpulan pertama yang
didirikan mahasiswa Indonesia di Belanda
pada 1908. Tokoh yang memiliki nama
lengkap Raden Adipati Arya Poerbonegoro
Soemitro Kolopaking itu adalah Bupati
Kabupaten Banjarnegara tiga era, sejak
1927 hingga 1945. Sebagai bupati, pada
masa kolonialisme Belanda, ia mendapat
julukan “Gusti Kanjeng Bupati”. Pada
zaman Jepang sebutannya adalah
“Banjarnegara Ken Cho”, sedangkan pada
masa Republik Indonesia ia dipanggil
“Bapak Bupati”.
Soemitro adalah putra dari Raden
Tumenggung Jayanegara II dengan
pangkat “Adipati Arya” yang merupakan
keturunan Kanjeng Raden Adipati
Dipadiningrat. Harry A. Poeze dkk dalam
buku Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia
di negeri Hindia Belanda (1600-1960)
menceritakan, Soemitro sudah berkelana
ke Eropa sejak usia 19 tahun. Meski harus
menentang kehendak ayahnya, Soemitro
ikut berlayar ke negeri Belanda dengan
bekal hanya f15. Ia menuju Artwerpen
sebagai penumpang kelas empat.
Di Artwerpen, ia terpaksa menjadi
perawat domba dengan upah f1,5 setiap
hari untuk membiayai kebutuhan hidupnya
sehari-hari. Sedangkan untuk membiayai
kuliahnya, ia memanfaatkan waktu
liburnya sebagai kuli tambang di Jerman.
Ia sempat pula menjadi ambtenaar,
namun pekerjaan itu ia tinggalkan karena
mengganggu kuliahnya.
Di Belanda, Soemitro dikenal
sebagai mahasiswa yang aktif. Tak lama

Soemitro Kolopaking

berselang dari pendirian Perhimpunan
Hindia, Soemitro dipanggil hakim distrik
di Leiden. Ia diminta untuk menerangkan
anggaran dasar perhimpunan. Ia juga
diminta menjelaskan kenapa menggunakan
istilah Indiers (orang Hindia), bukan
Inlanders (orang pribumi).
Selama di Eropa, Soemitro
menggunakan nama samaran W. A. Snell.
Adapun nama Soemitro Kolopaking
baru ia gunakan pada 1927, tujuh tahun
kemudian. Pada saat itu ia baru kembali
ke Indonesia dan diangkat menjadi Bupati
Banjarnegara.
Dekat di Hati Rakyat
Sebagai bupati, menurut sumber
yang mengutip referensi buku otobiografi

Soemitro, Corat-Coret Sepanjang Masa,
Soemitro berwatak sangat sederhana dan
bijaksana. Di sana disebutkan, setiap
pekan Soemitro selalu keluar dari pendopo
kabupaten dengan membawa bekal
seadanya. Tdak ada yang tahu ke mana
tujuannya. Dengan mengenakan pakaian
sederhana, ia hanya membawa senapan
angin untuk berjaga-jaga serta menembak
tupai yang menjadi hama pertanian.
Rupanya, sekira habis isya, ketika
warga selesai bekerja, dengan menyamar
sebagai rakyat biasa, dengan berjalan
kaki tanpa alas kaki, ia berkeliling
memasuki daerah pedalaman. Ia kemudian
mengunjungi rumah sesepuh di daerah
tersebut. Begitu warga mengetahui
desanya dikunjungi bupati, mereka datang
ke rumah itu untuk menyampaikan keluh
kesah. Setelah mendengarkan keluhankeluhan itu, Soemitro lalu memberi
wejangan sehingga mampu menyelesaikan
masalah rakyatnya.
Setelah itu, ia biasanya pulang
diantar warganya hingga ke tepi jalan
besar. Namun ternyata Soemitro tidak
langsung kembali ke pendopo, melainkan
mengunjungi tempat yang sunyi dan
tenang, seperti puncak bukit, untuk
merenung dan menikmati keindahan
alam hingga fajar tiba. Kebiasaannya itu
menjadikan Soemitro sebagai pemimpin
yang dekat di hati rakyat.
Priyayi Pluralis
Pada 1945, Soemitro terpilih sebagai
anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha
Kemerdekaan. Ia mendapat kesempatan
memberikan pandangannya pada rapat
besar, 10 Juli 1945. Ketika itu peserta rapat
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sedang mendebatkan batas-batas wilayah
Indonesia merdeka. Soemitro mnjadi
anggota yang mendapat kesempatan
terakhir untuk berbicara sebelum rapat
ditutup untuk dilanjutkan keesokan
harinya.
Dalam pidatonya Sumitro mendesak
agar kemerdekaan Indonesia menjadi
prioritas. Sedangkan penyusunan undangundang dasar, menurut dia, cukup hanya
mengatur masalah yang penting-penting
saja. Ia menekankan bahwa konstitusi
yang akan mereka siapkan bersifat darurat.
Karena itu, rancangan yang akan merka
susun haruslah memuat ketentuan bahwa
kelak UUD tersebut dapat diamandemen
dengan sehingga dapat menyesuaikan
dengan situasi zaman pada masa itu.
Berikut adalah pidato lengkap Soemitro
pada 10 Juli 1945:
“Paduka tuan yang mulia! Rapat
yang terhormat! Yang terpenting pada
waktu ini ialah supaya kita lekas
mencapai cita-cita kitaIndonesai merdeka.
Meskipun banyak soal-soal yanq belum
sempurna I00%, tidaklah jadi apa, asalkan
kemerdekaan ini lekas tercapai. Jikalau
kita telah mendapat kemerdekaan itu,
dapat segala sesuatu di kemudian hari
diperbaiki, diperlengkapkan. Sebetulnya
hal daerah, soal daerah, dalam pandangan
saya tidak dapat dipisahkan dari soal yang
besar yaitu rancangan Undang-undang
Dasar Indonesia Merdeka. Memang bagian
inilah yang terpenting. Jadi saya mengikuti
dan menelusuri pendapat-pendapat tuantuan lain.
Hal ini sebetulnya juga harus
termasuk dalam urusan Panitia Kecil yang
akan merancang Undang-undang Dasar
lndonesia Merdeka itu. Buat menyepatkan
pekerjaan, buat menggampangkan jalannya
cita-cita kita, buat saya sendiri, lebih
baik pada waktu ini menentukan sebagai
daerah kita daerah Hindia Belanda dahulu.
Keadaan Indonesia juga dipengaruhi oleh
peperangan, itu sudah nyata. Dari sebab itu
kita terpaksa mengadakan aturan-aturan
yang sesuai dengan keadaan peperangan
ini. Jikalau di dalam peperangan ini juga
telah terdapat kemerdekaan, tentu saja
aturan-aturan disusun buat sementara
waktu. Jikalau peperangan sudah berakhir,
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dan kemenangan akhir telah tertjapai, kita
dapat melengkapkan aturan-aturan’itu
menjadi aturan-aturan yang sesuai
dengan keadaan zaman pada waktu itu,
dengan permintaan Indonesia Merdeka
ialah seluas Indonesia Belanda dahulu.
Jikalau kemenangan akhir tercapai dan
ada permintaan yang nyata dari Malaya
Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di
situ merasa ingin masuk dalam lingkungan
kita, dengan senang hati mereka akan
kita terima sebagai bangsa kita di dalam
Indonesia Merdeka. Tetapi itulah urusan di
kemudian hari. Pada waktu ini kita harus
mengadakan usul yang praktis, jang nyata
dapat dijalankan, selekas mungkin jangan
kita minta keadaan 100% yang tidak
mungkin dilaksanakan dalam peperangan,
sebab keadaan sehari-hari dipengaruhi
oleh peperangan.
Asal keadaan bisa berjalan, sedikit
demi sedikit kita dapai menambah dengan
5%, 10%, 15%, lama-kelamaan tercapailan
Indonesia Merdeka yang bulat. Itulah
secara singkat pemandangan saya, Tuan
Ketua.”
Meskipun terlahir sebagai priyayi
Jawa, Soemitro adalah seorang pluralis.
Hal itu tampak dari pidatonya pada rapat
besar keesokan harinya, 11 Juli 1945.
Ketika itu ia mengusulkan komposisi
anggota perancang UUD yang tidak
melulu berasal dari Jawa sehingga tidak
menjadi Jawa-sentris. Soemitro mendapat
giliran pidato setelah pemandangan umum
dari anggota Parada Harahap. Bunyi pidato
lengkapnya adalah:
“Paduka Tuan Ketua yang mulia!
Anggota-anggota
yang
terhormat:
Berhubung dengan pembicaraan tuan
Parada Harahap yang saya setujui 100%,
saya akan berbicara sedikit saja. Saya
memajukan usul yang penting yang
dapat dikerjakan selekas-mungkin, sebab
perasaan saya undang-undang dasar
harus sesingkat mungkin, jangan sampai
berlebihan, umpamanya menurut lebih
kurang 15 atau 16 pasal.
Seperti dalam pembicaraan saya
kemarin, saya mengatakan, bahwa semua
susunan pada waktu ini amat dipengaruhi
oleh suasana peperangan, maka saya
usulkan kepada panitia yang didirikan
supaya Undang-undang Dasar itu disusun

demikian, sehingga gampang dirobah
dan disesuaikan dengan jaman yang akan
datang.
Sebab, tentu saja jikalau kemenangan
akhir telah tercapai, suasana di dalam
dunia, suasana di dalam Asia Timur Raya
umumnya, dan di Indonesia khususnya,
tentu akan amat berlainan. Maka di dalam
Undang-undang Dasar itu, menurut
pemandangan saya, harus ada suatu pasal
yang menggampangkan Undang-undang
Dasar itu secepat mungkin disesuaikan
dengan permintaan dan keadaan jaman
yang akan datang itu. Barangkali tidak
usah hal itu saya terangkan dengan panjang
lebar.
Sekarang ada usul pula dari saya
sendiri. Tuan-tuan barangkali juga
menerima rencana penetapan anggota
Panitia Kecil itu, dan mudah-mudahan
tuan-tuan pemimpin sidang ini, tuantuan dan nyonya-nyonya dalam sidang,
setuju dengan usul saya. Saya usulkan
sebagai anggota Panitia itu No. 1. Tuan
Prof. Supomo, no. 2. Latuharhary, No. 3.
…. Apakah akan diterima, itu tergantung
kepada sidang, tergantung juga kepada
Panitia. Itu hanya pemandangan saya
saja, bukan permintaan. Saya bersyukur
kalau pemandangan itu diterima, sebab
sidanglah yang akan menetapkannya.
Supaya sedapat mungkin dari segala
lapisan, bukan saja dari Tanah Djawa,
tetapi pula dari Sumatera dan tempat lain
ada wakilnya, maka sekarang saya usulkan
No. 1. Tuan Prof. Supomo, No. 2. Tuan
Latuharhary, No. 3 Tuan Maramis, No. 4
Tuan Dahler, No. 5. Tuan Tan Eng Hoa,
No. 6 Tuan Parada Harahap, No. 7 Tuan
Husein Djajadiningrat.
Demikianlah
pemandangan saja. Terima kasih.”
Karena bersifat pemandangan umum,
pidato Soemitro tersebut tidak langsung
ditanggapi. Namun kemudian dtetapkan
19 anggota Panitia Kecil untuk merancang
Undang-undang Dasar yang dipimpin oleh
Ir. Soekarno. Meskipun masih didominasi
oleh nama-nama Jawa, namun dalam
kepanitiaan tersebut tercantum juga tokoh
bukan Jawa yang cukup vokal, seperti AA
Maramis, Parada Harahap, Latuharhary,
dan Tan Eng Hoa. (Rita Triana)

AKSI

MK Raih Kembali Penghargaan dari
Kementerian Keuangan

Humas MK/GANIE

Para penerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas laporan keuangan capaian kualitas terbaik dan
mendapatkan opini audit tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2011 dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), termasuk MK yg diwakili oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar pada acara Pembukaan
Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012, Selasa (11/9) di Gedung
Dhanapala, Jakarta.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
meraih penghargaan dari
Kementerian Keuangan atas
laporan keuangan capaian
kualitas terbaik dan mendapatkan opini
audit tertinggi, yakni Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) Tahun 2011 dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyerahan
penghargaan
diberikan
secara simbolis oleh Wakil Presiden RI
Boediono pada acara Pembukaan Rapat
Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Tahun 2012, Selasa
(11/9) di Gedung Dhanapala, Jakarta.
Predikat WTP dari BPK telah diraih
lembaga peradilan konstitusi ini dan
MK tercatat mampu mempertahankan
prestasinya hingga memperoleh predikat
Opini WTP untuk keenam kalinya secara
berturut-turut sejak 2006 hingga 2011.
Penghargaan predikat WTP tahun 2011
diberikan karena MK dianggap konsisten
dan cukup baik mengelola dan mencatat
keuangannya sesuai dengan akuntan
publik dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Sekretaris Jenderal MK Janedjri
M. Gaffar pada acara ini menerima
secara langsung penghargaan dari

Kementerian Keuangan tersebut. Selain
MK, penghargaan tersebut juga diberikan
kepada sebanyak 66 kementerian dan
lembaga negara lain, dan 67 Pemerintah
Daerah yang telah melaksanakan laporan
keuangan terbaik tahun 2011 dengan
mendapatkan predikat WTP. Dalam
sambutannya, Boediono mengatakan
bahwa keuangan negara sangat berkaitan
dengan nasib atau masa depan sebuah
negara. “Jadi, untuk saudara-saudara
sekalian, pengelolaan keuangan negara,
apabila mengelolanya dengan baik,
saya akan beri saudara nama (sebutan)
negarawan,” ucap Wapres yang menjabat
sejak 20 Oktober 2009.
Sebaliknya, kata Boediono, apabila
para pimpinan lembaga dan/atau kepala
daerah tidak mengelola keuangan negara
dengan baik atau menggerogoti keuangan
negara tersebut, maka orang tersebut
bukan sebagai negarawan. “Kalau tidak
mengelola dengan baik, atau menggerogoti
keuangan negara maka bukan negarawan,”
pesan Wapres.
Boediono mengakui bahwa laporan
keuangan yang dilakukan oleh pemerintah
mempunyai kemajuan yang cukup berarti,
serta kualitas pengelolaannya semakin

meningkat. “Pengelolahan keuangan
negara dengan kualitas yang semakin
meningkat, sangat terkait erat dengan nasib
masa depan dari negara kita,” terangnya.
Selanjutnya, Boediono mengharapkan
kepada peserta yang mengikuti acara
tersebut supaya membuat sebuah
kesepakatan yang menjadikan kinerja
pemerintah semakin lebih baik. “Saya
harapkan dalam rakernas ini, menyepakati
hal-hal untuk memperbaiki kinerja kita
ke depan ini semakin lebih mantap, lebih
baik,” harap Wapres di hadapan pimpinan
kementerian dan lembaga Negara serta
kepada daerah tersebut.
Di akhir sambutan, Wakil Presiden
Boediono secara resmi membuka acara
yang diselenggarakan oleh Kementerian
Keuangan tersebut. Sementara acara
yang berlangsung selama dua hari,
Selasa-Rabu (11-12/9) ini bertemakan
“Peningkatan
Kualitas
Pengeloaaan
Keuangan Pemerintah dalam Rangka
Mewujudkan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Tahun
2012
dengan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)”. Menteri Keuangan Agus
Martowardojo mengatakan Rakernas
Akuntansi dan Laporan Keuangan
Pemerintah ini merupakan agenda
rutin, dan bertujuan untuk mencapai
target WTP atas Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL),
dan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 2012, sesuai tema
yang dibawah dalam acara ini. “Oleh
karena itu, semua harus berupaya
semaksimal mungkin melakukan per
baikan guna peningkatan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara yang sesuai dengan prinsip good
governance, termasuk LKKP. Hal ini
juga harus dilakukan oleh bapak-ibu di
pemerintah daerah,” tutur Agus.
Di samping itu, Agus juga
menerangkan bahwa pembuatan laporan
keuangan merupakan suatu kebutuhan
transparansi dan syarat pendukung adanya
akuntabilitas yang berupa keterbukaan
pemerintah atas pengelolaan keuangan
publik. “Transparansi dapat dilakukan
apabila ada kejelasan tugas, kewenangan,
dan kesediaan informasi, serta proses
pengeluaran yang terbuka,” ujar Menkeu.
Perlu diketahui, acara tersebut
dihadiri sejumlah menteri Kabinet
Indonesia Bersatu II, para duta besar
negara sahabat, para gubernur, bupati,
walikota, sekretaris jenderal di lembaga
kementerian/instansi
terkait,
serta
pejabat pengelola keuangan negara baik
di pemerintahan pusat maupun daerah.
(Shohibul Umam)
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AKSI

MK Laporkan Anggaran dalam
RDP dengan Komisi III DPR
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar sampaikan laporan
pelaksanaan anggaran TA 2012 serta alokasi TA
2013 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Komisi III DPR pada Selasa (11/9) di Gedung MPR/
DPR, Jakarta.

