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ahkamah Konstitusi menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi
berwenang untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan perkara korupsi dari Kepolisian atau Kejaksaan. Hal ini
diputuskan setelah MK melakukan judicial review atas UU KPK yang
dituangkan dalam Putusan No. 81/PUU-X/2012. Apa pertimbangan MK? Simak
dalam laput kali ini.
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K

orupsi di Indonesia banyak menimbulkan dampak, bukan sekadar
penyakit namun juga menyebabkan komplikasi pada berbagai
elemen bangsa. Berdasarkan fakta inilah, maka tim redaksi
Majalah Konstitusi mengangkat berita “MK: Kewenangan KPK
Ambil Alih Penyidikan Korupsi dari Kepolisian Konstitusional”
pada Selasa 23 Oktober 2012 sebagai ‘Laporan Utama’.
Berita itu menyebutkan Kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan
terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan
pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan
dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 81/PUUX/2012, yang dibacakan Mahkamah.
Menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 ayat (1), (2), (3),
dan (4) serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bertentangan dengan UUD 1945,
tidak beralasan menurut hukum. “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Selain berita ‘Laporan Utama’ ada pula berita “MK: Aturan Ukuran Rumah
Minimal 36 M² Inkonstitusional” Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan ukuran
rumah minimal seluas 36 meter persegi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertentangan dengan UUD 1945. Amar
putusan dengan Nomor 14/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.
“Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pasal
22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat,” ujar Mahfud membacakan putusan permohonan
yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan
Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) tersebut.
Berita lainnya adalah berita non-sidang yaitu “Ketua MK Menerima Courtesy
Call Duta Besar Jerman”. Dalam berita itu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh.
Mahfud MD kembali menerima Courtesy Call (kunjungan kehormatan) duta besar dari
sejumlah negara di dunia. Kali ini, Mahfud MD didampingi Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg
Witschel, pada Selasa (9/10) di Ruang Delegasi MK.
Demikianlah sebagian berita-berita menarik yang terjadi selama Oktober 2012.
Semoga bermanfaat bagi para pembaca setia Majalah Konstitusi!

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

MK, Avant Garde Pemberantasan Korupsi
Mahkamah Konstitusi lagi-lagi membuat gebrakan baru
dengan memutus perkara terkait pemberantasan korupsi. Hal ini
dengan dibuktikan melalui putusan MK yang menegaskan untuk
memeriksa kepala daerah atau anggota DPRD tidak lagi harus ada
izin dari Presiden. Gebrakan MK ini menjadi modal dasar dalam
pemberantasan korupsi di negara kita Untuk kesekian kalinya
Mahkamah Konstitusi berani dan sungguh berani membuat
keputusan yang mendukung pemberantasan korupsi di negara
ini.
Keputusan MK menyebutkan untuk memeriksa korupsi
kepala daerah atau DPRD tidak lagi harus mendapatkan izin bagi
si pelaku dari Presiden. Jaksa, Polri, atau KPK bisa langsung
memeriksanya tanpa mendapat lampu hijau dari Presiden RI.
Korupsi sebagai penyakit yang sudah sangat akut dalam hal

pemberantasannya selama ini cenderung mengalami perlambatan
terutama karena terbentur birokrasi.
Diharapkan dengan adanya putusan MK ini, pemberantasan
korupsi akan semakin baik. Terpangkasnya birokrasi ini
memudahkan Jaksa dalam menyidik para Kepala Daerah yang
tersangkut korupsi. Masyarakat mendukung keputusan MK
ini dalam rangka mewujudkan negara bersih dari segala tindak
korupsi, kolusi dan nepotisme. Kehancuran negara sekarang ini
merupakan ulah para koruptor. Bangsa kita dalam kondisi sekarat
semuanya karena korupsi yang sudah makin parah. Langkah MK
merupakan avant garde dalam pemberantasa kasus korupsi yang
kita harap dapat diikuti oleh lembaga negara lainnya.
Jaelani – Karyawan Swasta

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.lawteacher.net

Memahami Tipe Konstitusi Dunia

A
www.bheuu.gov.my

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU)
Malaysia

B

ahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) adalah
portal resmi Malaysia yang berisi perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Perdana Menteri. BHEUU
bertujuan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu sebagai
sumber maklumat, saluran alternatif mendapatkan informasi
perundang-undangan dan peraturan, serta sebagai sumber segala
hal yang berkaitan dengan UU kenegaraan. Dalam memenuhi
ketiga tujuan tersebut, BHEUU senantiasa meng-update maklumat
dan perundang-undangan negara.
Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, dibentuk sejak 8
Mei 1995 selepas pembubaran Kementerian Undang-Undang
Malaysia. Pada waktu itu, Bahagian ini terdiri daripada Pejabat
Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP), Biro Bantuan
Guaman, Jabatan Pemegang Harta, dan Jabatan Pemegang
Amanah dan Pentadbir Pusaka.
Mulai tanggal 1 Agustus 1995, Jabatan Pemegang Amanah
dan Pentadbir Pusaka telah dilembagakan dan kemudian dikenal
sebagai Amanah Raya Berhad. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah
Persekutuan telah dipisahkan dari pentadbiran BHEUU pada 1 Juli
1996. Walaupun telah berpisah dari BHEUU, Unit Perancangan
dan Pembangunan Mahkamah di PKPMP telah menjadi salah satu
perhatian utama di BHEUU sejak 16 April 2003.
Jabatan Pemegang Harta kemudian berganti nama menjadi
Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM) pada 1 Oktober 2003. JIM
kemudian dikenal secara resmi sebagai Malaysia Department of
Insolvency (MdI).
Dalam pada itu, mulai 16 Januari 2010, Biro Bantuan
Guaman kemudian diubah menjadi Jabatan Bantuan Guaman
(JBG). BHEUU merupakan sekretariat yang juga menjadi
agensi yang memantau dan menyelaraskan urusan Lembaga
Pengampunan Negeri-Negeri.
Berdasarkan keputusan Kabinet pada 8 April 2004, BHEUU
telah mengambil alih peranan sebagai sekretariat Suruhanjaya
Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Kementerian Luar Negeri.
BHEUU bertanggungjawab untuk membantu YB Menteri di
Jabatan Perdana Menteri dalam urusan pelantikan ahli-ahli
suruhanjaya dan mengemukakan laporan kementerian terhadap
laporan tahunan SUHAKAM.(Yazid)

da yang menarik dalam situs ini. Yakni, feature
yang mengetengahkan tipologi konstitusi di dunia.
Disebutkan bahwa dua macam konstitusi adalah
KonstitusiAdat (tidak tertulis/customary constitutions),
dan Konstitusi Tertulis (written constitutions).
Konstitusi Adat dianggap sumber resmi tertua dari aturan
hukum. Konstitusi model ini tetap menjadi satu-satunya sumber
aturan konstitusi di dunia sampai abad ke-18. Konstitusi tidak
tertulis demikian menjadi sumber teori yang amat dibutuhkan.
Konstitusi Kerajaan Inggris adalah contoh yang paling
jelas untuk jenis konstitusi tidak tertulis, karena undang-undang
konstitusional dibentuk oleh adat di Inggris yang sering masih
mewakili aturan konstitusi. Aturan-aturan adat meliputi aturan
konstitusi lainnya ditulis dalam mewujudkan “the Greatest Era“
tahun 1.215 Masehi dari “Magna Carta dan Bill & Rights” tahun
1689, dan Undang-Undang Parlemen pada tahun 1911. Meskipun
dokumen konstitusional tersebut bervariasi di Inggris, kita masih bisa
merasakannya sebagai kekuatan konstitusi tidak tertulis di dunia.
Sementara itu, Konstitusi tertulis pertama bermula
dari negara-negara koloni Inggris di Amerika Utara setelah
kebebasannya pada tahun 1776, Konstitusi Amerika Serikat pada
tahun 1787 yang masih tetap hingga sekarang. Karena konstitusi
tertulis muncul, ide kebebasan konstitusi menjadi alat untuk
memberikan hak khusus untuk warga negara. Ide konstitusi
tertulis dialihkan dari Amerika ke Prancis, hingga negara ini
sampai membuat konstitusi tertulis pertama pada tanggal 3
September 1791, kemudian menyebar ke negara-negara Eropa
lainnya. Setelah itu berbagai konstitusi tertulis diperluas dalam
Perang Dunia Pertama serta diperluas ke negara-negara Arab.
Istilah lain yang kerap muncul di dunia adalah konvensi
konstitusi. Istilah ini muncul bersama dengan kebutuhan
konstitusi tertulis praktis di mana aturan konstitusi tertulis tidak
menyulitkan, dalam hal ini konvensi konstitusi muncul bersama
dengan aturan konstitusi resmi yang fleksibel. Konvensi ini dapat
menafsirkan atau menyelesaikan defisit dalam konstitusi, tetapi
beberapa mengatakan bahwa konvensi konstitusi dapat diubah
sebagai item konstitusional.
Di samping pengetahuan konstitusi dunia, situs ini juga
menyediakan makalah-makalah hukum dunia internasional, jasa
penulisan esai di bidang hukum, hingga jasa penulisan tugas
akhir (tesis, disertasi), terutama bagi para mahasiswa asing
perkuliahannya memakai bahasa Inggris. (Yazid)
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OPINI

Pentingnya KPK Ambil Alih Penyidikan
Oleh Marwan Mas
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar

B

esarnya kepercayaan publik pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
membuktikan bahwa lembaga antikorupsi
itu layak semakin mendapat tempat di hati
masyarakat. KPK dibentuk melalui UU Nomor 30
Tahun 2002 tentang KPK (UU-KPK) sebagai refleksi
atas belum efektif dan efisiennya pemberantasan
korupsi yang dilakukan penegak hukum konvensional,
seperti kepolisian dan kejaksaan. KPK merupakan
institusi superbody lantaran diberi kewenangan super
besar dalam memberantas korupsi.
Salah satu
kewenangan
KPK
dalam
Pasal 8 ayat (2)
UU-KPK adalah
“mengambil
alih penyidikan
atau penuntutan
t e r h a d a p
pelaku tindak
pidana korupsi
yang
sedang
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”. Ada enam
alasan pengambil alihan penyidikan atau penuntutan
menurut Pasal 9 UU-KPK. Pertama, laporan masyarakat
mengenai korupsi tidak ditindaklanjuti. Kedua, proses
penanganan tindak pidana korupsi secara berlarutlarut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.Ketiga, penanganan tindak
pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku
tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Keempat,
penanganan tindak pidana korupsi mengandung
unsur korupsi. Kelima, hambatan penanganan tindak
pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif,
yudikatif, atau legislatif. Keenam, keadaan lain yang
menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,
penanganannya sulit dilaksanakan secara baik dan

6
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dapat dipertanggungjawabkan. Keenam alasan ini
bersifat alternatif, salah satu saja alasan itu terpenuhi,
KPK dapat mengambilalih penyidikan yang sedang
dilakukan kepolisian atau kejaksaan.
Pengambilalihan penyidikan atau penuntutan
oleh KPK sebagai tindak lanjut dari tugas supervisi
terhadap kepolisian dan kejaksaan (Pasal 6 huruf b UU
KPK). Kewenangan KPK dalam tugas supervisi, adalah
melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan
terhadap instansi yang menjalankan tugas dan
wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan
korupsi,
dan
instansi yang dalam
melaksanakan
pelayanan publik
(Pasal 8 huruf a UU
KPK). Berdasarkan
temuan
saat
supervisi
itulah
yang
menjadi
landasan bagi KPK
mengambil-alih
penyidikan.
Supervisi KPK
Tugas supervisi KPK selama ini belum
dilaksanakan dengan maksimal, jika pun dilakukan
terkesan formalitas saja. Dapat dilihat saat pimpinan
atau pegawai KPK berkunjung ke daerah untuk
memonitor penanganan perkara korupsi di kepolisian
daerah atau kejaksaan, hanya sebatas meneliti dan
memotivasi penuntasannya. Padahal, tugas supervisi
pada hakikatnya dimaksudkan untuk meminimalisir
kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang
oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan. Masih sangat
kurang KPK mengambil alih penyidikan, kalau tidak
dikatakan hampir tidak ada perkara korupsi yang
diambil alih penyidikannya.

Kita berharap kiranya pengawasan, penelitian,
atau penelaahan terhadap perkara korupsi di kepolisian
dan kejaksaan lebih diintesifkan, agar tidak ada lagi
perkara korupsi yang mengendap penaganannya.
Salah satu penyebab kurang efektifnya tugas supervisi
KPK seperti pernah terungkap di media, adalah
selain terjadi “ego” sektoral antara KPK, kepolisian,
dan kejaksaan, juga dipengaruhi oleh rendahnya
pangkat atau eselon penyidik atau pegawai KPK yang
melakukan supervisi. Mereka merasa segan melakukan
pengawasan dan pemeriksaan terhadap perkara
korupsi, jika berhadapan dengan pejabat kepolisian
atau kejaksaan yang pangkat atau golongannya lebih
tinggi. Mestinya ini tidak menjadi kendala, sebab
yang disupervisi bukan pejabatnya, tetapi institusinya.
Penyidik atau pegawai KPK yang ditugasi melakukan
supervisi merupakan simbol atau membawa nama
institusi KPK.
Aspek lain yang mestinya juga dicermati KPK,
adalah penanganan perkara korupsi yang dihentikan
penyidikannya (SP3) di kepolisian dan kejaksaan.
Dalam tugas supervisi, KPK seharusnya menelisik
semua perkara korupsi yang di-SP3-kan, termasuk
perkara korupsi yang penanganan lambat dan tidak
ada kejelasan penyelesaiannya, dan biasanya dengan
berbagai alasan. Pada posisi ini juga KPK bisa menarik
kesimpulan, apakah ada alasan untuk mengambil-alih
penyidikan atau penuntutan.
Penghentian Penyidikan
Salah satu perdebatan hangat atas rencana
DPR merevisi UU KPK beberapa waktu lalu,
adalah mencabut larangan mengeluarkan surat
perintah penyidikan (Pasal 40 UU KPK) dalam
draf revisi yang dibuat DPR. Padahal, ketentuan
ini memiliki tiga makna yang substansial sehingga
pembuat UU KPK melarang menghentikan
penyidikan dan penuntutan. Pertama, memotivasi
KPK agar lebih berhati-hati, lebih serius, dan

profesional dalam melakukan penyelidikan. Kasus
korupsi yang diselidiki harus betul-betul matang,
minimal ditemukan dua alat bukti yang kuat saat
penyelidikan, barulah ditingkatkan ke penyidikan.
Artinya, penyidik KPK harus yakin bahwa alat bukti
yang ditemukan itu benar-benar valid dan dapat
dibuktikan di depan sidang pengadilan.
Kedua, menutup ruang bagi pimpinan KPK,
penyelidik, penyidik, dan penuntut untuk menerima
sesuatu dalam penanganan suatu kasus. Yang diuji
di sini adalah intergritas moral dan profesionalitas
penyidik dan penuntut KPK untuk tidak terpedaya oleh
godaan finansial, termasuk intervensi dan tekanan
politik. 		
Ketiga, karena KPK diberi sembilan kewenangan
superbody dalam Pasal 11 UU-KPK yang tidak sama
dengan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga
tidak ada gunanya kewenangan itu diberikan jika pada
akhirnya dihentikan penyidikan atau penuntutannya.
Artinya, sembilan kewenangan besar yang diberikan
dianggap akan mampu menemukan bukti yang akurat,
sehingga perkara korupsi itu tidak divonis bebas oleh
hakim.
Akhirnya, kita patut menyambut baik putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada
Selasa, 23 Oktober 2012. MK menolak permohonan
pengujian Pasal 8 dan Pasal 50 UU KPK. MK menilai,
korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang
pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa
pula oleh KPK. Maka itu, KPK diberi kewenangan
luar biasa dalam supervisi dan koordinasi, termasuk
dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
perkara korupsi. KPK juga berwenang mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku
korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau
kejaksaan. MK memutuskan, tidak ada dualisme dalam
penyidikan perkara korupsi dan penyidikan oleh KPK
konstitusional.
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KPK Berwenang Ambil Alih
Penyidikan Korupsi!

Pemohon Farhat Abbas
dan kuasanya pada
sidang pemeriksaan
pendahuluan, Kamis
(30/8) di Ruang Sidang
Pleno MK.
Humas MK/Yogi Dj

K

orupsi di Indonesia banyak menimbulkan
efek samping. Bukan saja dia sebagai
penyakit utama di negeri ini, namun juga
menimbulkan komplikasi pada berbagai
elemen bangsa, khususnya pada sisi penegakan hukum.
Konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan
Kepolisian dalam penanganan kasus simulator Surat
Izin Mengemudi (SIM) sebagai buktinya.
Rentetan kejadian menyelimuti konflik
tersebut. Ujungnya, salah satu advokat mengajukan
uji Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
KPK), khususnya ketentuan terkait kewenangan KPK
untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan perkara korupsi dari tangan Kepolisian
dan Kejaksaan. Adalah Farhat Abbas yang menguji
konstitusionalitas ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3),
dan (4) serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU
KPK tersebut.
Menurut Farhat, rumusan dalam pasal-pasal
tersebut merupakan norma yang bertentangan dengan
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konstitusi. “Sangat diskriminatif karena bertentangan
dengan hak-hak Pemohon untuk mendapatkan
kepastian hukum,” ungkap Windu Wijaya kuasa
hukum Farhat.
“Dengan adanya perseteruan mengenai siapa
yang berhak melakukan penyidikan dan penyelidikan
terhadap dugaan tindak pidana korupsi simulator Surat
Izin Mengemudi, telah menimbulkan hubungan tidak
harmonis antara dua lembaga penegak hukum Polri
dan KPK yang salah satunya disebabkan oleh tafsiran
muatan Pasal 8 dan Pasal 50 UU KPK,” papar Windu.
Namun,
setelah
Mahkamah
Konstitusi
menggelar persidangan, dengan telah mendengarkan
seluruh pihak: baik Pemohon, Pemerintah, maupun
Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berkesimpulan
permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk
dikabulkan.
“Menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD dalam sidang pembacaan
putusan Perkara No. 81/PUU-X/2012, yang dibacakan
pada Selasa (23/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

Menurut Mahkamah, pada intinya, kewenangan
KPK untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan,
atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan,
adalah konstitusional. “Dalil Pemohon terkait dengan
pasal dan ayat tersebut tidak beralasan menurut
hukum,” papar Mahkamah.
Hal itu, sambung Mahkamah, tidak terlepas dari
pandangan bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan
yang luar biasa (extra ordinary crime). “Negara
kesejahteraan yang dicita-citakan untuk diwujudkan
menjadi terhalang oleh karena adanya tindak pidana
korupsi yang menurut pembentuk undang-undang,
tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan
negara dan menghambat pembangunan nasional
sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945,” imbuh Mahkamah.
Oleh karena itu, Mahkamah berpandangan,
institusi
yang
diberi
kewenangan
untuk
memberantasnya, seperti Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi diberikan kewenangan luar
biasa dalam hal melakukan supervisi dan koordinasi
dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi. Bahkan, KPK diberi kewenangan
untuk melakukan penyadapan pembicaraan seseorang
dan tidak boleh mengeluarkan SP3.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa
Pasal 8 UU KPK merupakan norma yang tidak
mencerminkan ketertiban dan asas kepastian hukum,
Mahkamah berpendapat, dalil ini tidak berdasar. “Pasal
8 UU 30/2002 sudah tertib dan memenuhi kepastian
hukum,” tegas Mahkamah dalam putusannya.
Pun begitu, terhadap Pasal 50 UU KPK.
“Pasal 50 UU 30/2002 sudah jelas maksudnya,” ujar
Mahkamah. Apalagi, ayat (2) ketentuan tersebut
merumuskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh
Kepolisian atau Kejaksaan terkait perkara korupsi wajib
dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan
KPK. Sehingga, sebenarnya, dalam pelaksanaannya
ketentuan ambil alih proses penanganan kasus korupsi
dari Kepolisian ke KPK sudah jelas secara aturan.
Prosedur dan mekanismenya sudah dijamin kepastian
hukumnya dalam UU KPK. Selain itu, sudah diatur
pula beberapa alasan pengambilalihan tersebut. (lihat:
Alasan Ambil Alih)
Pada akhirnya, Mahkamah berkesimpulan,
meskipun terdapat dualisme, namun keduanya tidaklah
tumpang tindih karena masing-masing institusi tetap
dapat menjalankan kewenangannya. Dan untuk
menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan
tersebut KPK diberikan kewenangan khusus untuk
melakukan supervisi dan koordinasi. "Dalam kaitan ini,
maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara lex
specialis dan lex generalis,” tulis Mahkamah.

Alasan Ambil Alih
Berdasarkan Pasal 9 UU KPK terdapat enam alasan pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan
oleh KPK. Bunyinya adalah sebagai berikut:
Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang
sesungguhnya;
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau
legislatif; atau
f.
keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana
korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Humas MK/Annisa Lestari

Mualimin Abdi perwakilan pemerintah sedang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi pada sidang PUU
No.30/2002 tentang UU KPK dengan agenda mendengar keterangan pemerintah, DPR dan saksi Pemohon, Rabu (2/10)

Masalah Implementasi
Mualimin Abdi, sebagai perwakilan Pemerintah
dalam persidangan Selasa (2/10), menyatakan,
penggunaan wewenang penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam
praktiknya memang memungkinkan terjadinya
tabrakan atau singgungan dengan penggunaan
wewenang penyelidik, penyidik, dan penuntut umum
lain yang/atau non Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Karena, wewenang yang dimiliki oleh KPK
bersifat terbuka yang objek penyidikan komisi
pemberantasan korupsi juga menjadi objek penyidikan
penyidik lain, misalnya di sini adalah antara lain, yaitu
polisi dan jaksa atau sebaliknya, objek penyidikan
oleh penyidik lain oleh polisi dan jaksa juga menjadi
atau dapat saja menjadi objek penyidikan Komisi
Pemberantasan Korupsi,” tutur Mualimin.
Mualimin menjelaskan, terhadap tiga lembaga
yang memiliki wewenang untuk melakukan
penyelidikkan dan penyidikan perkara tindak pidana
korupsi, yakni: kepolisian, kejaksaan, dan KPK, adalah
sama-sama memiliki wewenang yang diamanatkan
oleh hukum, dalam hal ini adalah diamanatkan oleh
undang-undang yang mengaturnya. “Oleh sebab itu,
kedudukan wewenang tersebut adalah sederajat,
artinya sama meskipun memiliki wewenang yang
sama namun undang-undang mengatur mengenai
penggunaan wewenang pada ketiga lembaga tersebut
adalah berbeda-beda.”
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Pemerintah beranggapan, apabila dalam
suatu perkara terdapat penafsiran yang berbedabeda antarpenegak hukum, hal itu merupakan
persoalan teknis di lapangan dan bukan
masalah prinsip-prinsip hukum. Sehingga dapat
diselesaikan melalui koordinasi, komunikasi, dan
kerjasama antaraparat penegak hukum itu sendiri.
“Karena semua lembaga penyidik dalam perkara
tindak pidana korupsi adalah memiliki tugas yang
sama. Tidak ada bedanya antara KPK, polisi, dan
jaksa, dan mereka sama-sama memiliki tugas
untuk menegakan hukum dalam perkara tindak
pidana korupsi,” jelas Mualimin.
Pemerintah menegaskan, yang menjadi musuh
bersama adalah orang yang melakukan tindak pidana
korupsi, bukan ’saling memusuhi antarpenegak hukum
itu sendiri’. Bahwa menurut hemat Pemerintah, isuisu yang dianggap bertentangan atau terjadi beda
penafsiran antara penegak hukum yang satu dengan
penegak hukum yang lain, hal tersebut bukanlah isu
konstitusionalitas norma, melainkan hal-hal yang
terkait dengan masalah implementasi, masalah
pelaksanaan di dalam penerapan UU KPK.
Adapun Anggota DPR Ruhut Sitompul,
perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat,
menuturkan, wewenang pengambilalihan penyidikan
atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan,
tidak dapat dimaknai bahwa kedudukan lembaga
kepolisian dan kejaksaan berada di bawah naungan

KPK. “Karena, pengambilalihan tersebut tidak
dilakukan pada setiap penyidikan dan penuntutan yang
sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan,”
ungkapnya.
Selain itu, DPR pun sepakat bahwa kini, tindak
pidana korupsi telah meluas dan secara sistematis
sebagai perwujudan pelanggaran terhadap hak-hak
sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena
itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan
sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu
kejahatan luar biasa, extra ordinary crime. Begitupun
dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya,

tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut
cara-cara yang luar biasa.
“Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang KPK
sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat jelas,
mengatur mengenai batasan-batasan kewenangan
penyidikan antara masing-masing instansi yang
mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan terhadap suatu
peristiwa tindak pidana korupsi yang sama yang
dilakukan penyidikan pada saat sebelum, setelah,
atau pada saat yang bersamaan antara Kepolisian atau
Kejaksaan dengan KPK,” urai Ruhut. (Dodi)

Bunyi Pasal yang diuji dalam UU KPK:
Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau
penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan
dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan
pelayanan publik.
(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau
kejaksaan.
(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan,
kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara
beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan
Korupsi.
(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan
menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan
kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Pasal 50
(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi
belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan
oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
dimulainya penyidikan.
(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi.
(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi
melakukan penyidikan.
(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan
dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau
kejaksaan tersebut segera dihentikan.
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Penyidikan dan Penuntutan Korupsi

Rangkap Kewenangan Kejaksaan
Konstitusional

Iwan Budi Santoso
dan Muhamad
Zainal Arifin sedang
memberikan
keterangan di
hadapan Majelis
Hakim Konstitusi
dalam sidang
perbaikan mengenai
uji materi UU
Kejaksaan, UU Tipikor
dan UU KPK, Kamis
(15/3) di Ruang
Sidang Pleno.