Humas MK/Ganie

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menyampaikan laporan pe
laksanaan anggaran TA 2012
serta alokasi (Tahun Anggaran)
2013 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan Komisi III DPR pada Selasa (11/9) di
Gedung MPR/DPR, Jakarta. Penyampaian
laporan pelaksanaan anggaran tersebut
dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar dengan didampingi
para kepala biro MK.
“Berdasarkan Daftar Isian Pelak
sanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012
Nomor 0001/077-01.1.01/00/2012 tanggal
9 Desember 2011, MK mendapatkan
anggaran sebesar Rp 277,4 Miliar. Dalam
perkembangannya berdasarkan Surat
Menteri Keuangan Nomor S-381/
MK.2/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang
Anggaran Belanja Kementerian Negara/
Lembaga dalam APBN-P Tahun 2012,
MK mendapat pemotongan anggaran
sebesar Rp 55,6 Miliar ekuivalen dengan
20,04%. Dengan demikian, total pagu
anggaran MK TA 2012 setelah perubahan
menjadi sebesar Rp 222,3 Miliar,” urai
Janedjri di hadapan anggota Komisi III
DPR.
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Dalam kesempatan tersebut, Janedjri
memaparkan rencana kerja dan anggaran
MK TA 2013. MK, lanjut Janedjri,
mendapatkan alokasi pagu anggaran
sebesar Rp 222,3 Miliar, yang dialokasikan
ke dalam empat program, yakni Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya MK, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
MK, Program Penanganan Perkara
Konstitusi, serta Program Peningkatan
Kesadaran Berkonstitusi. “Agar tugas
konstiutusi dan program kerja MK yang
telah direncanakan dapat dilaksanakan,
maka kami menyampaikan permohonan
usulan penambahan pagu anggaran MK
TA 2013 sebesar Rp 38,2 Miliar. Usulan
penambahan pagu anggaran tersebut juga
telah disampaikan dalam Rapat Dengar
Pendapat dengan Komisi III DPR pada
tanggal 4 Juni 2012 yang dilanjutkan pada
tanggal 16 Juni 2012 di Hotel JW Marriot,
dan Komisi III DPR telah menyetujui.
Namun pada pagu anggaran yang
tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN
TA 2013, anggaran MK masih tertulis
sebesar Rp 222,2 Miliar. Oleh karena itu,
kami mohon kepada Komisi III DPR dapat
menindaklanjuti usulan penambahan pagu

anggaran sebagaimana dimaksud,” jelas
Janedjri.
Menanggapi laporan yang di
sampaikan Janedjri, Anggota Komisi III
DPR memberikan beberapa masukan terkait
dengan pencantuman mengenai Program
Kesadaran Berkonstitusi serta Kegiatan
Penyelenggaraan Administrasi Perkara,
Persidangan, Putusan dan Hukum. Terkait
Program Kesadaran Berkonstitusi, Komisi
III DPR juga memberikan masukan agar
program tersebut tidak tumpang tindih dan
digunakan dengan tepat.
Janedjri dalam kesempatan tersebut
menjelaskan mengenai latar belakang
Program Kesadaran Berkonstitusi sebagai
hal yang penting. Dengan semakin
termarjinalkannya nilai-nilai Pancasila
terutama di kalangan generasi muda, jelas
Janedjri, menjadi hal utama diperlukannya
program ini. “Dalam pertemuan antar
lembaga negara pada Mei 2011 lalu,
disepakati bahwa kegiatan merevitalisasi
nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung
jawab semua lembaga negara. Tidak
menjadi ranah salah satu lembaga negara
saja,” ujar kandidat doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang ini.
(Lulu Anjarsari)

Ketua MK: Reformasi Hukum Agenda Utama
Reformasi
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD

R

eformasi hukum merupakan
agenda utama sebenarnya
dalam reformasi kita pada
tahun 1998, meskipun orang
menyebut itu reformasi politik. Sebenarnya
intinya bertujuan untuk menegakkan
supremasi hukum yang benar. Tidak ada
gunanya kita membuat format poltik baru
kalau hukum tidak mampu menunjang dan
melaksanakan apa yang digagas dalam
pembaruan politik tersebut.
Demikian diutarakan oleh Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud
MD saat mengawali pembicaraan dalam
Seminar Nasional “Dinamika Implementasi
Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya
di Era Reformasi” di gedung Bonaventura
Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada
Sabtu (8/9). Seminar diselenggarakan dalam
rangka peringatan Dies Natalis Universitas
Atma Jaya Yogyakarta yang ke-47 dan HUT
yang ke-67 surat kabar harian Kedaulatan
Rakyat.
Mahfud menyampaikan bahwa
pada saat ini bangsa Indonesia mengalami
kemunduran. Karena sekarang ini, dari
tahun 2004 sampai sekarang, politik
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demokrasi menjadi politik yang oligarkis,
yang artinya keputusan-keputusan politik
telah didominasi oleh elit–elit politik
yang kemudian saling bersengkongkol
satu dengan yang lain. Selain itu, di
sisi lain saling menyandera antara satu
dengan yang lain, tetapi secara diamdiam juga sering terjadi persekongkolan
di antara tokoh–tokoh politik tersebut
sehingga banyak sekali persoalan persolan
politik kita yang sulit untuk diselesaikan.
“Undang-undang di bidang politik dan
penegakan hukum paling banyak diuji dan
paling banyak dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi, karena memang ada latar
belakang kecurangan terhadap hak-hak
politik rakyat,” ujar Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia tersebut
sejak 2008 ini.
Mahfud menambahkan, bahwa
ketika politik demokrasi berubah menjadi
politik oligarkis, maka hukum juga akan
menjadi tidak baik. Itu artinya lebih banyak
mendukung bagi kepentingan-kepentingan
elite. Kalau kita membicarakan pem
bangunan hukum dalam rangka supremasi
hukum sekarang ini, maka kalau kita
membicarakan soal substansi hukum

yang pada umunya sudah bagus. Misalnya
hukum tentang hak asasi manusia sudah
lengkap, hampir semua yang penting sudah
diratifikasi bahkan hampir seluruhnya
masuk di dalam UUD 45. Secara substansi
peradilan juga mengalami perubahan yang
sangat luar biasa. Kalau dulu peradilan
sering membuka pintu intervensi oleh
pemerintah, zaman reformasi itu sudah
menyatakan peradilan sudah terlepas bukan
hanya secara fungsional tetapi juga secara
finansial dari pemerintah, sehingga hakimhakim ada di Mahkamah Agung dan kita
juga telah membentuk lembaga baru yaitu
Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi
Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.
“Dengan adanya permasalahan yang
mendasar tentang politik demokrasi yang
berubah menjadi poltik oligarkis, banyak
meyebabkan kelemahan hukum. Di mana
banyak permainan hukum yang telah
diatur oleh para elit politik sendiri, dengan
berbagai cara yang dinilai tidak baik,“
tambah Guru Besar Hukum Tata Negara
UII Yogyakarta ini.
Problem penegakan hukum di
Indonesia kata Mahfud, berada pada
aparatnya dan bukan pada substansinya.
Dalam mempermainkan hukum ini ada
yang main dengan kasar, yakni dengan
menyuap, menyandera atau meneror hakim
atau jaksanya. Sehingga menyebabkan
banyaknya masalah-masalah yang macet
penyelesaiannya. “Amputasi secara besarbesaran terhadap para penegak hukum
dengan atas nama undang-undang, adalah
salah satu cara untuk menegakkan hukum
yang baik di negara Indonesia.”
Integritas moral dan etika di kalangan
penegak hukum yang tidak kunjung
membaik, apakah itu jaksa, pengacara atau
hakim pada saat ini sedang mengancam
kita sebagai bangsa. Intergritas moral dan
etika penegak hukum seharusnya terbentuk
lebih baik, karena integritas moral dan
etika didalam penegakan hukum menjadi
sangat penting untuk diwujudkan. (Panji
Erawan/hamdi)
September 2012 KONSTITUSI
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Wakil Ketua MK: Undang-Undang
Harus Penuhi Rasa Keadilan
Masyarakat
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Achmad
Sodiki, saat menyampaikan pemikirannya dalam
acara Peer Review Usul DPD Atas Prolegnas
Prioritas Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh
Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), Kamis
(13/9) di Hotel Four Seasons, Jakarta.

Humas MK/GANIE

P

roses pembentukan undangundang tidak terlepas dari peran
serta seluruh pihak. Bahkan, para
ahli hukum saja belum cukup
untuk membentuk sebuah undang-undang.
Perlu dilibatkan para ahli dari berbagai
bidang ilmu lain untuk menyumbangkan
pikirannya dalam melahirkan sebuah UU,
agar UU tersebut adil, bermanfaat, dan
berkepastian hukum.
Demikian setidaknya salah satu
pokok pikiran dari paparan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki,
saat menyampaikan pemikirannya dalam
acara Peer Review Usul DPD Atas
Prolegnas Prioritas Tahun 2013 yang
diselenggarakan oleh Panitia Perancang
Undang-Undang (PPUU), Kamis (13/9) di
Hotel Four Seasons, Jakarta. PPUU adalah
salah satu alat kelengkapan yang dimiliki
Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI.
“Tidak cukup sarjana hukum berpikir
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sendirian. Perlu melibatkan sarjana-sarjana
dari disiplin ilmu lain. Sehingga, para
pembentuk undang-undang tidak berpikir
miopik (sempit),” ungkapnya.
Menurutnya, pembentuk UU semesti
nya bisa memikirkan dan memprediksi
kebutuhan hukum masyarakat beberapa
tahun ke depan. Sehingga, masalah-masalah
hukum yang mungkin muncul, dapat
diantisipasi oleh undang-undang yang
akan dibuat. Jika hukum yang dibuat tidak
sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
maka bukan tidak mungkin, ujar Sodiki,
akan memunculkan mental apatis, kurang
bertanggung jawab, dan masa bodoh di
kalangan masyarakat. Seharusnya, ujar dia,
proses pembentukan UU dibarengi dengan
proses politik yang anggun. “Harus ada
kesejajaran politik yang dibangun dengan
proses legislasi yang jelas. Intinya, politik
apapun harus mengabdi pada masyarakat,”
tegasnya.

Selain itu, Sodiki juga menegaskan,
dalam membentuk UU, harus berorientasi
pada nasib generasi yang akan datang,
bukan hanya memikirkan keuntungan
sesaat dan saat ini saja. Karena, apa yang
diputuskan sekarang, tentu akan berdampak
kepada generasi selanjutnya. “Justice for
the next generation,” pesannya.
Terakhir, Sodiki menekankan, di
samping sebuah UU harus memiliki
kepastian hukum, UU juga semestinya
memiliki fleksibilitas yang bisa menjadi
ruang untuk melahirkan rasa keadilan
masyarakat. Dan tentunya, sebuah UU
harus berdasarkan dan sesuai dengan
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
perkembangan hukum nasional maupun
internasional, dan memenuhi rasa keadilan
masyarakat. Pada kesempatan tersebut,
hadir memberikan sambutan Ketua Panitia
Perancang Undang-Undang I Wayan
Sudirta dan Kepala Badan Pembinaan
Hukum Nasional Wicipto Setiadi. (Dodi)

Maria Farida: Konstitusi Indonesia
Mengatur Jelas HAM
Maria Farida Indrati dalam acara Training of
Traner (ToT) bertema “Upaya Merawat dan
Pemenuhan Jaminan Hak Konstitusional Warga
Negara” di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (27/9).
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K

onstitusi
Indonesia
telah
mengatur secara jelas tentang
Hak Asasi Manusia (HAM)
yang mengakibatkan negara
berkewajiban menyediakan apapun untuk
warga negaranya termasuk perlindungan
yang sama antara laki-laki dan perempuan.
Oleh karena itu, seluruh masyarakat
Indonesia berhak mendapatkan hidup
yang layak, sehingga negara wajib untuk
membangun sarana dan prasana.
Demikian kata Maria Farida Indrati
selaku Hakim Konstitusi di hadapan
puluhan perwakilan dari 10 Kementerian/
Lembaga Negara dalam acara Training of
Traner (ToT) bertema “Upaya Merawat dan
Pemenuhan Jaminan Hak Konstitusional
Warga Negara” di Hotel Acacia, Jakarta,
Kamis (27/9).
“Konstitusi telah mengatur hak
setiap warga negara, maka negara wajib
menyediakan (hak hidup semua warga
negara),” tegas Maria Farida dalam
acara yang diselenggarakan oleh Komisi
Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan) ini.
Lebih lanjut, Maria Farida kembali
menegaskan, hak asasi manusia yang

tercantum dalam konstitusi sudah tidak
ada masalah lagi. Sebab, konstitusi yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak
mengatakan perbedaan hak asasi antara
laki-laki dan perempuan, namun hanya
mengatakan setiap manusia dan warga
negara. “Jadi perkembangan konstitusi
jauh lebih menerima hak-hak itu (antara
laki-laki dan perempuan),” terangnya.
Tetapi, kata Guru Besar bidang
Ilmu Perundang-Undangan Universitas
Indonesia ini, Konstitusi hanya mengatur
ketentuan yang bersifat umum. Walhasil,
semua yang terkandung di dalamnya akan
diatur dalam aturan-aturan yang berada
di bawahnya, yakni mulai dari undangundang hingga peraturan pada tingkatan
paling bawah. Di sisi lain, Maria Farida
juga mengatakan bahwa sesungguhnya
membuat aturan-aturan yang serupa
dengan undang-undang tidaklah sulit,
asalkan tidak bertentangan dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat.
“Saya mengatakan membuat aturanaturan tersebut tidak sulit, tetapi kalau
kita membuat aturan tersebut tidak masuk
dalam norma-norma yang sudah ada,”
terangnya.

Norma-norma tersebut meliputi
agama, moral, dan adat. Oleh karena itu,
Maria Farida melanjutkan, apabila dalam
membuat aturan sudah menyangkut
persoalan yang ada dalam tiga norma
tersebut, maka pembuatan aturan atau
undang-undang juga tidak akan mudah
dilakukan. “Sehingga membuat aturan
terkait tiga norma ini memang tidak
mudah,” jelasnya. Maka dalam UU
Perkawinan, kata dia, dikatakan sah
apabila perkawinan dilakukan menurut
agama dan kepercayaannya, serta diikuti
dengan pencatatan dalam buku negara.
Di samping itu, Maria Farida
juga menjelaskan terkait dengan dasar
pembentukan UUD 1945. Menurutnya,
pembentukan UUD 1945 yang dilakukan
sudah sesuai dengan dasar-dasar yang
jelas, dan tidak dibentuk secara asal-asalan.
“Bagi saya, kalau kita membuat undangundang atau konstitusi, kita boleh melihat
undang-undang yang ada, kita boleh
melihat undang-undang Amerika, Belanda
yang baik. Tapi begitu kita satukan dalam
konstitusi harus bisa mengalir dan menjadi
baik (bagi masyarakat Indonesia),”
urainya. (Shohibul Umam)
September 2012 KONSTITUSI
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Ahmad Fadlil Sumadi: Perubahan UUD 1945
Terapi Bagi Sikap Korupsi
Mahasiswa UNES disambut Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi ketika mengunjungi MK
dengan memberikan materi seputar MK pada
Selasa (11/9) di gedung MK.

Humas MK/agung

S

ama
seperti
tahun-tahun
sebelumnya, kali ini rombongan
mahasiswa dan dosen Fakultas
Hukum Universitas Negeri
Semarang (UNES) melakukan kunjungan
ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa
(11/9). Kunjungan dari 150 mahasiswa
berjaket almamater warna kuning tersebut
disambut oleh Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi. Tidak hanya itu, Fadlil
di tengah-tengah kesibukannya pun
menyempatkan diri menyampaikan materi
seputar MK.
Usai menyampaikan pembukaan
yang hangat, Fadlil pun menyampaikan
poin-poin yang hendak ia paparkan di
hadapan para mahasiswa dan dosen
tersebut. Poin-poin tersebut, antara lain
mengenai keberadaan MK di Indonesia,
sejarah terbentuknya MK di Indonesia,
peran penting MK di Indonesia, dan fungsi
sekaligus peran MK dalam kehidupan
bernegara di Indonesia. “Kejadian
yang menghadirkan MK di Indonesia
dilatarbelakangi oleh dinamika sosial
politik pada dekade 90-an yang kemudian
meruntuhkan perekonomian Indonesia.
Pada akhirnya dinamika itu pun mampu
menurunkan Presiden Soeharto saat itu.
Puncaknya tahun 1998 yang didahului
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oleh krisis ekonomi merambah ke
bidang-bidang lain atau disebut krisis
multidimensional
dalam
kehidupan
bernegara kita saat ini,” urai Fadlil.
Saat itu didapati kesimpulan bahwa
UUD 1945 yang terlalu simpel, terlalu
sedikit norma yang diaturnya, terlalu
luas cakupannya, dan mekanismenya
diserahkan kepada penyelenggara negara.
Padahal, lanjut Fadlil, penyelenggara
negara yang notabene manusia memiliki
celah untuk berbuat korup. Celah itu akan
semakin membesar ketika kekuasaan
atau kewenangan yang diberikan kepada
penyelenggara itu begitu besarnya.
“Maka terapinya, UUD-nya yang juga
harus diubah. Terjadilah perubahan
UUD 1945 pertama kali pada tahun 1999
sampai perubahan yang keempat,” jelas
Fadlil.
Salah satu pasal yang ikut diubah,
yaitu Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
sebelumnya berbunyi, “Kedaulatan adalah
di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat”.
Bunyi pasal tersebut pun diubah menjadi
sebagai berikut: Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UndangUndang Dasar.
Perubahan bunyi Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 tersebut dengan otomatis

mengubah kedudukan MPR yang semula
merupakan lembaga tertinggi negara yang
melaksanakan sepenuhnya kedaulatan
rakyat menjadi lembaga tinggi negara atau
lazim disebut sebagai lembaga negara saja.
”Perubahan tersebut juga berimplikasi
terhadap dianutnya supremasi hukum
dalam sistem ketatanegaraan kita. Karena
hukum tertinggi adalah konstitusi, maka
konstitusilah yang menjadi the supreme of
law,” tutur Fadlil menjelaskan implikasi
perubahan UUD 1945 terhadap sistem
ketatanegaraan Indonesia.
Selanjutnya, Fadlil menjelaskan
mengenai arti penting kehadiran MK
usai adanya perubahan tersebut. Karena
konstitusi adalah hukum tertinggi, maka
harus ada lembaga yang menegakkan
konstitusi. Tidak seperti sebelum
perubahan UUD 1945 yang menjadi
konstitusi hukum tertinggi namun tidak
ada upaya untuk menegakkannya. Untuk
menegakkan konstitusi dalam kehidupan
bernegara itulah kemudian dibentuk MK.
“Dulu, konstitusi itu selalu ditegakkan
secara politik, tidak pernah secara
hukum. Maka ketika ada masalah antara
satu lembaga dengan lembaga lainnya,
keputusannya tergantung presiden kala itu
sebagai kekuatan politik tertinggi,” papar
Fadlil lagi. (Yusti Nurul Agustin)

Anwar Usman: BI, Bank Sentral yang
Independen
Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadi pembicara
pada sebuah acara Temu Wicara Mahkamah
Agung dengan Bank Indonesia, Kamis (27/9) di
Pekanbaru.
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H

akim Konstitusi Anwar Usman
menjadi pembicara pada sebuah
acara Temu Wicara Mahkamah
Agung dengan Bank Indonesia,
Kamis (27/9) di Pekanbaru. Acara ini
dihadiri para hakim dilingkungan Peradilan
Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama
dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
bertujuan untuk menambah pemahaman
bagi para hakim di lingkungan Mahkamah
Agung.
Dengan mengusung tema “Keduduk
an Bank Indonesia dan Produk Hukumnya
Dalam Konstitusi RI Pasca Amandemen
UUD ‘45”, Anwar membuka paparannya
dengan menjelaskan tentang adanya
perubahan yang sangat mendasar pada
sistem ketatanegaraan Indonesia dengan
memunculkan sejumlah lembaga negara

baru, di antaranya Mahkamah Konstitusi.
Kaitannya dengan Bank Indonesia sebagai
bank sentral, Anwar menjelaskan sebelum
dilakukan perubahan terhadap UUD 1945,
keberadaan bank sentral hanya diatur
dengan undang-undang, namun setelah
dilakukan amandemen, posisinya semakin
diperkuat dengan dimasukkannnya secara
resmi dalam konstitusi.
“Sebelum amandemen, keberadaan
bank sentral diatur dengan undangundang, tidak ada tempatnya dalam
konstitusi. Setelah amandemen barulah
bank sentral ini diatur, mendapat tempat
dalam kontitusi,” ungkapnya. Hal ini
menurut Anwar menggambarkan secara
jelas posisi penting kekuatan finansial
dalam membangun sebuah negara.
Disinggung mengenai posisi BI
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

Anwar menjelaskan, BI adalah bank
sentral Indonesia yang merupakan
lembaga negara yang independen dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya,
yang bebas dari intervensi pemerintah
atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang
secara tegas diatur dalam undang-undang.
Dengan dimasukannya BI dalam kontitusi,
hal ini jelas menggambarkan posisi penting
yang dimiliki lembaga ini dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.
Hakim Konstitusi Anwar Usman
dalam kesempatan ini berharap dengan
diadakannya temu wicara seperti saat
ini akan menumbuhkan kesepahaman
akan pentingnya kedudukan BI dengan
segala produk hukumnya dalam konstitusi
Indonesia, pasca dilakukannya perubahan
terhadap UUD 1945. (Agung S)
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MKRI - MK Mesir
Sepakat Bangun Kerja Sama
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva melakukan
pertemuan dengan Hakim Mahkamah Konstitusi
Mesir Hatem Bageto pada Kamis (13/9) di Ruang
Delegasi lt. 15 Gedung MK.