S

etali tiga uang dengan putusan MK dalam
Perkara No. 81/PUU-X/2012. Pada hari
yang sama, Selasa (23/10), MK juga
menyatakan menolak permohonan pemohon
dalam perkara No. 16/PUU-X/2012 yang menguji
kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan
korupsi oleh Kejaksaan. Perkara ini diajukan oleh tiga
pemohon, yakni Iwan Budi Santoso, Muhamad Zainal
Arifin, dan Ardion Sitompul.
“Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak
permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” Kata
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD
didampingi delapan hakim anggota, Achmad Sodiki,
Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman,
Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan
M. Akil Mochtar.
Objek permohonan Iwan Budi Santoso dkk
ini adalah materi pasal-pasal yang berkaitan dengan
kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan
tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, yaitu antara
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Humas MK/GANIE

lain Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan; Pasal 39
UU Tipikor; dan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal
50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU KPK
khususnya frasa “atau kejaksaan” serta frasa “dan/atau
kejaksaan” dalam UU KPK. Menurut Para Pemohon,
ketentuan tersebut bertentangan dengan asas negara
hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (vide
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
Mahkamah berpendapat, UUD 1945 tidak
melarang fungsi ganda tersebut. Pasal 4 ayat (1) UUD
1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar” dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945
menyatakan, “Setiap rancangan Undang-Undang
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama.”
“Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka
Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan (eksekutif), juga berfungsi sebagai
pembentuk Undang-Undang (legislatif) bersama-sama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian
UUD 1945 tidak melarang fungsi ganda tersebut,” kata
Hakim Konstitusi Muhammad Alim saat membacakan
Pendapat Mahkamah.
Selain itu, Mahkamah juga mengutip beberapa
pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor 28/
PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 yang dalam
paragraf [3.13.6] antara lain mempertimbangkan,
“Dengan demikian kewenangan polisi sebagai
penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi
dari Undang-Undang,”. Kata “sesuai” dengan hukum
acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya memungkinkan alat penegak hukum lainnya
seperti kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan
penyidikan. Sementara itu Pasal 24 ayat (3) UUD
1945 menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan

undang-undang. Undang-Undang yang diturunkan dari
amanat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 itu antara lain
adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU
Kejaksaan berbunyi, “Melakukan penyidikan terhadap
pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.
“Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan
para Pemohon supaya kewenangan penyidikan yang
diberikan kepada kejaksaan dalam beberapa ketentuan
tindak pidana khusus dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945, tidak beralasan menurut hukum,” tandas
Alim.
Perkara ini tercatat dalam registrasi perkara
Nomor 16/PUU-X/2012 ihwal Pengujian UU No. 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(UU Kejaksaan) dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
(Nur Rosihin Ana/Miftakhul Huda)

Koordinasi Agar Tugas KPK Efektif,
Permohonan Mantan Dirut PLN Ditolak
Kuasa Eddie
Widiono Suwondho
yakni Maqdir Ismail
dkk pada sidang
pemeriksaan
pendahuluan, Jumat
(13/4)

M

ahkamah Konstitusi (MK) memutuskan
menolak permohonan Mantan Dirut
PLN Eddie Widiono Suwondho untuk
seluruhnya. Putusan dengan Nomor
31/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD dengan didampingi oleh hakim konstitusi
lainnya pada Selasa (23/10). “Mengadili, menyatakan
dalam provisi, menolak permohonan provisi Pemohon.

Humas MK/GANIE

dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” ucap Mahfud di Ruang Sidang
Pleno MK.
Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan
oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Pemohon
pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf
a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan
timbulnya ketidakpastian hukum, karena KPK dapat
Oktober 2012 KONSTITUSI
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Laporan Utama
menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP
dalam menentukan kerugian negara dan memulai
penyidikan, sedangkan menurut Pemohon, LHPKKN
tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP.
Norma yang diuji oleh Pemohon, yaitu Pasal
6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK mengatur
mengenai tugas KPK untuk melakukan koordinasi
dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Cakupan dan
sifat dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan
konsep “merugikan keuangan negara” serta berkaitan
dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang diterima karena jabatan atau kedudukan
pejabat pemerintahan sangat terkait dengan pelaksanaan
kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itulah koordinasi
dengan instansi lain merupakan hal yang penting.
“Menurut Mahkamah, tugas koordinasi adalah
tugas yang seharusnya dimiliki KPK dalam rangka
efektivitas melaksanakan tugas pemberantasan tindak
pidana korupsi, sehingga fungsi yang demikian tidak
dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi. Di
dalam beberapa putusan Mahkamah telah dinyatakan
bahwa keberadaan KPK dengan semua fungsi dan
wewenangnya adalah konstitusional, sehingga setiap
upaya koordinasi untuk mengefektifkan fungsi dan
wewenang tersebut adalah konstitusional,” jelasnya.
Anwar melanjutkan bahwa Pasal 47 ayat (2) PP
60/2008 dan Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan
BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern
pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu
termasuk audit investigatif. Kewenangan BPK diatur
dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih
lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masingmasing instansi seperti BPKP dan BPK telah jelas
diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
tugas dan kewenangan tersebut tidak perlu disebutkan
lebih lanjut dalam penjelasan UU KPK.
“Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, KPK
bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan
BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana
korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan
instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri
di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan
mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari
inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai
fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing
instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain
(termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan
kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian
keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara
yang sedang ditanganinya,” urai Anwar.
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Selanjutnya, Anwar menjelaskan kerugian
konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon yaitu
mengenai sah atau tidak sahnya LPHKKN yang
digunakan oleh KPK sebagai dasar penetapan
penyidikan merupakan kerugian atau potensi kerugian
yang dapat terjadi karena pelaksanaan dari proses
penegakan hukum atau implementasi terhadap
norma-norma dalam UU KPK. Sah atau tidak sahnya
LPHKKN yang dibuat dan diterbitkan oleh BPKP,
lanjut Anwar, tidak berkaitan langsung dengan
konstitusionalitas norma yang mengatur tugas KPK
untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi lainnya.
Tugas dan kewenangan instansi yang disebutkan
dalam Penjelasan Pasal 6 UU a quo, dalam hal ini
BPKP dan BPK telah disebutkan secara jelas dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
masing-masing.
“KPK sebagai salah satu pelaku dari sistem
peradilan korupsi memiliki kewenangan diskresioner
untuk meminta dan menggunakan informasi tentang
kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada
instansi atau pihak- pihak lain yang terkait untuk
kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidak
terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam
LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut
tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang
mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun
KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk
menggunakan informasi tentang kerugian negara
dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam
penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut
dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan
hakim yang mengadili perkara,” jelasnya.
Oleh karena itu, jelas Anwar, menurut Mahkamah,
permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon merupakan
ranah implementasi norma, bukan merupakan masalah
konstitusionalitas norma. Penyebutan instansi BPKP
maupun instansi lainnya dalam Penjelasan Pasal 6 UU
KPK tanpa menyebut dan membatasi wewenang dari
masing-masing instansi tersebut tidak dapat dinyatakan
sebagai ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian
hukum. Selain itu, permohonan Pemohon yang
menginginkan agar KPK tidak lagi diperbolehkan
untuk berkoordinasi dengan BPKP adalah tidak
tepat dan bertentangan dengan tujuan pembentukan
KPK, karena hal tersebut justru akan melemahkan
pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPK, sehingga
dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak
beralasan. “Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan
Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 6 huruf
a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK tidak beralasan
menurut hukum,” tandasnya. (Lulu Anjarsari)

RUANG SIDANG

PUU Perkim

MK: Aturan Ukuran Rumah Minimal 36 M²
Inkonstitusional
Suasana Sidang Putusan Perkara Nomor 12/
PUU-X/2012, Rabu (3/10) siang, di Ruang
Sidang Pleno. Dalam perkara ini, MK tidak dapat
menerima permohonan para Pemohon.

M

ahkamah
Konstitusi
menyatakan
aturan
ukuran rumah minimal
seluas 36 meter persegi
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (UU Perkim) bertentangan
dengan UUD 1945. Amar putusan dengan
Nomor 14/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi
oleh delapan hakim konstitusi lainnya.
“Menyatakan
mengabulkan
permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman bertentangan dengan
UUD 1945. Pasal 22 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar
Mahfud membacakan putusan permohonan
yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Pengembang Perumahan dan
Permukiman Seluruh Indonesia (DPP
APERSI) tersebut.
Hakim Konstitusi Muhammad Alim
menjelaskan penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman merupakan

Humas MK/GANIE

salah satu aspek pembangunan nasional,
pembangunan manusia seutuhnya, sebagai
salah satu upaya untuk mewujudkan
terpenuhinya hak konstitusional tersebut,
yang juga merupakan pemenuhan
kebutuhan dasar manusia yang memiliki
peran strategis dalam pembentukan watak
dan kepribadian warga negara sebagai
upaya pencapaian salah satu tujuan
pembangunan bangsa Indonesia yang
berjati diri, mandiri, dan produktif.
Sebagai
salah
satu
upaya
pemenuhan hak konstitusional, lanjut
Alim, penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman adalah wajar dan
bahkan merupakan keharusan, manakala
penyelenggaraan
dimaksud
harus
memenuhi syarat-syarat tertentu, antara
lain, syarat kesehatan dan kelayakan serta
keterjangkauan oleh daya beli masyarakat,
terutama masyarakat yang berpenghasilan
rendah.
“Terkait dengan syarat keterjangkauan
oleh daya beli masyarakat, terutama
masyarakat yang berpenghasilan rendah,
menurut Mahkamah, Pasal 22 ayat (3)
UU No. 1/2011, yang mengandung norma
pembatasan luas lantai rumah tunggal

dan rumah deret berukuran paling sedikit
36 meter persegi, merupakan pengaturan
yang tidak sesuai dengan pertimbangan
keterjangkauan oleh daya beli sebagian
masyarakat, terutama masyarakat yang
berpenghasilan rendah,” urainya.
Selain itu, Alim menambahkan
implikasi hukum dari ketentuan tersebut
berarti
melarang
penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman
membangun rumah tunggal atau rumah
deret yang ukuran lantainya kurang dari
ukuran 36 meter persegi. Hal tersebut, jelas
Alim, berarti pula telah menutup peluang
bagi masyarakat yang daya belinya kurang
atau tidak mampu untuk membeli rumah
sesuai dengan ukuran minimal tersebut.
Lagipula, daya beli masyarakat yang
berpenghasilan rendah, antara satu daerah
dengan daerah yang lain, adalah tidak
sama. Demikian pula harga tanah dan
biaya pembangunan rumah di suatu daerah
dengan daerah yang lain berbeda.
“Oleh karena itu, menyeragamkan
luas ukuran lantai secara nasional tidaklah
tepat. Selain itu, hak untuk hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal,
mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta hak memperoleh pelayanan
kesehatan sebagaimana dipertimbangkan
di atas adalah salah satu hak asasi manusia
yang pemenuhannya tidak semata-mata
ditentukan oleh luas ukuran lantai rumah
atau tempat tinggal, akan tetapi ditentukan
pula oleh banyak faktor, terutama faktor
kesyukuran atas karunia yang diberikan
oleh Tuhan Yang Maha Esa,” paparnya.
Kemudian, Alim menguraikan
bahwa hak bertempat tinggal, hak milik
pribadi juga adalah salah satu hak asasi
manusia. Suatu tempat tinggal, misalnya
rumah, dapat berupa rumah sewa,
dapat juga berupa rumah milik pribadi.
Oktober 2012 KONSTITUSI
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RUANG SIDANG
“Seandainya rezeki yang diberikan oleh
Tuhan Yang Maha Esa barulah cukup
untuk
membangun/memiliki
rumah
yang luas lantainya kurang dari 36 meter
persegi, pembentuk Undang-Undang
tidak dapat memaksanya membangun
demi memiliki rumah yang luas lantainya
paling sedikit 36 meter persegi, sebab
rezeki yang bersangkutan baru mencukupi
untuk membangun rumah yang kurang
dari ukuran tersebut. Berdasarkan
pertimbangan di atas, menurut Mahkamah
permohonan Pemohon beralasan menurut
hukum,” urainya.
Aspek Kesehatan dan Kelayakan Jauh
Lebih Penting
Dalam putusan tersebut, Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki
pendapat berbeda (dissenting opinion).
Menurut
Hamdan,
dalam
rangka
melindungi dan memenuhi hak-hak
ekonomi dan sosial warganya, negara
tidak dapat membiarkan kebebasan untuk
membangun rumah yang tidak sehat di
bawah standar minimal yang ditentukan,
apalagi rumah tersebut adalah perumahan
yang dibangun dengan fasilitas negara.
Di situlah tanggung jawab negara dan
kewajiban konstitusionalnya menjamin
pemenuhan hak konstitusional warganya
untuk bertempat tinggal pada lingkungan
yang layak dan sehat. Dengan adanya luas
minimum yang ditentukan undang-undang
tersebut, juga mengandung konsekuensi
negara menjamin pula kemudahan
dan keterjangkauan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk
mendapatkan rumah, dengan memberikan
subsidi,
fasilitas
dan
kemudahan
mendapatkan rumah.
Oleh karena itu, lanjut Hamdan, jika
dikaitkan dengan persoalan keterjangkauan
daya beli masyarakat dan ukuran luas
adalah dua hal yang tidak selalu relevan.
Hal yang paling pokok adalah ukuran
harga rumah yang terjangkau bukan
ukuran rumah yang kecil. Artinya dengan
jaminan undang-undang minimal luas
lantai rumah tunggal dan rumah deret
minimal 36 meter persegi, mengandung
makna pula bahwa negara berkewajiban
memberi kemudahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah untuk mendapatkan
rumah dengan berbagai fasilitas dan
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Suasana Sidang Putusan Perkara Nomor 12/PUU-X/2012, Rabu (3/10) siang, di Ruang Sidang
Pleno MK. Dalam perkara ini, MK tidak dapat menerima permohonan para Pemohon.

kemudahan. Ukuran keterjangkauan
sangat relatif, karena
seberapa pun
kecilnya rumah yang dianggap terjangkau
juga tidak bisa menjamin bahwa seluruh
atau sebagian besar rakyat Indonesia dapat
memiliki rumah, karena adanya perbedaan
tingkat pendapatan masyarakat. Hal itu
sangat tergantung pada tingkat harga
rumah, bukan pada besar kecilnya rumah,
walaupun luas berpengaruh terhadap
harga.
“Jadi menurut saya, hal paling utama
yang harus dijamin oleh Pemerintah adalah
aspek kesehatan dan kelayakan tempat
tinggal yang sehat agar manusia Indonesia
tumbuh baik dan sehat. Rumah terjangkau
tetapi tidak sehat, adalah bentuk pengabaian
negara terhadap hak konstitusional setiap
orang untuk mendapatkan tempat tinggal
yang baik dan sehat. Mengadakan rumah
yang terjangkau tetapi tidak sehat, sama
saja membiarkan rakyat hidup secara tidak
layak dan tidak sehat,” tandasnya.
Ne Bis In Idem
Pengujian konstitusionalitas Pasal
22 ayat (3) UU Perkim yang diajukan
oleh Adittya Rahman GS, Jefri Rusadi,
dan Erlan Basuki, tidak dapat diterima
oleh MK. “Amar putusan, mengadili,
menyatakan permohonan para Pemohon
tidak dapat diterima,” kata Ketua Pleno
Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD
didampingi Hakim Konstitusi Achmad
Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida
Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar
Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M.

Humas MK/GANIE

Akil Mochtar, saat membacakan putusan
Nomor 12/PUU-X/2012, Rabu (3/10)
siang di Ruang Sidang Pleno MK.
Pasal 22 ayat (3) UU Perkim
menyatakan, “Luas lantai rumah tunggal
dan rumah deret memiliki ukuran paling
sedikit 36 (tiga puluh enam) meter
persegi.”
Mahkamah
berpendapat,
inti
persoalan uji konstitusionalitas Pasal 22
ayat (3) UU Perkim yang diajukan oleh
Adittya Rahman GS, Jefri Rusadi, dan Erlan
Basuki (permohonan Nomor 12/PUUX/2012) adalah sama dengan permohonan
yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat
Asosiasi Pengembang Perumahan Dan
Permukiman Seluruh Indonesia (DPP
APERSI), yaitu permohonan Nomor 14/
PUU-X/2012 yang juga mengujikan
konstitusionalitas Pasal 22 ayat (3) UU
Perkim.
Mahkamah dalam Putusan Nomor
14/PUU-X/2012 yang juga dibacakan
pada 3 Oktober 2012, telah memutus
pasal dan ayat yang sama dengan alasan
konstitusionalitas dalam permohonan ini
(permohonan Nomor 12/PUU-X/2012).
Sehingga pertimbangan Mahkamah dalam
permohonan Nomor 14/PUU-X/2012
yang diajukan oleh DPP APERSI, mutatis
mutandis menjadi pertimbangan pula
dalam permohonan Adittya Rahman
GS dkk. Oleh karena itu, Mahkamah
menyatakan permohonan Adittya Rahman
GS dkk ne bis in idem. (Nur Rosihin Ana/
Lulu Anjarsari)

PUU BPJS

Pekerja Berhak Mendaftar Jaminan Sosial
Kuasa Pemohon Andi M. Asrun dan tim pada
sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU
BPJS, Jumat (7/9), di Ruang Sidang Panel.

A

turan mengenai hak para
pekerja untuk didaftarkan
kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial yang diatur
dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS)
dinyatakan konstitusional bersyarat oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan
dengan Nomor 82/PUU-X/2012 ini
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD dengan didampingi oleh delapan
hakim konstitusi pada Senin (15/10) di
Ruang Sidang Pleno MK.
“Mengabulkan permohonan Para
Pemohon untuk seluruhnya. Pasal 15 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial yang menyatakan, ‘Pemberi kerja
secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta
kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, sesuai dengan program jaminan
sosial yang diikuti’ tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat jika dimaknai
meniadakan
hak
pekerja
untuk

Humas MK/Annisa Lestari

mendaftarkan diri sebagai peserta program
jaminan sosial atas tanggungan pemberi
kerja apabila pemberi kerja telah nyatanyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,”
ucap Mahfud membacakan putusan
permohonan yang diajukan oleh Federasi
Ikatan Serikat Buruh Indonesia tersebut.
Dalam
pendapat
Mahkamah
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim menjelaskan Pemohon I
M. Komarudin dan Pemohon III Yulianti
dalam permohonan Nomor 70/PUUIX/2011 mengajukan pengujian materiil
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional yang redaksinya persis
sama dengan redaksi Pasal 15 ayat (1) UU
BPJS yang dimohonkan pengujian materiil
dalam permohonan tersebut dengan alasan
bertentangan dengan Pasal 28H ayat
(3) UUD 1945 dalam paragraf (3.13.3)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/
PUU-IX/2011 tersebut.
Mahkamah
antara
lain
mempertimbangkan, “...Pasal 13 ayat (1)

UU SJSN yang menyatakan, ‘Pemberi
kerja secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta
kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, sesuai dengan program jaminan
sosial yang diikuti’ bertentangan dengan
UUD 1945 dan oleh sebab itu tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
bila dimaknai meniadakan hak pekerja
untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
jaminan sosial atas tanggungan pemberi
kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata
tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh
sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan
konstitusional
bersyarat
sehingga
selengkapnya harus dibaca, ‘Pemberi
kerja secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta
kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, sesuai dengan program jaminan
sosial yang diikuti dan pekerja berhak
untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
program jaminan sosial atas tanggungan
pemberi kerja apabila pemberi kerja
telah nyata-nyata tidak mendaftarkan
pekerjanya pada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial’.
“Menimbang bahwa berdasarkan
pertimbangan di atas, menurut Mahkamah
Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang tidak
secara tegas memberikan jaminan hakhak pekerja atas jaminan sosial harus
dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 secara bersyarat. Dengan demikian
permohonan Para Pemohon beralasan
menurut hukum,” tandas Alim. (Lulu
Anjarsari)
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RUANG SIDANG

PUU SJSN

Pemohon Tegaskan Dasar Permohonan
Berbeda dengan Perkara Sebelumnya
Suasana sidang pemeriksaan pendahuluan uji
materi UU SJSN, Rabu (26/9) di Ruang Sidang
Pleno.

K

uasa hukum Para Pemohon
Andi M. Asrun dalam sidang
perbaikan menegaskan bahwa
permohonan Para Pemohon
Perkara No. 90/PUU-X/2012 berbeda
dengan perkara yang pernah masuk dan
diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Permohonan Para Pemohon, kata Asrun,
mempersoalkan konstitusionalitas pasal
yang diujikan berbeda, sedangkan perkara
yang pernah masuk dan diputus MK
berkenaan dengan bentuk asuransi dalam
sistem jaminan sosial.
“Argumentasi yang dibangun dalam
permohonan sebelumnya, berbeda dengan
permohonan Pemohon dalam perkara a
quo,” ucap Asrun dalam sidang pengujian
Undang-Undang No. 40/2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU
SJSN), di Ruang Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi, Kamis (11/10). Perkara ini
dimohonkan oleh M. Komarudin, Hamsani,
Nani Sumarni, Mugiyanto, Muhibbullah,
Reza Firmansyah, dan Joko Yulianto, yang
kemudian disebut Para Pemohon.
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Para Pemohon mendalilkan bahwa
konstitusioalitas Pasal 27 ayat 1 UU
SJSN “Besarnya jaminan kesehatan
untuk peserta penerima upah ditentukan
berdasarkan persentase dari upah sampai
batas tertentu, yang secara bertahap
ditanggung bersama oleh pekerja dan
pemberi kerja.” Sepanjang frase “batas
tertentu” dan “bersama oleh pekerja”
berpotensi mengurangi upah Para
Pemohon untuk mengurangi kebutuhan
hidupnya. Oleh karena itu, menurut
Pemohon, frase tersebut bertentangan
dengan UUD 1945, terutama Pasal 28D
Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28H Ayat (1)
dan (3).
Dalam sidang perbaikan ini,
Para Pemohon juga mempertajam
permohonannya dengan mengutip pendapat
Mahkamah dalam Perkara No. 50/PUUIX/2011, yang menyatakan UU SJSN
telah menetapkan prinsip asuransi sosial
dan kegotong-royongan, yaitu mewajiban
bagi yang mampu untuk membayar premi
atau iuran asuransi yang selain untuk diri

sendiri maupun bagi warga yang tidak
mampu.
“Jadi tidak adil apabila Para
Pemohon yang bekerja di industri yang
berakibat terganggunya kesehatan, dan
mendapatkan upah minimum rata-rata
sebesar 1.5 juta hingga 2 juta/bulan
dipersamakan dengan pekerja atau buruh
yang berpenghasilan lebih dari Rp. 5 juta/
bulan,” ujar Asrun.
Dalam petitum permohonannya,
Pemohon
memohonkan
kepada
Mahkamah supaya Pasal 27 ayat (1) UU
SJSN, sepanjang frasa “batas tertentu”
haruslah
dinyatakan
bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, dimaknai
“upah minimum”. Kemudian, menyatakan
Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang
frasa “bersama oleh pekerja” haruslah
dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945, dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. (Shohibul Umam)

PUU Pemda, Perimbangan Keuangan, PPh

Permohonan Lima Kepala Daerah
Soal Dana Bagi Hasil Ditolak MK

Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Moh. Mahfud MD, dalam sidang perkara No. 44/PUU-IX/2011
pada Selasa (2/10), di Ruang Sidang Pleno. Mahkamah memutuskan perkara tersebut ditolak seluruhnya.

P

ermohonan lima kepala daerah dari
provinsi berbeda ditolak seluruhnya
oleh Mahkamah Konstitusi (MK),
Selasa (2/10) di Ruang Sidang
Pleno MK. Dalam putusannya No. 44/PUUIX/2011, Mahkamah menyatakan pokok
permohonan Para Pemohon tidak terbukti
dan tidak beralasan hukum. “Menyatakan
menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya,” ucap Ketua MK Moh. Mahfud
MD saat membacakan putusan tersebut.
Lima kepala daerah tersebut adalah
Bupati Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara
Barat Barat, Zulkifli Muhadli; Wakil
Bupati Mimika, Provinsi Papua, Abdul
Muis; Bupati Murung Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, Willy M. Yoseph;
Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku
Utara, Hein Namotemo; Bupati Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.
Mereka
mengujikan
terkait
dimasukkannya pajak penghasilan (PPh)
wajib pajak orang pribadi dalam dana
bagi hasil dan tidak memasukkan wajib
pajak badan dalam dana bagi hasil.
Menurut mereka yang menjadi Pemohon
dalam perkara ini frasa “orang pribadi”
bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2)
UUD 1945. Pasal-pasal yang diujikan
terhadap UUD 1945 adalah Pasal 160
ayat (2) huruf c UU Pemda: “Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25,
dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi
dalam negeri.” Pasal 11 ayat (2) huruf c
UU 33/2004: “Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal
21.” Selain itu juga Pasal 31C ayat (1)
UU 36/2008:“Penerimaan negara dari
Pajak Penghasilan orang pribadi dalam
negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21
yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi
dengan imbangan 80% untuk Pemerintah
Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah
tempat Wajib Pajak terdaftar”.
Aturan PPh Sudah Tepat
Sesuai
dengan
pertimbanganpertimbangan yang tercantum dalam
putusannya, Mahkamah berpendapat
bahwa dimasukkannya atau tidak
dimasukkannya pajak badan atau hanya
memasukkan pajak penghasilan orang
pribadi dalam dana bagi hasil kepada
Pemerintah Daerah, merupakan kebijakan
hukum terbuka (opened legal policy)
pembentuk undang-undang yang sangat
tergantung pada kebutuhan sesuai dengan
dinamika perkembangan pembagian
urusan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
“Tidak masuknya pajak badan
dalam dana bagi hasil adalah sudah
tepat, mengingat hal tersebut dilakukan
dalam rangka melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum oleh negara sebagai
amanat dari UUD 1945,” demikian putusan
Mahkamah.

Humas MK/GANIE

Di samping itu, Mahkamah dalam
putusannya juga tidak menafikan adanya
penurunan kualitas lingkungan sosial
dan penurunan kualitas lingkungan hidup
akibat kegiatan pertambangan. Akan tetapi,
kata Mahkamah, tidak terdapat hubungan
sebab akibat antara ketidakmampuan
Para Pemohon dalam menanggulangi
dampak langsung dan tidak langsung
kegiatan pertambangan berupa penurunan
kualitas lingkungan sosial dan penurunan
kualitas lingkungan hidup dengan tidak
dibagikannya PPh badan.
“Karena untuk kegiatan pencegahan
dampak penurunan kualitas lingkungan
sosial dan penurunan kualitas lingkungan
hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan
dapat dilakukan dengan ketentuan
perundang-undangan
lain
yang
mewajibkan perusahaan mengalokasikan
anggaran untuk mengatasi dampak
kerusakan lingkungan sebagai akibat
kegiatan pertambangan,” kata Mahkamah.
Sesuai dengan UU No. 40/2007
tentang Perseroan Terbatas, menurut
Mahkamah, pemerintah daerah dengan
kekuasaan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan juga dapat menekan
para pemilik perusahaan/pemilik modal
untuk memperbaiki penurunan kualitas
lingkungan sosial dan penurunan kualitas
lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan
perusahaan. (Shohibul Umam)
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PUU Pajak dan Retribusi Daerah

Tak Bisa Tarik Pajak Air Permukaan, Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar Uji UU

D

inas
Pendapatan
Daerah
Provinsi
Sulawesi
Barat
mengajukan pengujian materiil
Undang-Undang No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
terhadap UUD 1945. Sidang pertama yang
beragendakan pemeriksaan pendahuluan
digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Senin (15/10). Kepaniteraan MK
meregistrasi perkara ini dengan Nomor
97/PUU-X/2012 dengan Pemohon, yakni
Mujirin M. Yamin, Hasrat Kaimuddin, dan
Andi Jalil Andi Laebbe.
Pemohon yang diwakili kuasa
hukumnya Muhammad Hatta mendalilkan
hak konstitusionalnya sebagai badan
hukum
publik
terlanggar
dengan
berlakunya UU tersebut terutama Pasal
21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal
94 ayat (2). Kerugian tersebut karena
tidak dapatnya Para Pemohon menarik
dan menikmati pajak air permukaan untuk
kepentingan menambah pendapatan asli
daerah Provinsi Sulawesi Barat. “Menurut
Pemohon frasa ”pengambilan dan atau
pemanfaatan air permukaan” dalam Pasal
21 ayat (1) dan frasa ”Pajak air permukaan
yang terutang dipungut dari wilayah
tempat air berada” dalam Pasal 25 ayat (2)
UU No. 28 Tahun 2009 jelas menghambat
Pemohon untuk mendapatkan dana bagi
hasil dari PLTA Bakaru,” urai Hatta.
Secara historis, lanjut Hatta,
sebelum berlakunya UU No. 28 Tahun
2009, daerah tingkat kabupaten di
Sulawesi Barat yakni kabupaten Mamasa
mendapatkan pembagian pajak air
permukaan berdasarkan UU No. 34/2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang kemudian dikuatkan dengan
Perda No. 3/2002. Setelah terbentuknya
Provinsi Sulawesi Barat dan berlakunya
UU No. 28 /2009, Kabupaten Mamasa
sudah tidak mendapatkan pembagian
pajak air permukaan PLTA Bakaru
dikarenakan lokasi PLTA Bakaru berada
di daerah Kabupaten Pinrag Provinsi
Sulawesi Selatan. UU No. 28/2009 tidak
diatur bahwa pemilik sumber daya air
mendapatkan pajak bagi hasil dan bagi
hasil mengenai pajak air permukaan lintas
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Pemohon dengan semangat memberikan keterangan pada sidang pendahuluan, Senin (15/10) di
Ruang Sidang Pleno.

provinsi dimana ada 2 wilayah Provinsi
tempat serta sumber air berada, namun
hanya diatur pajak bagi hasil hanya
diberikan kepada daerah yang mengelola
sumber daya air artinya wilayah yang
memiliki sumber air tidak mendapat
kontribusi
“Berdasarkan data dari Kementerian
Kehutanan Direktorat Jenderal Bina
Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Lariang Mamasa luas catchment area
PLTA Bakaru untuk Provinsi Sulawesi
Barat adalah 80% dan Provinsi Sulawesi
Selatan 20%, oleh karena itu menurut
Pemohon ketentuan a quo tidak adil dan
diskriminatif karena Pemohon tidak
dapat menikmati pembayaran pajak air
permukaan,” jelas Hatta.
Majelis
Hakim
Konstitusi
yang diketuai oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim dengan didampingi oleh
Hakim Konstitusi Achamd Sodiki serta
Anwar Usman memberikan saran kepada
Pemohon. Menurut Alim, Pemohon
harus memperhatikan kedudukan hukum
(legal standing) dalam permohonannya.
“Pemohon harus memperhatikan Pasal 25
huruf f yang menyebutkan bahwa, ‘Kepala

daerah mempunyai tugas dan wewenang:
mewakili daerahnya di dalam dan di
luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan’.
MK adalah pengadilan, seharusnya yang
mengajukan permohonan adalah kepala
daerah, dalam hal ini Bupati Mamasa
sebagai pihak yang dirugikan dan mewakili
daerahnya,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki menyarankan agar
pemohon menghilangkan petitum poin
(5) yang meminta agar Majelis Hakim
Konstitusi menyatakan Pasal 94 UU No.
2009 ditambahkan ayat yang mengatur
tentang pembagian bagi hasil pajak air
permukaan lintas provinsi. “MK tidak
memiliki kewenangan sebagai legislative
review untuk menambahkan ayat,”
jelasnya.
Majelis
Hakim
Konstitusi
memberikan waktu kepada Pemohon
selama 14 hari kerja untuk melakukan
perbaikan terhadap permohonannya.
Sidang
berikutnya
beragendakan
pemeriksaan perbaikan. (Lulu Anjarsari)

PUU KUHAP

Dalil Permohonan Saling Bertentangan,
Uji Materi KUHAP Tidak Diterima

P

engujian konstitusionalitas Pasal
244 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yang
dimohonkan oleh H. Idrus dinilai kabur
(obscuur libel) oleh Mahkamah Konstitusi
(MK), karena terjadinya pertentangan
antar dalil dalam permohonan dan antar
dalil dalam posita dengan petitum.
Alhasil, dalam amar Putusan Nomor 71/
PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan
permohonan Idrus tidak dapat diterima.
“Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” Kata Ketua Pleno Hakim
Konstitusi Moh. Mahfud MD didampingi
delapan hakim anggota, Achmad Sodiki,
Muhammad Alim, Maria Farida Indrati,
Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono,
Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil
Mochtar, dalam sidang pengucapan
putusan di MK, Selasa (23/10) siang.
Idrus mengujikan ketentuan Pasal
244 KUHAP terkait dengan kewenangan
Jaksa Penuntut Umum untuk dapat
tidaknya
mengajukan
permintaan
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah
Agung yang selengkapnya berbunyi,
“Terhadap putusan, perkara pidana
yang diberikan pada tingkat terakhir
oleh Pengadilan lain selain dari pada
Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut
umum dapat mengajukan permintaan
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah
Agung kecuali terhadap putusan bebas”.
Hal ini menurutnya bertentangan dengan
Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan
Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
Saat mengajukan permohonan ke
MK pada 11 Juli 2012 lalu, Idrus sedang
menunggu putusan dari Mahkamah Agung
atas permintaan pemeriksaan kasasi Jaksa
Penuntut Umum Kejaksaan Negri Lubuk
Sikaping tertanggal 9 Juli 2008, atas
putusan Pengadilan Negri Lubuk Sikaping
Nomor 55/Pid/2007/Pn.Lbs tanggal 19
Juni 2008.
Adapun permasalahan yang dihadapi
Idrus, yaitu pada tahun 2004 yang lalu,
Pemerintah melalui Kementerian Sosial
memberikan hibah kepada Kabupaten

H. Idrus sedang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, (8/8)
di Ruang Sidang Panel.

Pasaman berupa 100 ekor sapi untuk
100 kepala keluarga (KK) yang kurang
mampu. Saat itu, Idus menjabat sebagai
Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Pasaman, yang bertugas melakukan
pembinaan terhadap kelompok KK miskin
tersebut melalui jajaran di bawahnya.
Pada awal Tahun 2006, Idrus pindah tugas
menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.
Suatu saat, Idrus menegur stafnya yang
bernama Hayati, istri Kejari Lubuk
Sikaping. Teguran ini rupanya memicu
kasus perkara Idrus.
Pada akhir 2006 Kejaksaan Negeri
(Kejari) Lubuk Sikaping melakukan
pemanggilan
kepada
Idrus
untuk
penyelidikan tentang bantuan hibah pada
Tahun 2004. Saat itu pula Idrus ditetapkan
sebagai tersangka dan ditahan di LP Lubuk
Sikaping selama 7 bulan 10 hari. Selama
dalam penahanan, Idrus dua kali diperiksa
oleh Kejari Lubuk Sikaping dengan
tuduhan menerima uang Rp 1.200.000
dari KUBE FM dan mendakwa Idrus telah

menyebabkan kerugian negara sebanyak
Rp 20.000.000.
Pada 2008 Pengadilan Negeri
Lubuk Sikaping membuat putusan bebas
murni kepada Idrus dengan Putusan
Nomor 55/Pid/2007/PN.Lbs tanggal 19
Juni 2008, dengan alasan bantuan sapi
tersebut adalah merupakan hibah, sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara
Kementrian Sosial dengan Bupati Agam
Nomor 53/HUK/2004. Kemudian pada
tanggal 9 Juli 2008 Jaksa Penuntut Umum
(JPU) Kejari Lubuk Sikaping mengajukan
permintaan pemeriksaan Kasasi kepada
Mahkamah Agung (MA) dengan dasar
hukumnya yurisprudensi tetap Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor K/275/
Pid/1983, yang bersumber dari Pasal 244
KUHAP, karena JPU beranggapan Putusan
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah
bebas tidak murni. Sampai saat ini, Idrus
belum mendapatkan keputusan kasasi
tersebut dari MA. Merasa diperlakuan
diskriminatif dan tidak mendapat kepastian
hukum, Idrus lalu mengajukan pengujian
Pasal 244 KUHAP ke MK.
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Idrus dalam petitum permohonannya
meminta
dua
pilihan
kepada
Mahkamah untuk memutus Pasal 244
KUHAP. Pertama, Idrus memohon
Mahkamah menyatakan Pasal 244
KUHAP bermakna. Maksudnya, Pasal
244 KUHAP dinyatakan tetap berlaku
dan tidak bertentangan dengan UUD
1945, disertai dengan konsekuensi bahwa
yurisprudensi Mahkamah Agung melalui
putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor
275K/Pid/1983 yang bertentangan dengan
Pasal 244 KUHAP menjadi tidak berlaku.
Konsekuensi ikutan lain yaitu putusan PN
Lubuk Sikaping atas perkara Idrus menjadi
berkekuatan hukum tetap.
Kedua, Idrus juga memohon agar
Mahkamah menyatakan Pasal 244 KUHAP
tidak bermakna, maksudnya menyatakan

Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum
tetap, dengan konsekuensi bahwa semua
ketentuan yang berdasar pada ketentuan
Pasal 244 KUHAP, salah satunya
yurisprudensi Mahkamah Agung melalui
putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor
275K/Pid/1983, juga dinyatakan tidak
bermakna, sehingga Putusan PN Lubuk
Sikaping atas perkara Idrus menjadi
memiliki kekuatan hukum tetap.
Menurut
Mahkamah,
terdapat
pertentangan antar dalil-dalil dalam posita
maupun antara posita dan petitum dalam
permohonan Idrus. Di satu sisi Idrus
mendalilkan Pasal 244 KUHAP tidak
bermakna. Di sisi lain, Idrus mendalilkan
Pasal 244 KUHAP bermakna. Selain itu,
apabila dalil dalam posita tersebut dikaitkan

dengan petitum, maka antara dalil tersebut
dan petitum juga bertentangan. Terlebih
lagi Idrus memohon supaya Putusan PN
Lubuk Sikaping atas perkara Idrus menjadi
memiliki kekuatan hukum tetap.
“Atas
dasar
pertentanganpertentangan antar dalil-dalil dalam
permohonan Pemohon dan antara dalildalil dalam posita dengan petitum, maka
menurut Mahkamah, permohonan a
quo kabur (obscuur libel). Oleh karena itu
Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan
lebih
lanjut
tentang
kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum (legal
standing)
Pemohon,
dan
pokok
permohonan,” kata Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan
poin Kewenangan Mahkamah dalam
putusan ini. (Nur Rosihin Ana)

PUU Pendidikan Tinggi

Pemohon Anggap UU Pendidikan Tinggi
Diskriminatif dan Kapitalis
Pemeriksaan sidang jarak jauh (video conference)
dilakukan dalam persidangan uji materi UU
Pendidikan Tinggi, Kamis (18/10), di Ruang Sidang
Pleno.

U

ndang-Undang
tentang
Pendidikan Tinggi (UU PT) diuji
materiil oleh enam mahasiswa
Universitas Andalas, Padang.
Menurut mereka, beberapa ketentuan
dalam UU PT telah bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945.
Sidang pertama Perkara No. 103/
PUU-X/2012 ini digelar secara jarak
jauh dengan menggunakan fasilitas video
conference MK yang berada di Universitas
Andalas, Padang, pada Kamis (18/10)
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siang. Para Pemohon terdiri atas M. Nurul
Fajri, Candra Feri Caniago, Depitriadi,
Roky Septiari, Armanda Fransiska, dan
Agid Sudarta Pratama.
Dalam permohonannya, mereka
menyatakan, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74,
Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-Undang
No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi setidaknya bertentangan dengan
Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1),
dan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945.

Mereka berpandangan, Pasal 73
ayat (1) dan ayat (2) UU PT secara terangterangan telah melakukan diskriminasi
terhadap hak dasar warga negara atas
pendidikan yang berhubungan dengan
proses penerimaan serta dalam pungutan
terhadap mahasiswa baru.
“Bahwa pasal a quo juga memiliki
indikasi pelepasan tanggung jawab negara
terhadap pendidikan dengan membuka
jalur penerimaan mahasiswa dalam bentuk
lain dengan kemandirian yang diberikan
sepenuhnya dalam menentukan tata cara
penerimaan mahasiswa baru,” tulis mereka
dalam permohonan.
Selain itu, terkait rumusan Pasal 74
ayat (1), menurut Para Pemohon, telah
mengakibatkan anak-anak kurang “pintar”
akan semakin tertinggal dan anak-anak
yang pintar akan semakin pintar. “Logika
yang dipakai pasal ini menggunakan logika
kapitalisme Darwin,” ungkap mereka. Di
mana, yang kuat semakin kuat dan yang
lemah harus tergilas seleksi alam.
Setelah mendengarkan pokok-pokok
permohonan, Panel Hakim Konstitusi pun
kemudian memberikan saran perbaikan
atas permohonan tersebut. (Dodi)

PUU Intelijen

Permohonan Ditolak Karena Tak Beralasan Hukum

M

ahkamah
Konstitusi
menyatakan
menolak
permohonan uji UndangUndang No. 17 Tahun
2011 tentang Intelijen Negara. Menurut
Mahkamah, dalil-dalil Para Pemohon
tidak beralasan menurut hukum dan
UU yang diujikan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945.
“Menyatakan menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD,
Rabu (10/10) di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam
menjatuhkan
Putusan
Perkara
No.
7/PUU-X/2012
ini,
Mahkamah membaginya menjadi tiga
pertimbangan pokok, yakni mengenai: 1)
Peran, fungsi, dan wewenang intelijen; 2)
Rahasia intelijen; dan 3) Isu kelembagaan/
institusional intelijen.
Menurut Mahkamah, dalil Pemohon
atas Pasal 26 juncto Pasal 44 dan Pasal
45 UU Intelijen tidak bertentangan
dengan prinsip negara hukum dan prinsip
pengakuan,
jaminan,
perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta
persamaan di depan hukum sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal
28D Ayat (1) UUD 1945. “Oleh karena itu,
dalil para Pemohon a quo tidak beralasan
menurut hukum.”
Begitu pula terhadap pengertian
“ancaman” yang dianggap multitafsir
oleh Pemohon, Mahkamah berpandangan,
amat tergantung pada penerapan terhadap
pengertiannya. Oleh karenanya, lanjut
Mahkamah,
penyusunan
peraturan
perundang-undangan sebagai pelaksanaan
dari UU Intelijen harus menghormati
hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak
asasi manusia, serta pelaksanaan kegiatan
intelijen harus sesuai dengan hukum yang
berlaku (due process of law).
“Bahwa keinginan para Pemohon
agar definisi ancaman dijelaskan secara
rigid, justru akan membatasi ruang
gerak intelijen, karena ketika ada
ancaman selain dari yang ditentukan
oleh Undang-Undang a quo, intelijen
tidak dapat melakukan tugas dan
wewenangnya padahal ternyata hal yang
tidak diatur tersebut justru mengancam
atau membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan
segenap bangsa,” ujar Mahkamah.
Oleh karena itu, menurut Mahkamah,
dalil para Pemohon yang mempersoalkan

Para Aktivis LSM sedang menyimak pembacaan putusan uji UU Intelijen, Rabu (10/10),
di Ruang Sidang Pleno.

batasan pengertian, singkatan atau hal-hal
lain yang bersifat umum yang dijadikan
dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya
dalam UU Intelijen, sangat tidak beralasan
dan tidak tepat, sebab konstruksi ketentuan
tersebut justru telah memberikan gambaran
dan arah yang jelas mengenai apa yang
dimaksud dengan ancaman.
Terhadap ketentuan terkait fungsi
intelijen dan fungsi penegakan hukum,
Mahkamah berkesimpulan, telah secara
tegas dipisahkan dalam UU Intelijen.
Fungsi penegakan hukum tetap harus
dipegang oleh kepolisian dan kejaksaan,
dan tidak dapat dipindahtangankan kepada
aparat intelijen. Intelijen merupakan
bagian dari sistem peringatan dini yang
tidak memiliki kewenangan penindakan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut,
menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon
yang menyatakan Pasal 4 UU Intelijen
tidak beralasan menurut hukum.
Begitu pula terkait kewenangan
Badan Intelijen Negara untuk memberi
rekomendasi
kepada
pengambil
kebijakan terkait orang dan/atau lembaga
asing tertentu yang juga dipersoalkan
oleh Pemohon. Menurut Mahkamah,
kewenangan membuat rekomendasi orang
dan/atau lembaga asing tertentu yang akan
menjadi warga negara Indonesia, menetap,
berkunjung, bekerja, meneliti, belajar,
atau mendirikan perwakilan di Indonesia,
dan terhadap transaksi keuangan yang
berpotensi
mengancam
keamanan
serta kepentingan nasional, dilakukan
dalam rangka early warning and early
detection terhadap pihak dari luar negeri.
Adanya kewenangan tersebut,
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sambung
Mahkamah,
harapannya
akan mampu mencegah, mengatasi,
mengurangi, dan menghindari akibat
kejadian/bahaya yang akan menimpa serta
melindungi keamanan dan kepentingan
nasional. Oleh karena itu, Mahkamah
berpandangan, wewenang BIN untuk
memberi rekomendasi yang berkaitan
dengan orang dan/atau lembaga asing
tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Permohonan ini diajukan oleh
beberapa organisasi, yakni: Perkumpulan
Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk
Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL),
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM), Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan
Masyarakat Setara, Aliansi Jurnalis
Independen (AJI), beserta 13 pemohon
perseorangan lainnya.
Para
Pemohon
mengajukan
pengujian atas: Pasal 1 ayat (4); Pasal 1
ayat (6); Pasal 1 ayat (8); Pasal 4; Pasal 6
ayat (3) sepanjang frasa “dan/atau pihak
lawan yang merugikan kepentingan dan
keamanan nasional”; Pasal 22 ayat (1)
sepanjang frasa “penyelenggara Intelijen
Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e”; Pasal 25 ayat (2); Pasal 25 ayat
(4); Pasal 26 juncto Pasal 44 juncto Pasal
45; Pasal 29 huruf d juncto Penjelasan
Pasal 29 huruf d; Pasal 31 juncto Pasal
34 juncto Penjelasan Pasal 34 ayat (1);
Pasal 32 ayat (2) huruf c; Penjelasan
Pasal 32 ayat (1) sepanjang frasa “Yang
dimaksud dengan “peraturan perundangundangan” adalah Undang-Undang ini”;
dan Pasal 36 UU Intelijen Negara. (Dodi)
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PUU Penyiaran

Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan
Lembaga Penyiaran Swasta Konstitusional

P

embatasan kepemilikan dan
penguasaan Lembaga Penyiaran
Swasta (LPS) oleh satu orang
atau satu badan hukum, baik di
satu wilayah siaran maupun di beberapa
wilayah siaran, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Penyiaran dinyatakan
konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.
Hal ini dimuat dalam Putusan No. 78/
PUU-IX/2011, yang dibacakan oleh
sembilan Hakim Konstitusi pada Rabu
(3/10) di Ruang Sidang Pleno MK.
Mahkamah menyatakan, dalil-dalil
Para Pemohon dalam perkara ini tidak
beralasan hukum. “Menyatakan menolak
permohonan Para Pemohon untuk
seluruhnya,” ungkap Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD saat
membacakan amar putusan.
Menurut Mahkamah, semua syarat
dan pembatasan tersebut telah memenuhi
amanat konstitusi untuk melakukan
pembatasan atau penguasaan atas frekuensi
radio sebagai sumber daya alam yang
terbatas. Berdasarkan beberapa peraturan
perundang-undangan terkait, Mahkamah
berpandangan, tidak menemukan adanya
multitafsir norma yang menimbulkan
ketidakpastian
hukum
pengaturan
pembatasan kepemilikan dan penguasaan
frekuensi radio.
Meskipun
begitu,
Mahkamah
menegaskan, tidak menutup mata atas
kemungkinan
terjadinya
perpindahan
penguasaan LPS tanpa melalui pengalihan
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), karena
beralihnya kepemilikan dan penguasaan
LPS dapat juga terjadi melalui berpindahnya
kepemilikan. “Dalam kasus yang demikian,
menurut Mahkamah pengalihan saham
perseroan yang demikian dapat dibenarkan
sepanjang tidak melebihi batas kepemilikan
dan penguasaan LPS sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku,” tulis Mahkamah dalam putusan
setebal 718 halaman.
Pengalihan saham seperti itu, kata
Mahkamah, tidak menyebabkan beralih
atau berpindahtangannya IPP. Karena
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Para Pemohon pada sidang pengucapan putusan, Rabu (3/10) di Ruang Sidang Pleno.