Humas MK/Ganie

H

akim Konstitusi Hamdan
Zoelva melakukan pertemuan
dengan Hakim Mahkamah
Konstitusi Mesir Hatem Bageto
pada Kamis (13/9) di Ruang Delegasi lt. 15
Gedung MK. Pada kesempatan itu, Hatem
didampingi oleh Staff Kedutaan Mesir
Hisham Nagi dan Ahmed Lasheen, serta
dari JICA Hideki Matsunaga, Kazuyoshi
Kuroda, dan Nakazawa Shigeki.
Dalam pertemuan itu, Hamdan
dan Hatem banyak bertukar pikiran
dan pengalaman tentang pelaksanaan
kewenangan MK di negara masingmasing, khususnya tentang pelaksanaan
kewenangan mengadili sengketa per
selisihan hasil pemilihan umum.
Hamdan menuturkan, kewenangan
MKRI diatur dalam konstitusi yakni
Undang-Undang Dasar 1945 dan
Undang-Undang tentang MK. Semula,
kata Hamdan, MKRI hanya diberikan
kewenangan untuk mengadili dan
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memutus perkara terkait perselisihan
hasil penghitungan suara saja. Namun,
dalam perkembangannya melalui putusanputusannya, MKRI mempertimbangkan
pula pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
dan memengaruhi hasil pemilihan umum
yang disengketakan. “Pelanggaran dalam
proses pemilu hanya yang pelanggaran
bersifat terstruktur, sistematis, dan
masif,” kata Hamdan menjelaskan kriteria
pelanggaran yang akan dipertimbangkan
oleh MKRI dalam mengadili dan memutus
sengkata pemilu.
Dia
mengungkapkan,
jika
pelanggaran itu diyakini terjadi dan
signifikan memengaruhi hasil akhir, maka
hasil pemilu dapat dibatalkan. Hamdan juga
menerangkan, dalam pelaksanaan pemilu
di Indonesia, terdapat lembaga pengawas
yang berwenang untuk menangani
pelanggaran selama pemilu berlangsung
yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh
instansi terkait.

Di samping itu, Hamdan juga
mengungkapkan sangat terkejut dengan
keberanian MK Mesir untuk membatalkan
hasil Pemilu parlemen di Mesir. Karena,
hal itu terjadi dalam kondisi politik
Mesir yang sedang bergolak. Hatem pun
menjawab putusan itu mereka ambil,
salah satunya, karena ingin mewujudkan
parlemen yang berkualitas.
Tak hanya itu, Hamdan juga
memberikan penjelasan tentang proses
pengujian undang-undang di Indonesia.
“Semua yang merasa dirugikan dapat
mengajukan,”
ungkapnya.
Namun,
dia mengingatkan, jika ingin menguji
UU ke MKRI, maka pemohon harus
memiliki legal standing terlebih dahulu.
Di akhir pembicaraan, keduabelah
pihak, baik MKRI maupun MK Mesir
sepakat untuk membangun kerja sama antar
lembaga. “Untuk hal-hal teknis silahkan
didiskusikan dengan Sekretaris Jenderal,”
saran Hamdan kepada rombongan MK
Mesir. (Dodi)

Asosiasi Hakim Amerika Latin Undang MK
Hadiri Seminar International Judicial di India

Humas MK/Ganie

Ketua Asosiasi Hakim Amerika Latin yang berasal dari Argentina Ribchi Rosi mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (12/9). Kunjungan ini
diterima langsung oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

K

etua
Asosiasi
Hakim
Amerika Latin yang berasal
dari Argentina Ribchi Rosi
mengunjungi
Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Rabu (12/9).
Kunjungan ini diterima langsung oleh
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi
dan Hakim Konstitusi Anwar Usman.
Dalam pertemuan tersebut, Rosi
menyampaikan latar belakang berdirinya
Asosiasi Hakim Amerika Latin yang
diketuainya. Asosiasi tersebut terbentuk
untuk mencakup beberapa negara,
di antaranya Brazil, Argentina, Peru,
Chili, dan lainnya. Selama empat tahun
terakhir, asosiasi tersebut bekerja sama
dengan India dan China. “Kemudian kami
memperluas kerja sama ke negara Asia

lainnya termasuk Indonesia. Tujuan kami
untuk memperkuat hubungan antarhakim
Amerika Latin dan Indonesia. Dalam
kunjungan ini, kami juga mengunjungi FH
UI dan MK RI,” jelasnya.
Menurut Rosi, tujuan utama dari
kunjungan ini adalah mengundang hakim
konstitusi MK RI untuk menghadiri
seminar International Judicial yang
akan diselenggarakan di India pada
Desember mendatang. “Agenda utama
dari kunjungan ini adalah kami ingin
berdiskusi dan memberikan undangan
pertemuan International Judicial di
India pada Desember mendatang. Kami
memiliki hubungan baik dengan India,
yang menghelat pertemuan hakim dan
Ketua MK yang tahun lalu dihadiri 400

hakim dari 100 negara. Tema tahun ini
melindungi anak-anak melalui hukum.
Saya menyampaikan undangan untuk
seminar ini,” urainya.
Menanggapi undangan tersebut,
Fadlil mengungkapkan akan membahas
lebih lanjut dengan hakim konstitusi
lainnya. Hal tersebut karena hakim
konstitusi
Indonesia
sedikit
dan
persidangan MK terdapat batas kehadiran
hakim, yakni tujuh hakim. “Secara
internal, kami akan didiskusikan dengan
hakim lainnya. Dalam persidangan, kami
memiliki 9 hakim dan aturan 7 hakim
untuk persidangan. Apapun yang akan
diputuskan nanti, kami menghargai
kerja sama antara Amerika Latin dengan
Indonesia,” tandasnya. (Lulu Anjarsari)
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Hakim Agung Jepang: MK Republik Indonesia Unik
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dengan didampingi
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar
Usman menerima kunjungan Hakim Agung Jepang
Takehiko Otani pada Kamis (27/9)

Humas MK/GANIE

B

ertujuan untuk mempelajari
sistem Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Hakim
Agung Jepang Takehiko Otani
datang mengunjungi MK pada Kamis
(27/9). Kunjungan Otani yang didampingi
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Osaka
Mitsuyasu Matsukawa tersebut diterima
oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki
bersama dua hakim konstitusi, yakni Maria
Farida Indrati dan Anwar Usman.
“Kunjungan hakim agung Jepang
merupakan yang pertama dalam 30 tahun
terakhir. Kesempatan yang diberikan
kepada saya untuk berkunjung ke
Indonesia sangat langka. Jepang tidak
memiliki Mahkamah Konstitusi, tapi
Mahkamah Agung. Ada pendapat perlu
adanya MK di Jepang, tetapi belum ada
langkah untuk mewujudkannya. Dalam
kesempatan ini, kami ingin mempelajari
sistem yang ada di MK RI,” jelas Otani
membuka percakapan.
Menanggapi hal tersebut, Sodiki
menjelaskan MKRI merupakan lembaga
yang melaksanakan fungsi kehakiman
di Indonesia selain Mahkamah Agung.
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MKRI, lanjut Sodiki, juga merupakan
hasil dari reformasi terhadap UUD 1945.
“MKRI mempunyai wewenang memutus
pengujian
undang-undang
terhadap
unPUU terhadap UUD, menyelesaikan
sengketa antar lembaga negara, memutus
pembubaran
parpol,
menyelesaikan
pemilu, memberikan pendapat apabila
presiden melakukan kejahatan. Kami
sudah menyelesaikan 1.300-an perkara
sampai pada tahun 2012,” paparnya.
Otani takjub dengan jumlah yang
dijelaskan Sodiki. Ia pun menuturkan
berarti per tahun MKRI berhasil
menyelesaikan 100 perkara. “Tugas MKRI
ternyata sangat berat dan telah bekerja
keras. Apakah semua perkara yang masuk
dihadiri oleh sembilan hakim MK?” Tanya
Otani.
Menurut Sodiki, pada sidang panel,
biasanya hakim konstitusi dibagi menjadi
tiga hakim, kemudian setelah panel baru
dihadiri sembilan hakim konstitusi.
“Sembilan hakim dibagi menjadi tiga pada
sidang panel, tetapi kalau sudah panel,
akan dibawa ke Rapat permusyawaratan
Hakim (RPH) yang dihadiri oleh seluruh

hakim. Dan setiap putusan melibatkan
seluruh hakim,” ujarnya.
Diskusi pun berlanjut dengan
pembicaraan mengenai seleksi hakim,
Sodiki menjelaskan di MK RI, hakim
diusulkan oleh DPR, MA dan Presiden. “Di
Indonesia, dibentuk panitia seleksi yang
terdiri dari guru besar hingga akademisi.
Pemilihan pun berlangsung terbuka.
Masyarakat luas pun boleh member
kritikan. Sementara dari DPR diusulkan
dari Komisi Yudisial dan disampaikan ke
DPR lalu dipilih jadi tiga,” urainya.
Berbeda dengan di Jepang, Otani
menjelaskan hakim agung di Jepang
terdiri dari 15 orang. Persyaratan penting
adalah harus berpengalaman 20 tahun
dan dipilih dari kalangan hakim, advokat,
dan akademisi. “Wewenang dari kabinet.
Kabinet sendiri tidak memiliki informasi
mengenai hakim. Biasanya Ketua MA
yang mengusulkan hakim agung dan
kabinet menghormati usulan ketua MA.
Usulan ini belum pernah ditolak oleh
kabinet. Ini menimbulkan kritik karena
tidak ada transparansi,’ tandasnya. (Lulu
Anjarsari)

Dubes Singapura: Indonesia Cepat Sekali Berubah

Humas MK/GANIE

Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan Duta Besar
Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar pada Rabu (26/9) di Ruang Delegasi MK.

D

uta Besar Singapura untuk
Indonesia
Anil
Kumar
Nayar melakukan courtesy
call dengan Ketua MK Moh.
Mahfud MD pada Rabu (26/9) di Ruang
Delegasi MK. Mahfud dalam kesempatan
itu didampingi oleh Sekretaris Jenderal
Janedjri M. Gaffar dengan didampingi
Kepala Biro Humas dan Protokol MK
Budi Achmad Johari.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud
dan Anil berdiskusi mengenai MK RI dan
perkembangan yang terjadi di Indonesia.
Mahfud menjelaskan berbeda halnya
dengan Singapura, Indonesia memiliki
dua lembaga peradilan, yakni Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung
(MA). Akan tetapi, lanjut Mahfud,
keduanya memiliki fungsi dan peran
yang berbeda. “MK RI adalah lembaga
peradilan di bidang hukum tata negara
dan politik. MK RI memiliki kewenangan
untuk
membatalkan
undang-undang
hingga membubarkan parpol. MK RI

sendiri baru lahir pada 2003, jadi baru
berdiri selama 9 tahun. Rakyat awam
belum terlalu mengenal kami, tidak seperti
MA, makanya kami banyak melakukan
sosialisasi. Namun secara fungsional, MK
RI sudah melakukan fungsinya dengan
baik. Hal ini dapat dilihat dari perkara
yang ditangani MK pada 2009 lalu,yakni
sebanyak 742 kasus. Pada era Soeharto,
hasil pemilukada bahkan tidak boleh ada
sengketa mengenai hasil pemilu,” jelas
Mahfud.
Sementara itu, sebagai tetangga
dekat Indonesia, Anil mengungkapkan
Singapura melihat banyak perubahan
yang terjadi di Indonesia. Menurut Anil,
sebagai tetangga dekat sangat penting
mengetahui keadaan maupun perubahan
baru di Indonesia. “Karena di Indonesia,
perubahan terjadi cepat sekali selama 12
tahun ke belakang. Luar biasa. Kemudian
saya mengikuti perkembangan mengenai
pemilihan gubernur dan melihat adanya
perubahan antara sifat dan minat yang

berubah. Dan saya melihat saat ini, tugas
bapak juga rumit dan sulit,” ujarnya.
Menurut Mahfud, Indonesia kini
jauh lebih dewasa, misalnya mengenai
permasalahan sengketa pemilukada. “Kini
masalah pemilukada yang bermasalah akan
berujung ke MK. Indonesia sudah lebih
dewasa dengan membawa ke MK. Jika
sudah diputus, maka bisa diselesaikan. Dari
sini dapat dilihat bahwa Indonesia sudah
ada kemajuan dalam ketatanegaraan,”
jelasnya.
Menanggapi
pertanyaan
Anil
mengenai tantangan yang akan dihadapi
Indonesia lima tahun ke depan, Mahfud
menjawab tantangan terberat adalah
mengenai tingkah laku politik (politic
behavior). Menurut Mahfud, tingkah laku
politik di Indonesia memiliki masa euforia
yang terlalu panjang. “Kami sudah 12
tahun begini. Sekarang lebih fokus kepada
perilaku politik ke depan. Bagaimana
mengatur hukum-hukum politik secara
luas, tapi tidak boleh ada transaksi politik,”
katanya. (Lulu Anjarsari)
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Mahfud Dukung Penganugerahan
“MNC TV Pahlawan Indonesia”
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD
menerima audiensi MNC TV di Ruang Delegasi,
Gedung MK, Selasa (25/9).

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Moh. Mahfud MD
menerima audiensi MNC
TV terkait penerimaan peng
hargaan MNC TV, di Ruang Delegasi,
Gedung MK, Selasa (25/9). Acara tersebut
dihadari Sekretaris Jenderal MK Janedjri
M. Gaffar, serta sejumlah pihak dari
MNC TV, termasuk Direktur Utamanya
Sang Nyoman Suwisma.
Menurut
Suwisma
mengawali
pertemuan tersebut, MNC TV akan
menyelenggarakan kegiatan bernuansa
pahlawan. Kemudian, kata dia, program
tersebut dinamakan “MNC TV Pahlawan
Indonesia”. Sebelumnya, pihak MNC
TV telah
melakukan
penjaringan
melalui website dan pengumuman dari
600 kandidat dari pelosok daerah di
Indonesia, dan telah dipilih 23 kandidat
dari keseluruhan tersebut. “Kurang lebih
dari 600 kandidat, dicari dari website atau
pengumuman yang ada, kita telah memilih
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23 kandidat, dan pada akhirnya menjadi
10 Pemenang,” paparnya di depan Ketua
MK.
Kemudian tujuan diadakan kegiatan
ini, Suwisma menguraikan kepada Ketua
MK, adalah untuk ikut serta untuk
membangun karakter bangsa. Karena dia
tahu bahwa di sela-sela masyarakat bangsa
Indonesia ini banyak sekali pahlawanpahlawan pembangunan. “Banyak sekali
pahlawan-pahlawan Indonesia yang kita
ingin angkat. Di samping untuk dirinya,
juga bisa dimanfaatkan dan mendorong
yang lain untuk berkontribusi,”
terangnya.
Menanggapi kegiatan hal tersebut,
dan undangan dari pihak MNC TV,
Mahfud menyambut baik kegiatan yang
akan dilakukan oleh pihak MNC TV
tersebut. “Bagus sekali acara seperti
itu,” ucapnya. Kemudian rencananya,
Mahfud akan menghadiri kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tanggal 24

Oktober 2012 itu. “Insya Allah nanti
saya jadwalkan, dan saya pastikan akan
hadir,” ujarnya meyakinkan pihak MNC
TV itu.
Dikarenakan, kata Mahfud, mem
bangun optimisme yang dilakukan oleh
pihak MNC TV seperti ini sangatlah baik.
”Kita memang harus membangun segisegi optimisme, biar kita tidak frustasi dan
putus asa,” jelas Mahfud. “Banyak orangorang seperti ini di Indonesia,” terang
Guru Besar Tata Negara Universitas Islam
Indonesia.
Selain itu, kata Suwisma, kegiatan
ini merupakan suatu program yang
cukup signifikan, yang diharapkan bisa
memunculkan pengabdian di kalangan
masyarakat. Misalnya, kata dia, ada
seorang guru di tempat terpencil
mengajarkan pendidikan kepada anakanak, tetapi dia melakukannya dengan
menempuh selama 6 jam pulang pergi
dengan berjalan kaki.
“Harapan saya dengan kegiatan ini,
kita sebagai bangsa mempunyai optimisme
ke depan di tengah carut marutnya seperti
yang dikatakan orang sekarang ini, namun
banyak sekali hal-hal positif yang terjadi
di lingkungan kita. Mari kita bangkitkan
optimisme bangsa kita,” terang Suwisma.
(Shohibul Umam)

Sekjen MK: Good Government of
Judiciary Jadi Komitmen MK
Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri
M. Gaffar membuka “Sosialisasi Perpres 70
Tahun 2012 dan Diklat Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah” di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK bekerja sama dengan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) pada Jumat (21/9).

Humas MK/GANIE

S

ekjen Mahkamah Konstitusi
(MK) Janedjri M. Gaffar
membuka
secara
resmi
“Sosialisasi Perpres 70 Tahun
2012 dan Diklat Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah” di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK bekerja
sama dengan Lembaga Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(LKPP) pada Jumat (21/9) siang.
“Kegiatan ini dianggap sangat
penting dalam rangka mewujudkan good
government of judiciary, tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan
lembaga peradilan. Hal ini menjadi
komitmen kita bersama, baik dalam
aspek administrasi peradilan maupun
administrasi umum,” ujar Janedjri.
Dikatakan Janedjri, dalam aspek
administrasi peradilan, misalnya terdapat
prinsip transparansi. Guna mewujudkan
transparansi dalam peradilan, MK sudah
menerapkan
pelayanan
administrasi
peradilan yang berbeda dan lain daripada
yang lain.
“Begitu putusan dibacakan, langsung
bisa diikuti dengan saksama oleh para

pihak yang hadir dalam ruang sidang,
kata demi kata, kalimat demi kalimat,
alinea demi alinea. Berbeda dengan di
lembaga peradilan yang lain, putusan
yang dibacakan kadangkala belum diketik,
masih ditulis tangan. Bahkan ketika
putusan itu sudah selesai dibacakan, untuk
mendapatkan putusan, harus menunggu
selama berhari-hari, berminggu-minggu,
berbulan-bulan hingga bertahun-tahun,”
urai Janedjri.
Selain itu, lanjut Janedjri, MK
sudah membangun court recording
system atau e-Perisalah yang berguna
untuk mengalih-bahasakan bahasa lisan
menjadi bahasa tulisan secara langsung.
E-Perisalah bermanfaat membantu para
hakim dalam memeriksa, mengadili
dan memutus perkara. Juga berguna
bagi panitera pengganti dalam rangka
membantu tugas hakim. “Termasuk juga
berguna bagi para pihak yang berperkara
dan masyarakat. Apa yang terjadi dalam
ruang sidang di-upload ke website MK.
Bahkan dipancarluaskan melalui fasilitas
teknologi video conference yang dimiliki
MK yang ditempatkan di 33 provinsi dan
39 fakultas hukum,” jelas Janedjri.