IPP tetap dimiliki oleh badan hukum LPS
yang bersangkutan. Dalam rezim hukum
perseroan terbatas, terdapat pemisahan
secara tegas antara kekayaan badan hukum
dengan kekayaan pemegang sahamnya.
Hal ini berarti, IPP yang dimiliki oleh
LPS merupakan kekayaan/aset dari badan
hukum lembaga penyiaran tersebut dan
tidak melekat pada pemegang saham.
Oleh karena itu, tidak dapat ditafsirkan
bahwa dengan terjadinya perubahan
pemegang saham, maka telah terjadi pula
pemindahtanganan IPP. “Dalam hal ini posisi
dan peran regulator menjadi sangat penting
untuk mengawasi terjadinya pelanggaran atas
pembatasan kepemilikan dan penguasaan
LPS. Pelanggaran aturan dalam praktik
adalah persoalan implementasi norma yang
bukan masalah konstitusionalitas,” tegas
Mahkamah.
Di samping itu, Mahkamah
mengingatkan, penguasaan IPP yang
terpusat pada suatu badan hukum atau
perorangan harus dihindari. “Karena hal ini
dapat menimbulkan terjadinya monopoli
informasi dan berpotensi menciptakan
pengendalian opini publik oleh pihak
tertentu.”
Mahkamah
berpendapat,
UU
Penyiaran telah memberikan pintu bagi
masyarakat untuk mengajukan keberatan
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kepada Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) apabila ada program siaran yang
dianggap merugikan masyarakat/individu.
“Ketentuan mengenai substansi program
termasuk komposisi program yang harus
dipatuhi oleh LPS untuk menjamin adanya
keragaman materi penyiaran (diversity
of content) serta kewenangan KPI untuk
mengawasi serta menegakkan ketentuanketentuan tersebut telah jelas diatur baik
dalam UU 32/2002 maupun dalam PP
50/2005,” ungkap Mahkamah.
Sebelumnya, para pemohon yang
terdiri dari: Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) Jakarta,
Lembaga Bantuan
Hukum Pers (LBH Pers), Media Link,
Pemantau Regulasi dan Regulator Media
(PR2Media), serta Yayasan Dua Puluh
Delapan (Y28) menguji Pasal 18 ayat (1)
dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Pendapat Berbeda
Dalam putusan ini, terdapat
pendapat berbeda (dissenting opinion),
oleh dua Hakim Konstitusi. Mereka
adalah Wakil Ketua MK Achmad Sodiki
dan Hakim Konstitusi Harjono. Sodiki,
dalam
dissenting-nya,
berpendapat,
Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang
menyatakan
“Izin
Penyelenggaraan

Penyiaran dilarang dipindahtangankan
kepada pihak lain” harus dibaca senafas
dengan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran.
Artinya, pemindahtanganan tersebut tidak
merupakan pemusatan kepemilikan dan
penguasaan LPS oleh satu orang atau satu
badan hukum baik secara terang-terangan
maupun terselubung, baik di satu wilayah
siaran maupun di beberapa wilayah siaran
yang mengarah pada pemusatan dan
kepemilikan yang bersifat monopolitis,
karena bertentangan dengan konstitusi.
Menurut Sodiki, penyiaran dapat
menjadi kancah atau ajang perebutan
sumber daya ekonomi di ruang publik.
Tidak mengherankan bahwa ruang publik
ini menjadi komoditas yang menggiurkan.
Hal ini akan dapat menggeser proses-proses
demokratisasi yang jujur (substantif).
Di mana, informasi ditentukan besaran
kapital yang dimiliki oleh perseorangan

atau badan hukum tertentu sebab sungguh
tidak dan demokratis, ungkap Sodiki, jika
akses ke media didominasi oleh mereka
yang kuat secara ekonomi saja.
“Oleh sebab itu, Pasal 18 ayat (1) UU
Penyiaran dapat dimaknai sebagai proses
atau hasil monopoli seharusnya dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945.
Jikalaupun ada batas yang ditentukan pada
pasal tersebut harus dimaknai sepanjang
batas itu dapat mencegah monopoli,” kata
Sodiki
Sementara Harjono, menyatakan,
pada prinsipnya dia sama dengan
pandangan Mahkamah yang menyatakan
bahwa melarang terjadinya pemusatan
kepemilikan dan penguasaan oleh satu
orang dalam pemanfaatan spektrum
frekuensi radio supaya dapat tercipta
keadilan substantif untuk mewujudkan
sebesar-besar kemakmuran rakyat dan

terlaksananya perekonomian nasional
secara demokratis. Namun, menurut
dia, semestinya Mahkamah memberikan
putusan konstitusional bersyarat.
“Seharusnya Mahkamah menyatakan
bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
adalah konstitusional bersyarat sepanjang
dimaknai bahwa kepemilikan perorangan
baik kepemilikan langsung terhadap
saham Lembaga Penyiaran Swasta
maupun kepemilikan tidak langsung yaitu
melalui kepemilikan saham badan hukum
pemilik Lembaga Penyiaran Swasta harus
dibatasi, baik di satu wilayah siaran
maupun di beberapa wilayah siaran,”
tutur Harjono. Menurutnya, amar seperti
ini mempunyai kadar normatif yang lebih
kuat. (Dodi)
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PUU Parpol

Pemohon: Syarat Parpol Bersifat Nasional
Cederai Hak Politik

E

ksistensi beberapa partai politik
(parpol) yang meraup suara
signifikan di tingkat DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota di beberapa daerah, merupakan
fakta bawa dukungan politik masyarakat
lokal tidak selalu sejajar dengan
dukungan terhadap partai yang sama
di level nasional (DPR RI). Ketentuan
yang mengharuskan partai politik di
Indonesia memiliki kepengurusan yang
bersifat nasional merupakan pengaturan
yang berpotensi mencederai hak setiap
orang untuk mengeluarkan pikiran dan
bergabung dengan organisasi secara bebas,
dan nyata-nyata bertentangan dengan
tujuan pengaturan tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum
bagi warganegara.
Demikian
antara
lain
dalil
permohonan Jamaludin dan Andriyani
yang disampaikan kuasa hukumnya dalam
persidangan di Mahkamah Konstitusi
(MK), Senin (8/10) siang. Sidang perkara
Nomor 94/PUU-X/2012 ihwal pengujian
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf
c UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (UU Parpol), dan Pasal 8 ayat (2)
huruf b, c dan d UU No. 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU Pileg).
Pasal 1 angka 1 UU Parpol
menyatakan, “Partai Politik adalah
organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga
negara Indonesia secara sukarela atas
dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.”
Jamaludin dan Andriyani merasa
dirugikan hak konstitusionalnya karena
kepentingan politiknya terbatasi dengan
syarat kepartaian yang bersifat nasional.
Keduanya
kehilangan
hak
untuk
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Kuasa Pemohon No. 94/PUU-X/2012 tampak sedang berdiskusi saat sidang perbaikan
permohonan, Senin (22/10), di Ruang Sidang Pleno.

mendirikan partai politik (parpol) yang
berbadan hukum dan berbasis masyarakat
di daerah yang masing-masing mempunyai
kekhususan. Walaupun Para Pemohon
dapat mengusung calon perseorangan
dalam sebuah Pemilu, tetapi Para Pemohon
tidak mempunyai hak untuk me-recallatau
mencabut dukungannya seperti hak yang
diberikan kepada partai politik.
“Apabila permohonan Para Pemohon
dikabulkan, maka keterwakilan Para
Pemohon dalam sebuah partai berbasis
masyarakat di daerah akan memberikan
keseimbangan sehingga aspirasi dan
berbagai kepentingan bisa tersalurkan
secara merata, yang tidak selalu berbasis
pada tingkat nasional,” kata Iskandar
Zulkarnaen, kuasa hukum Jamaludin dan
Andriyani.
Konstruksi Pasal 3 ayat (2) huruf
c UU Partai Politik dan Pasal 8 ayat (2)
huruf b, c, dan d UU Pileg, telah menutup
kemungkinan lahirnya partai politik yang
hanya berada di satu provinsi atau di
satu kabupaten/kota saja. Semestinya,
UU Pileg membuka kemungkinan untuk
menghadirkan parpol berskala lokal
dengan tidak memaksakan persyaratan
kepengurusannya secara nasional sebagai
prasyarat mengikuti Pemilu.

Menanggapi permohonan Jamaludin
dan Andriyani, Ketua Panel Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan
inti permohonan adalah dimungkinkannya
partai lokal dengan menghapus partai
nasional. “Karena syarat-syarat partai
politik yang bersifat nasional, Saudara
minta untuk dinyatakan bertentangan
dengan konstitusi,” kata Hamdan.
Hamdan menyarankan agar Para
Pemohon memikirkan ulang permohonan
terutama pada sistematika permohonan.
“Coba Saudara pikirkan lagi, kalau
memang Saudara minta partai lokal, ya
partai lokal saja, partai nasional tetap
syaratnya seperti itu,” lanjut Hamdan
sembari menambahkan, bahwa di Aceh
sudah berdiri partai lokal dengan syarat
tersendiri.
Sementara itu Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar menyarankan Para
Pemohon untuk lebih memahami tujuan
pembentukan partai politik dan syarat
pendiriannya. “Tujuan daripada partai
politik merupakan sarana atau wahana
untuk pendidikan politik bagi anggota
partai politik maupun masyarakat luas,”
kata Akil. (Nur Rosihin Ana)

PUU Pemilu Legislatif

Pemohon Minta Mekanisme Pengalokasian Kursi DPR
Diberi Syarat

M

ekanisme
pengalokasian
kursi dan penetapan daerah
pemilihan dalam UndangUndang No. 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah,
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif)
bertentangan dengan Konstitusi. Sebab,
telah
mengakibatkan
ketidakpastian
hukum.
Demikian hal itu dinyatakan oleh
Kuasa Hukum Pemohon Veri Junaidi,
dalam sidang Pendahuluan pada Jumat
(12/10) di Ruang Sidang Pleno MK.
Menurut Veri, Lampiran UU Pemilu
Legislatif tersebut dengan tegas telah
melakukan penyimpangan atas prinsip
kesetaraan. “Bahwa salah satu prinsip
pemilu yang demokratis itu adalah
kesetaraan suara sebagaimana lazimnya
dikenal dengan ‘opovov’ yakni one person,
one vote, one value,” jabarnya.
Mestinya, ujar dia, prinsip kesetaraan
diimplementasikan dalam pembagian
daerah pemilihan dan pengalokasian
jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat
ke setiap kursi. “Dalam pengalokasian
kursi dan penentuan daerah pemilihan
mestinya mempertimbangkan kesetaraan
suara pemilih tanpa melihat ideologi,
agama, etnis, daerah, dan lain sebagainya,”
tegasnya. “Sebab, prinsip keterwakilan
DPR adalah keterwakilan orang atau
penduduk, bukan keterwakilan wilayah
sebagaimana DPD.”
Jika diperhatikan, lanjut Veri,
lampiran UU Pemilu Legislatif tersebut
merupakan lampiran yang ditetapkan tanpa
menggunakan metode penghitungan dan
penetapan yang jelas. Karena, lampiran
tersebut merupakan lampiran yang sama
seperti dalam Undang-Undang No. 10 tahun
2008 tentang Pemilu Legislatif yang berlaku
saat penyelenggaraan Pemilu 2009.
Dia
menambahkan,
karena
tidak menerapkan prinsip kesetaraan
dalam penentuan pengalokasian kursi
dan
penetapan
daerah
pemilihan
pada UU Pemilu Legislatif maka

Kuasa hukum Perludem dan IPC pada sidang pendahuluan, Jumat (12/10)
di Ruang Sidang Pleno.

mengakibatkan
beberapa
provinsi
mengalami overrepresentated sehingga
ada jumlah kursi yang melebihi jumlah
seharusnya dan beberapa provinsi
malah underrepresented.
Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan
harga kursi antar daerah pemilihan. “Harga
kursi di daerah yang overrepresented lebih
murah dibandingkan harga kursi di
daerah underrepresented,” ujarnya dalam
sidang Perkara No. 96/PUU-X/2012 yang
dimohonkan oleh Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan
Perkumpulan Indonesia Parliamentary
Center (IPC) ini.
Akhirnya, dia menilai, berlakunya
lampiran tersebut telah secara tegas dan
nyata bertentangan dengan Pasal 27 Ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945.
Ia berkesimpulan, ketentuan Pasal 22
ayat (5) UU Pemilu Legislatif justru secara
serta merta melampirkan pembagian daerah
pemilihan dan pengalokasian kursi DPR
RI tanpa mekanisme yang jelas. “Sehingga
berlakunya pasal 22 ayat (4) dan (5) telah
secara tegas bertentangan dnegan Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945,” tuturnya.
Oleh karena itu, dalam petitum-nya,
Pemohon meminta kepada Mahkamah
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untuk menyatakan Pasal 22 ayat (4) UU
Pemilu Legislatif, adalah konstitusional
sepanjang dibaca penentuan daerah
pemilihan anggota DPR dilakukan
berdasarkan data sensus penduduk dengan
mengubah ketentuan daerah pemilihan
pada pemilu terakhir berdasarkan
ketentuan pada ayat (2).
Selain
itu,
menyatakan
lampiran
dalam
UU
Pemilu
Legislatif, adalah konstitusional dengan
syarat memerintahkan kepada KPU untuk
melakukan penghitungan dan penetapan
ulang jumlah kursi di setiap provinsi dan
daerah pemilihan sebagaimana tercantum
dalam lampiran UU No. 8 tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah secara proporsional sesuai
dnegan jumlah penduduk.
Bunyi Pasal 22 ayat (4) yang diuji
tersebut adalah sebagai berikut: “(4)
Penentuan daerah pemilihan anggota
DPR dilakukan dengan mengubah
ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu
terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat
(2).” (Dodi)
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PUU Pilpres, UU Pemilu Legislatif, dan UU Pemda

Anggota DPR Uji Materi
Tiga UU
Sutan Soekarnotomo selaku anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Pemohon perkara No.89/
PUU-X/2012 hadir dalam persidangan di MK,
Kamis (11/10).

Humas MK/Ganie

S

eorang
anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat RI Sutan
Soekarnotomo,
mengaju
kan judicial review terhadap tiga
undang-undang, yakni: Undang-Undang
No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU
Pilpres); Undang-Undang No. 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif);
dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(UU Pemda).
Pada intinya, dia mempersoalkan
Pasal 5 huruf m UU Pilpres, Pasal 12 huruf
f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU Pemilu
Legislatif, serta Pasal 58 huruf b UU
Pemda. Menurutnya, dalam ketentuanketentuan tersebut terdapat kontradiksi.
Di antaranya terkait persyaratan menjadi
calon presiden dan wakil presiden, anggota
legislatif, atapun kepala daerah.
“Di sini, saya lihat ada kontradiktif.
Yang satu membebaskan seluruh warga
untuk menjadi Presiden, tapi di sisi lain
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mensyaratkan setia pada Pancasila,”
ungkapnya dalam Sidang Pendahuluan
pada Kamis (11/10), di Ruang Sidang
Pleno MK.
Setidaknya, dalam ketentuan
tersebut terdapat syarat setia kepada
Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar 1945, dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut
Sutan, perwujudan setia pada Pancasila
menuntut sebuah tanggung jawab besar,
yakni mesti memahami, menghayati,
kemudian mengamalkan nilai dan prinsip
yang dikandung oleh ketiganya. “Kesetiaan
pada Pancasila, menurut saya kesetiaan
ini baru bisa dibangun apabila kita bisa
mengenal, memahami, dan mencintai,”
tegasnya.
Nah, jika terjadi pelanggaran
terhadap kesetiaan tersebut, ujar dia,
haruslah dipertanggungjawabkan oleh
‘si calon’ yang bertanda tangan di form
pernyataan setia pada ketiga hal itu
beserta pimpinan partai politik. Sebab,
sebagai yang meng-endorse, lanjut
dia, pimpinan partai semestinya secara
tanggung renteng juga harus diproses jika

terjadi penyimpangan atas syarat kesetiaan
tersebut.
“Apabila terjadi pelanggaran pada
Pancasila, UUD dan cita-cita Proklamasi
17 Agustus 1945 orangnya akan dihukum,
tetapi partainya tidak,” kata Sutan. “Jadi
ini, (ada) tanda tangan dari pimpinan
partai, tapi dia lepas tangan (kalau terjadi
permasalahan).”
Dalam petitum permohonannya,
Sutan meminta kepada Mahkamah
untuk menjawab, apakah aturan-aturan
yang diujinya tersebut harus diubah atau
dihapuskan. “Atau Pasal 6 ayat 1 itu
dikembalikan pada semula,” ujarnya.
Akhirnya, setelah mendengarkan
pokok-pokok permohonan dalam Perkara
No. 89/PUU-X/2012 tersebut, Panel
Hakim Konstitusi yang terdiri dari
Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua Panel), M.
Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati
memberikan beberapa nasihat untuk
memperbaiki permohonan. “Saudara harus
memperjelas legal standing,” ungkap Akil.
“Apa kerugian konstitusional saudara jika
pasal-pasal ini masih berlaku.” (Dodi)

PUU Otsus Papua

Syarat Sarjana Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Dipermasalahkan

Kuasa Hukum Pemohon Habel Rumbiak terlihat sedang menjelaskan permohonan Pemohon di hadapan
Majelis Hakim Konstitusi - Perkara No. 102/PUU-X/2012 - pada Kamis (18/10). di Ruang Sidang Panel.

K

etentuan “pendidikan sekurangkurangnya sarjana atau yang
setara” pada Pasal 12 huruf
c
Undang-Undang
(UU)
No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus
Papua dinilai terdapat penyimpangan
dan memasung hak-hak konstitusional
Pemohon Paulus Agustinus Kafiar selaku
warga asli Papua, untuk ikut berpartisipasi
dalam mewujudkan hak-hak politiknya.
Demikian disampaikan oleh kuasa
hukum Pemohon Habel Rumbiak saat
menjelaskan permohonan Pemohon di
hadapan Majelis Hakim Konstitusi Perkara No. 102/PUU-X/2012 - pada
Kamis (18/10). Ketentuan Pasal 12 huruf c
menyebutkan, “Yang dapat dipilih menjadi
Gubernur dan Wakil Gubernur adalah
Warga Negara Republik Indonesia dengan
syarat-syarat: c. berpendidikan sekurang
kurangnya sarjana atau yang setara.”
Sedangkan, kata Pemohon, dalam
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dan UUD 1945, telah mengatur
bahwa presiden berpendidikan serendah-

rendahnya adalah SLTA, atau kepala
daerah dan wakil kepala daerah dalam
hal ini gubernur dan wakil gubernur
diatur dalam UU No. 32/2004, Pasal 58,
berpendidikan serendah-rendahnya SLTA.
“Oleh karena itu, pasal tersebut
sangat diskriminatif dan membatasi hakhak Pemohon,” ujar Habel di hadapan
Majelis Hakim Konstitusi yang terdiri
atas, Anwar Usman, Muhammad Alim
(ketua), dan Maria Farida Indrati.
Tidak Berdasar
Pemohon juga mengatakan, pasal
tersebut dinilai tidak menjadi bagian dari
UU Otonomi Khusus Papua. “Pasal 12
huruf c pada UU No. 21/2001 ini bukanlah
bagian dari khususan dari otonomi khusus
Papua, sehingga tidak ada dasar hukumnya
untuk dipertahankan,” ujar Pemohon.
Lebih penting lagi, kata Pemohon,
bilamana nantinya Mahkamah mengabulkan
permohonan Pemohon dengan menyatakan
pasal ini bertentangan dengan UUD, ini tidak
akan terjadi kekosongan hukum. Karena,

Humas MK/Ganie

lanjut Habel, syarat-syarat kepala daerah
dan wakil kepala daerah telah diatur secara
umum dalam UU No 32/2004.
Oleh karena itu, dalam petitum,
Pemohon
memohonkan
kepada
Mahkamah supaya Pasal 12 huruf c UU
No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus
Papua dinyatakan bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD
1945, dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Sebagai sidang pendahuluan, Majelis
Hakim Konstitusi dalam kesempatan
tersebut memberi sejumlah nasihat
terkait dengan permohonan Pemohon.
Di antaranya, Anwar Usman mengatakan
supaya alasan permohonan Pemohon
bisa diuraikan lebih jelas, sehingga
memang benar pasal yang diuji adalah
inkonstitusional. “Itu harus diuraikan
secara detail, sehingga pasal yang diuji
ini betul inkonstitusional,” ucapnya.
(Shohibul Umam)
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PUU Pengelolaan Zakat

DPR: UU Pengelolaan Zakat
Jamin Kepastian Hukum Muzakki, Mustahik, dan LAZ
kepentingan-kepentingan dari muzakki,
mustahik, dan lembaga amil zakat (LAZ)
dalam pelaksanaan pengeloaan zakat akan
terlindungi,” lanjutnya.

Humas MK/Annisa lestari

Wakil menteri Agama Nasaruddin Umar (berkopiah) hadir dalam sidang pengujian UU Pengelolaan Zakat,
Selasa (9/10), di Ruang Sidang Pleno.