Sedangkan dari aspek administrasi
umum, MK juga mewujudkan good
government of judiciary dalam hal
pengadaan barang/jasa pemerintah, harus
transparan, efektif, efisien, kompetitif,
akuntabel, dan lainnya. “Sosialisasi Perpres
70 Tahun 2012 dan Diklat Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah” itu dihadiri para
pejabat struktural dan pegawai MK itu. Di
antaranya hadir Kepala Biro Keuangan dan
Kepegawaian, Rubiyo; Kepala Biro Humas
dan Protokol, Budi Achmad Djohari;
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi, Noor Sidharta. Termasuk
juga hadir narasumber yaitu Kepala Sub
Direktorat Barang/Jasa Pemerintah LKPP
Nurlisa Arfani.
Secara umum, acara tersebut ber
tujuan agar pegawai memahami sistem,
proses, dan prinsip-prinsip dasar dalam
pengadaan barang dan jasa.Di samping itu,
diharapkan para peserta mampu memahami
prinsip dan kebijakan pengadaan barang/
jasa, melaksanakan etika pengadaan dan
memahami korupsi di bidang pengadaan
barang/jasa, maupun memahami prinsip
pengendalian dan pengawasan. (Nano
Tresna Arfana)
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Ketua MK: Persaingan di Masa Depan
Adalah Persaingan Kualitas

Humas MK/Andhini SF

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD menerima kunjungan Euro Management Indonesia ke Gedung
Mahkamah Konstitusi, Selasa (11/9) di Ruang Konpers.

P

ersaingan di masa depan
adalah persaingan kualitas,
bukan kertas. Dengan kata
lain, kualitas mutu pendidikan
lebih diutamakan dari sekedar formalitas
belaka. Yakni pendidikan yang tidak
hanya mengutamakan norma akademik
berupa orientasi nilai atau (kertas) ijazah
saja, namun juga substansi akademik.
“Di masa depan, ukuran-ukuran
formal semakin ditinggalkan,” ujar Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD, di hadapan sekitar 100 pelajar yang
tergabung dalam Euro Management
Indonesia yang berkunjung ke Gedung
Mahkamah Konstitusi, Selasa (11/9) di
Ruang Konpers. Menurut Mahfud, mutu
pendidikan bisa ditakar, salah satunya,
dari etos kerja yang tinggi.
Euro Management Indonesia adalah
konsultan pendidikan internasional yang
memfasilitasi para pelajar yang baru
lulus dari Sekolah Menengah Atas untuk
mengikuti program pendidikan lanjutan
di luar negeri, khususnya Perancis dan
Jerman. Dalam kunjungan tersebut, para
peserta mendapat “petuah” dan “wejangan”
dari Mahfud sebelum mereka benar-benar
meninggalkan tanah air untuk mengenyam
pendidikan di Eropa.   
Sebagai generasi muda dan calon
pemimpin bangsa, Mahfud berpesan
agar seluruh peserta meluruskan niat saat
nanti menempuh pendidikan di sana.
Para pelajar Indonesia, kata Mahfud,
harus bangga dan berani menunjukkan
identitas, karakter, dan kultur bangsa
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Indonesia di manapun berada. “Bekali diri
dengan sebaik-baiknya,” pesan Mahfud.
“Sehingga ketika pulang siap membangun
bangsa dan negara ini.”
Mahfud
menegaskan,
pelajar
Indonesia, khususnya para peserta, harus
menjadi para pembaharu yang membuat
bangsa ini menjadi lebih baik. “Kemerdekaan
negara ini harus diisi oleh kader-kader
bangsa (yang) bermutu,” tuturnya.
Perguruan Tinggi Harus Mencetak
Cendekiawan
Hal serupa juga diungkapkan
Mahfud ketika menyampaikan orasi
ilmiahnya pada acara Dies Natalis ke56 Universitas Hasanuddin Makassar,
Sulawesi Selatan, Senin (10/9). Mahfud
menjelaskan perguruan tinggi harus
mencetak cendekiawan, bukan sekedar
mencetak sarjana, karena saat ini banyak
lulusan perguruan tinggi yang tidak
menjadi aset bagi negara, tapi justru
menjadi beban. Menurut Mahfud, saat
ini banyak lulusan perguruan tinggi
yang tidak menjadi aset bagi negara tapi
justru menjadi beban bagi negara. Hal
tersebut muncul karena sistem kerja di
Indonesia yang lebih menghargai ijazah
daripada kapabilitas sesorang, akibatnya
tumbuh beberapa perguruan tinggi yang
sekedar formalitas belaka. Bahkan gejala
muncul saat ini, kejahatan korupsi justru
didominasi oleh lulusan perguruan tinggi.
Lebih lanjut dinyatakan Mantan
Menteri Pertahanan RI di era Presiden

Abdurrahman Wahid itu, ijazah telah
menjadi komoditas yang dimanfaatkan
pejabat ataupun pegawai negeri sipil
untuk memperoleh jabatan tertentu. Saat
ini banyak ilmuwan tukang, orang yang
memiliki ilmu yang banyak tetapi produk
ilmunya bisa dipesan sesuai dengan
keinginan orang yang memesannya.
Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan
konstitusi yang bertujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa, dimana sesorang tidak
hanya cerdas otaknya, tetapi juga berbudi.
“Pengajaran dan pendidikan
adalah dua hal yang berbeda,” terang
Mahfud.
Menurutnya,
pengajaran
hanya mencerdaskan otak, tapi belum
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal
ini menimbulkan berbagai masalah,
munculnya keberingasan sosial, etika
politik yang tidak ada, kebijakan hukum
yang diputus melalui cara-cara yang
terbukti curang, dan pertumbuhan ekonomi
yang hanya dinikmati oleh sekelompok
kecil warga masyarakat. Bahkan, hukum
pun dikembangkan dengan cara tipu
menipu, hukum bukan lagi untuk keadilan
melainkan untuk mencari kemenangan.
Dikatakan olehnya, mantan Jaksa
Agung (alm.)Baharuddin Lopa pernah
mengungkapkan hasil penelitian mengenai
rusaknya hukum di Indonesia, banyak
pengacara yang tidak menjadikan
hukum sebagai alat perdamaian, tetapi
menggunakannya sebagai alat untuk
menciptakan konflik, menjadikan orang
selalu mencari-cari perkara. Bahkan ada
pengacara yang bisa mengatur polisi dan
jaksa untuk menggunakan pasal-pasal
yang digunakan dalam tuntutan, semua
bergantung pada kekuatan uang dan
kekuatan politik
“Keadaan tersebut juga terjadi
di kalangan pejabat,” tukas Mahfud.
Menurut pria yang pernah menjabat
sebagai Pembantu Rektor III Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta tersebut,
banyak pejabat kalau berdebat selalu
menggunakan
pasal-pasal,
sehingga
bukan substansi permasalahannya yang
diperdebatkan, melainkan hanya substansi
pasal-pasalnya saja yang diperdebatkan.
Menurut Ketua MK ini, perguruan
tinggi tidak boleh hanya mencetak sarjana
semata, namun harus mampu menghasilkan
cendekiawan. “Oleh karena itu, ada
beberapa nilai filosofis yang harus dipegang
perguruan tinggi, pertama mengintegrasikan
ilmu dan iman, serta mengembangkan
mutu rasionalitas tapi tidak terjebak
dalam rasionalisme. Pendidikan juga
harus memihak pada kemanusiaan, meski
dalam metode-metode penyampaiannya,
pendidikan harus bebas nilai atau netral, “ ia
mengingatkan. (Dodi/Ilham)

Wakil Ketua MK: MK Tegakkan
Demokrasi Substantif
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki
menyampaikan Orasi Ilmiah dalam Sidang Terbuka
Senat Universitas, Senat Sekolah Tinggi, dan Senat
Akademi-Akademi Jayabaya, Dies Natalis Ke-54
serta Wisuda Program Diploma Tiga, Sarjana Strata
Satu, Sarjana Strata Dua, dan Sarjana Strata Tiga
Universitas Jayabaya Tahun Akademi 2011/2012
pada Kamis (27/9).
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M

ahkamah Konstitusi tidak
semata-mata
berpatokan
kepada kepastian hukum saja,
melainkan juga kemanfaatan
dan keadilan hukum. “MK berupaya
menegakkan keadilan substantif,” tegas
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Achmad Sodiki dalam Orasi Ilmiahnya
yang disampaikan pada Kamis (27/9),
dalam Sidang Terbuka Senat Universitas,
Senat Sekolah Tinggi, dan Senat AkademiAkademi Jayabaya, Dies Natalis Ke-54
serta Wisuda Program Diploma Tiga,
Sarjana Strata Satu, Sarjana Strata Dua,
dan Sarjana Strata Tiga Universitas
Jayabaya Tahun Akademi 2011/2012.
Dalam
menjatuhkan
putusan,
kata Sodiki, MK mempertimbangkan
berbagai aspek. Di samping aspek yuridis,
MK juga mengkaji aspek filosofis dan
sosiologis. Bahkan seringkali, lanjut dia,

MK melakukan terobosan-terobosan
hukum. Salah satunya, dalam menangani
perselisihan hasil pemilihan umum kepala
daerah. Dalam perkembangannya, MK
juga mempertimbangkan pelanggaranpelanggaran yang terjadi selama proses
pemilukada dalam menjatuhkan putusan.
Jadi, tak hanya berkutat pada perselisihan
hasil penghitungan jumlah suara saja.
Selain itu, dalam uji konstitusionalitas
sebuah undang-undang, MK juga telah
memberikan beberapa tafsir. Di antaranya
terkait lingkungan dan penguasaan negara
atas kekayaan alam. Pada intinya, ujar dia,
MK sangat mempertimbangkan peranan
negara dalam menguasai kekayaan alam
yang terkandung di setiap jengkal tanah
di Indonesia. “Demi kepentingan rakyat
yang sesungguhnya,” tegasnya.
Di samping itu, Sodiki mengingat
kan, tanggungjawab menjaga lingkungan
bukan pada negara saja namun pada

segenap rakyat Indonesia. Terutama
bagi kita yang hidup di masa sekarang.
Menurutnya, dalam menggunakan sumber
daya alam, harus pula memikirkan
kelestarian lingkungan bagi generasi
akan datang. “Harus tercipta pemahaman
publik tentang lingkungan demi generasi
ke depan,” pesannya.
Tak hanya itu, menurutnya, MK
juga menghormati pluralitas hukum yang
hidup dan berlaku di masyarakat. Dia
mengungkapkan, terkadang ada sistem yang
berlaku di suatu masyarakat bertentangan
dengan ketentuan hukum formal, misalnya
penggunaan sistem noken untuk memilih
kepala daerah di wilayah Papua. Di mana,
sistem tersebut melanggar salah satu
asas dalam pemilu, yakni asas rahasia.
Sistem noken sendiri, pada intinya adalah
pemilihan kepala daerah dengan melalui
kesepakatan bersama masyarakat setempat
dan diwakilkan kepada kepala suku. (Dodi)

September 2012 KONSTITUSI

67

AKSI

Sekjen MK: Guru Berperan dalam
Penetrasi Nilai-Nilai Konstitusi
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dalam kegiatan
Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Berprestasi pada Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tingkat
Nasional tahun 2012, Jumat (7/9), di Hotel Grand
Sahid Jaya, Jakarta.

S

ekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi (MK) Janedjri M.
Gaffar mengatakan bahwa
proses pembelajaran konstitusi
di sekolah harus bisa menjadikan anak
didik memahami kebermaknaan konstitusi,
sehingga anak didik bisa mewujudkan
dalam perilaku yang baik sebagai akibat
dari pembelajaran konstitusi yang
dilakukan selama berada di sekolah.
Demikian
disampaikan
oleh
Janedjri saat menjadi narasumber dalam
kegiatan Pemilihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Berprestasi pada Pendidikan
Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Tingkat
Nasional tahun 2012, Jumat (7/9), di
Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Kegiatan
yang diselenggarakan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ini, dihadiri
oleh ratusan tenaga pendidik dari sejumlah
daerah di Indonesia, dan tenaga pendidik
yang berada di luar negeri.
Dalam hal ini, Janedjri melanjutkan,
guru memiliki peran utama dalam
melakukan penetrasi nilai-nilai konstitusi
melalui pembelajaran yang lebih tepat dan
efektif di bangku sekolah. “Oleh karena
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itu, mudah-mudahan para guru memiliki
semangat tinggi untuk berperan lebih besar
dalam upaya meningkatkan kualitas SDM
anak-anak bangsa, dan meningkatkan
pemahaman dan kesadaran terhadap
konstitusi,” harap Sekjen MK.
Di sisi lain, kata Janedjri,
pembelajaran konstitusi yang kerap
kali menggunakan model hafalan
hanya menyebabkan anak didik tidak
memahami kebermaknaan konstitusi.
“Oleh karena itu, para guru diharapkan
mempunyai pemahaman yang lebih
baik, sebab nantinya pemahaman yang
dimiliki akan disebarluaskan kepada anak
didiknya. Modelnya jangan hafalan, tetapi
pemahaman, dan dilaksanakan,” pesan
kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro Semarang ini, dihadapan
peserta didik yang hadir dalam kesempatan
itu.
Kesadaran Berkonstitusi
Dalam
tema
yang
berjudul
“Mewujudkan Kesadaran Berkonstitusi,
Menuju Konstitusionalitas Indonesia”
Janedjri menguraikan secara gamblang

bagaimana
mewujudkan
kesadaran
berkonstitusi. Menurutnya, kesadaran
berkonstitusi merupakan modal penting
dalam kehidupan yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945. “Tanpa
kesadaran berkonstitusi, negara ini tidak
dapat mewujudkan tujuan dan citacitanya,” terangnya.
Sebaliknya, sambung Janedjri,
apabila masyarakat bisa mewujudkan
kesadaran berkonstitusi, maka diharapkan
bisa
mewujudkan
konstitusionalitas
Indonesia. Maksud dari itu semua adalah
negara Indonesia berlandaskan dengan
koridor konstitusi sebagai hukum tertinggi
atau sebagai pijakan dan aturan bagi
masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, kata Janedjri, upaya
mewujudkan kesadaran berkonstitusi
tentu tidak hanya menjadi tanggung
jawab lembaga MK, melainkan tanggung
jawab seluruh elemen bangsa, termasuk
guru. Sebab, para guru selain berperan
dalam mengakrabkan UUD 1945 kepada
masyarakat, mereka juga memiliki peran
sangat penting sebagai agen perubahan
untuk menyebarkan budaya sadar
berkonstitusi kepada anak didiknya.
(Shohibul Umam)

MK Lepas Calon Haji dari Kalangan Pegawai MK
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Sekjen MK Janedjri M. Gaffar melepas tiga pegawainya yang akan diberangkatkan untuk menunaikan ibadah
haji pada Jumat (28/9) di Aula Gedung MK

M

ahkamah Konstitusi (MK)
melakukan pelepasan ter
hadap tiga pegawainya yang
akan diberangkatkan untuk
menunaikan ibadah haji pada Jumat
(28/9) di Aula Gedung MK. Acara
pelepasan ini dhadiri oleh Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dan
Panitera MK Kasianur Sidauruk serta
dihadiri oleh seluruh pegawai MK.
Para pegawai yang beruntung tersebut,
yakni kepala Biro Humas dan Protokol
MK Budi Achmad Johari, Kepala
Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan
Risalah MK Makhmudah, serta Pranata
Peradilan
Pengadministrasi
dan
Registrasi Perkara MK Rima Yumawa
Yustikaningrum.

Dalam kesempatan tersebut, Janedjri
mengungkapkan harapannya agar ketiga
pegawai yang mendapatkan hidayah dan
rahmat dengan menjadi tamu ke rumah
Allah SWT hingga menjadi haji yang
mabrur. “Kami mendoakan agar bapak dan
ibu menjadi haji yang mabrur mendapat
rahmat dan hidayah serta dalam keadaan
sehat wal’afiat, kembali ke sini untuk
membangun lembaga ini bersama-sama,”
ujar Janedjri.
Sementara itu, Ustadzah Aminah
yang memberikan tausiyah, menjelaskan
bahwa para calon jamaah haji tersebut
merupakan hamba yang beruntung.
“Bersyukur kepada Allah SWT karena
bapak dan ibu adalah calon tamu Allah
yang akan berangkat ke tanah suci untuk
bersujud ke hadapan ka’bah yg selama ini

kita lafalkan dan haqqul yaqin dalam salat.
Niatkan pergi haji karena Allah SWT
sehingga yang rukun tidak ditinggalkan,
sunnah dijalankan, dan yang haram
dijauhkan, Insya Allah mendapat haji yang
mabrur,” pesannya.
Sebagai perwakilan, Kepala Biro
Humas dan Protokol Sambutan MK Budi
Achmad Johari menyampaikan terima
kasih atas kesempatan yang diberikan
kepadanya serta kepada kedua rekan
kerjanya untuk menunaikan ibadah haji. Ia
pun memohon doa agar perjalanan ibadah
ini bukanlah sekedar perjalanan formalitas,
namun juga dapat memberikan hidayah
serta perubahan ke arah yang lebih baik.
”Kami mohon doa agar kami menjalankan
ibadah haji ini semata hanya demi-Nya,”
ujarnya. (Lulu Anjarsari)
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“Hakim Konstitusi Tidak
Terpengaruh Trias Politica”

P

uluhan mahasiswa Universitas
Sebelas Maret (UNS) Surakarta,
Jawa Tengah, mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK),
Jumat (7/9) pagi. Kunjungan mereka
disambut oleh Kepala Pusat Penelitian
dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Noor
Sidharta, dan didampingi oleh Kepala
Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara
dan
Perpustakaan
Wiryanto,
di
Ruang Konferensi Pers, lantai 4 gedung
MK, Jakarta.
Noor Sidharta dalam pertemuan
tersebut menjelaskan seputar kewenangan
dan kewajiban yang dimiliki MK. Selain
itu, perpustakaan yang dimiliki oleh
lembaga MK juga dikemukakan untuk
memperkenalkan fasilitas yang dimiliki
lembaga ini. Menurutnya, MK mempunyai
4 (empat) kewenangan dan telah
dilaksanakan yaitu pengujian UU terhadap
UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945, dan perselisihan tentang hasil
pemilihan umum. Namun, kata Sidharta,
ada satu kewenangan yang sama sekali
tidak pernah masuk dalam persidangan
di MK. Kewenangan tersebut adalah
mengadili pembubaran partai politik.
Sebab, tidak semua orang bisa mengajukan
perkara ini, kecuali pemerintah. “Semua
kewenangan sudah dilaksanakan, namun
untuk kewenangan pembubaran partai
politik belum ada perkara yang masuk di
MK, karena yang bisa mengajukan hanya
pemerintah,” urai Sidharta dihadapan para
peserta yang datang dari Jawa Tengah
tersebut.
Selain kewenangan tersebut, terdapat
kewajiban yang dimiliki oleh MK yaitu
memberikan keputusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
telah melakukan pelanggaran hukum, atau
perbuatan tercela, atau tidak memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam
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UUD 1945. Di sisi lain, Sidharta juga
menjelaskan berkenaan dengan sembilan
hakim konstitusi. Katanya, para hakim
konstitusi merupakan perwakilan atau
berasal dari usulan dari kekuasaan legislatif
(DPR), eksekutif (Presiden), dan yudikatif
( Mahkamah Agung) yang biasanya disebut
dengan tiga kekuasaan Trias Politica.
“Walaupun sudah masuk ke MK, mereka
tidak terpengaruh dengan kekuasaankekuasaan itu (3 lembaga yang mengirim
mereka),” jelasnya.
Terakhir,
Sidharta
juga
mengemukakan mengenai perkembangan
perpustakaan MK. Dalam hal ini,
perpustakaan yang dimiliki MK berada
di tiga lantai dalam Gedung tersebut.
Perpustakaan MK pertama ada di lantai
5, kedua terdapat di lantai 6, dan yang
terakhir di lantai 16. Khusus untuk
perpustakaan yang ada di lantai 16, para

pegawai MK dan masyarakat luar tidak
boleh berkunjung ke sana kecuali oleh
hakim konstitusi.
Ke depan, sambung Sidharta, bukubuku yang berada di perpustakaan MK
tidak lagi berbentuk fisik, namun akan
menggunakan e-book (electronic book),
sehingga dengan menggunakan elektronik
yang salah satunya berbentuk komputer
para pengunjung sudah bisa membaca
isi dari buku itu. Perubahan tersebut
dilakukan oleh MK, lanjutnya, karena
keterbatasan yang dimiliki oleh MK.
“Ruang perpustakaan kita semakin terbatas
untuk kebutuhan buku yang sifatnya
fisik, sehingga kita akan membeli dalam
bentuk electronic book,” tutur Sidharta
mengungkapkan rencana MK ke depan
kepada para mahasiswa. (Shohibul
Umam)
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Puluhan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, mengunjungi Mahkamah
Konstitusi (MK), Jumat (7/9) dan diterima oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Noor Sidharta, dan didampingi oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian
Perkara dan Perpustakaan Wiryanto.

CAKRAWALA

Konstitusi dan
Mahkamah Konstitusi
Republik Uzbekistan

Antara MK Uzbekistan,
Repubik Karakalpakstan, dan
Majelis Oliy
Pendahuluan
epublik Uzbekistan (kadang-kadang
dieja Uzbekstan atau Ozbekistan),
nama resminya Republik Uzbekistan
(bahasa Uzbek: O‘zbekiston Respublikasi
atau O‘zbekiston Jumhuriyati; Sirilik:
Ўзбекистон Республикаси; bahasa Rusia:
Республика Узбекистан), adalah negara di
Asia Tengah, yang sebelumnya merupakan
bagian dari Uni Soviet.
Negara dengan wilayah yang terkurung
daratan ini berbatasan dengan Kazakhstan
di sebelah barat dan utara; Kirgizstan dan
Tajikistan di timur; dan Afganistan dan
Turkmenistan di selatan. Bahasa resmi
satu-satunya adalah bahasa Uzbek, sebuah
bahasa Turkik, tetapi bahasa Rusia tetap
dipergunakan secara luas, sisa peninggalan
pemerintahan Soviet. Sekitar 1 juta suku
Tajik, sebuah kelompok etnis yang masih
serumpun dengan bangsa Persia, menghuni
negara ini, dan merupakan 4,8% dari seluruh
jumlah penduduknya. Kata Ozbek terbentuk
dari oz (“sejati/asli”) dan bek (“pemimpin/
bangsawan”), sehingga “Ozbek” berarti
“bangsawan” atau “pemimpin sejati”.

R

Constitution
Konstitusi Republik Uzbekistan terdiri
dari 6 bagian (part), 26 bab (chapter), dan
128 pasal. Dalam pembukaan (preamble),
disebutkan bahwa rakyat Uzbekistan
menyatakan dengan sungguh-sungguh
kepatuhan mereka terhadap hak asasi manusia
dan prinsip-prinsip kedaulatan negara, sadar
akan tanggung jawab utama mereka untuk
masa sekarang dan generasi mendatang,
mengandalkan pengalaman sejarah dalam
pengembangan kenegaraan Uzbekistan,
menegaskan komitmen mereka untuk citacita keadilan sosial dan demokrasi, mengakui
prioritas norma-norma yang berlaku umum
dari hukum internasional, bercita-cita untuk
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Peta Uzbekistan.

kehidupan yang layak bagi warga Republik,
yang mengatur tugas menciptakan aturan
manusiawi dan demokratis hukum, yang
bertujuan untuk menjamin perdamaian
sipil dan kesepakatan nasional, diwakili
oleh deputi mereka yang berkuasa penuh
mengadopsi Konstitusi Republik Uzbekistan
saat ini.
Bagian pertama Konstitusi Uzbekistan
terdiri atas empat bab mengenai prinsipprinsip dasar. Bab 1 berisi tentang Kedaulatan
Negara, bab 2 tentang Demokrasi, bab
3 Supremasi Konstitusi dan Hukum, bab
4 Kebijakan Luar Negeri. Bagian kedua
dimulai dari bab 5 – bab 11. Bab 5 tentang
Aturan Umum, bab 6 Kewarganegaraan,
bab 7 hak dan kebebasan pribadi, bab 8
hak-hak politik, bab 9 hak-hak sosial dan
ekonomi, bab 10 jaminan kebebasan dan
hak asasi manusia, dan bab 11 kewajiban
warga negara.
Pada bagian ketiga, Konstitusi
Uzbekistan berisi tentang Masyarakat dan
Individu. Bab 12 tentang pondasi ekonomi
masyarakat, bab 13 asosiasi publik, bab 14
keluarga, dan bab 15 media massa. Bagian
empat mengenai Sistem Negara dan Struktur
Teritorial dan Administratif, terdiri dari dua
bab, yakni bab 16 tentang struktur terotori
dan administratif Republik Uzbekistan dan
bab 17 tentang Republik Karakalpakstan.
Bagian kelima mengenai Organisasi dan
Kewenangan Negara. Bab 18 tentang Majelis
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Oily, bab 19 Presiden, bab 20 menterimenteri kabinet, bab 21 prinsip-prinsip
dasar lembaga negara, bab 22 kewenangan
yudisial, bab 23 sistem pemilihan, bab 24
procurator’s office, bab 25 keuangan dan
kredit, dan bab 26 pertahanan dan keamanan.
Bagian keenam terdiri dari dua pasal, yakni
Pasal 127 dan 128 tentang prosedur untuk
amandemen konstitusi
Constitutional Court
Mahkamah Konstitusi Republik
Uzbekistan adalah badan kekuasaan
kehakiman yang berwenang mendengar
kasus-kasus yang berkaitan dengan
konstitusionalitas atas undang-undang
yang telah disahkan oleh legislatif dan
eksekutif.
MK Uzbekistan bertugas
mengidentifikasi kesesuaian hukum Republik
Uzbekistan dengan UU yang disahkan oleh
Majelis Oliy, dekrit yang dikeluarkan oleh
Presiden Republik Uzbekistan, perundangundangan pemerintah dan badan-badan lokal
otoritas negara, serta kewajiban Republik
Uzbekistan terhadap perjanjian dan dokumen
antar negara lainnya dengan Undang-Undang
Republik Uzbekistan.
Kewenangan lain yang dimiliki oleh
lembaga ini adalah memberikan kesimpulan
atas kesesuaian Konstitusi Republik
Karakalpakstan terhadap Konstitusi Republik
Uzbekistan, hukum Republik Karakalpakstan

pada hukum Republik
Uzbekistan; memberikan
interpretasi Konstitusi dan
undang-undang Republik
Uzbekistan; serta mendengar
kasus lain yang termasuk
dalam kewenangan yang
dimilikinya berdasarkan
konstitusi dan undang-undang
Republik Uzbekistan.
Mahkamah Konstitusi
Republik Uzbekistan
me nyida ngkan per kar aperkara yang masuk dan
mengeluarkan kesimpulan
hanya berdasarkan Konstitusi
Republik Uzbekistan.
Mahkamah Konstitusi
terdiri dari Ketua, Wakil
Ketua, dan lima anggota
dari Mahkamah Konstitusi,
termasuk seorang hakim dari
Republik Karakalpakstan.
yang dipilih oleh Majelis
Oliy. Setiap hakim Mahkamah
Konstitusi dipilih secara
individual. Orang yang
menerima suara mayoritas
dari jumlah total wakilwakil Majelis Oliy dianggap
terpilih.
Menurut Pasal 107
Konstitusi Republik Uzbekistan, hakim
Mahkamah Konstitusi dipilih untuk masa
jabatan selama lima tahun. Mahkamah
Konstitusi dan para hakimnya independen
dalam kegiatan mereka dan tunduk sematamata kepada Konstitusi Republik Uzbekistan.
(Yazid)
Alamat:
Mahkamah Konstitusi
Republik Uzbekistan:
6, Mustaqillik Square,
Tashkent, Republic of Uzbekistan
Phones: +998 (71 )239-8020,
+998 (71) 239-8636

Referensi:
http://id.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
h t t p : / / w w w. g o v. u z / e n / c o u r t s _ a n d _
prosecution/1295
http://www.ksuz.uz

Ragam Tokoh

Alexander Lay:
Hanya MK yang Menegaskan
Kewenangan KPK Konstitusional

A

dvokat dan juga aktivis pemberantasan korupsi Alexander Lay turut mengatakan pemerintah
Indonesia menghadapi korupsi sudah sangat kompleks. Perilaku koruptif menurutnya telah akut.
Sebab itu, peran KPK sebagai lembaga anti korupsi akan terus diperlukan. Wacana mengenai
KPK adalah lembaga ad hoc tidak lebih dari wujud setengah hati memberantas korupsi.
		
“Pemberantasan korupsi tidak bisa dikatakan hanya beberapa tahun saja yang kemudian
Indonesia akan bebas dari korupsi. KPK kalau bisa dibutuhkan selamanya di Indonesia, di UU KPK
pun jelas disebutkan bahwa KPK bukan lembaga ad hoc,” ungkap Alex seperti dimuat Bangka Post.
		
Menurutnya sebuah UU layak direvisi jika terdapat masalah yang ditimbulkan dalam
manifestasinya dalam kehidupan nyata. Masalah yang mendera KPK tidak disebabkan
oleh manifestasi UU tersebut. Masalah yang mendera KPK lebih disebabkan adanya
pihak yang sengaja untuk melemahkan KPK, baik melalui revisi UU KPK maupun
menekan sumber daya intelektual KPK yaitu para penyidik lintas institusi negara.
		
“Perlu ada studi mendalam soal telaah kewenangan KPK. Selama ini, hanya
MK yang menegaskan kewenangan KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945. Seharusnya
DPR paling tidak dapat melakukan studi mendalam seperti yang dilakukan MK,” tegasnya.
(mh)

Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi:
Hati-Hati Mengelola Keuangan
Negara

M

enteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan para kepala daerah
di Indonesia untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara,
karena dapat berakibat hukum. Peringatan ini disampaikan menyusul
putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional
Pasal 36 UU Pemda yang mengatur prosedur pemeriksaan izin presiden bagi kepala
daerah yang terlibat kasus hukum. “Saya minta kepala daerah untuk berhati-hati dalam
pengelolaan keuangan,” katanya.
Gamawan Fauzi mengatakan, tidak ingin para kepala daerah terjerat hukum
karena tidak berhati-hati dalam pengelolaan keuangan. “Kita tentu tidak ingin,
kepala-kepala daerah harus menjalani proses hukum karena masalah keuangan,” kata
Mendagri dalam sebuah acara yang dihadiri para bupati, ketua-ketua KPU dan kepala
dinas pendudukan di Nusa Tenggara Timur. (mh)
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Tak Membahayakan
Hak Konstitusional
Penduduk, Perancis
Legalkan Adu Banteng
nepalmountainnews.com

Konstitusi Nepal Siap
Akui Muslim Nepal

K

omunitas Muslim Nepal membatalkan niat untuk
turun ke jalan, setelah pemerintah mengamini
tuntutan mereka. Dalam kesepakatan dengan Aliansi
Nasional Perjuangan Muslim (NMSA), pemerintah
berjanji untuk membentuk Komisi Konstitusi Muslim.
“Pemerintah sepakat untuk mengakui identitas muslim,” ungkap
Kepala Federasi Nasional Muslim Nepal, (NFM), Taj Mohmmed
seperti dikutip thehimalayantimes.com, beberapa waktu lalu.
Anggota NMSA, Sadur Miya Haq mengatakan
pemerintah telah menerima tuntutan komunitas muslim. Namun,
perlu diperhatikan pula bagaimana tuntutan itu tercermin
dalam konstitusi baru yang tengah digodok. “Kita akan lihat
perkembangannya,” kata dia.
Sekjen NMSA, Zakir Hussain mengatakan pemerintah
juga sepakat untuk menyebut umat Islam, perempuan dan Dalits
- sebutan terhadap kasta terendah dalam hierarki masyarakat
Nepal, pada bab dasar konstitusi. “Pemerintah juga telah setuju
untuk memberikan hak khusus kepada komunitas muslim di
sektor politik, sosial, budaya dan pendidikan dan ekonomi,”
beber Hussain.
Hussain mengatakan kesepakatan itu membuka jalan
untuk menggabungkan unsur-unsur hukum syariah ke dalam
konstitusi sekaligus mendirikan Dewan Pendidikan, dan Komite
Madrasah dan Haji. “Kami telah menghentikan protes kami.
Tetapi jika keprihatinan kami tidak tercermin dalam konstitusi
baru, maka kami tak ragu untuk turun ke jalan,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, komunitas muslim Nepal
menuntut pemerintah untuk dilibatkan dalam penggodokan
konstitusi baru. Muslim Nepal sempat mengancam apabila tidak
dilibatkan maka akan turun ke jalan pada Mei lalu. Tuntutan
itu tidak semata hanya karena masalah keteribatan muslim
dalam konstitusi. Belakangan, komunitas muslim melihat ada
upaya yang mengancam keharmonisan kehidupan beragama di
negara tersebut. Hal itu tercermin dalam perlakuan diskriminasi
terhadap muslim. (Nano Tresna Arfana/dilansir dari (www.beritabaru.blogspot.com)
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M

ahkamah Konstitusi Perancis menolak permintaan
para pegiat binatang untuk melarang adu
banteng di kawasan selatan negara itu. Sejak
kawasan Catalonia, Spanyol, melarang adu
banteng mulai tahun ini, kelompok pecinta binatang Perancis
meningkatkan upaya untuk melarangnya. Para pegiat meminta
adu banteng dikategorikan sebagai kekejaman terhadap binatang.
Namun para hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan
adu “tradisional” ini tidak membahayakan hak konstitusional
penduduk. Sementara para pendukung adu banteng mengatakan
tradisi lokal ini penting untuk wisata.
Lebih dari 1.000 banteng mati setiap tahun dalam kegiatan
di Perancis, menurut kantor berita AFP. Walaupun adu banteng
berasal dari Spanyol namun asal muasalnya adalah dari Perancis
pada sekitar satu setengah abad lalu. Adu banteng - yang disebut
corridas di Spanyol - populer di kawasan Nimes dan Arles,
Perancis.
Tahun lalu, anggota parlemen Catalonia, Spanyol melakukan
pemungutan suara dan memutuskan untuk melarang kegiatan
ini. Larangan pertama di negara tersebut. Seperti dinukil dari
BBC, menyebutkan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan
48% warga Perancis mendukung larangan adu banteng. Menteri
Dalam Negeri Perancis Manuel Valls, yang lahir di Barcelona,
justru menyatakan dukungannya atas adu banteng. (Nano Tresna
Arfana/dilansir dari www.seruu.com)

mediaindonesia.com

PUSTAKA Klasik

Modernisasi Hukum Adat
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

D

r. Mr. Soekanto di kalangan
pemerhati hukum adat tidak
banyak dikenal. Padahal ia
merupakan salah satu ahli hukum adat yang
dimiliki bangsa Indonesia. Jika menelusuri
karya-karya klasik, kita akan menemukan
namanya disamping Soepomo, Ter
Haar, Djojodiguno, Bushar Muhammad,
Koesnoe dan lainnya. Soekanto di masa
setelah kemerdekaan dikenal sebagai
sejarawan yang merupakan kepala Arsip
Nasional dan guru besar sejarah UI,
yang konon pernah mengusulkan 22 Juni
sebagai hari ulang tahun Jakarta.
Soekanto merupakan generasi awal
ahli hukum adat semasa Mr. Soepomo.
Menurut S. Pompe dalam “A Short Review
of Doctoral Thesis on the NetherlanddIndies Accepted at the Faculty of Law of
Leiden University in the Period 18501940”, jurnal ‘Indonesia’ No. 56 Tahun
1993, disertasi Soekanto di Leiden
berjudul “Het gewas in Indonesie religieusadatrechtelijk beschouwing” yang tercatat
pada 1933. Sedangkan pendahulunya
Endaboemi, Gondokoesoemo, Soebroto,
Soepomo, Seoripto sekitar tahun 20-an.
Buku “Menindjau Hukum Adat
Indonesia” terbitan Penerbit “Soeroengan”
yang diterbitkan pada 1958 ini merupakan
karya beliau yang sulit ditemukan saat
ini di tengah buku-buku baru yang pada
dasarnya me“mamakbiak” karya-karya
lama yang melakukan penelitian langsung.
Buku yang diterbitkan Raja Grafindo
Persada dengan judul “Meninjau Hukum
Adat Indonesia: Suatu Pengatar untuk
Mempelajari Hukum Adat” (1985) yang
disusun anaknya, yang juga sosiolog Prof.
Soerjono Soekanto, mengembangkan
karya Soekanto ini dengan bahasa yang
mudah dipahami.
Sesuai pengakuan penulis dalam
pengantar buku ini, memang buku
ini disusun sebatas sebagai pengantar
mahasiswa yang mempelajari hukum adat.
Saat buku ini ditulis, literatur mengenai
hukum adat banyak ditulis berbahasa

Belanda. Karangan-karangan
mengenai hukum adat secara
umum banyak ditemukakan
berbahasa Belanda seperti
Van Vollenhoven, Holleman
dan Soekanto, Van Hinloopen
Labberton, Tirtawinata dan
W.A. Muller, W.G. Joustra, L.
Adam, B.J. Haga, Soebroto, S.R.
Boomgaard, L.B. van Straten,
E.A. Boerenbeker, Soekanto,
N.W. Lesquilier, W.P.van Dan,
A.M.P.A. Scheltema, Ter Haar
dan berbagai karangan berbahasa
Belanda. Ahli Indonesia sendiri
banyak meneliti di daerahdaerah yaitu Soepomo di
Jawa Barat (1933), Hazairin
di Rejang (1936), Soepomo di
Surakarta (1927), Soeripto pada tanah
raja-raja (1929), D. Sanggoenodiradjo di
Minangkabau (1919) dan lain sebagainya.
Di dalam buku langka ini terbagi
dalam 10 bab yang diawali dengan
pendahuluan. Soekanto sebagaimana ahli
hukum adat umumnya menjelaskan apakah
yang dimaksud dengan hukum adat. Hukum
adat baginya tidak dapat dipahami dengan
mindset dan optik hukum sebatas hukum
tertulis sebagaimana yuris umumnya
(wetboekjurist). Karena dengan demikian,
ujung kesimpulannya dapat ditebak yaitu
menyatakan keseluruhan hukum Indonesia
tidak teratur, tidak sempurna dan tidak
tegas, dan tidak tertulis. Tetapi untuk
mengetahui hukum adat Indonesia harus
dengan sungguh-sungguh memperdalam
pengetahuan hukum adat tidak hanya
dengan pikiran tetapi juga dengan perasaan.
Kita akan menemukan kaidah-kaidah yang
apabila dilanggar maka si pelanggar akan
kena sanksi, artinya mempunya akibat
hukum, meskipun kebanyakan tidak
dikodifikasikan.
Soekanto
memberikan
ruang
cukup luas mengenai sejarah hukum
adat. Dikemukakan disini sejak kapan