P

embentukan Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas) sebagaimana
diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan
Pasal 7 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
(UU Pengelolaan Zakat) sama sekali
tidak dimaksudkan untuk sentralisasi
dan subordinasi dalam pengelolaan zakat
secara nasional berada sepenuhnya di
tangan pemerintah. Masyarakat tetap
dapat membantu dan berperan serta dalam
melaksanakan
kegiatan
pengelolaan
zakat dengan membentuk Lembaga Amil
Zakat (LAZ). Hak masyarakat untuk
membantu dan berperan serta dalam
pengelolaan zakat, diatur dalam ketentuan
Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat yang
menyatakan, ”Untuk membantu BAZNAS
dalam
pelaksanaan
pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
masyarakat dapat membentuk LAZ.”
Demikian dikatakan Anggota Komisi
III DPR Ruhut Sitompul saat menyampaikan
keterangan DPR dalam persidangan di
Mahkamah Konstitusi, Selasa (9/10) siang.
Sidang kali ketiga untuk Perkara Nomor
86/PUU-X/2012 ihwal uji Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal
38 dan Pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat, beragendakan
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mendengar keterangan DPR, Pemerintah,
dan saksi.
Pengujian materi UU Pengelolaan
Zakat ini diajukan oleh Yayasan Dompet
Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat Indonesia,
Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Portal
Infaq, Yayasan Dana Sosial Al Falah
Malang, Lembaga Pendayagunaan dan
Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqoh
dan Waqaf Harapan Ummat (LPPZISWAF HARUM), Yayasan Harapan
Dhuafa Banten, Lembaga Manajemen
Infaq (LMI), YPI Bina Madani Mojokerto,
Rudi Dwi Setiyanto (Amil Zakat), Arif
Rahmadi Haryono (Muzakki), Fadlullah
(Muzakki), dan terakhir Sylviani Abdul
Hamid (Muzakki).
Lebih lanjut Ruhut menyatakan,
dalam rangka memberikan perlindungan
dan kepastian hukum kepada muzakki,
mustahik, dan LAZ dalam melaksanakan
pengelolaan zakat, maka ketentuan Pasal
18 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat mengatur
secara tegas bahwa untuk pembentukan
LAZ wajib mendapat izin menteri atau
pejabat yang ditunjuk oleh menteri.
Mekanisme perizinan dalam pembentukan
LAZ adalah merupakan penerapan asas
kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.
“Dengan adanya kepastian hukum, maka

Entas Kemiskinan
Pemerintah melalui Wakil Menteri
Agama
Nasaruddin
Umar
dalam
keterangannya mengutip Firman Allah
dalam Al-Qur’an surat At-Tawbah ayat
103, “Khudz min amwâlihim shadaqah...”
(Ambillah zakat dari sebagian harta
mereka...). Ulama tafsir sepakat bahwa
kata “khudz” yang menggunakan fi’il amr
(kata kerja bentuk perintah), fâ’il (subjek)nya adalah pemerintah. Dalam praktik
sejarah Islam, yang memiliki otoritas
sebagai pengumpul zakat pada waktu itu
dimaknai sebagai ulil amri (pemimpin).
Lebih lanjut Nasar menyatakan,
sebagai instrumen sosial ekonomi, zakat
di Indonesia memiliki potensi yang sangat
besar. Berdasarkan penelitian Baznas dan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut
Pertanian Bogor (FEM-IPB) yang didanai
oleh Islamic Research & Training Institute
(IRTI-IDB), potensi zakat nasional
mencapai angka Rp 217 triliun atau 34%
dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Potensi zakat nasional ini terbagi ke
dalam tiga kelompok besar, yaitu potensi
zakat rumah tangga dan individu nasional,
potensi zakat industri menengah dan besar
nasional serta zakat BUMN, dan potensi
zakat tabungan nasional. “Jika melihat
pada angka Zakat Infaq dan Shadaqah
(ZIS) yang terkumpul secara nasional,
maka terdapat kesenjangan yang sangat
besar antara potensi zakat dengan realisasi
penghimpunannya,” kata Nasar.
Tahun 2011 jumlah ZIS yang
terhimpun secara nasional melalui
Baznas dan jaringan Baz daerah serta
jaringan LAZ, secara keseluruhan baru
mencapai Rp 1,73 triliun. Angka ini
mengalami kenaikan sebesar 15,33%
jika dibandingkan dengan penghimpunan
tahun 2010 yang mencapai angka Rp 1,5
triliun. Tetapi jika dibandingkan dengan
penghimpunan nasional yang terdata
pada tahun 2002, maka terdapat kenaikan
penghimpunan ZIS sebanyak 25 kali

lipat atau 2,544,1% dalam kurun waktu 9
tahun. “Ini menunjukan bahwa kesadaran
masyarakat untuk berzakat melalui Baznas
dan LAZ mengalami peningkatan yang
sangat signifikan,” lanjutnya.
Tujuan pengelolaan zakat adalah
untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan
masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan
dalam rangka meningkatkan daya guna
dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara
melembaga sesuai dengan syariah Islam,
amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian
hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga
dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat, dinilai sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum dalam masyarakat,
sehingga perlu diganti pengelolaan
zakat yang diatur dalam undang-undang
ini meliputi kegiatan perencanaan,
pengumpulan,
pendistribusian,
dan
pendayagunaan. Dalam upaya tujuan
pengelolaan zakat, dibentuk Badan
Amil Zakat Nasional (Baznas) yang
berkedudukan di ibukota negara, Baznas
provinsi, dan Baznas kabupaten/kota.
Pembentukan
Baznas
tidak
dimaksudkan untuk mematikan LAZ.

Bahkan LAZ yang pembentukannya
mensyaratkan izin dari pejabat yang
berwenang, dapat menjadi mitra Baznas
dalam pengelolaan zakat. Karena itu
menurut Pemerintah, ketentuan Pasal
5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU
Pengelolaan Zakat adalah tidak dalam
rangka mensubordinasi LAZ. “Oleh karena
itu, menurut pemerintah, ketentuan Pasal
5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Pengelolaan Zakat tersebut tidak
bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2),
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (2)
dan Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2) dan Ayat
(3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,”
papar Nasar. (Nur Rosihin Ana)

PUU Kepegawaian

Pendelegasian Kewenangan Presiden
Dianggap Mengandung Dualisme Hukum

Humas MK/Annisa Lestari

Pemohon Ricky Elviandi Afrizal menyampaikan permohonannya di hadapan Majelis Panel Hakim Konstitusi,
pada sidang Selasa (9/10), di Ruang Sidang Panel.

K

etentuan tentang pendelegasian
kewenangan Presiden kepada
pejabat pembina kepegawaian
pusat dan daerah untuk
memperlancar pelaksanaan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dianggap telah merugikan hak
konstitusional warga negara. Alasannya,
karena telah mengakibatkan dualisme
nilai hukum.

Demikian hal itu itu diungkapkan
oleh Pemohon Prinsipal dalam Perkara
No. 91/PUU-X/2012 Ricky Elviandi
Afrizal kepada Panel Hakim Konstitusi
yang terdiri dari Hakim Konstitusi
Muhammad Alim (Ketua Panel), Ahmad
Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati.
“Karena terjadi dualisme tadi, berarti
ada nilai hukum yang dapat meragukan,”
ungkap Ricky, pada sidang Selasa (9/10),
di Ruang Sidang Panel MK.

Menurut Ricky, dirinya telah
memiliki hak dan kewenangan yang
dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal
28D Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28H Ayat
(2), serta Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.
“Khususnya Pasal 28I Ayat (1) ini yaitu,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum dan hak untuk tidak ditentukan
secara hukum yang berlaku surut adalah
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam apa pun,” paparnya.
Setelah mendengarkan penjelasan
tersebut, Panel pun kemudian mengesah
kan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon. Alim mengingatkan, jika sidang
dilanjutkan, Pemohon masih berhak
untuk mengajukan bukti-bukti tambahan,
termasuk menghadirkan ahli ataupun
saksi.
Dalam perkara ini, Pemohon menguji
Pasal 25 ayat (2) UU No. 43 tahun 1999
tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Pasal ini berbunyi, “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.” (Dodi)
Oktober 2012 KONSTITUSI
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PUU Sistem Budidaya Tanaman

Pemohon: Petani Tidak Bisa Berkreasi dalam Budidaya
Tanaman
Para Pemohon sedang berdiri disaat Majelis
Hakim Konstitusi memasuki ruangan sidang, Rabu
(17/10).

M

ahkamah
Konstitusi
(MK) menggelar sidang
pemeriksaan
pendahuluan
PUU No. 12/1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman - Perkara No.
99/PUU-X/2012 - pada Rabu (17/10)
siang di Ruang Sidang MK. Para Pemohon
antara lain terdiri atas Indonesian Human
Rights Committee for Social Justice
(IHCS), Farmer Initiatives for Ecological
Livelihoods and Democracy (FIELD),
Aliansi Petani Indonesia (API) dan
Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa).
Mereka didampingi kuasa hukum, antara
Ecoline Situmorang dkk.
Pemohon berdalih, Pasal 5 ayat (1)
huruf a, b, dan c UU Sistem Budidaya
Tanaman telah mengakibatkan pemerintah
memiliki wewenang untuk melakukan
perencanaan, penetapan wilayah, dan
pengaturan produksi. “Jika dihubungkan
dengan Pasal 6 ayat (2) UU a quo, apa yang
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Humas MK/Kencana

menjadi wewenang pemerintah tersebut
menjadi kewajiban bagi petani. Hal ini
mengakibatkan petani tidak bisa berkreasi
dalam budidaya tanaman berdasarkan
kebutuhannya,” jelas Pemohon kepada
Majelis Hakim yang diketuai Hakim
M. Alim serta didampingi Hakim Maria
Farida Indrati dan Hakim Anwar Usman.
Dikatakan Pemohon lagi, Pasal 5
ayat (1) huruf a, b, dan c jika dihubungkan
dengan Pasal 6 ayat (2) UU Sistem Budidaya
Tanaman mengakibatkan pertentangan
antara kewenangan pemerintah dengan
hak petani, bahwa hak petani harus tunduk
kepada perencanaan pemerintah, sehingga
mengakibatkan ketidakpastian hukum
antara hak dan kewajiban petani. “Jaminan
kepastian hukum yang adil merupakan hak
konstitusional, sebagaimana telah diatur
pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan, ‘Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum’,”ungkap
Pemohon.
Selain itu, lanjut Pemohon, Pasal
5 ayat (1) huruf d UU Sistem Budidaya
Tanaman bertentangan dengan Pasal 28A,
Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I
Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat
(3) UUD 1945. Menurut Pemohon, yang
terjadi selama ini petani tidak pernah
dilibatkan dalam proses perencanaan,
pengembangan, pengaturan produksi dan
penetapan wilayah. “Yang ada hanyalah
forum sosialisasi yang berisi himbauan
pemerintah, petani yang tidak menjalankan
himbauan pemerintah tersebut dapat
dikriminalisasi,
didiskriminasi
dan
diintimidasi,” ujar Pemohon.
Pemohon melanjutkan, selama
ini penelitian yang dibiayai negara dan
penguasaha, tidak didasarkan pada
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,” tegas Pemohon.
Pemohon mencontohkan kasus
di Indramayu, seorang petani bernama
Pak Karsiah pernah mendapat intimidasi
dari aparat dinas pertanian setempat
karena mempertahankan benih lokal dan
melakukan persilangan tanaman. Menurut
Pemohon, hal tersebut bertentangan dengan
program pemerintah yang mengharuskan
penggunaan benih bersertifikat atau benih
yang diproduksi perusahaan benih. (Nano
Tresna Arfana)

PUU Bantuan Hukum

Sesuai Saran Majelis Hakim, Pemohon
Tambahkan Batu Uji

Humas MK/Fitri Yuliana

Koordinator Tim Permohonan Mauritius Luitnan menjelaskan pokok perbaikan permohonan di hadapan Majelis
Hakim Konstitusi, Rabu (10/10) di Ruang Sidang Panel.

K

oordinator Tim Permohonan
Uji Undang-Undang tentang
Bantuan Hukum Dominggus
Mauritius Luitnan menyatakan
pihaknya telah memperbaiki permohonan
sesuai saran hakim. “Kami sudah perbaiki,”
ujarnya kepada Panel Hakim Konstitusi
yang terdiri dari Anwar Usman (Ketua
Panel), Achmad Sodiki, dan Harjono,
Rabu (10/10) di Ruang Sidang Panel MK.
Dominggus menjelaskan, telah
menambahkan batu uji dalam perbaikan
permohonannya, yakni Pasal 24 ayat (3)
dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945. “Kemudian di dalam amar
juga sudah kita perbaiki,” ungkapnya.
Di samping itu, dia mengungkapkan
bahwa pihaknya juga mempersoalkan

keberadaan dosen dan mahasiswa fakultas
hukum. Sebab, telah merugikan hak
konstitusionalnya sebagai advokat. “Para
dosen legal itu dalam UU Bantuan Hukum
tidak ada kode etiknya. Sedangkan dalam
UU Advokat semua ada kode etiknya,”
paparnya.
Persoalan lainnya, sambung dia,
Pemerintah dan Mahkamah Agung tidak
berwenang untuk menentukan standar
organisasi bantuan hukum. “Sesuai putusan
MK No. 67 Tahun 2005,” tegasnya.
Setelah mendengarkan pokok-pokok
perbaikan tersebut, Ketua Panel Hakim
Anwar Usman kemudian mengesahkan
bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.
Anwar Usman juga menyampaikan,
ada permohonan sebagai Pihak Terkait

dalam perkara ini dari Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia. Pemohon pun
kemudian menyatakan keberatannya atas
permohonan tersebut. Akhirnya, Anwar
menyatakan bahwa keberatan tersebut
akan dipertimbangkan oleh Mahkamah
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
Adapun ketentuan yang diuji oleh
Pemohon dalam Perkara No. 88/PUUX/2012 ini adalah 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 10 huruf a dan huruf c, Pasal
11, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 UU No.
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
(Dodi)
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PHPU Provinsi Kalimantan Barat

Dalil Tak Terbukti, MK Tolak Seluruh
Permohonan Pemohon

Humas MK/Ganie

Termohon KPU Prov. Kalimantan Barat menjelaskan keterangannya, saat sidang Pemilukada Prov.
Kalbar, Selasa (9/10), di Ruang Sidang Pleno.

P

utusan Mahkamah Konstitusi
(MK) terhadap PHPU Provinsi
Kalimantan Barat 2012 Perkara No. 68 dan No. 70/
PHPU. D-X/2012 - menyatakan menolak
seluruh permohonan Pemohon. Demikian
diputuskan Majelis Hakim Konstitusi pada
Kamis (18/10) siang di Ruang Sidang MK.
“Amar putusan menolak seluruh
permohonan Pemohon,” ucap Ketua
Sidang Pleno Mahfud MD didampingi
para hakim konstitusi lainnya.
Terhadap dalil Pemohon Perkara
No. 68 bahwa terdapat pelanggaran yang
sistematis, struktur dan masif selama
Pemilukada Kalbar yang memengaruhi
perolehan suara, menurut Mahkamah,
Pemohon tidak menguraikan dan
membuktikan dengan jelas pelanggaran
tersebut terjadi di mana. Dengan demikian,
menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak
berdasarkan fakta dan bukti sehingga
harus ditolak dan dikesampingkan.
Mahkamah menyatakan dalil-dalil
yang dikemukakan Termohon dalam
perkara No. 68 beralasan hukum. Di
antaranya mengenai keberatan penetapan
Armyn Alianyang sebagai calon gubernur
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Kalbar karena dinilai berstatus Tentara
Nasional Indonesia aktif. Menurut
Termohon, persyaratan pencalonan bagi
bakal calon dari TNI sesuai dengan
ketentuan pasal 59 ayat 5 huruf g UU No.
12/2008.
“Oleh karena itu, dalil Pemohon
tidak terbukti dan tidak beralasan hukum,”
demikian ujar Mahkamah.
Objek Sudah Tepat
Selanjutnya,
Mahkamah
juga
menyatakan dalil-dalil yang disampaikan
Termohon perkara No. 70 beralasan
hukum. Bahwa yang menjadi objek
perselisihan Pemilukada adalah hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh
Termohon yang mempengaruhi penentuan
pasangan calon yang dapat mengikuti
putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya
pasangan calon sebagai kepala daerah
dan wakil kepala daerah, sehingga objek
utama permohonan ini sudah tepat yaitu
Keputusan KPU Provinsi Kalimantan
Barat No. 68/Kpts/KPU-Prov- 019/2012
tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Barat Tahun 2012, bertanggal 28 September
2012. Oleh karena itu, eksepsi Termohon
dan Pihak Terkait yang menyatakan objek
permohonan salah (error in objecto)
adalah tidak beralasan hukum.
Seperti diketahui, dasar permohonan
pasangan Morkes-Burhan (perkara No. 68)
adalah Keputusan KPU Provinsi Kalbar
Nomor
68/Kpts/KPU-Prov-019/2012
tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Kalbar Tahun 2012
dan Keputusan KPU Provinsi Kalbar
Nomor:
69/Kpts/KPU-Prov-019/2012
tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalbar Tahun 2012, serta keputusan
KPU Provinsi Kalbar Nomor: 70/Kpts/
KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September
2012.
Terdapat beberapa alasan per
mohonan gugatan dari Pasangan MorkesBurhan. Di antaranya, Pasangan Calon
Nomor Urut 2 H. Armyn Ali Anyang-H.
Fathan A Rasyid yang ditetapkan oleh
KPU sebagai Calon Peserta Pemilihan
Umum Kepala Daerah Provinsi Kalbar
2012 ternyata masih aktif sebagai anggota
TNI dengan pangkat Mayjen TNI dan
jabatan Pa. Sahli Tk. III Bid. Komsos
Panglima TNI. Hal ini terlihat jelas
dalam Keputusan Panglima TNI Nomor:
Kep/639/IX/2012 tanggal 24 September
2012 yang berlaku terhitung mulai tanggal
24 September 2012.
Berbeda
dengan
Pasangan
Armyn-Fathan (Perkara No. 70), dasar
permohonannya adalah Penetapan Hasil
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalbar 2012 Nomor: 68/kpts/
KPU-Prov-019/2012 tanggal 28 September
2012 dan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalbar 2012 Nomor: 69/Kpts/KPU-Prov
019/2012 tanggal 28 September 2012.
(Nano Tresna Arfana)

PHPU Prov. Sulawesi Tenggara

Salah Objek, Permohonan Tak Dapat Diterima

Humas MK/Ganie

Kuasa Hukum Pemohon Baron Harahap Saleh, menerangkan permohonan dalam sidang pendahuluan
Sengketa Pemilukada Prov. Sulewesi Tenggara, Senin (1/10) di Ruang Sidang Pleno.

M

ahkamah berpendapat bahwa
permohonan
Pemohon
perkara Nomor 64/PHPU.DX/2012 secara formil tidak
memenuhi syarat sengketa pemilihan
kepala daerah yang menjadi kewenangan
Mahkamah, karena belum menyangkut
hasil pemilihan kepala daerah, sehingga
permohonan Pemohon salah objek (error
in objecto).
Demikian dikatakan Mahkamah
Konstitusi
(MK)
dalam
putusan
perselisihan hasil pemilihan umum
(PHPU) Provinsi Sulawesi Tenggara
tahun 2012 yang diajukan oleh Efendy
Nurman dan Mohammad Jamil, masingmasing sebagai warga negara biasa, Rabu
(10/10). “Objek permohonan Pemohon
salah (error in objecto). Dalam Pokok
Permohonan, Permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” terang Mahfud MD selaku
Ketua Sidang sekaligus Ketua MK itu.
Sebelum menjatuhkan putusan,
Mahkamah mempertimbangkan objek
permohonan Pemohon. Menurut putusan

ini, keberatan Pemohon adalah terkait
Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tenggara
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Waktu Penyelenggaraan Pemilihan. Maka,
kata Mahkamah, objek permohonan
Pemohon bukanlah objek sengketa PHPU
yang menjadi wewenang Mahkamah
Konstitusi.
Walaupun
Mahkamah
pernah
memeriksa Perkara Nomor 108/PHPU.DIX/2011 perihal Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi
Aceh yang diajukan sebelum pemungutan
suara dilaksanakan, sehingga terdapat
kemiripan dengan permohonan Pemohon,
yaitu objek permohonannya bukan
mengenai penetapan hasil penghitungan
suara.
Namun
demikian,
sambung
Mahkamah,
substansi
permohonan
dalam perkara Pemilukada Aceh adalah
menyangkut konstitusionalitas kedudukan
dan hubungan antara Pemerintahan Aceh,
DPRA, dan KIP Aceh, serta hak politik
rakyat Aceh dalam penyelenggaraan

Pemilukada yang berkaitan langsung
dengan hak konstitusionalitas warga negara
untuk memilih dan dipilih serta pelaksanaan
prinsip-prinsip konstitusionalitas dalam
penyelenggaraan pemilihan umum.
Sementara permohonan ini, kata
Mahkamah, tidak berkaitan dengan
sengketa kelembagaan dan hak-hak
konstitusional
rakyat
sebagaimana
dalam Perkara Nomor 108/PHPU.DIX/2011, sehingga menurut Mahkamah,
terdapat perbedaan objek antara kedua
permohonan tersebut. “Dengan demikian
permohonan Pemohon bukan merupakan
wewenang Mahkamah Konstitusi untuk
mengadilinya,” urai Mahkamah.
Lebih penting lagi, Mahkamah
menambahkan, menurut Pasal 106 ayat (1)
UU 32/2004 pihak yang dapat mengajukan
permohonan PHPU adalah pasangan calon
peserta Pemilukada, namun Pemohon tidak
sebagai pasangan calon melainkan sebagai
warga negara biasa. “Jadi, Pemohon juga
tidak memenuhi syarat untuk mengajukan
permohonan ini,” ujar Mahkamah.
(Shohibul Umam)
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PHPU Kab. Halmahera Tengah

Tiada Bukti, Mahkamah Tolak Permohonan
Pasangan Edi Langkara-Yuslan Idris
Para pihak mendengarkan pembacaan putusan
sengketa Pemilukada Prov. Kalbar, di MK, Kamis
(18/10) siang di Ruang Sidang Pleno.