Judul		 : Menindjau Hukum Adat
Indonesia
Pengarang : Dr. Soekanto
Penerbit		 : Penerbit “Soeroengan”
Tahun		 : 1958
Jumlah		 : 198 halaman

pengertian hukum adat ditemukan orang,
kapan timbul perhatian atas hukum adat,
dan kapan dilakukan penelitian hukum
adat sehingga memperoleh hasil. Dan
menurutnya baru ditemukan pada 1918.
“Oostersche bewustwording,” terangVan
Vollenhoven baru terdapat pada 1918.
Kesadaran orang Timur baru ada pada
tahun tersebut. Bukan berarti tidak ada ahli
hukum, tetapi belum terdapat orang yang
menunjukkan hukum adat kepada dunia
luar (ontdekking). Soekanto dalam hal
ini memberikan catatan jika metode barat
yang digunakan (pengumuman, publikasi,
demontrasi dari bangsa kita kepada asing),
kesadaran orang Timur baru muncul sejak
tahun tersebut.
Secara panjang lebar dikemukakan
disini, bagaimana orang asing berminat
kepada hukum adat kita. Sejak abad
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ke-16 sampai dengan abad ke- 18 tidak
sedikitpun yang dicatat mengenai hukum
adat, itu artinya sebelum datangnya
penjajah. Akhir abad ke-18, muncul buku
pertama yang menunjukkan hukum adat
yang ditulis oleh William Marsden, orang
Inggris, dengan judul “The History of
Sumatra”, namun hukum adat merupakan
bagian kecil. Selanjutnya ,Thomas Stamfor
Raffles dan John Crawfurd juga memiliki
minat sama dan lainnya. Barulah kemudian
Snouck Hurgronje yang memisahkan
secara tegas hukum rakyat dan hukum
raja, hukum yang hidup dan hukum
tertulis, hukum asli dan hukum agama.
Ialah yang memakai pertama kali istilah
hukum adat (adatrecht) yaitu sebagai adat
istiadat yang mempunyai sanksi-sanksi
hukum, berlainan dengan kebiasaan atau
pendirian-pendirian yang membayangkan
arti hukum.
Soekanto
juga
menjelaskan
bagaimana kondisi ilmu pengetahuan, ahli
hukum, pemerintah dan pandangan luar
negeri pada masa pertengahan abad ke-19
sampai awal abad ke-20. Soekanto disini
menyimpulkan dalam ilmu pengetahuan
(wereld der wetenschap) bahwa usaha
serius atas hukum adat ini terbatas
dilakukan oleh Wilken, Liefrink dan
Snouck Hurgronje. Kemudian pada abad
ke-20, usaha penyelidikan dilihat secara
ke-Timur-an melihat hukum adatnya
sendiri. Orang-orang Indonesia melihat
bagaimana adat istiadat melihat dengan
kaca mata Timur. Selain perhatian di
Dewan Rakyat (volksraad), di perguruan
tinggi Belanda juga diterbitkan disertasi
karya putra-putri bangsa Indonesia yang
memberikan perhatian hukumnya sendiri.
Hal yang menarik dikemukakan
Soekanto, pandangan mengenai seberapa
besar pengaruh adat Melayu-Polinesia,
sebelum masa pra Hindu atau pada dasarnya
adat Hindu, Islam atau Kristen sebagai
dasar dari hukum adat asli Indonesia. Bagi
sebagaian orang, ada anggapan hukum
adat yang berlaku di Indonesia saat ini
hukum agama, sedangkan hukum asli
sudah musnah. Terkait ini timbul teori
“receptio in complexu” oleh Van den Berg
bahwa “hukum mengikuti agamanya” yang
mendapatkan kritik berbagai ahli, misalnya
Snouck Hurgronje. Soekanto memberikan
perhatian kritik Van Vollenhoven atas teori
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ini. Keadaan sebenarnya, dasar hukum adat
Indonesia adalah hukum Melayu-Polinesia
yang asli dan sebagian kecil adalah hukum
agama, terutama Islam yang pengaruhnya
sangat besar atas hukum adat. Hukum
melayu-polinesia, pada dasarnya meliputi
juga daerah-daerah Serawak-Brunei,
Timor-Portugis, Malaka, Pilipina, dan
Madagaskar. Sehingga di daerah-daerah
ini memiliki kesamaan hukum adat.
Yang penting dikemukakan, bahwa
dimana tempat hukum adat ditemukakan,
kata Soekanto berada dalam kaidah-kaidah
tidak tertulis, kitab-kitab hukum, peraturan
daerah-daerah, dan peraturan dari raja-raja
dan kepala-kepala pemerintahan. Kaidah
tidak tertulis itu hidup di masyarakat,
sehingga penyelidikan jika dilakukan
dengan hidup dalam masyarakat sendiri,
tetapi jika tidak bisa dilakukan, maka
bisa dilihat di dalam putusan pengadilan,
pemberitahuan-pemberitahuan, piagampiagama, dan karya kesusastraan.
Di buku ini juga dikemukakan
persekutuan hukum dalam masyarakat
Indonesia yang sudah banyak dikemukakan
para ahli hukum adat. Persekutuan
hukum ini memiliki hubungan erat
karena faktor keturunan (genealogis),
daerah (territoriale) dan faktor keduanya
(geneologis-territorial).
Dikemukakan
juga daerah-daerah dimana persekutuan
tersebut dengan cukup jelas. Soekanto
juga menguraikan dengan jelas dan
gambling mengenai hukum tanah, hukum
atas
perumahan,
tumbuh-tumbuhan,
ternak dan barang-barang, badan hukum,
hukum kekeluargaan, hukum perkawinan,
dan lain sebagainya. Dikemukakan juga
bagaimana pengaruh asing atas hukum
tanah yang tidak kecil, tetapi yang sudah
pada tahap "mengganggu" dengan alasan
sejarah sejak penjajahan VOC/Inggris
sampai buku ini ditulis. Dari uraiannya ini
memang semakin meyakinkan pembaca
bahwa hukum adat memiliki karakter
yang berbeda dengan hukum modern saat
ini, yakni rasional, seragam, birokratis,
mengutamakan hukum tertulis dan
sebagainya.
Selain hal diatas, hal baru dari buku
ini memuat sebuah profil yang ditulis oleh
Soekanto mengenai Van Vollenhoven,
Ter Haar, dan Soepomo. Penulis buku
ini membuat riwayat yang lengkap

meskipun tidak panjang mengenai tiga
tokoh berpengaruh dalam hukum adat.
Kenapa Soekanto hanya memuat tiga
tokoh ini, mungkin disebabkan karena Van
Vollenhoven dikenal sebagai ahli hukum
adat yang membela mati-matian agar
hukum adat tidak terdesak oleh hukum
Barat ke belakang dengan kedok kodifikasi
dan unifikasi di tengah politik hukum
adat kolonial yang menafikan hukum
yang sudah ada di bumi Nusantara. Van
Vollenhoven juga berjasa menunjukkan
perbedaan
susunan
persekutuanpersekutuan hukum di berbagai daerah
di Indonesia dengan 19 lingkaran hukum
(rechtskring) yang banyak digunakan saat
ini saat meneliti hukum adat di Indonesia.
Dengan perbedaan susunan tersebut, maka
terdapat perbedaan peraturan hukumnya.
Jasa-jasa Van Vollenhoven juga
tidak kalah besarnya dengan Ter Haar dan
Soepomo. Ter Haar melanjutkan cita-cita
gurunya bahwa hukum adat sesuai dengan
kebutuhan masyarakat bangsa Indonesia
dan politik hukum terkait reorganisasi
sistem peradilan dengan hukum adat
sebagai acuan, sehingga mendorong
penelitian hukum di berbagai daerah.
Ter Haar juga berjasa mengembangkan
pembagian 19 lingkaran hukum yang
dilakukan gurunya. Sedangkan Soepomo
berperan besar mengembangkan hukum
adat sepanjang karirnya, meskipun aktif
dalam penyelenggaraan negara. Selain
mengemukakan pemikiran dan sejarah
hidup ketiga tokoh ini, Soekanto banyak
mengemukakan
persinggungannya
dengan dua orang ini, sehingga profil yang
dibuatnya merupakan kesaksian langsung
penulis.
Substansi hukum Indonesia harus
banyak mengakomodir hukum asli
yang benar-benar dipatuhi masyarakat,
disamping sikap terbuka menerima
perubahan hukum modern bagi kemajuan
kita. Dalam hukum adat banyak tradisi
dan sejarah sebagai bangsa berbudaya
(cultuurevolk)
yang
masih
perlu
dipertahankan. "Sudah selayaknya hukum
adat sipil harus dimodernisir menurut
kebutuhan masyarakat yang modern. Dalam
hal ini kita harus berpikir seprogresifprogresifnya," tegas Soekanto.

PUSTAKA

Dinamisasi Penafsiran Konstitusi
Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia
Oleh Wahyu Nugroho
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta & Peneliti hukum di Satjipto Rahardjo Institute

B

angsa
Indonesia
tercatat
memiliki sejarah dan dinamika
perubahan konstitusi Indonesia,
sebagaimana yang dipaparkan
dalam buku ini. Pada saat Indonesia di
bawah kekuasaan pemerintah bala tentara
Jepang telah mengenal konstitusi yang
diberi nama “Hukum Dasar”, hasil karya
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan
Penyelidik
Usaha-Usaha
Persiapan
Kemerdekaan Indonesia), namun konstitusi
tersebut belum sempat digunakan, yang
akhirnya menggunakan Undang-Undang
Dasar Proklamasi (1945).
Secara historis, perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 sebenarnya telah dilakukan
sejak dua bulan setelah UUD itu sendiri
disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus
1945. Melalui Maklumat Wakil Presiden
Nomor X, Pasal IV aturan peralihan
diubah, yang intinya menyebutkan bahwa
semula Komite Nasional merupakan
pembantu presiden dalam menjalankan
segala kekuasaan sebelum MPR, DPR
dan DPA terbentuk, kemudian diganti oleh
Maklumat Wakil Presiden itu menjadi
suatu lembaga yang berfungsi sebagai
parlemen. Perubahan itu tidak mengubah
teks UUD 1945 dan juga dilakukan tidak
melalui prosedur Pasal 37 baru dilakukan
pada tahun 1999 ketika setahun setelah
presiden Soeharto mengundurkan diri.
Dalam proses perubahan UUD
1945 muncul beragam pandangan
mengenai bentuk perubahannya. Satu
sisi menghendaki “sistem amandemen”
seperti yang dipraktikkan di negara
Amerika Serikat, sedang sisi yang lain
menghendaki perubahan secara total
dengan cara membentuk undang-undang
dasar baru seperti di Perancis, Belanda dan
Jerman. Demikian juga dalam tata cara
perubahannya, sebagian lain menghendaki
dibentuk komisi konstitusi yang bertugas
merumuskan
rancangan
undangundang dasar secara utuh. Sungguh pun
demikian, berbagai pandangan tersebut
ternyata sama-sama tidak mempersoalkan

pembukaan UUD 1945. Akhirnya, MPR
hasil pemilihan umum demokratis tahun
1999, dalam sidang umumnya berhasil
mengubah UUD 1945 untuk yang pertama
kalinya. Perubahan tersebut dilakukan
berdasarkan Pasal 37 dengan sistem
amandemen seperti yang dilakukan oleh
Amerika Serikat.
Buku ini membahas mengenai
cara perubahan konstitusi dalam teori
dan konstitusi serta pelaksanaannya di
Indonesia. Ketentuan cara perubahan
konstitusi yaitu : (1) usul atau inisiatif
perubahan konstitusi; (2) pembahasan
usul inisiatif itu untuk dterima atau ditolak
menjadi agenda resmi perubahan; (3)
pembahasan terhadap perubahan yang
diusulkan tersebut; (4) pengesahan dan/
atau (5) pengumuman resmi pemberlakuan
perubahan konstitusi; (6) ketentuan
kuorum sidang; (7) ketentuan kewenangan
lembaga pembentuk perubahan konstitusi;
(8) pembatasan materi konstitusi yang
tidak boleh diubah; (9) pembatasan
materi konstitusi yang baru boleh
diubah dengan persyaratan tertentu atau
khusus (referendum). Selanjutnya cara
amandemen pertama sampai keempat
Undang-Undang Dasar 1945 secara teori

Judul Buku : Tafsir Konstitusi Berbagai
Aspek Hukum
Penulis 		 : Dr. Taufiqurrohman
Syahuri, S.H., M.H.
Penerbit 		 : Kencana Prenada Media
Group
Tahun Terbit : Cet ke-1, 2011
Jumlah 		 : x + 414 halaman

tidak menyimpang dari prinsip-prinsip
umum perubahan konstitusi dan prinsipprinsip negara demokrasi, apalagi lembaga
yang melakukan perubahan tersebut adalah
Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil
pemilu tahun 1999 yang diakui publik
berlangsung demokratis. Perubahan UUD
1945 pertama, kedua, ketiga dan keempat
yang mencakup 75 “pasal” itu dilakukan
dengan mengikuti bentuk adendum atau
sistem amendemen konstitusi Amerika
Serikat, yakni bagian yang diamandemen
merupakan atau menjadi bagian dari
konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Alasan-alasan yang melatarbelakangi
kembalinya UUD 1945 seperti “jiwa
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piagam jakarta”, yang menjadi salah satu
pertimbangan dekrit presiden sehingga
dapat diterima oleh rakyat indonesia.
Hemat kata, bahwa pada hakikatnya
UUD 1945 dan perubahan-perubahannya
merupakan “UUD Dekrit Presiden 5 Juli
1959 dan perubahan-perubahannya”.
Buku ini memaparkan juga
mengenai norma moral dan norma hukum
yang dikaitkan dengan etika profesi,
yakni rambu-rambu etika yang pada
dasarnya merupakan norma perilaku
yang dirumuskan dan diterima dalam
lingkungan internal oleh kelompok
profesi yang bersangkutan dalam
bentuk kode etik. Kode etik itu tentu
dimaksudkan untuk ditaati dan bagi yang
melanggarnya akan dikenakan sanksi,
sehingga penegakan kode etik dengan
baik akan dapat mencerminkan nilai moral
anggota kelompok profesi tersebut. Dalam
perspektif aliran positivisme hukum yang
dipelopori oleh H.L.A Hart, menjelaskan
bahwa tidak perlu ada hubungan antara
norma moral dan norma hukum. Artinya
norma moral berdiri sendiri di samping
norma hukum. Kalau norma hukum
biasanya terdapat dalam sebuah peraturan
perundang-undangan dan sanksinya tegas,
sedangkan norma moral itu hidup dalam
masyarakat dan sanksinya tidak tegas.
Norma moral yang disusun menjadi
kode etik, sudah sewajarnya apabila dibuat
sebaik dan seadil mungkin. Sebab, apalah
artinya ada pengawasan terhadap perilaku
hakim, kalau rumusan norma etikanya tidak
mengandung prinsip-prinsip kebenaran,
keadilan, dan kesetaraan. Sebagai
komparasi, naskah kode etik hakim The
Bangalore Principles (prinsip Bangalore)
memuat
prinsip-prinsip dasar perilaku
hakim. Prinsip ini pertama kali dicetuskan di
Bangalore, India pada bulan Februari 2001
dan pertemuan terakhir di Den Haag bulan
November 2002 menghasilkan draft yang
diberi judul “The Bangalore Principles of
Judicial Conduct” dengan enam prinsip,
yaitu: (1) kebebasan, (2) ketidakberpihakan,
(3) integritas, (4) kesopanan, (5) kesetaraan,
(6) kompetensi dan ketaatan. Keenam prinsip
Bangalore tersebut telah dijadikan salah satu
bahan rujukan dalam pembentukan kode etik
dan pedoman perilaku hakim yang disusun
oleh Mahkamah Agung bersama Komisi
Yudisial.
Pengarang buku yang saat ini tengah
duduk sebagai komisioner di Komisi
Yudisial RI secara eksplisit memaparkan
berbagai putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi dengan analisis hukum tata
negara yang mendasarkan pada filosofi
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nilai keadilan. Beberapa kajian putusan
Mahkamah Konstitusi dinilai kontroversial
oleh publik terkait dengan masalah asas
ultra petita, conditionally unconstitutional,
pembatalan undang-undang yang diberi
batas waktu dan pencabutan hak pilih
peserta pemilu kepala daerah, serta
menyebut secara tidak langsung subjek
tertentu dalam putusan pengujian UU.
Beragam putusan tersebut menunjukkan
bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai
penafsir konstitusi memberikan catatan
penting pada suatu undang-undang sebagai
tafsir norma hukum agar sesuai dengan jiwa
konstitusi. Penulis buku mengatakan tidak
menjadi masalah apabila MK memiliki
tujuan filosofis “demi keadilan terpaksa
kepastian
hukum
dikesampingkan,
sebaliknya, demi keadilan, kepastian
hukum harus ditegakkan”.
Demokrasi Indonesia yang akan
ditata adalah demokrasi yang dibingkai
dengan norma-norma konstitusi yang
terdapat dalam UUD 1945. Demokrasi
Indonesia tidak identik dengan “vox
populi vox dei” (suara rakyat adalah suara
Tuhan), juga demokrasi Indonesia tidak
sinonim dengan “suara mayoritas adalah
suara kebenaran”. Ukuran kebenaran
dalam demorasi Indonesia adalah norma
hukum konstitusi. Oleh karena itu, agar
derap demokrasi dapat berputar sesuai
sumbu konstitusi, maka demokrasi itu
harus dijaga. Disinilah posisi Mahkamah
Konstitusi sebagai penjaga konstitusi harus
senantiasa menjaga demokrasi sebagai
pelaksana dari norma konstitusi.
Pelaksanaan demokrasi konstitusi
terlihat dalam perwujudan antara lain:
Pertama, pelaksanaan pemilihan umum
(pemilihan umum DPR, DPD, DPRD,
Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala
Pemerintahan Daerah). Kedua, pelaksanaan
norma-norma konstitusi dalam bentuk
undang-undang. Ketiga, pelaksanaan
kewenangan lembaga negara.
Pakar Hukum Tata Negara ini
memandang, bahwa selama negara
Indonesia menganut sistem kabinet
presidensial, terbukti dalam praktik belum
pernah membuahkan hasil yang memadai
bagi pendidikan politik bangsa. Bangsa
Indonesia tidak pernah mendapatkan
apa-apa dengan sistem tersebut, kecuali
“jurus-jurus” mempertahankan kekuasaan
yang berujung pada sikap otoriter dan
munculnya praktik-praktik KKN. Penulis
buku memberikan alasan mengapa
sistem kabinet presidensial tidak layak
lagi diterapkan di Indonesia. Pertama,
sistem kabinet presidensial memberikan