P

erselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Pemilukada)
Kabupaten Halmahera Tengah
(Halteng), Provinsi Maluku Utara Tahun
2012 yang diajukan oleh pasangan Edi
Langkara-Yuslan Idris (Edi-Yus) berbuah
penolakan di persidangan Mahkamah
Konstitusi. Mahkamah dalam dalam sidang
yang digelar pada Kamis, (18/10) siang,
menyatakan menolak seluruh permohonan
pasangan Edi-Yus. Mahkamah juga
menolak eksepsi
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kab. Halteng selaku termohon, dan
menolak eksepsi pasangan M. Al Yasin
Ali-Soksi Hi. Ahmad (Acim-Soksi) selaku
Pihak Terkait.
“Amar
putusan,
mengadili,
menyatakan, dalam eksepsi, menolak
eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait.
Dalam pokok permohonan, menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh.
Mahfud MD didampingi Achmad Sodiki, M.
Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan
Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,
dan Anwar Usman, saat sidang pengucapan
putusan Nomor 67/PHPU.D-X/2012.
KPU Halteng dan pasangan AcimSoksi dalam eksepsinya menyatakan
permohonan Edi-Yus tidak berkait
dengan sengketa hasil penghitungan suara
sehingga permohonan Edi-Yus kabur.
Acim-Soksi juga menilai permohonan
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Humas MK/Ganie

Edi-Yus salah objek (error in objecto).
Sebaliknya, menurut Mahkamah, eksepsi
tersebut tidak beralasan hukum. “Menurut
Mahkamah, objek permohonan Pemohon
pada esensinya adalah keberatan terhadap
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2012 tanggal 25 September 2012
sehingga eksepsi a quo menurut Mahkamah
adalah tidak tepat dan tidak beralasan
menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi
Muhammad Alim saat membacakan
Pendapat Mahkamah dalam putusan ini.
Sementara itu, mengenai pokok
permohonan, pasangan Edi-Yus mendalilkan
terjadinya pelanggaran Pemilukada yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
sehingga mempengaruhi hasil perolehan
suara, yaitu pelanggaran yang dilakukan
oleh KPU Halteng pada tahapan pemilihan
anggota PPK dan PPS di seluruh wilayah
Kab.
Halteng
dengan
mengangkat
pendukung Acim-Soksi.
Terhadap dalil tersebut, KPU
Halteng
mengemukakan
bahwa
pengumuman seleksi anggota PPK dan
PPS dilaksanakan sesuai prosedur dan
tidak diarahkan. Selain itu, pengumuman
seleksi telah ditempelkan di tempat-tempat
umum yang dapat diketahui masyarakat.
Mahkamah berpendapat tidak ada bukti
yang cukup meyakinkan bahwa seleksi
PPS dan PPK tersebut hanya ditujukan
bagi para pendukung Acim-Soksi. “Kalau

pun benar ada anggota PPS dan PPK yang
nampak mendukung salah satu pasangan
calon tertentu, dalam hal ini Pihak Terkait
(pasangan Acim-Soksi), tidak terbukti hal
itu terjadi secara sistematis, terstruktur
dan masif. Sebagaimana terungkap dalam
persidangan bahwa gejala keberpihakan
anggota PPS dan PPK tidak saja kepada
Pihak Terkait tetapi juga kepada Pemohon.
Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil
Pemohon tidak beralasan menurut hukum,”
lanjut Hakim Konstitusi Muhammad Alim.
Kemudian dalil Edi-Yus mengenai
adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda
dan fiktif yang tersebar pada delapan
kecamatan se-Kabupaten Halmahera
Tengah. Terhadap hal ini, KPU Halteng
memaparkan proses pendataan dan
pemutakhiran data dilakukan sejak tahun
2011 hingga akhir tahun 2011, dari
jumlah penduduk sebanyak 48.693 jiwa.
Selanjutnya pada 20 April 2012 dikeluarkan
DP-4 sejumlah 30.403 pemilih kemudian
diserahkan ke KPU. Setelah diserahkan
ke KPU, DP-4 tersebut diproses menjadi
DPS dan terdapat penambahan sehingga
DPS berjumlah 32.033 pemilih. Setelah
itu ditetapkan menjadi DPT sejumlah
32.761 pemilih. Penambahan data pemilih
terjadi ketika penetapan DPT di tingkat
PPS pada tanggal 18-19 Juni 2012 dan
hampir sebagian besar disetujui oleh
saksi dari kedua pasangan calon. Pada
saat penetapan DPT tanggal 4 Agustus
2012, keberatan dari saksi pasangan EdiYus mengenai lima warga Desa Wedana
yang belum masuk dalam daftar pemilih
sementara diakomodasi oleh KPU Halteng
dan dimasukkan ke dalam DPS. Begitu
juga mengenai keberatan dari saksi
pasangan Edi-Yus terkait 25 orang warga
Desa Fidi Jaya yang dianggap fiktif dan
ganda telah diverifikasi dan hasilnya tidak
ada pemilih ganda dan fiktif.
Mahkamah berpendapat bahwa
sebagaimana telah dinyatakan dalam
putusan-putusan Mahkamah sebelumnya,
bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu,

penyusunan daftar pemilih sebenarnya
bukan saja merupakan kewajiban KPU
Halteng semata, melainkan juga menjadi
kewajiban Pemerintah Daerah untuk
menyediakan data kependudukan yang
benar serta peran Panwaslukada dalam
mengawasi tahapan penyelenggaraan
penyusunan daftar pemilih agar sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan.
Meskipun demikian, hal tersebut tentu
tidak dapat dijadikan alasan pembenar
bagi KPU pada umumnya, KPU Halteng
pada khususnya untuk terus menerus
mengabaikan dan menyederhanakan
persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.BVII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009).

Tiada Jumlah Riil
Dalam permasalahan DPT ini,
Mahkamah menilai tidak terdapat bukti
mengenai berapa jumlah riil penambahan
ataupun pengurangan suara secara tidak
sah yang terjadi di lapangan. Lagipula,
seandainya
pun
pasangan
Edi-Yus
dapat membuktikan jumlah riil adanya
penambahan ataupun pengurangan jumlah
suara dalam Pemilukada Kab. Halteng, tidak
ada bukti yang dapat memastikan kepada
pasangan calon tertentu pergeseran jumlah
suara baik berupa penambahan ataupun
pengurangan tersebut telah terjadi. Sebab
selain dapat menambah atau mengurangi
jumlah suara Pemohon, dapat pula para
calon pemilih yang dianggap memiliki DPT
bermasalah tersebut justru tidak memberikan

suaranya sama sekali kepada Pasangan
Calon manapun. Oleh karenanya, menurut
Mahkamah, dalil pasangan Edi-Yus ini juga
tidak terbukti secara hukum.
Begitu pula dalil pasangan EdiYus mengenai adanya pelanggaranpelanggaran lainnya, menurut Mahkamah,
tidak dibuktikan dengan bukti yang
cukup meyakinkan bahwa pelanggaran
tersebut terjadi secara terstruktur,
sistematis, dan masif yang secara
signifikan mempengaruhi perolehan suara
pasangan Edi-Yus sehingga melampaui
perolehan suara pasangan Acim-Soksi.
“Mahkamah berpendapat Pemohon tidak
dapat membuktikan dalil-dalil dan alasanalasan hukum permohonannya,” tandas
Muhammad Alim. (Nur Rosihin Ana)

PHPU Kab. Aceh Tamiang

Bukti Tidak Cukup Meyakinkan, MK Tolak Permohonan
Pemohon Agus Salim, didampingi kuasa
hukumnya Kamaruddin, hadir dalam sidang
pembuktian, Senin (1/10) di Ruang Sidang Pleno.

P

erselisihan
Hasil
Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Putaran II 2012 - Perkara
No. 63/PHPU. D-X/2012 - berujung dengan
ditolaknya permohonan Pemohon oleh
Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam sidang pembacaan putusan
pada Kamis (11/10) siang, Mahkamah
menilai bukti yang diajukan para pihak tidak
cukup meyakinkan. Selain itu, terhadap
bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya
yang menjelaskan kemungkinan terjadi
pelanggaran bersifat administratif dan
pidana, Mahkamah menilai hal demikian
hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran
yang sifatnya sporadis semata.
Pemohon antara lain mendalilkan
bahwa Termohon meluluskan Hamdan
Sati selaku Pihak Terkait, dalam tes uji
kemampuan baca Al-Quran, padahal

Humas MK/Ganie

Hamdan Sati tidak mampu membaca
Al-Quran (terlampir bukti berupa Surat
Pernyataan H. Awalauddin dan keterangan
saksi H. Awalauddin dalam persidangan).
Membantah Pemohon ini Termohon
mengajukan saksi Umar Nafi, (Ketua Dewan
Hakim Tim Uji Mampu Membaca AlQuran) yang pada pokoknya menyatakan,
Hamdan Sati telah dinyatakan lulus dan
mampu membaca Al-Quran berdasarkan
penilaian yang telah terstandardisasi
dengan mengacu pada penilaian tajwid,
fashahah, dan adab (terlampir bukti
berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Independen Aceh mengenai Petunjuk
Teknis Uji Mampu Membaca Al-Quran dan
Surat Keputusan/Keterangan) mengenai
hasil uji mampu membaca Al-Quran).
“Berdasarkan bukti yang telah
diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak
menemukan bukti yang cukup meyakinkan

bahwa Hamdan Sati tidak memenuhi
syarat sebagai calon kepala daerah,” ujar
Mahkamah.
Terhadap bukti-bukti dan keterangan
saksi
lainnya
yang
menjelaskan
kemungkinan terjadinya pelanggaran
yang bersifat administratif dan pidana,
Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah
dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya
sporadis semata, tidak menunjukkan
terjadinya pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif yang
mempengaruhi peringkat perolehan suara
masing-masing pasangan calon, sehingga
harus dinyatakan tidak beralasan hukum.
“Berdasarkan
pertimbangan-per
timbangan di atas, menurut Mahkamah,
dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut
hukum,” kata Mahkamah.
Berdasarkan fakta dan hukum
diuraikan di atas, MK berkesimpulan
berwenang mengadili permohonan Pemohon;
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a
quo; Permohonan Pemohon diajukan masih
dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan; Eksepsi
Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan
hukum; Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti
menurut hukum untuk seluruhnya. (Nano
Tresna Arfana)
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PHPU Kab. Cilacap

Tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan
Novita Wijayanti-Mochamad Muslich
Kuasa Hukum Pemohon Suratman Usman (kiri),
sedang menguraikan keterangan permohonan
Pemohon dalam sidang periksaan pendahuluan,
Selasa (2/10) di Ruang Sidang Pleno.

Humas MK/ganie

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan untuk menolak
seluruh
permohonan
Sengketa Hasil Pemilukada
Kabupaten Cilacap. Putusan Nomor 65/
PHPU.D-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi
oleh delapan hakim konstitusi lainnya.
“Menyatakan,
dalam
eksepsi,
menolak eksepsi Termohon dan eksepsi
Pihak Terkait. Dalam pokok perkara,
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” ucap Mahfud membacakan
putusan permohonan yang diajukan
oleh pasangan nomor urut satu Novita
Wijayanti-Mochamad Muslich.
Dalam
pendapat
Mahkamah
yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi, Pemohon tidak
dapat membuktikan dalil-dalil yang
diungkapkannya. Pemohon pada pokoknya
mendalilkan telah terjadi penyalahgunaan
wewenang oleh Pihak Terkait selaku Bupati
(incumbent) berupa pelibatan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Cilacap
untuk memenangkan Pihak Terkait, Pihak
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Terkait telah melakukan praktik politik
uang dengan cara memberikan bantuan
berupa uang atau menjanjikan sesuatu
bantuan dengan menggunakan dana APBD
Kabupaten Cilacap. Selain itu, Pemohon
juga mendalilkan Pihak Terkait telah
melakukan kampanye di luar jadwal yaitu
dengan cara hanya mengambil cuti 5 (lima)
hari dari jumlah keseluruhan 14 (empat
belas) hari masa cuti yang disediakan.
Pemohon
pada
pokoknya
mendalilkan telah terjadi kejanggalan
pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan
Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa adanya
nama pemilih tanpa nomor kartu identitas,
adanya nomor kartu identitas ganda, dan
adanya nama pemilih ganda. Mahkamah
berpendapat bahwa tidak terdapat bukti
yang kuat mengenai berapa jumlah riil
penambahan ataupun pengurangan suara
secara tidak sah yang terjadi di lapangan.
Lagipula, seandainya pun Pemohon
dapat membuktikan jumlah riil adanya
penambahan ataupun pengurangan jumlah
suara dalam Pemilukada Kabupaten
Cilacap, Pemohon tetap tidak dapat

menunjukkan kepada Pasangan Calon
mana pergeseran jumlah suara baik berupa
penambahan ataupun pengurangan tersebut
telah terjadi, sebab selain dapat menambah
atau mengurangi jumlah suara para
Pemohon, dapat pula para calon pemilih
yang dianggap memiliki DPT bermasalah
tersebut justru tidak memberikan suaranya
sama sekali kepada Pasangan Calon
manapun. “Oleh karenanya, menurut
Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak
terbukti menurut hukum,” ucapnya.
Fadlil mengungkapkan Mahkamah
tidak mempertimbangkan alat bukti
lain baik yang diajukan oleh Pemohon,
Termohon, maupun Pihak Terkait,
kecuali terhadap alat bukti yang telah
dipertimbangkan di atas, karena merupakan
keterangan lain atau keterangan baru di
luar dalil-dalil yang tercantum dalam
perbaikan permohonan Pemohon sehingga
dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk
dibuktikan.
“Berdasarkan seluruh pertimbangan
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat
bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan
bahwa baik Termohon maupun Pihak
Terkait telah melakukan pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis,
dan masif yang secara signifikan dapat
mempengaruhi peringkat perolehan suara
masing-masing pasangan calon yang
terpaut 196.482 suara. Oleh karenanya,
semua dalil Pemohon a quo tidak
terbukti menurut hukum,” urainya. (Lulu
Anjarsari)

PHPU Kab. Tanggamus

Pelanggaran Tak Terbukti, MK Tolak
Permohonan Pemohon
Kuasa hukum Pemohon menerangkan
permohonan kepada majelis hakim konstitusi
dalam sidang pendahuluan Pemilukada Kab.
Tanggamus, Rabu, (17/10) di Ruang Sidang
Pleno.

Humas MK/ganie

M

ahkamah tidak menemukan
adanya
pelanggaran
yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif (TSM)
dalam Pemilukada Kab. Tanggamus,
Provinsi Lampung 2012 yang secara
signifikan dapat mempengaruhi perolehan
suara masing-masing pasangan calon atau
mempengaruhi hasil akhir Pemilukada
Kabupaten Tanggamus Tahun 2012.
Demikian sepenggal kutipan yang
tertuang dalam putusan perkara No. 74/
PHPU.D-X/2012 perihal Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kab. Tanggamus
2012 yang dibacakan dalam sidang pleno
di Mahkamah Konstitusi, Rabu (31/10)
siang. “Mengadili, menyatakan: Dalam
eksepsi, menolak eksepsi Termohon
dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam pokok
perkara, menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” tegas Mahfud MD,
selaku Ketua Sidang Pleno.
Pemohon dalam putusan ini adalah
Fauzan Syaie dan Diza Noviandi, selaku
pasangan calon bupati dan wakil bupati
Kab. Tanggamus 2012 No. Urut 5. Dalam
jawabannya, Termohon selaku Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kab. Tanggamus
dan Pihak Terkait (Bambang Kurniawan
dan Samsul Hadi, incumbent, No. Urut 6)
mengajukan eksepsi terhadap permohonan
Pemohon. “Mengenai eksepsi selebihnya,
hal tersebut berhubungan erat dengan
pokok permohonan sehingga akan
dipertimbangkan bersama dengan pokok
permohonan,” terang Mahkamah dalam
putusannya.
Selanjutnya, dalam permohonan
Pemohon yang mendalilkan bahwa
Termohon melakukan kesalahan verifikasi
karena mengesahkan salah satu calon
Wakil Bupati M. Yahdi Sujianto, padahal
ijazahnya dikeluarkan oleh pondok
pesantren yang belum memiliki izin
operasional penyelenggara pendidikan/
pengajaran. Terhadap dalil tersebut,
Mahkamah menemukan fakta bahwa
M. Yahdi Sujianto telah melalui proses
verifikasi KPU Kabupaten Tanggamus.
Namun, statusnya telah batal dengan
adanya pembatalan legalisasi ijazah yang
bersangkutan.
Permasalahan
tersebut,
kata
Mahkamah, seharusnya dapat dihindari

jika KPU Kab. Tanggamus melakukan
verifikasi lebih cermat, karena sebagaimana
diterangkan oleh saksi Antoni Wijaya
bahwa Termohon mengetahui M. Yahdi
Sujianto pernah mencalonkan diri sebagai
Anggota DPRD Tanggamus pada periode
sebelumnya namun terhambat karena
masalah ijazah.
“Terjadinya hal demikian, harus
dievaluasi oleh KPU Kabupaten Tanggamus
maupun oleh Komisi Pemilihan Umum,”
saran Mahkamah dalam putusannya.
Lebih jauh dari itu, dengan
diloloskannya M. Yahdi Sujianto,
dikatakan Pemohon, mengakibatkan
pecahnya suara pemilih untuk mereka.
Namun, Mahkamah menilai, klaim
tersebut tidak berdasar karena tidak dapat
dibuktikan bahwa jika pasangan M. Yahdi
Sujianto tidak mengikuti Pemilukada maka
pemilihnya akan mengalihkan pilihannya
kepada Pemohon.
“Seandainya pun semua pemilih
M. Yahdi Sujianto mengalihkan pilihan
kepada Pemohon, quod non, hal tersebut
juga tidak mengubah peringkat perolehan
suara dalam Pemilukada Kabupaten
Tanggamus Tahun 2012,” kata Mahkamah
dalam pendapatnya. “Dengan demikian
menurut Mahkamah dalil Pemohon
dinyatakan tidak beralasan hukum.”
Sedangkan dalil Pemohon yang
mengatakan bahwa Bupati incumbent sejak
satu tahun sebelum masa kampanye telah
memulai kampanye secara sembunyisembunyi, menurut Mahkamah harus
dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.
Sebab, Pemohon tidak membuktikan lebih
lanjut bahwa iklan layanan masyarakat
dimaksud adalah bagian dari kampanye
Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.
(Shohibul Umam)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Tulang Bawang

MK Nyatakan Dua Permohonan
Ditolak dan Tidak Dapat Diterima
tidak beralasan menurut hukum,” tulis
Mahkamah dalam putusan setebal 55
halaman tersebut.

Humas MK/Ganie

Para kuasa hukum Pihak Terkait sedang berdiskusi dalam sidang Pemilukada Kab. Tulang Bawang, di MK,
Rabu (17/10), di Ruang Sidang Pleno.

P

ermohonan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tulang Bawang Ismet
Roni dan Solihah atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kab. Tulang
Bawang (Termohon) yang memenangkan
Pasangan Calon Hanan A. Razak dan
Heri Wardoyo (Pihak Terkait) ditolak oleh
Mahkamah Konstitusi. Putusan bernomor
73/PHPU.D-X/2012 ini diucapkan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan
didampingi delapan Hakim Konstitusi,
Rabu (31/10) di Ruang Sidang Pleno MK.
Menurut Mahkamah, Permohonan
pasangan calon nomor urut satu tersebut,
tidak terbukti. “Menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Mahfud
saat membacakan amar putusan.
Sebelumnya, Pemohon setidaknya
mendalilkan adanya pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
yang melibatkan Pihak Terkait, Termohon,
Panitia Pengawas Pemilukada, dan aparat
Pemerintahan.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut
terjadi dalam berbagai bentuk, antara
lain: pertama, adanya praktik politik uang
oleh Pihak Terkait dengan melibatkan PT.
Sugar Group Company (PT.SGC). Kedua,
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adanya praktik politik uang oleh Pihak
Terkait dengan melibatkan pembentukan
Tim Pemenangan dengan nama “Kader
Pembangunan” dan merekrut sejumlah
masyarakat untuk membagi-bagikan uang
di kampung-kampung. Ketiga, adanya
praktik politik uang oleh Termohon
dalam bentuk pembagian uang kepada
para wartawan di Kab. Tulang Bawang
untuk kepentingan pencitraan Pihak
Terkait. Keempat, keterlibatan Gubernur
Lampung dalam usaha pemenangan
Pihak Terkait. Dan kelima, adanya usaha
penciptaan konflik di dalam lembaga
pengawas Pemilukada yang dilakukan
oleh Termohon agar tidak menjalankan
fungsi pengawasan secara maksimal.
“Mahkamah tidak menemukan
adanya pelanggaran Pemilukada yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
yang melanggar asas Pemilukada yang
langsung, umum, bebas, rahasia (luber)
serta jujur, dan adil (jurdil) sebagaimana
diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD
1945, sehingga berpengaruh secara
signifikan terhadap hasil Pemilukada
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012.
Dengan demikian dalil-dalil Pemohon

Tidak Dapat Diterima
Adapun terhadap Perkara No. 72/
PHPU.D-X/2012 yang diajukan oleh
Bakal Pasangan Calon Frans Agung
M.P dan Darwis Fauzi, Mahkamah
menyatakan tidak dapat diterima.
“Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo,” ungkap Mahfud saat
membacakan konklusi putusan.
Mahkamah berkesimpulan, tidak
menemukan adanya rangkaian fakta
dan bukti hukum yang meyakinkan
bahwa
telah
terjadi
pelanggaranpelanggaran serius terhadap hak-hak
perseorangan untuk menjadi calon (right
to be candidate) ataupun adanya
tindakan Termohon menghalang-halangi
terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon
Frans Agung Mula Putra dan Darwis
Fauzi dalam penyelenggaraan Pemilukada
Kab. Tulang Bawang Tahun 2012. Oleh
karena itu, Mahkamah menegaskan,
tindakan Termohon yang tidak meloloskan
Pemohon adalah tindakan yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
“Bahwa terlepas dari ada atau
belum adanya putusan PT.TUN Medan
atas gugatan para Penggugat, dalam
permohonan a quo sebagai Pemohon,
ternyata bahwa gugatan Pemohon tersebut
masih dalam proses, sehingga belum ada
putusan peradilan tata usaha negara yang
memperoleh kekuatan hukum tetap,” ungkap
Mahkamah. Sebelumnya, pada tingkat
pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung menyatakan menolak
seluruh gugatan Pemohon. (Dodi)

PHPU Kota Cimahi

Tak Beralasan Hukum, MK Tolak Seluruh
Permohonan
Para pendukung pasangan calon Pemilukada Kota
Cimahi Atty-Sudiarto, Kamis (11/10), di halaman
gedung MK, Jakarta,

M

ajelis Hakim Konstitusi
akhirnya memutuskan untuk
menolak seluruh permohonan
Pemohon PHPU Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Cimahi 2012 - Perkara No. 61 dan No. 62/
PHPU. D-X/2012 - pada Kamis (11/10)
siang di Ruang Sidang MK. “Amar
putusan menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno
Achmad Sodiki yang didampingi para
hakim konstitusi lainnya.
Menanggapi Perkara No. 61, terhadap
eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan
Pemohon salah objek (error in objecto),
menurut Mahkamah objek permohonan
Pemohon pada esensinya adalah keberatan
terhadap Keputusan KPU Kota Cimahi No.
22/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Sah Pasangan Calon Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012
tanggal 13 September 2012.   
“Terkait dengan eksepsi Pihak
Terkait, hal tersebut merupakan kesalahan
teknis penulisan yang tidak mempengaruhi
esensi permohonan Pemohon, sehingga
eksepsi a quo menurut Mahkamah adalah
tidak tepat dan tidak beralasan menurut
hukum,” ujar Mahkamah.
Terhadap dalil Pemohon bahwa
Termohon dengan sengaja meloloskan

Humas MK/Ganie

calon Walikota dari Pasangan Nomor
Urut 3 yaitu Hj. Atty Suharty, SE. menjadi
Peserta Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota Cimahi, padahal calon Walikota
dari Pasangan Nomor Urut 3 tersebut
tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu
sehat jasmani dan rohani sebagaimana
disyaratkan UU Nomor 32/2004,
Mahkamah berpendapat bahwa sesuai
dengan Surat Keterangan No. 089/IDICMH/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012
yang menerangkan bahwa nama Hj. Atty
Suharti, SE memenuhi syarat secara rohani
dan jasmani sebagai Calon Walikota,
sesuai bukti terlampir dan juncto Surat
Perjanjian Kerjasama antara KPU Kota
Cimahi dengan Ikatan Dokter Indonesia
Cabang Kota Cimahi.
“Dengan demikian, dalil para
Pemohon tersebut tidak beralasan menurut
hukum,” kata Mahkamah.
Menimbang bahwa sehubungan
dengan adanya kader PKK yang
menyarankan untuk memilih Pihak Terkait,
menurut Mahkamah, jika pun benar dalil
Pemohon tersebut terjadi, hal tersebut
jelas tidak dapat dibenarkan menurut
hukum dan harus diberikan sanksi bagi
pelakunya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun terkait
dengan pemilihan umum kepala daerah
Kota Cimahi, tidak dapat dipastikan bahwa

pemilih akan memberikan suaranya kepada
Pihak Terkait, Pemohon, atau pasangan
calon yang lainnya.
Terlebih lagi Pemohon tidak
dapat membuktikan dengan bukti yang
meyakinkan Mahkamah, bahwa hal
tersebut dilakukan secara terstruktur,
sistematis, dan masif. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon ini
tidak beralasan menurut hukum.
Selanjutnya menanggapi Perkara
No. 62, berdasarkan putusan-putusan
MK, menurut Mahkamah, setelah
memperhatikan bukti dan fakta yang
terungkap di persidangan, jika pun ada
pelanggaran, hal tersebut tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan merupakan
pelanggaran yang terstruktur, sistematis
dan masif, karena hanya terjadi secara
sporadis. Terlebih lagi sesuai bukti dan
fakta di TPS perumahan Pemda yang
merupakan perumahan pegawai negeri
sipil yang mendapatkan suara terbanyak
adalah pasangan calon no. urut 2.
Menimbang adanya pelanggaranpelanggaran lainnya, meskipun dalil
Pemohon tersebut dilakukan Walikota
Cimahi maupun aparat birokrasi seperti
lurah dan camat dengan menggunakan
acara-acara tertentu yang menghadirkan
para Ketua RT, Ketua RW, para guru
ataupun Kader PKK, untuk menyampaikan
permintaan kepada peserta untuk
mendukung pasangan calon no. urut 3
pada Pemilukada Kota Cimahi 2012,
tetapi tindakan walikota tersebut tidak
terbukti diikuti dengan tindakan-tindakan
selanjutnya yang bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak
terbukti dan tidak beralasan menurut
hukum. (Nano Tresna Arfana)
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RUANG SIDANG

PHPU Kota Bengkulu

Dalil Tidak Terbukti, MK Tolak
Permohonan Pemohon
Kuasa Hukum Pemohon, Ilham Patahilla
menjelaskan permohonan sidang sengketa
Pemilukada Kota Bengkulu, Rabu (10/10), di
Ruang Sidang Panel.