kesempatan kepada presiden untuk
memimpin pemerintahan selama lima
tahun. Seorang presiden akan berkelit
jika akan dihentikan ditengah jalan
karena melakukan perbuatan melanggar
hukum. Kedua, rentang waktu lima tahun
ini adalah waktu yang cukup lama bagi
seorang presiden yang “mabuk kekuasaan”
untuk menyusun kekuatan kekuasaannya,
dengan harapan ia akan dapat dipilih
kembali lima tahun berikutnya. Dengan
dalih hak prerogratif, seorang presiden bisa
saja mengangkat menteri-menteri yang
mendukung misinya mempertahankan
kekuasaan. Ketiga, penghentian presiden
di tengah jalan dalam sistem ini yang
menetapkan masa jabatan presiden lima
tahun, selalu dipandang sebagai sesuatu
yang tidak wajar, sehingga seringkali
menimbulkan gejolak sosial di tengah
masyarakat.
Selanjutnya, di dalam buku ini
pengarang menyoroti secara kritis isu-isu
strategis yang berkembang seputar aturan
hukum kepresidenan, jajaran eksekutif
dan politik hukum perundang-undangan
melalui lembaga legislatif. Izin presiden
dalam pemeriksaan oleh yang berwajib
terhadap menteri dan anggota dewan itu
merupakan peraturan khusus, sedangkan
ketentuan Pasal 27 UUD 1945 dan hukum
pidana merupakan aturan umum. Maka,
jika terjadi pelanggaran hukum oleh
menteri dan anggota dewan itu berlaku
aturan khusus, sedangkan terhadap
presiden sendiri belum berlaku atau belum
ada aturan khusus itu, maka sesuai dengan
asas hukum, presiden yang melanggar
hukum dapat diproses hukumnya
berdasarkan ketentuan hukum acara pada
umumnya. Selanjutnya dalam perspektif
politik hukum, penulis buku mengutip
pendapat Soepomo bahwa perundangundangan Indonesia harus memerhatikan
lapangan-lapangan
hukum
dimana
keseragaman sudah bisa dilaksanakan
dengan segera. Dengan demikian, politik
hukum di Indonesia menghendaki
pembinaan hukum berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dengan jalan pembaharuan
hukum, serta kodifikasi dan unifikasi
hukum di bidang-bidang tertentu dengan
memerhatikan keanekaragaman hukum
yang hidup dalam masyarakat.
Penulis buku mengungkap bahwa
terdapat kesamaan jiwa antara rumusan
Pancasila yang terdapat di dalam Piagam
Jakarta dan di dalam UUD 1945. Terlebih
kalau dilihat dalam perspektif yuridis
historis pada saat dikeluarkannya Dekrit
Presiden kembali ke UUD 1945, terutama

bunyi konsideran: “bahwa piagam Jakarta
menjiwai UUD 1945”. Konsekuensi bagi
negara yang mendasari dirinya dengan
Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya
sarat dengan kandungan spiritualitas,
maka sudah seharusnya baik secara
ideologi maupun secara konstitusional,
produk-produk hukum di Indonesia harus
mengacu pada nilai-nilai spiritualitas
sila-sila dalam Pancasila, terutama sila
Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan sila
pertama Pancasila dan rumusan “negara
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha
Esa” dalam Bab Agama UUD 1945 dapat
digunakan sebagai benteng bagi umat
beragama untuk menolak pemahaman
yang bersifat anti Tuhan dan paham
sekuler. Dan sekaligus dapat dijadikan
dalil bahwa negara Indonesia adalah
negara religius atau “negara beragama”.
Oleh karenanya paham pemisahan antara
agama dan negara sebagaimana dipahami
paham sekuler, tidak berlaku di Indonesia.
Ajaran Pancasila mempertautkan dengan
erat antara agama dan negara. Ini sama
dengan ajaran Islam yang direalisasikan
oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah.
Selanjutnya pada pembahasan
terakhir dibahas arti penting dari

konstitusionalitas hukum ekonomi, berikut
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
Penulis buku memberikan catatan
tambahan untuk merenungkan kembali
sudah sejauhmanakah para pemegang
kebijakan perekonomian di Indonesia
melaksanakan amanat yang tercantum
dalam Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Membaca amanah konstitusi
tentang perekonomian tersebut, sebetulnya
tidak ada pilihan lain bagi pemegang
kebijakan ekonomi di Indonesia kecuali
harus berpihak kepada kepentingan rakyat
banyak. Oleh karena itu, jika dalam praktik
terjadi benturan kepentingan antara rakyat
banyak dengan kepentingan orang seorang
pelaku bisnis, maka pemegang kebijakan
ekonomi harus tegas membela atau berpihak
pada rakyat banyak. Hemat kata, ekonomi
rakyat harus menjadi prioritas.
Pentingnya
peranan
hukum
(kepastian hukum) dalam perekonomian,
diakui oleh beberapa ahli, seperti
J.D. Nyhart, bahwa pertimbanganpertimbangan ekonomi tentu tidak selalu
sejalan dengan pikiran-pikiran serta
sikap-sikap budaya dari masyarakat,
bahkan dimungkinkan ada hal-hal
yang berlawanan diantara keduanya.

Selanjutnya H.W Robinson menyatakan
peningkatan efisiensi secara terus-menerus
memang merupakan salah satu perhatian
sistem ekonomi. Maka jika dikaitkan
dengan realita perekonomian dewasa ini,
maka persoalan baru yang muncul adalah
sudahkah peraturan hukum itu sesuai
dengan yang dikehendaki konstitusi?
Mahkamah Konstitusi terbentuk
berdasarkan perubahan UUD 1945,
jika ada ketentuan hukum yang dinilai
mengandung unsur monopoli dan
diskriminasi ekonomi sehingga merugikan
ekonomi rakyat, maka ketentuan tersebut
dapat diajukan permohonan ke pengadilan
untuk
dimintakan
pembatalannya.
Ketentuan hukum yang berupa undangundang pengajuan pembatalannya di
Mahkamah Konstitusi, sedang ketentuan
hukum di bawah undang-undang,
pengajuan pengujiannya di Mahkamah
Agung. Semoga putusan-putusan progresif
yang pro-rakyat dari Mahkamah Konstitusi
akan terus mengalir menuju keadilan
substansial (masyarakat) atau yang sesuai
dengan panggilan hari nurani masyarakat.

Berbagi Pengalaman Mengawal Konstitusi
Oleh Alit Amarta Adi
Alumni Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum UGM,
Koordinator Bidang Penelitian Ikatan Peneliti Hukum Indonesia

K

esan pertama yang dapat
ditangkap dari buku ini adalah
terobosan baru. Terobosan
baru di bidang hukum tata
negara yang disarikan dari praktik empirik
pelaksanaan demokrasi konstitusional
di 21 negara. Desain sampul yang
luks dengan logo dan gambar gedung
Mahkamah Konstitusi, gambar 21 bendera
negara yang ditata dengan apik; ditambah
fakta bahwa buku ini disusun oleh Tim dari
MKRI semakin menumbuhkan harapan
bahwa buku ini membawa pemutakhiran
teori ketatanegaraan melalui penyaripatian
praktik-praktik di beberapa negara menjadi
suatu teori baru.
Pada
Bab
Pendahuluan,
digambarkan dengan sangat runtut tentang
kaitan demokrasi, nomokrasi, check
and balances, kepentingan publik dan
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tujuan negara kesejahteraan. Masingmasing dikupas dengan rinci. Misalnya,
tidak hanya dipaparkan mengenai sisi
positif demokrasi namun juga tentang
kelemahan-kelemahannya. Kemudian juga
soal kesenjangan kaitan antara demokrasi
dengan kesejahteraan umum. Pemaparan
dalam Bab Pendahuluan ini diikuti dengan
referensi-referensi pendukung seperti
pendapat para pakar yang terangkum
dalam
kepustakaan.
Singkatnya,
keilmiahan tampak semakin menguat
dalam pembahasan Bab Pendahuluan ini.
Memasuki Bab I tentang Mekanisme
Saling Mengawasi dan Mengimbangi
Antar Lembaga Negara (Checks and
Balances) mulai terjadi perubahan
gaya penulisan. Di Bab ini tidak lagi
ditemukan referensi pendapat ahli untuk
mendukung pernyataan yang dimuat.
Selain itu, sub-bab Studi Kasus ternyata
tidak memuat pengalaman-pengalaman
seperti halnya kasus Marbury v Madison
tetapi hanya mendeskripsikan kerangka
umum tugas dan kewenangan lembaga
pengawal konstitusi di beberapa negara.
Dalam studi kasus tersebut, Kolombia,
Timor Leste, Azerbaijan, Meksiko,
Tajikistan, Malaysia dan Turki dipilih
sebagai contoh. Walaupun demikian, tidak
dijelaskan alasan pemilihan negara-negara
tersebut. Lebih lanjut, kriteria-kriteria
yang dipakai sebagai pisau analisis untuk
membandingkan negara-negara tersebut
juga tidak jelas.
Bab
II
memuat
tentang
Demokratisasi
Proses
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Setelah
pemaparan pengantar singkat tentang
proses pembentukan peraturan perundangundangan, pembahasan langsung menuju
pada praktik proses pembentukan
perundang-undangan di beberapa negara.
Pada bab ini, Timor Leste, Indonesia,
Lithuania, Filipina, Maroko, dan Thailand
dipilih sebagai bahan kajian. Seperti halnya
pada Bab I, alasan pemilihan dan kriteriakriteria pembanding juga tidak jelas.
Selain itu, terjadi kesenjangan pemaparan.
Proses pembentukan peraturan perundangundangan Timor Leste, Indonesia, Lithuania
dan Thailand dijelaskan dengan cukup
baik namun tidak demikian halnya dengan
Filipina dan Maroko yang hanya dijelaskan
dengan masing-masing satu paragraf.
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Pada Bab III tentang Peran Mahkamah
Konstitusi dan Institusi Sejenisnya dalam
Memperkuat Prinsip-Prinsip Demokrasi,
masih ditemukan pendapat Huntington dan
Mahfud MD sebagai referensi pendukung.
Namun timbul pertanyaan mengapa
referensi tersebut tidak tercantum pada
daftar pustaka. Pada kutipan pendapat
Mahfud MD tertera tahun 2008 sedangkan
dalam daftar pustaka dimuat referensi
tahun 2007. Dalam bab ini, diambil tiga
belas negara sebagai bahan pembahasan,
yaitu Kazakhstan, Mongolia, Kolombia,
Jerman, Indonesia, Korea, Lithuania, Chili,
Spanyol, Uzbekistan, Thailand, Austria
dan Ukraina. Kembali alasan pemilihan
dan kriteria-kriteria pembanding tidak
dijelaskan.
Di Bab IV mengenai Negara
Demokrasi Konstitusional: Praktik di
Beberapa Negara, ketidak konsistenan
penulisan referensi terulang lagi. Pada awal
bab dikutip referensi Miriam Budihardjo
dengan tahun 2008 sedangkan pada daftar
pustaka tercantum tahun 1998. Pada
bab terakhir ini dipaparkan pengalaman
dua puluh satu negara dalam mengawal
konstitusi dan demokrasi. Masih sama
dengan bab-bab sebelumnya, tidak
dijelaskan alasan pemilihan dan kriteriakriteria pembanding yang digunakan.
Dilema
Di satu sisi, buku ini begitu
menjanjikan baik dari kesan pertama yang
dipancarkan maupun pemaparan ilmiah
yang ditampilkan dalam Bab Pendahuluan.
Di sisi lain, begitu memasuki bab-bab
selanjutnya timbul kebingungan. Apakah
buku ini dimaksudkan sebagai buku
referensi ilmiah/akademis atau sebagai
buku layanan masyarakat yang lebih
bersifat populer? Jika dimaksudkan untuk
tujuan pertama, ada beberapa hal yang
menjadi kekurangan. Pertama, bobot
ilmiah yang demikian mengagumkan pada
Bab Pendahuluan tidak diikuti pada babbab selanjutnya. Kedua, selain fakta bahwa
negara-negara yang dibahas adalah peserta
Seminar Internasional Negara Demokrasi
Konstitusional, tidak ada alasan lain dalam
pemilihan negara-negara tersebut. Selain
itu, kriteria-kriteria pembanding yang
seharusnya dipakai sebagai pisau analisis
tidak tampak. Hal tersebut terlihat dari

kesenjangan pembahasan diantara negaranegara yang dijadikan perbandingan. Suatu
negara dijelaskan panjang lebar namun
negara lainnya dijelaskan secara singkat.
Akibatnya, buku ini lebih terlihat
sebagai
kompilasi
dan
bukannya
perbandingan (komparasi). Ketiga, terjadi
pengulangan-pengulangan baik kalimat
maupun paragraf. Misalnya, halaman 4
baris 18-22 diulang pada halaman 5 baris
20-23; halaman 4 baris 24-26 sampai
halaman 5 baris 5 diulang pada halaman 7
baris 2-14. Demikian juga dengan muatan
Bab 4 yang sebagian besar adalah penulisan
ulang yang sama persis dengan beberapa
bagian Bab I dan bab III. Keempat,
kesalahan teknis penulisan seperti yang
dapat ditemukan pada halaman 2 baris 7
“mlakukan” dan hilangnya titik diantara
dua kalimat pada halaman 3 baris 24-25
terasa mengurangi kenikmatan membaca
buku ini. Kesalahan teknis tersebut juga
terjadi di halaman 14, 27, 29, 35, 38, 42,
70, 78 dan 92. Tidak lupa pada halaman
56 baris 9 pada frasa “Izinkanlah saya
menjelaskan...” yang terkesan seperti
narasi yang lolos dari pengeditan. Patut
disayangkan, buku ini terkesan seperti
memindahkan isi proseding seminar
daripada sebuah hasil riset yang seksama.
Terlepas
dari
kekurangankekurangan yang ada, buku “Negara
Demokrasi Konstitusional Praktik dan
Pengalaman di 21 Negara” ini tidak
terlalu sulit untuk dipahami pembaca, baik
penikmat buku ketatanegaraan tingkat
pemula, siswa sekolah, guru, mahasiswa
tahun pertama ataupun masyarakat awam.
Setiap sub-bab disajikan secara lugas
dan tidak bertele-tele. Dengan balutan
sampul yang luks dan desain yang apik
tentunya buku ini dapat menjadi sarana
edukasi yang populer untuk mendukung
penyebaran ide konstitusionalisme. Selain
itu, buku ini juga dapat menjadi sarana
layanan masyarakat untuk meningkatkan
pengetahuan dan pemahaman tentang
Mahkamah
Konstitusi,
jaminan
perlindungan hak-hak warga negara dan
negara hukum. Akhirnya, dengan segala
kelebihan dan kekurangannya, buku ini
telah menjadi pengaya bagi khazanah
kepustakaan di bidang ketatanegaraan.

Kamus Hukum

Kamus Hukum
”Judicial Immunity (1)”

J

udicial Immunity atau imunitas
yudisial adalah bentuk kekebalan
hukum yang melindungi hakim dan
lain-lain petugas pengadilan dari
tuntutan atau gugatan hukum yang diajukan
terhadap mereka atas aksi atau tindakan
hukum, tidak peduli apakah tindakannya
tidak kompeten, tindakan tersebut lalai,
atau mungkin berbahaya, bahkan jika
perilaku ini merupakan pelanggaran
terhadap undang-undang (Wikipedia).
Umumnya
berbagai
definisi
mengenai imunitas yudisial menyatakan
kekebalan hukum yang dimiliki hakim
dan petugas peradilan terbatas pada
tangggung jawab perdata hakim dalam
menjalan fungsi yudisialnya, tidak
perduli apakah hakim dalam menjalan
fungsi peradilan tersebut curang atau
korup sekalipun. Artinya hakim dalam
menjalan fungsi peradilannya jika terbukti
melakukan pelanggaran pidana masih
dipertanggungjawabkan secara pribadi
kepada hakim tersebut.
Secara historis, kekebalan hukum
dikaitkan dengan gagasan common law
Inggris bahwa “the King can do no wrong.”
Hakim, sebagai delegasi Raja mengenai
penetapan keadilan, sesuai “ought not to
be drawn into question for any supposed
corruption [for this tends] to the slander
of the justice of the King.”
Jika dikaitkan dengan imunitas
parlemen, timbulnya hak imunitas
parlemen karena perjuangan dalam
perebutan kekuasaan antra raja dengan
parlemen. Dijelaskan Krenenburg dalam
“Het Staatsrecht” (1947) di Inggris,
sebelum pertengahan abad ke-17, sering
kali anggota parlemen ditangkap sesudah
mereka melaksanakan sidang parlemen,
karena pendapat dan pidatonya yang
mengecam dan mengkritik tindakan raja.
Sejarah inilah sehingga dalam Bill
of Right dalam Pasal 9 mencantumkan,
“That the freedom of speech and debates
or proceedings in Parliament, ought not
be impeached or questioned in any court
or place out of Parliament”. Dengan ini,
sehingga anggota parlemen bisa leluasa
melakukan oposisi atau menjalankan
fungsi kontrolnya. Namun dalam
perkembangannya, imunitas parlemen
menyesuaikan diri dengan kondisi, baik di
Inggris maupun Perancis (Mahadi, 1958:
130-135)