Humas MK/Ganie

G

ugatan Leni Haryati John Latief
dan Sudoto selaku pasangan
calon No. Urut 8 dalam
Pemilukada Kota Bengkulu
2012, akhirnya pupus. Majelis Hakim
Konstitusi memutuskan untuk menolak
seluruh permohonan Pemohon Perkara
No. 71/PHPU.D-X/2012 itu, Selasa
(23/10) siang.
“Amar putusan menyatakan menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
demikian dibacakan Ketua Pleno Moh.
Mahfud MD, didampingi para hakim
konstitusi lainnya.
Mencermati Bukti PT-8 sampai
dengan Bukti PT-12, Bukti PT-14 sampai
dengan Bukti PT-24 bahwa rekapitulasi
penghitungan suara tingkat kelurahan
yang dilaksanakan di kecamatan dilakukan
oleh masing-masing PPS di kelurahan
tersebut, sehingga pleno tingkat kelurahan
tersebut adalah sah menurut hukum.
Selain itu, tidak ada perbedaan
perolehan suara dari masing-masing
pasangan calon antara penghitungan suara
di TPS oleh KPPS dan di kelurahan oleh
PPS, karena Pemohon dalam keberatannya
sama sekali tidak mengajukan keberatan
terhadap hasil rekapitulasi suara, melainkan
mengajukan keberatan mengenai tempat
pelaksanaan rekapitulasi suara yang tidak
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bertentangan dengan peraturan KPU.
Terhadap dalil Pemohon mengenai
Termohon tidak mengumumkan dan tidak
menempel formulir C1 di PPS/kelurahan
masing-masing, Pemohon mengajukan
bukti P-64 dan bukti P-68. Menurut
Mahkamah, bukti P-64 berupa Model
C1-KWK.KPU dan bukti P-68 berupa
kliping koran mengenai penggunaan
fasilitas negara oleh salah satu kandidat
tidak ada kaitannya dengan dalil
Pemohon tersebut.
Bahwa
berdasarkan
penilaian
dan fakta hukum tersebut, Mahkamah
berpendapat dalil-dalil Pemohon mengenai
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
oleh Termohon sebagaimana diuraikan
di atas tidak terbukti dan tidak beralasan
menurut hukum.
Selanjutnya,
terhadap
dalil
Pemohon mengenai Pihak Terkait
memanfaatkan bantuan lansia dan bedah
rumah sebagai sarana kampanye Pihak
Terkait, Pemohon mengajukan Bukti
P-70 berupa Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan
sosial. Setelah mencermati bukti
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah,
Permendagri tersebut mengatur mengenai

norma umum yang tidak ada kaitannya
dengan dalil permohonan.
Di samping itu menurut Mahkamah
dalil permohonan Pemohon tersebut
telah terbantahkan oleh keterangan saksi
Pihak Terkait bernama Syaferi Syarif
yang menerangkan bahwa bantuan lansia,
Jamkeskot, pemberian penghargaan kepada
siswa siswi berprestasi, dan pembagian
baju batik
merupakan program dari
Pemerintah Kota Bengkulu yang dananya
diambil dari APBD Kota Bengkulu yang
dituangkan dalam Perda No. 01/2012 dan
Peraturan Walikota Bengkulu No. 07/ 2012.
Kemudian terhadap dalil Pemohon
mengenai Pihak Terkait membagikan
Surat Keputusan Honorer menjelang
Pemilukada
Kota
Bengkulu
dan
memberikan penghargaan kepada siswasiswi berprestasi, menurut Mahkamah,
dalil-dalil Pemohon tersebut tidak
didukung dengan bukti-bukti yang cukup,
sehingga harus dikesampingkan.
Berdasarkan penilaian dan fakta
hukum tersebut, Mahkamah berpendapat
dalil-dalil
Pemohon
mengenai
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
oleh Pihak Terkait sebagaimana diuraikan
di atas tidak terbukti dan tidak beralasan
menurut hukum. (Nano Tresna Arfana)

PHPU Kota Singkawang

Pelanggaran Tidak Signifikan,
Permohonan Pemohon Ditolak

Humas MK/Andhini SF

Kuasa hukum Pemohon Artelia Dahlan, didampingi Pemohon Prinsipal, mendengarkan penjelasan dari Majelis
Hakim Kontitusi saat sidang perdana PHPU Kota Singkawang, Senin (8/10) di Ruang Sidang Panel.

T

idak ditemukannya bukti yang
menguatkan dalil mengenai
adanya pelanggaran bersifat
sistematis,
terstruktur,
dan
masif, Mahkamah Konstitusi menolak
untuk seluruhnya permohonan sengketa
hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang,
Provinsi Kalimantan Barat. Putusan
dengan Nomor 69/PHPU.D-X/2012 ini
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD dengan didampingi oleh delapan
hakim konstitusi lainnya.
“Mengadili, menyatakan dalam
eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan
eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok
permohonan,
menolak
permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Mahfud
membacakan putusan permohonan yang
diajukan oleh pasangan nomor urut 3,
Hasan Karman dan Ahyadi tersebut.
Dalam pendapat Mahkamah yang
dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Akil

Mochtar, dijelaskan bahwa Mahkamah
tidak menemukan bukti yang meyakinkan
bahwa telah terjadi pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif
dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota
Singkawang. Jika pun terdapat pelanggaran,
maka hal itu hanyalah bersifat sporadis,
tidak terstruktur dan tidak masif, serta
tidak signifikan memengaruhi peringkat
perolehan suara pasangan calon, sehingga
suara Pemohon melampaui perolehan
suara Pihak Terkait.
“Terhadap dalil Pemohon selain
dan selebihnya dari dalil-dalil yang telah
dipertimbangkan, menurut Mahkamah,
dalil-dalil tersebut tidak dibuktikan dengan
alat bukti yang sah dan menyakinkan
secara hukum,” urai Akil.
Selain
itu,
dalam
pokok
permohonannya, Pemohon mendalilkan
bahwa Termohon telah melakukan
pelanggaran sebelum pemungutan suara
dengan cara melakukan pemutakhiran
data secara sepihak dan memanipulasi

daftar pemilih, Termohon telah melakukan
pelanggaran sebelum pemungutan suara
dengan cara sengaja mempercepat tahapan
pleno rekapitulasi hasil penghitungan
suara dengan membuat jadwal yang ketat,
Termohon telah melakukan pelanggaran
sebelum pemungutan suara dengan cara
menghilangkan hak pilih warga, khususnya
warga keturunan etnis Tionghoa yang
akan memilih Pemohon, Pihak Terkait
telah melakukan pelanggaran sebelum
pemungutan suara dengan cara melakukan
intimidasi dan melibatkan pegawai negeri
sipil.
Tetapi,
lanjut
Akil,
dalam
persidangan, Pemohon tidak dapat
membuktikan dalil-dalilnya. “Oleh karena
itu, dalil Pemohon yang lainnya tersebut
harus dinyatakan tidak terbukti menurut
hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan
tersebut di atas, menurut Mahkamah
permohonan Pemohon tidak terbukti dan
tidak beralasan hukum,” jelas Akil. (Lulu
Anjarsari)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Brebes

Pemohon: Terjadi Berbagai Pelanggaran Serius
Pemohon didampingi kuasa hukumnya, hadir
dalam sidang pendahuluan perkara sengketa
Pemilukada Kab. Brebes, Senin (29/10) di Ruang
Sidang Pleno.

Humas MK/Ganie

P

emeriksaan pendahuluan PHPU
Kabupaten Brebes - Perkara No.
77/PHPU. D-X/2012 – digelar
pada Senin (29/10) siang di
Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemohon adalah Agung Widyantoro dan
Athoillah selaku pasangan calon nomor
urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten
Brebes 2012. Pemohon menyampaikan
permohonan keberatan dan pembatalan
penetapan hasil Pemilukada Kabupaten
Brebes 2012 terhadap Pihak Termohon
(KPU Kabupaten Brebes).
Dalam
pokok
permohonan,
Pemohon menyampaikan bahwa berita
acara dan keputusan Termohon mengenai
rekapitulasi penghitungan perolehan suara
dalam Pemilukada Kabupaten Brebes
2012, dihasilkan dari rangkaian proses
yang telah merusak sendi-sendi asas
Pemilukada yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.
“Telah terjadi berbagai pelanggaran
serius yang bersifat sistematis, terstruktur
dan masif sehingga secara langsung
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memengaruhi hasil penghitungan suara
yang telah ditetapkan Termohon,” kata
Pemohon.
Padahal, lanjut Pemohon, Pemilu
kada seharusnya merupakan perwujudan
kedaulatan rakyat untuk memilih kepala
daerah dan wakil kepala daerah sebagai
pemimpin rakyat di daerah tersebut,
melalui proses pemungutan suara yang
berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia serta jujur dan adil.
Hal tersebut seperti termuat
dalam UUD 1945 dalam Pasal 18 Ayat
(4), “Gubernur, Bupati dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten dan kota
dipilih secara demokratis.” Selain itu,
Pasal 22D Ayat (1) menyatakan, “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
Pemohon melanjutkan, berbagai
kecurangan yang terjadi selama Pemilu
kada Kabupaten Brebes 2012, bahwa
wakil bupati incumbent (pasangan calon

No. Urut 2) sebelum penetapan pasangan
calon bupati dan wakil bupati, telah
secara sistematis membagi-bagikan mie
instan kepada masyarakat seluruh desa di
Kabupaten Brebes, menempelkan stiker
dan memasang baliho.
Selain itu, ungkap Pemohon,
Termohon dengan sengaja meloloskan
bakal pasangan calon Bupati Hj. Idza
Priyanti, A.Md. dan Narjo sebagai
pasangan calon yang sebenarnya tidak
memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan
menyeluruh.
“Di samping itu, adanya penggunaan
ijazah yang diduga palsu atau diragukan
keabsahannya, dilakukan oleh salah
seorang pasangan nomor urut 2 yang
digunakan sebagai persyaratan menjadi
calon wakil bupati. Kedua menggunakan
ijazah SLTA PGRI, namun kelihatan
sangat berbeda sehingga terindikasi
palsu,” tambah Pemohon.
Lainnya, kata Pemohon, pasangan
nomor urut 2 pada masa kampanye
melakukan pembagian beras sejumlah
4,8 ton di beberapa desa. Juga diketahui
Pemohon, pasangan tersebut bersamasama tim suksesnya melakukan praktik
politik uang pada masa tenang dan masa
pemungutan suara. Sidang berikutnya
dilanjutkan pada Selasa, 30 Oktober
2012 pada pukul 14.00 WIB dengan
mengagendakan mendengar jawaban
Termohon dan Pihak Terkait serta
pembuktian. (Nano Tresna Arfana)

PHPU Kab. Takalar

Saritta dan Aman Tuding KPU dan
Pasangan Terpilih Curang
Saksi Pemohon memberikan keterangan
terkait dengan fakta dan kejadian yang ia
alami dalam proses Pemilukada Kab. Takalar,
Selasa (23/10), di Ruang Sidang Panel.

Humas MK/Ganie

P

elaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah Kabupaten
Takalar digugat ke Mahkamah
Konstitusi oleh dua pasangan
calon kepala daerah, yakni Pasangan Calon
No. Urut 4 Syamsarin Kitta dan Hamzah
Barlian (Saritta) serta Pasangan Calon No.
Urut 6 Andi Makmur A. Sadda dan Nashar
A. Baso (Aman). Sidang pemeriksaan
pertama Perkara No. 75/PHPU.D-X/2012
ini digelar pada Senin (22/10) siang, di
Ruang Sidang Panel MK.
Menurut mereka, telah terjadi
kecurangan dan pelanggaran yang
dilakukan secara terstruktur, sistematis,
dan masif oleh Komisi Pemilihan
Umum Kab. Takalar (Termohon) dan
Pasangan Calon No. Urut 2 Burhanuddin
Baharuddin dan M. Natsir Ibrahim atau
biasa disebut Bur-Nojeng (Pihak Terkait).
“Perolehan suara pasangan calon nomor
urut dua berasal dari proses Pemilukada
yang curang. Menyimpang dari ketentuan

perundang-undangan,”
tegas
Kuasa
Hukum Pemohon.
Kecurangan tersebut, kata Kuasa
Hukum Pemohon, dilakukan oleh
Termohon dan Pihak Terkait beserta tim
pemenangannya dalam berbagai bentuk,
antara lain: menambah suara Pihak Terkait,
mengurangi perolehan suara Pemohon,
dan pelibatan struktur pemerintahan.
“Sebelum pengangkatan panitia
pemungutan suara, ada komitmen antara
Bupati Takalar terhadap para bakal
calon anggota penyelenggara ini untuk
membantu pasangan calon nomor urut
dua,” ungkap Pemohon.
Menurut
Pemohon,
pelibatan
pejabat daerah, dimulai dari para pejabat
pemerintahan hingga tingkat terbawah.
“SKPD seluruh pegawai negeri sipil
yang bisa beliau kendalikan, kemudian
melibatkan seluruh camat, lurah, sampai
pada tingkat RT/RW,” papar Kuasa Hukum
Pemohon. “Kecurangan ini dilakukan
secara terencana oleh pejabat-pejabat

daerah mulai dari merekrut PPS, PPK, dan
penyelenggara.”
Bahkan, kata dia, kecurangan terjadi
hampir di seluruh wilayah Kab. Takalar.
“Terjadi di TPS (Tempat Pemungutan
Suara), kecamatan, dan desa,” katanya.
Tak hanya itu, menurut Pemohon,
pelanggaran juga terjadi pada tahap
pemutakhiran data pemilih. Sebab,
pemutakhiran tidak diselenggarakan
oleh Termohon langsung, melainkan
melalui
penunjukan
pihak
ketiga
(rekanan). Padahal, menurut Pemohon,
amanah undang-undang mengharuskan
dilaksanakan oleh Termohon.
Dalam petitum permohonannya,
Pemohon meminta kepada Mahkamah
untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait
dan melakukan pemungutan suara ulang.
Sidang selanjutnya, dilaksanakan pada
Selasa (23/10) pagi, di Ruang Sidang MK.
(Dodi)
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RUANG SIDANG

PHPU Kota Batu

Penetapan Eddy-Pujul sebagai
Pasangan Calon Dipermasalahkan
Kuasa Hukum Termohon Robikin Emhas
memberikan keterangan dalam sidang Sengketa
Pemilukada Kota Batu, Senin (22/10), di Ruang
Sidang Panel.

Humas MK/ganie

T

indakan Komisi Pemilihan
Umum Kota Batu, Jawa Timur
Tahun 2012 yang secara langsung
menetapkan Bakal Pasangan
Calon Eddy Rumpoko dan Pujul Santoso
(Pihak Terkait) menjadi Calon Kepala dan
Wakil Kepala Daerah Kota Batu, dinilai
oleh Para Pemohon adalah tindakan
yang ceroboh dan tidak profesional, serta
cenderung berpihak kepada pasangan
Eddy-Pujul.
Berangkat
dari
permasalahan
tersebut, semua pasangan calon yang
ditetapkan oleh KPU Kota Batu
dengan Nomor: 25/Kpts/KPU Kota014.329951/2012 mengajukan gugatan
Sengketa Pemilukada ke Mahkamah
Konstitusi, Senin (22/10) siang. Pemohon
Perkara Nomor 76/PHPU.D-X/2012,
adalah Abdul Majid dan Kustomo (No.
Urut 1), Mohamad Suhadi dan Suyitno
(No. Urut 2), Gunawan Wirutomo dan
Sundjojo (No. Urut 3), masing-masing
sebagai pasangan calon Pemilukada Kota
Batu 2012.
Para Pemohon di hadapan Majelis
Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh
Achmad Sodiki mengatakan bahwa

46

KONSTITUSI Oktober 2012

sebelum penetapan Eddy-Pujul sebagai
Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu
No. 4, sesuai dengan Nomor: 29/Kpts/
KPU Kota-014.329951/2012, KPU Kota
Batu dalam hal ini adalah Termohon telah
mengeluarkan surat keputusan yang tidak
mengikutsertakan pasangan No. Urut 4
dalam Pemilukada Kota Batu.
Alasannya, menurut Para Pemohon,
Pihak Terkait, terutama Eddy Rumpoko
tidak bisa melampirkan fotocopy ijazah
yang dilegalisasi oleh sekolah yang
bersangkutan sesuai dengan syarat untuk
ikut serta dalam Pemilukada Kota Batu.
Oleh sebab itu, KPU mengeluarkan
keputusan No. 25, terkait dengan
ketidaklolosan Pihak Terkait untuk maju
dalam pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Kota Batu 2012.
“Bakal pasangan calon Eddy-Pujul
tidak memenuhi syarat sebagaimana
terbukti dengan adanya keputusan Nomor:
270/74/BA/VIII/2012 tentang penetapan
hasil penelitian ulang syarat pencalonan
beserta lampirannya,” urai Fahmi H
Bachmid, kuasa hukum Para Pemohon.
Sayangnya, KPU Kota Batu
mengeluarkan keputusan kembali dengan

Nomor 29. Dalam hal ini, meloloskan atau
menjadikan Pihak terkait calon pasangan
No. Urut 4. Para Pemohon meyakini,
keputusan tersebut berdasarkan tekanan
dan adanya intimidasi dari pihak-pihak
yang ditengarai dari pendukung pasangan
Pihak Terkait. Hal demikian terbukti
dengan adanya pemecahan kaca, memakimaki para anggota KPU Kota Batu, dan
pembalikan meja saat KPU Kota menggelar
sidang pleno. “Intimidasi dan teror tersebut
baru berhenti setelah keluarnya keputusan
KPU Kota Batu Nomor 29,” urai Fahmi H
Bachmid.
Melihat fakta-fakta terjadi, dikatakan
oleh Para Pemohon lagi, Termohon telah
terbukti melaksanakan proses dan tahapan
Pemilukada tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
“Oleh
karena
itu,
tahapan
(Pemilukada Kota Batu 2012) bertentangan
dengan hukum, bahkan telah terjadi
akrobat hukum,” terangnya. “Maka hasil
(Pemilukada Kota Batu) yang diperoleh
dari adanya perbuatan melawan hukum
atau adanya perbuatan yang cacat hukum
hasilnya juga cacat hukum atau tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat,”
ujar kuasanya.
Sehingga, Para Pemohon me
mohonkan kepada Mahkamah untuk
membatalkan keputusan KPU No. 31/
Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara, dan meminta KPU Kota
Batu untuk melaksanakan pemungutan
suara ulang Pemilukada Kota Batu 2012.
(Shohibul Umam)

CATATAN PERKARA

Pesangon PHK Daluwarsa, Mantan Satpam Ujikan
UU Ketenagakerjaan
Oleh: Nur Rosihin Ana

T

ujuh
tahun
Marten
Boiliu
menjalani profesi sebagai petugas
Satuan Pengaman (Satpam) pada
perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) melalui perusahaan penyedia
jasa pengamanan. Marten mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika
perusahaan jasa pengamanan tempat dia
bernaung, tidak lagi menjalin hubungan
kerja dengan BUMN tempat di mana
dia ditugaskan. Marten kehilangan hak
atas uang pesangon, uang penghargaan,
dan uang penggantian hak karena tidak
mengajukan tuntutan atas hak-hak
tersebut dalam kurun waktu dua tahun.
Artinya, setelah melampaui masa dua
tahun, tuntutan pembayaran upah pekerja
dan segala pembayaran yang timbul dari
hubungan kerja mengalami daluwarsa.
Begitulah ketentuan Pasal dalam UU
Ketenagakerjaan.
Marten
Boiliu
merasa
hak
konstitusionalnya
dirugikan
atas
berlakunya ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).
Selanjutnya, Marten mengadu ke
Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji
ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan
tersebut. Permohonan Marten diregistrasi
oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor
100/PUU-X/2012 pada 3 Oktober 2012.
Pasal 96 UU Ketenagakerjaan
menyatakan, “Tuntutan pembayaran upah
pekerja/buruh dan segala pembayaran
yang timbul dari hubungan kerja menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya
hak.” Menurut Marten, ketentuan tersebut
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2)
UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja.”
Marten dalam permohonan berkisah
ihwal profesi yang digelutinya, yaitu
sebagai petugas Satpam di PT Sandy
Putra Makmur (PT SPM) yang bergerak
di bidang penyedia jasa pengamanan.

Tujuh tahun lebih ia mengabdi di PT SPM,
yaitu sejak 15 Mei 2002. Pada 1 Juli
2009, Marten bersama 65 Satpam lainnya
di-PHK oleh PT SPM berdasarkan Surat
Keterangan PHK Nomor: 760/SEKR/01/
SPM-02/VII/2009. Marten mengaku tidak
menerima pembayaran apapun terkait
berakhirnya hubungan kerja tersebut.
Pasca keluarnya SK PHK, Marten dan
65 temannya tidak memiliki kemampuan
untuk menuntut pertanggungjawaban PT
SPM mengenai hak-hak normatif atas
PHK sebagaimana ketentuan Pasal 156
jo Pasal 163 UU Ketenagakerjaan. Hal
ini disebabkan perasaan takut dan cemas
akan resiko tidak dipekerjakan lagi saat
PT SPM kembali memenangkan tender
jasa pengamanan. Dua tahun pasca PHK
berlalu, PT SPM tidak lagi menjalin
hubungan kerja dengan perusahaan di
mana Marten dan kawan-kawannya
ditugaskan (PT Telkom).
Syahdan, tiga tahun pasca PHK
berlalu, pada Juni 2012 Marten bersama
65 temannya melakukan perundingan
bipartit dengan PT SPM. Perundingan
bipartit gagal, sehingga perselisihan
didaftarkan ke Kantor Suku Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan
untuk dimediasi. Namun, pihak PT SPM
tidak pernah menghadiri mediasi. Marten
dkk berencana mengajukan gugatan ke
Pengadilan Hubungan Industrial.

Gugatan Daluwarsa
Mengenai gugatan kadaluwarsa,
Mahkamah Agung RI pernah mengeluarkan
putusan Nomor 183 K/Pdt.Sus/2012
mengenai perselisihan hubungan industrial.
MA dalam amar putusan menyatakan
menolak permohonan Kasasi Zaenal
karena tuntutan pembayaran upah yang
diajukan Zaenal telah melampaui waktu
dua tahun sebagaimana ketentuan Pasal 96
UU Ketenagakerjaan. Putusan MA yang
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)
juga merugikan Marten dkk yang hendak
mengajukan gugatan terhadap kasus yang
sama kadaluwarsanya.
Marten mendalilkan Pasal 96
UU Ketenagakerjaan cenderung lebih
menguntungkan kepentingan pengusaha.
Marten dkk merasa diperlakukan tidak
adil karena hak untuk mendapatkan uang
pesangon, uang penghargaan, dan uang
penggantian hak menjadi melayang hilang
ditelan masa daluwarsa.
Oleh karena itu, Marten dalam
petitum meminta Mahkamah agar
menerima dan mengabulkan permohonan
pengujian Pasal 96 UU Ketenagakerjaan.
Meminta Mahkamah menyatakan Pasal 96
UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
dengan segala akibat hukumnya.