Sebagaimana
tujuan
imunitas
parlemen, melindungi fungsi kontrol
parlemen atas tindakan penangkapan
raja, saat ini konteksnya pemerintah.
Sedangkan imunitas yudisial, akar
sejarahnya terkait dengan independensi
kekuasaan kehakiman. Di Inggris, hakim
dihadapkan pemecatan karena membuat
putusan yang tidak menyenangkan raja.
Agar kekuasaan kehakiman dapat bebas
dan merdeka dalam membuat putusan
harus ada jaminan bahwa hakim dalam
menjalankan tugas yudisialnya dapat
independen dan bebas dari luar, imingiming, tekanan, ancaman atau campur
tangan baik langsung atau tidak langsung,
dari siapapun atau dengan alasan apapun.
Jadi hakim dalam memberikan putusannya
hanya berdasarkan fakta-fakta dan
hukum.
Tujuan dari imunitas yudisial
ini tidak lain mendorong hakim untuk
bertindak secara “jujur dan adil”,
tanpa memperhatikan bahaya kerugian
yang ditimbulkan akibat tindakan
mereka dalam menjalankan tugas
yudisialnya. Sebagaimana Lord Denning
dalam kasus Sirros v. Moore (1970) 3
WLR 458 C.A menyatakan: ia tidak
boleh membuka halaman bukunya
dengan jari-jari yang gemetar, sambil
bertanya kepada dirinya: “jika aku
melakukan hal ini, apakah aku harus
bertanggungjawab terhadap kerugian
yang terjadi?. (Sebastiaan Pompe:
2010). Imunitas yudisial juga melindungi
mereka dari pelecehan orang-orang yang
berkepentingan secara negatif yang dapat
mempengaruhinya.
Basic Principles on the Independence
of the Judiciary sendiri, dalam Pasal 16
menyatakan bahwa, “Without prejudice
to any disciplinary procedure or to any
right of appeal or to compensation from
the State, in accordance with national law,
judges should enjoy personal immunity
from civil suits for monetary damages for
improper acts or omissions in the exercise
of their judicial functions.“ (Tanpa
mengurangi prosedur disipliner atau
untuk setiap hak untuk naik banding atau
kompensasi dari negara, sesuai dengan
hukum nasional, hakim harus menikmati
kekebalan pribadi dari tuntutan perdata
untuk kerusakan atau kerugian moneter
untuk tindakan yang tidak benar atau

kelalaian dalam melaksanakan fungsifungsi yudisial mereka)
Kekebalan hukum hakim pertama
kali diakui Mahkamah Agung (MA)
Amerika Serikat dalam kasus Randall
v Brigham, 74 AS, (7 Wall.) 523
19 L. Ed. 285 (1868). Pengadilan
menyatakan bahwa seorang pengacara
yang telah dilarang menjalankan praktik
hukum oleh seorang hakim tidak bisa
menuntut hakim atas pencabutan izin
praktik tersebut. Dalam pendapatnya,
pengadilan menyatakan bahwa hakim
tidak bertanggung jawab atas tindakan
yudisial kecuali mereka melakukan
“kejahatan atau korupsi.”
MA AS pada 1967 menyatakan
kekebalan hakim atas gugatan ganti rugi
walaupun terdapat tuduhan hakim mengenai
perbuatan yang dilakukan “malliciously”
dan “corruptly” dalam kasus Pierson Vs.
Ray. Dikatakan oleh Ketua MA bahwa
kesalahan-kesalahan
hakim
tersebut
dapat diperbaiki dalam tingkat banding
dan hakim tidak perlu hawatir dan takut
pada pihak-pihak yang tidak puas akan
mengejarnya dengan tuduhan “malice” dan
“corruption”. Putusan inilah menjadi dasar
kekebalan hakim dalam gugatan perdata
sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung
No.09 Tahun 1976, tanggal 16 Desember
1976, dan pendapat Oemar Seno Adji
dalam kertas kerjanya dalam Konferensi
Ketua-Ketua MA se Asia-Pasifik ke-7 di
Jakarta, Juni 1978 berjudul “Saveguards
of The Judiciary”(Seno Adji,1980: 257260). Selain praktik dalam semua sistem
hukum, juga dalam perkembangan ilmu
hukum umumnya berkesimpulan Pasal
1365 BW tidak dapat diterapkan kepada
hakim yang salah dalam menjalankan
tugas peradilannya.
Dari perkembangan putusan di
Amerika Serikat dalam artikel “Judicial
Immunity Vs Due Process: When Should
a Judge be Subject to Suit?”, Cato Jurnal,
Vol.7, No.2 Fall 1987, menunjukkan
doktrin kekebalan mutlak ini. Hakim
tidak bertanggung jawab atas kerusakan
moneter untuk tindakan yang dilakukan
dalam pelaksanaan atau menjalankan
fungsi peradilannya. Dalam kasus Stump
Vs. Sparkman 349 (1978), menyatakan
kekebalan hukum lebih luas daripada
kekebalan penuntutan. Hakim benarbenar kebal dari gugatan perdata selama
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ia melakukan dalam yurisdiksinya dan
dengan niat baik.
Hampir
semua
pendapat
mengemukakan bagaimana kekebalan
mutlak tidak berlaku yaitu dalam hal:
pertama, hakim tidak dapat berlindung
dari kekebalan ketika ia melakukan suatu
tindakan yang bukan merupakan “fungsi
peradilan”. Kemudian yang kedua,
kekebalan mutlak tidak berlaku ketika
seorang hakim bertindak “in the clear
absence of all jurisdiction.”.
Selanjutnya
apakah
tindakan
yudisial atau menjalankan fungsi yudisial
itu? Ketika hakim melakukan tindakan
administratif,
misalkan
melakukan
pemecatan atau pengangkatan, maka tidak
termasuk ruang lingkup dalam imunitas
yudisial yang dilindungi doktrin ilmu
hukum dan praktik hukum. Selain itu, tidak
termasuk dalam perlindungan kekebalan
yudisial manakala seorang hakim memukul
terdakwa dalam persidangan atau di luar
pengadilan karena kesal memberikan
keterangan berbelit-belit misalnya. Hakim
demikian harus dituntut secara pidana dan
bukan ranah kekebalan yang dimaksud.
Dalam praktik pengadilan di luar
negeri, MA Amerika Serikat mencoba
mengembangkan dua alat uji untuk
mendefinisikan “tindakan yudisial” atau
“fungsi yudisial” tersebut. Pertama, bahwa
apakah suatu tindakan sering dilakukan
oleh seorang hakim (sifat tindakan) dan
kedua, apakah seorang hakim bertindak
dalam yurisdiksinya (yang ditentukan
dari ekspektasi dari pihak-pihak yang
berperkara). Pengujian ini berasal dari
putusan kasus Pulliam Vs Allen 466 US
522 (1984) dimana MA menetapkan
meskipun hakim Pulliam telah bertindak
dalam yurisdiksinya, injunctive relieve
terhadap yang bersangkutan dapat
diberikan. MA juga menyatakan hakim
yang bersangkutan harus membayar
ganti biaya jasa pengacara penggugat.
Tetapi pada 1988, dalam kasus Foorester
Vs White 484 US 219 (1988), pengujian
Stump tersebut dikesampingkan.
Sebastiaan Pompe menggambarkan
tindakan yudisial hanya dengan contohcontoh yang negatif untuk menunjukkan
bagaimana “bukan tindakan yudisial”. Yaitu
kasus dimana hakim membanting para pihak
ke tanah, memukuli mereka, menginjakinjak perut mereka atau misalkan hakim
memerintahkan menangkap pedagang
kopi dan memborgolnya, karena misalkan
kopi yang diminum hakim terasa tidak
enak, bukan termasuk tindakan yudisial.
Sedangkan sampai batas mana petugas
peradilan dalam sistem peradilan sehingga
menerima kekebalan, masalah tersendiri
yang masih dalam proses pencarian.
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Dalam perkembangan pengadilan
di luar negeri, bahwa dalam sistem
Inggris/Amerika menunjukkan kehatihatiannya dalam menerapkan tanggung
jawab hukum, karena tanggung jawab
perbuatan melawan hukum (tort) adalah
personal sifatnya. Sedangkan model
Jerman/Belgia, hakim dianggap organ
negara, sehingga tanggung jawab pertama
melekat pada negara. Terhadap pasang
surut pendefinisian tindakan yudisial
dimana melekat kekebalan yudisial,
Pompe menyimpulkan, “Saluran bagi
pihak berperkara secara umum untuk
mengajukan keberatan harus disedikan
dengan memintakan sanksi disiplin atau
jalur banding biasa”. Sedangkan model
Eropa Kontinental, judicial liability sendiri
tidak begitu dikaitkan dengan masalah
independensi kekuasaan kehakiman.
Putusan spektakuler MA Belgia (Cour
de Cassation) meninjau ulang argumen
klasik mengenai tanggung jawab hukum
kehakiman dengan mendasarkan pada
hukum berbagai negara, “termasuk
Indonesia,” kata Pompe.
MA Belgia menerima tanggung
jawab perdata negara atas kesalahan
hakim dalam mengambil putusan,yaitu
tidak membedakan tindakan publik dan
privat yang dilakukan negara, karena
negara diuntungkan dengan imunitas
dalam hukum. Kemudian, negara
merupakan subjek hukum, sehingga tidak
ada pengecualian terhadap pengadilan
yang bertindak merugikan dan melanggar
hak-hak individu dan pengadilan tidak
boleh bertindak tidak hati-hati. Negara
juga bertanggung jawab secara hukum
atas tindakan lembaganya, sebatas dalam
yuridiksinya, dalam arti cukup ekspektasi
hakim atau pejabat publik akan bertindak
dalam kewenangannya, tidak peduli
faktanya iya atau tidak.
Belanda yang menjadi kiblat hukum
Indonesia, seperti dikutip SEMA No.9
Tahun 1976, Perihal: Gugatan terhadap
Pengadilan dan Hakim, menyebutkan
dinyatakan dalam Yurisprudensi HR. 3
Desember 1971, NJ 1972, 137 bahwa
peraturan perundang-undangan yang
menyediakan
sarana-sarana
hukum
(“rechtsminddelen”) terhadap putusanputusan hakim, harus dipandang telah
mengatur secara tuntas perlindungan
terhadap kepentingan bagi pihak-pihak
yang berkepentingan untuk memperoleh
suatu keputusan hakim yang tepat. Hal
demikian tidak dapat dibenarkan, adanya
kemungkinan bagi pihak yang setelah
mempergunakan segala sarana hukum
yang tersedia, namun tidak berhasil dalam
gugatannya, untuk memulai suatu gugatan
baru terhadap negara berdasarkan pasal

1365 B.W. karena hal ini berarti keputusan
hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang pasti, dijadikan lagi sarana
dari pemeriksaan baru. Berdasarkan atas
ketentuan-ketentuan hukum tata usaha
negara yang menghubungkan adanya
sarana-sarana hukum yang ada dengan
kedudukan bebas dari pengadilanpengadilan, maka tidak terdapat suatu
ruang gerak bagi pertanggungan jawab
negara terhadap suatu tindak langkah
hakim yang dipandang kurang benar (Dr.
J.R. Stellinga; Grondtrekken van het Ned.
Administratif Recht, halaman 318)
Prof. A.W. (Ton) Joengblod,
Profesor Seizure of Good and Execution
Law Universiteit Utrecht, menyatakan
pengadilan Belanda menikmati imunitas
perdata secara penuh. peluang perubahan
doktrin tanggung jawab perdata atas
tindakan yudisial yang salah (illegal law)
sangat kecil. Karena kerangka hukum
Belanda diarahkan kepada pencegahan
dan penyelesaian jalur banding-formal
atas putusan pengadilan. Peluang meminta
tanggung jawab negara jika hakim dalam
mempersiapkan kasus tidak mengindahkan
prinsip hukum yang fundamental,
dan dapat dikatakan bahwa tidak ada
“perlakuan yang jujur dan imparsial
terhadap kasus tersebut” sebagaimana
Pasal 6 European Convention on Human
Rights, sesuai putusan MA tahun 1971,
putusan benckmark kasus Mrs X melawan
Pemerintah Belanda.
Joengblod mengatakan, keputusan
pengadilan adalah tindakan publik. Dengan
karakteristik ini memungkinkan negara
untuk bertanggungjawab atas kerugian
yang diderita seseorang bila ia secara
salah dikalahkan dalam perkaranya, bila
pengadilan memberikan putusan yang salah.
“Secara umum, dengan alasan-alasan diatas,
maka pemerintah tidak dapat dimintakan
pertanggungjawabannya untuk putusanputusan pengadilan yang buruk. Hanya jika
dalam mempersiapkan perkara, prinsipprinsip hukum yang fundamental tidak
diindahkan, untuk menangani perkara secara
adil dan tidak memihak, dan peluang banding
tidak lagi terbuka, barulah pemerintah dapat
dimintai pertanggungjawaban.”
Dalam
literatur, kata Joengblod, banyak dukungan
terhadap tanggung jawab pemerintah,
akan tetapi tanggung jawab peradilan atas
kerugian yang ditimbulkan secara hukum
dikecualikan.
Perbuatan melawan hukum sendiri
dahulu tidak termasuk penguasa (1365
BW), tetapi dalam perkembangan negara
melalui alat-alat negara dianggap dapat
melakukan perbuatan melawan hukum
yang merugikan orang lain, baik pribadi
atau badan hukum. (Miftakhul Huda)
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Lembaga Peradilan Pemilu
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

T

ahapan
penyelenggaraan
Pemilu 2014 telah dimulai.
Setelah aturan berupa UndangUndang (UU) Pemilu selesai
dibuat oleh pembentuk UU, KPU telah
melangkah dengan melakukan verifikasi
partai politik peserta pemilu.
Dapat dikatakan bahwa proses
pembentukan
electoral
law
telah
selesai walaupun tentu masih membuka
kemungkinan adanya pengujian ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Kini kita telah
memulai wilayah electoral process. Untuk
mewujudkan pemilu yang demokratis, pada
umumnya persoalan terbesar yang dihadapi
ada pada wilayah electoral process.
Menurut Office for Democratic
Institutions and Human Rights, masih
terdapat sembilan
komponen
lain
yang terkait dengan electoral process,
yaitu pengaturan daerah pemilihan
(districting), administrasi pemilu (election
administration), hak pilih dan pendaftaran

pemilih (suffrage rights and voter
registration), pendidikan kewarganegaraan
dan informasi pemilih (civic education and
voter information); kandidat, partai politik
dan pendanaan kampanye (candidates,
political parties, and campaign spending),
akses media dan perlindungan kebebasan
berbicara serta berekspresi di dalam
kampanye (media access and protection
of freedom of speech and expression in
electoral campaigns),pemungutan suara
(balloting), pemantauan pemilu (election
observation), dan penyelesaian sengketa
pemilu (resolution of election disputes).
Di
dalam
setiap
tahapan
penyelenggaraan pemilu sangat terbuka
kemungkinan terjadinya sengketa, baik
yang disebabkan oleh kecurangan (fraud),
kekhilafan (mistake), maupun strategi
pemenangan pemilu yang tidak melanggar
hukum, tetapi menurunkan kepercayaan
publik (non-fraudulent misconduct). Oleh
karena itu, pada saat tahapan pemilu sudah

dimulai, tentu tidak hanya penyelenggara
pemilu dan peserta pemilu yang harus
melakukan persiapan, melainkan juga
peradilan yang berwenang memeriksa
dan memutus sengketa pemilu, termasuk
aparat penegak hukum yang terlibat di
dalamnya.
Hal ini juga didasari oleh
perkembangan fungsi peradilan yang
tidak selalu hanya untuk memberikan
putusan terhadap suatu sengketa, tetapi
putusan pengadilan juga dapat membentuk
prinsip dan ketentuan hukum yang harus
dijalankan
dalam
penyelenggaraan
pemilu. Oleh karena itu, Eric Barend
(1998) menyatakan bahwa peran peradilan
tidak hanya menyelesaikan sengketa
biasa tetapi juga harus memastikan
terlaksananya prinsip-prinsip pemilu
sehingga dapat diselamatkan dari upaya
penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap
sistem pemilihan.
***
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Untuk pelaksanaan Pemilu 2014
telah ditetapkan UU Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam UU
ini ketentuan yang mengatur tentang
penyelesaian sengketa dan pelanggaran
diatur lebih jelas dan melibatkan tiga
lembaga peradilan, yaitu pengadilan
umum, pengadilan tata usaha negara, dan
MK. Selain itu UU Pemilu juga memberi
wewenang yang lebih besar kepada
Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa
tertentu.
Peradilan pertama yang terlibat
dalam penyelenggaraan pemilu adalah
pengadilan negeri yang memiliki
wewenang memeriksa, mengadili, dan
memutus tindak pidana pemilu dalam
waktu 7 hari setelah pelimpahan berkas
perkara. Sidang pemeriksaan perkara
tindak pidana pemilu dilakukan oleh
majelis khusus yang terdiri atas hakim
khusus yang merupakan hakim karier pada
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
yang ditetapkan secara khusus melalui
Keputusan Ketua MA.
Mekanisme peradilan baru yang
dibentuk oleh UU Nomor 8 Tahun 2012
adalah Sengketa Tata Usaha Negara
Pemilu, yaitu sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara Pemilu
antara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi/kabupaten/kota,
atau
partai
politik calon peserta pemilu dengan KPU,
KPU provinsi/kabupaten/kota sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
KPU provinsi/kabupaten/kota.
Sengketa ini dapat muncul antara
KPU dengan partai politik calon peserta
pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan KPU
tentang penetapan partai politik peserta
pemilu atau sengketa antara KPU, KPU
provinsi/kabupaten/kota dengan calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/
kabupaten/kota yang dicoret dari daftar
calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan KPU tentang penetapan daftar
calon tetap.
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PTUN dalam memeriksa, mengadili,
dan memutus sengketa tata usaha negara
pemilu berdasarkan Pasal 270 UU Nomor
8 Tahun 2012 membentuk majelis khusus
yang terdiri atas hakim khusus yang

Untuk pelaksanaan Pemilu
2014 telah ditetapkan
UU Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD. Di
dalam UU ini ketentuan
yang mengatur tentang
penyelesaian sengketa
dan pelanggaran diatur
lebih jelas dan melibatkan
tiga lembaga peradilan,
yaitu pengadilan umum,
pengadilan tata usaha
negara, dan MK. Selain
itu UU Pemilu juga
memberi wewenang
yang lebih besar
kepada Bawaslu untuk
menyelesaikan sengketa
tertentu.
merupakan hakim karier di lingkungan
pengadilan tinggi tata usaha negara dan
MA yang ditetapkan dengan Keputusan

Ketua MA. Pengadilan selanjutnya
yang terlibat dalam penyelenggaraan
pemilu adalah MK, yaitu memeriksa,
mengadili, dan memutus perselisihan
hasil pemilu sebagai perselisihan antara
KPU dengan peserta pemilu mengenai
penetapan perolehan suara hasil pemilu
secara nasional yang dapat memengaruhi
perolehan kursi peserta pemilu.
Mengenai kewenangan MK, perlu
diperhatikan Putusan MK Nomor 062/
PHPU-B-II/2004 yang menyatakan bahwa
MK merupakan lembaga peradilan pada
tingkat pertama dan terakhir mengenai
perselisihan hasil pemilu. Sehingga
peradilan di MK memang berkaitan dengan
hal yang bersifat kuantitatif dan kualitatif,
yaitu selain menyelesaikan sengketa
terkait dengan angka signifikan hasil
akhir pemilu, Mahkamah juga mengadili
konstitusionalitas pelaksanaan pemilu.
***
Mengingat demikian penting peran
lembaga peradilan dalam menyelesaikan
berbagai macam sengketa dan pelanggaran,
tentu tahap awal penyelenggaraan pemilu
yang telah dilakukan oleh KPU harus
segera diikuti dengan persiapan lembaga
peradilan menerima perkara pemilu.
Bukan tidak mungkin sejak tahap awal,
misalnya verifikasi partai politik peserta
pemilu, telah terjadi sengketa tata usaha
negara atau pelanggaran pidana pemilu.
Persiapan yang harus dilakukan antara lain
penyiapan majelis khusus yang menangani
perkara pemilu.
Tentu untuk menyediakan majelis
hakim khusus diperlukan proses rekrutmen
dari hakim karier agar dapat menjalankan
tugas, tidak hanya untuk menyelesaikan
sengketa dan pelanggaran, tetapi yang
lebih penting lagi adalah demi menjaga
integritas untuk mewujudkan pemilu yang
demokratis. Sehingga Pemilu 2014 benarbenar merupakan implementasi dari negara
demokrasi berdasarkan hukum.
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)
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