Humas MK/GANIE
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CATATAN PERKARA

Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang
Sepanjang Oktober 2012
No
1
2

50/PUU-IX/2011
44/PUU-IX/2011

Pokok Perkara
Pengujian UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah [Pasal
36 ayat (1) dan ayat (2)]
Pengujian UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah [Pasal
160 ayat (2) huruf c], UU No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah
[Pasal 11 ayat (2) huruf c] dan UU No.
36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan [Pasal 31 C
ayat (1)]
Pengujian UU No. 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman [Pasal 22 ayat (3)]

3

14/PUU-X/2012

4

12/PUU-X/2012

5

78/PUU-IX/2011

6

7/PUU-X/2012

7

82/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial [Pasal 15 ayat (1)]

8

101/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden [Pasal 9]

9

71/PUU-X/2012

10

16/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana [Pasal
244]
Pengujian UU No. 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI [Pasal 30 ayat
(1) huruf d dan Penjelasan Umum],
UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[Pasal 39 dan Penjelasan Umum] serta
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi [Pasal 44 ayat
(4), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4) dan Penjelasan
Umum]
Pengujian UU No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi [Pasal 6 huruf a dan
Penjelasan Pasal 6 huruf a]

11
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Nomor
Registrasi

31/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman [Pasal 22 ayat (3)]
Pengujian UU No. 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran [Pasal 18 ayat (1)
dan Pasal 34 ayat (4)]
Pengujian UU No. 17 Tahun 2011
tentang Intelijen Negara [Pasal 1 ayat
(4), ayat (6), ayat (8), Pasal 4, Pasal 6
ayat (3), Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf
d, huruf e, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25
ayat (2), ayat (4), Pasal 26, Pasal 29
huruf d, Penjelasan Pasal 29 huruf d,
Pasal 31, Penjelasan Pasal 32 ayat (1),
Pasal 34, Penjelasan Pasal 34 ayat (1),
Pasal 36, Pasal 44 dan Pasal 45]
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Pemohon
1. Windu Wijaya;

Tanggal Putusan

Putusan

2 Oktober 2012

Tidak Dapat
Diterima

2 Oktober 2012

Ditolak

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi
Pengembang Perumahan dan
Permukiman Seluruh Indonesia
(DPP-APERSI)
1. Adittya Rahman GS;
2. Jefri Rusadi;
3. Erlan Basuki
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Jakarta, dkk.

3 Oktober 2012

Dikabulkan

3 Oktober 2012

Tidak Dapat
Diterima

3 Oktober 2012

Ditolak

1. Perkumpulan Inisiatif
Masyarakat Partisipatif
untuk Transisi Berkeadilan
(IMPARSIAL);
2. Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM);
3. Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI);
4. Perkumpulan Masyarakat
Setara;
5. Aliansi Jurnaslis Independen;
6. Mugiyanto., dkk.
1. M. Komarudin;
2. Muhammad Hafidz;
3. Yulianti.
1. Habiburokhman;
2. Adhe Dwi Kurnia;
3. Munathsir Mustaman;
4. M. Said Bakhri.
H. Idrus

10 Oktober 2012

Ditolak

15 Oktober 2012

Dikabulkan

15 Oktober 2012

Ditarik
Kembali

23 Oktober 2012

Tidak Dapat
Diterima

1. Iwan Budi Santoso;

23 Oktober 2012

Ditolak

23 Oktober 2012

Ditolak

2. Anwar Sadat.
1. Zulkifli Muhadli;
2. Abdul Muis;
3. Willy M. Yoseph;
4. Hein Nomotomo;
5. Anwar Hafid.

2. Muhamad Zainal Arifin;
3. Ardion Sitompul.

Eddie Widiono Sowondho

CATATAN PERKARA

Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang Oktober 2012
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Putusan

1

64/PHPU.D-X/2012

Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan
KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 12/
Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 Tanggal 2 April
2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun
2012

2

63/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran ke II
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012

Agus Salim dan H.
Abdussamad, SE

11 Oktober 2012

Ditolak

3

61/PHPU.D-X/2012

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

Supiyardi dan Encep
Saepulloh [No.Urut 2]

11 Oktober 2012

Ditolak

15 Oktober 2012

Ditarik
Kembali

Efendy Nurman,S.H. dan
Mohammad Jamil,S.H.

10 Oktober 2012

Tidak Dapat
Diterima

1. Abdul Majid dan
Kustomo [No. Urut 1];
4

66/PHPU.D-X/2012

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

2. Mohamad Suhadi dan
Suyitno [No. Urut 2];
3. H. Gunawan Wirutomo
dan Sundjojo [No. Urut
3]

5

65/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Cilacap
Tahun 2012

Hj. Novita Wijayanti dan H.
Mochammad Muslich [No.
Urut 1]

15 Oktober 2012

Ditolak

6

68/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2012

H. Morkes Effendy dan H.
Burhanuddin A. Rasyid [No. 18 Oktober 2012
Urut 3]

Ditolak

7

67/PHPU.D-X/2012

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

Drs. Edi Langkara, M.H dan
Ir. Yuslan Idris (Pasangan
18 Oktober 2012
Nomor Urut 1)

Ditolak

8

70/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2012

H. Armin Ali Anyang dan H.
18 Oktober 2012
Fathan A. Rasyid

Ditolak

9

69/PHPU.D-X/2012

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

Hasan Karman dan Ahyadi

18 Oktober 2012

Ditolak

10

71/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Hj. Leni Haryatai John
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Latief dan H. Sudoto [No.
Tahun 2012
Urut 8]

23 Oktober 2012

Ditolak

11

74/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.
Tanggamus Tahun 2012

Fauzan Syaie dan H. Diza
Noviandi [No. Urut 5]

31 Oktober 2012

Ditolak

12

73/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Tulang
Bawang Tahun 2012

H. Ismet Roni dan Solihah
[No. Urut 1]

31 Oktober 2012

Ditolak

13

72/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Tulang
Bawang Tahun 2012

Frans Agung dan Darwis
Fauzi

31 Oktober 2012

Tidak Dapat
Diterima

Oktober 2012 KONSTITUSI

49

JEJAK KONSTITUSI

Mas Sutardjo Kertohadikusumo
Penggagas Petisi Otonomi

B

atas-batas wilayah negara yang
dicita-citakan sebagai Negara
Kesatuan Republik Indonesia,
menjadi perdebatan panjang
dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usahausaha Kemerdekaan Indonesia. Salah
seorang di antara anggota Badan Penyelidik,
Mas Sutardjo Kertohadikusumo, malah
mengusulkan agar Malaya diikutsertakan
dalam wilayah republik. Selain itu, ia juga
menegaskan pentingnya Papua menjadi
bagian dari republik. Bahkan, pada masa
itu ia sudah meramalkan, seandainya
Papua terlepas dari republik, maka ia akan
menjadi wilayah pertikaian dan sumber
perselisihan.
Pesan dari Malaya
Di hadapan anggota Badan
Penyelidik pada Rapat Besar tanggal 14
Juli 1945 itu, Soetardjo menyampaikan
pidatonya. Berikut adalah petikan pidato
Soetardjo yang dikutip dari buku buku
“Risalah Sidang Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia” yang diterbitkan Sekretariat
Negara Republik Indonesia (1995):
Paduka Tuan Ketua, saya tidak
hendak nembentangkan pendirian saya
tentang batas Indonesia yang akan
merdeka. Maksud saya meminta bicara
hanya hendak menambah keterangan
tentang apa yang tadi diuraikan oleh Ir.
Soekarno, yang menguatkan pendirian
tuan Mr. Muhd. Yamin. Keterangan saya
adalah begini:
Waktu saya bersama 19 orang
saudara-saudara dari Jawa pergi ke
Nippon dan singgah di Syonanto, di situ
berkali-kali, berulang-ulang kita diminta
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Mas Sutardjo Kertohadikusumo

mengadakan pertemuan dengan wakilwakil dari rakyat di Malaya, tidak saja
putera-putera Indonesia yang bertempat
tinggal di situ tetapi juga wakil-wakil dari
penduduk Malaya asli. Tidak usah saya
ceritakan dengan panjang lebar apa yang
dibicarakan di situ, hanya saya hendak
menyampaikan keterangan tentang pesan
yang berat sekali dari wakil-wakil rakyat
di Malaya, yang bunyinya begini:
Kalau saudara-saudara mendapat
kurnia Tuhan nanti bahwa Indonesia
dimerdekakan, mendapat kemerdekaannya,
janganlah hendak memperoleh keenakan
sendiri, tetapi ingatlah kepada kita, sebab

kita pun bagian dari bangsa Indonesia.
Hendaknya saudara-saudara jangan
lupakan hal itu. Jadi keraslah pesan
mereka, supaya kalau Indonesia Merdeka,
supaya kalau Indonesia merdeka, Malaya
dimasukkan dalam daerah Indonesia itu.
Malah waktu itu orang-orang
meminta disampaikan kepada Ir. Soekarno
supaya dari Jawa dikirimkan pemimpinpemimpin yang cakap buat memimpin
rakyat di Malaya untuk mencapai
persatuan dengan bagian daerah
Indonesia yang lain. Ini yang hendak saya
kemukakan.
Dan kedua, tentang Papua, tuan
Ketua. Saya hendak mengeluarkan
pendapat saya bahwa pada hari yang lain
kita boleh membicarakan soal Papua,
tetapi untuk sekarang, untuk sementara
waktu, hendaknya kita tunda saja soal
Papua. Tuan Ketua, satu kali terlepas dari
tangan kita, nanti Papua ini menjadi benda
pertikaian, menjadi benda peselisihan
antara saudara-saudara. Saya harap
mudah-mudahan rapat ini menyelesaikan
hal itu. Sudah tentu keputusan bukan pada
pihak kita, tetapi di kalangan kita sendiri
hendaknya kita selesaikan soal itu. Papua
hendaknya dimasukkan dalam daerah
Indonesia. Sekian saja.
Petisi Soetardjo
Pasca
kemerdekaan,
Sutardjo
diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat
pertama. Ketika itu berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1945, Jawa Barat
menjadi daerah otonom provinsi. Ia juga
pernah menduduki posisi sebagai Ketua
Dewan Pertimbangan Agung. Sejatinya,
kelahiran Blora, Jawa Tengah, 22 Oktober

1892 itu sudah menjadi tokoh nasional
jauh sebelum kemerdekaan. Ia, antara lain,
tercatat sebagai anggota Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP).
Nama
Soetardjo
pernah
mengguncangkan pemerintah Kolonial
Belanda beberapa tahun menjelang
pecahnya Perang Dunia II. Sebagaimana
dikutip dari situs Wikipedia, pada 15 Juli
1936, Soetardjo mengirim petisi kepada
Ratu Wilhelmina berikut Staten Generaal
(parlemen) di negeri Belanda. Petisi yang
kemudan dikenal sebagai Petisi Soetardjo
itu diajukan menyusul kian meningkatnya
perasaan tidak puas di kalangan rakyat
pada pemerintahan akibat kebijaksanaan
politik Gubernur Jenderal de Jonge. Selain
Sutardjo, petisi itu juga ditandatangani
oleh sejumlah anggota Volksraad lain,
yakni I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi,
Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Tiong.
Petisi tersebut berisi permohonan
agar diadakan musyawarah antara wakilwakil Indonesia dan negeri Belanda
dengan kedudukan dan hak yang sama.
Musyawarah itu bertujuan untuk menyusun
rencana pemberian pemerintahan yang
berdiri sendiri (otonom) dalam batas
Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda
kepada Indonesia. Adapun pelaksanaan
pemberian otonomi tersebut akan
berangsur-angsur dijalankan dalam waktu
sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan
ditetapkan oleh sidang permusyawaratan.
Petisi
tersebut
dianggap
menyimpang dari cita-cita kalangan
pergerakan nasional. Sekalipun begitu,
pers Belanda, seperti Preanger Bode, Java
Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh
usul petisi sebagai suatu “permainan
yang berbahaya”, revolusioner, belum
waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan.
Sedangkan golongan reaksioner Belanda,
seperti Vaderlandsche Club berpendapat,
Indonesia belum matang untuk berdiri
sendiri.
Sekalipun demikian, ada pula orangorang Belanda dari kalangan pemerintah
yang menyetujui petisi, dengan mengirim
surat kepada Soetardjo. Sedangkan
pemerintah Hindia Belanda menyatakan
jika mereka memang mempunyai maksud
untuk selalu meningkatkan peranan rakyat
dalam mengendalikan pemerintahan,
sampai rakyat Indonesia sanggup untuk
mengurus segala sesuatunya.

Di dalam negeri sendiri Petisi
Soetardjo mendapat tanggapan beragam,
sehingga sebelum dibahas di sidang
Volksraad, gaungnya sudah menyebar luas.
Beberapa anggota Volksraad berpendapat
bahwa usul petisi kurang jelas, kurang
lengkap dan tidak mempunyai kekuatan.
Namun, pers Indonesia seperti surat
kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer,
Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah
Soeara Katholiek justru menyokong usul
petisi. Walaupun, harian Pemandangan
menganggap usul itu diajukan pada
waktu yang sangat terlambat, yaitu ketika
Gubernur Jenderal De Jonge akan lengser
digantikan oleh Gubernur Jenderal Tjarda.
Masalah petisi itu kemudian dibahas
dalam sidang khusus pada 17 September
1936. Selanjutnya, pada tanggal 29
September 1936, karena tidak tercapai
kata mufakat, Volksraad menggelar
pemungutan suara. Hasil voting itu
menyatakan bahwa petisi disetujui oleh
Volksraad dengan perbandingan suara
26 suara setuju lawan 20 suara menolak.
Petisi Volksraad itulah yang kemudian
dikirim kepada Ratu, Staten-Generaal, dan
Menteri Koloni di negeri Belanda pada 1
Oktober 1936.
Sembari menunggu keputusan
diterima atau tidak usul petisi tersebut,
untuk memperkuat dan memperjelas
maksud petisi, pada persidangan Volksraad
Juli 1937 Soetardjo kembali mengajukan
usul rencana Indonesia menuju “Indonesia
berdiri sendiri”.
Rencana tersebut dibagi dalam dua
tahap, masing-masing untuk lima tahun.

Atas usul tersebut wakil pemerintah
Hindia Belanda dalam sidang Volksraad
menjawab bahwa pemerintah juga
mempunyai perhatian ke arah perbaikan
pemerintahan Indonesia, tetapi karena usul
itu amat luas sekali maka penyelesaiannya
berada di tangan pemerintah di negeri
Belanda dan Staten General.
Pada persidangan Volksraad Juli
1938, Gubernur Jenderal Tjarda secara
samar-samar
telah
membayangkan
bahwa petisi akan ditolak. Laporan
Gubernur Jenderal kepada menteri jajahan
(berdasarkan laporan-laporan antara
lain dari Raad van Nederland-Indie,
Adviseur voor Inlahdse Zaken, Directeur
van Onderwijs en Eredienst), telah
menyarankan supaya petisi ditolak dengan
alasan isi kurang jelas.
Juga mengingat ketidakpastian akan
kejadian-kejadian di masa yang akan
datang ini, maka tidak dapatlah disetujui
keinginan untuk mengadakan konferensi
untuk menyusun rencana bagi masa
yang akan datang. Namun, akhirnya ia
menyarankan bahwa biar bagaimanapun
petisi harus ditolak sehingga perubahan
secara prinsip bagi kadudukan Indonesia
dan mengadakan konferensi itu tidak perlu
diadakan.
Akhirnya pada 14 November 1938,
melalui keputusan Kerajaan Belanda No.
40, Ratu Wilhelmina menolak petisi yang
diajukan atas nama Volksraad. Salah
satu alasan penolakan tersebut yaitu
karena bangsa Indonesia dianggap belum
matang untuk memikul tanggung jawab
memerintah diri sendiri. (Rita Triana)

disparbud.jabarprov.go.id
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Dubes India Kagumi Sistem Peradilan Indonesia

Dubes India Gurjit Singh menemui Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Rabu (3/10), di Ruang
Delegasi Gedung MK.

D

uta Besar India untuk
Indonesia
Gurjit
Singh
melakukan kunjungan untuk
berdiskusi dengan Ketua MK
Moh. Mahfud MD pada Rabu (3/10) di
Ruang Delegasi MK. Dalam kesempatan
itu, Mahfud didampingi oleh Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi dan
Sekretaris Jenderal Janedjri M. Gaffar.

Humas MK/GANIE

Gurjit mengungkapkan Indonesia
memiliki keunikan karena memiliki dua
lembaga kehakiman, yakni Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung
(MA). Sementara di India, hanya terdapat
satu lembaga. “Di India tidak memiliki MK,
India hanya ada MA, untuk menjalankan
fungsi seperti MKRI. Saya dengar MKRI
juga mempunyai kewenangan untuk

melakukan impeachment? Kalau di
India, impeachment dapat dilakukan oleh
parlemen,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud
menjelaskan India dapat melakukan
hal tersebut karena menganut sistem
parlementer,
sementara
Indonesia
menganut sistem presidensial. Untuk itu,
lanjut Mahfud, impeachment di Indonesia
harus dilakukan melalui lembaga peradilan
sebelum Presiden diputuskan bersalah.
“Indonesia menganut sistem presidensial,
maka untuk melakukan impeachment,
harus ada pemeriksaan melalui lembaga
kehakiman,” ujarnya.
Menurut
Mahfud,
Indonesia
dan India memiliki kesamaan dalam
menghadapi tantangan mempertahankan
demokrasi.
Mahfud
menjelaskan
tantangan dalam demokrasi akan selalu
ada. “Akan selalu ada tolak dan tarik antara
kepentigan umum dengan kepentingan
pribadi. Kemudian jumlah penduduk yang
besar serta tatanan primodial yang besar
dan sejarah membuat kita tumbuh dengan
baik. Diskusi untuk saling membagi
pengalaman dalam menghadapi tantangan
dalam mempertahankan demokrasi,”
jelasnya. (Lulu Anjasari)

MK Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-84

M
Humas MK/GANIE

Pegawai Mahkamah Konstitusi melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati
Hari Sumpah Pemuda pada Senin (29/10) di Halaman Gedung MK.
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ahkamah
Konstitusi
memperingati Hari Sumpah
Pemuda ke-84 tahun 2012
dengan menggelar upaya
secara khidmat, Senin (29/10) pagi, di
halaman depan gedung MK, Jakarta.
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
selaku pembina upacara membacakan
sambutan tertulis dari Menteri Negara
Pemuda dan Olahraga RI, dalam acara
peringatan tersebut.
Dalam
sambutannya,
Janedjri
menyatakan, semangat dan jiwa Sumpah
Pemuda harus menjadi inspirasi untuk
membangun kesadaran kolektif bangsa
guna meningkatkan kualitas dan daya saing
pemuda dengan tetap menjaga eksistensi
pemuda dalam percaturan global. Pemuda

dalam kehidupan global akan tetap eksis
apabila menunjukkan sebuah kapasitas
kemandirian dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya.
Upacara peringatan yang bertema
“Dengan
Sumpah
Pemuda,
Kita
Mantapkan Kemandirian, Kreativitas dan
Kebangsaan Menuju Komunitas ASEAN
2015” tersebut, dihadiri pula Panitera MK
Kasianur Sidauruk, serta seluruh pejabat
dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal MK.
Dikatakan Jenedjri lagi, tema
yang diangkat dalam peringatan Hari
Sumpah Pemuda ini membawa pesan
bahwa masyarakat semua, dan pemuda
khususnya,     perlu memantapkan tekad
untuk terus menerus mempertahankan
kemandirian dan
kreativitas sembari
membangun identitas kebangsaan yang
lebih kokoh dan bermartabat.
“Tekad tersebut telah dipraktikkan
dalam kehidupan sehari-hari sehingga

bangsa Indonesia dengan pasti telah
menapak jalan sejarahnya sesuai dengan
nilai-nilai Sumpah Pemuda, Pancasila,
dan Undang-Undang Dasar 1945,” urai
Janedjri.
Pada
tahun
2015,
Janedjri
menambahkan,
bangsa
Indonesia
memasuki era Komunitas ASEAN 2015,
yang meliputi komunitas keamanan,
ekonomi, dan sosial budaya. “Era
Komunitas ASEAN 2015 tersebut mau
tidak mau mengharuskan kita untuk
mampu bekerja sama secara terbuka dalam
mengelola arus barang, jasa maupun orang,
dan menuntut kesiapan kita untuk dapat
berkerja sama dengan berbagai komunitas
dari berbagai negara ASEAN,” terang
Sekjen MK tersebut.
Dalam hal tersebut, kata Janedjri,
tentu saja masyarakat Indonesia perlu
mengantisipasi tantangan kerja sama
komunitas tersebut secara lebih kreatif
dan bertanggungjawab. Ia mengakui,

bahwa kreativitas tidak muncul begitu
saja. Karena, kreativitas selayaknya
diperjuangkan dan didapatkan dalam
berbagai usaha yang jujur, berdisiplin
tinggi, dan kerja keras yang tak mengenal
lelah.
“Itulah sebabnya, dalam kesempatan
ini kami menghimbau dan mengajak
para pemuda untuk tidak mengenal
lelah mengakumulasi ilmu pengetahuan
sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya,
agar kreativitas yang akan kita kembangkan
kelak dapat dihargai dan berharga bagi
masyarakat dunia,” jelas Janedjri.
Dalam
kesempatan
terakhir,
Janedjri saat membacakan surat tertulis
mengucapkan selamat memperingati
Hari Sumpah Pemuda ke-84 tahun 2012.
“Kiranya spirit Sumpah Pemuda 1928
tetap mengilhami kita semua dalam tugastugas pengabdian kepada bangsa dan
negara,” pungkas Kandidat Doktor Undip
Semarang ini. (Shohibul Umam)

Ketua MK Hadiri Dialog Peran Ulama dalam
Menegakkan Konstitusi dan Gerakan Anti Korupsi
Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi narasumber
dalam acara “Dialog Peran Ulama dan Tokoh
Masyarakat se-Jawa Tengah dalam Menegakkan
Konstitusi dan Gerakan Anti Korupsi di Semarang,
pada Sabtu (6/10).

K

etua Mahkamah Konstitusi RI
Moh. Mahfud MD menghadiri
sebuah acara Dialog Peran
Ulama dan Tokoh Masyarakat
Se-Jawa Tengah dalam Menegakkan
Konstitusi dan Gerakan Anti Korupsi di
aula lantai III gedung PWNU Jateng, Jl Dr
Cipto 180 Semarang, Sabtu (6/10).

Humas MK

Mahfud dalam acara ini didaulat
sebagai narasumber bersama dengan Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham
Samad dan mantan Ketua Pengurus Besar
Nahdhatul Ulama Hazim Muzadi. Acara
ini dihadiri Ketua PWNU Jateng KH Moh
Adnan, Ketua DPW Muhammadiyah
Jateng KH Mustman Thalib, para ketua

PCNU se-Jateng, para tokoh masyarakat
dan para penggiat antikorupsi serta tokoh
lintas agama di Jawa Tengah.
Para narasumber acara ini berbicara
mengenai korupsi yang kondisinya sudah
sangat memprihatinkan dan sikap permisif
masyarakat. Terlontar berbagai harapan,
dibutuhkan komitmen dan peran para
ulama dan tokoh masyarakat turut andil
dalam upaya mendukung menegakkan
konstitusi dan gerakan anti korupsi.
Setiap upaya pemberantasan korupsi akan
mendapatkan tentangan dan perlawanan,
serta upaya pelemahan lembaga-lembaga
yang konsen dalam pemberantasan
korupsi, antara lain KPK. Para narasumber
juga menyikapi kondisi terkini perseteruan
KPK dengan Polri. (mh)
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Ketua MK: Hukum di Indonesia Tumpul
Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi keynote
speaker dalam acara dalam Konferensi dan Dialog
Nasional “Negara Hukum Indonesia ke Mana
Akan Melangkah?” pada Selasa (9/10) di Hotel
Bidakara,Jakarta.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD mengatakan,
banyak orang diIndonesia yang
galau dengan dunia hukum.
Karena ada beberapa gejala yang sangat
merisaukan, misalnya untuk batas-batas
tertentu, hukum sangat sulit ditegakkan.
“Hukum di Indonesia diselenggarakan
tanpa sukma yang harus melekat, tanpa
keadilan. Menurut saya, hukum di
Indonesia saat ini tumpul ke atas dan
tumpul ke bawah. Ke atas itu tidak
tajam, karena yang di atas menikmati
kenyamanan penegakan hukum bukan
berdasarkan keadilan. Tapi berdasarkan
kekuatan uang dan lobi. Ke bawah juga
tidak tajam karena menghukum orang
yang seharusnya tidak dihukum,” ungkap
Mahfud saat memberi ‘ceramah kunci’
dalam Konferensi dan Dialog Nasional
“Negara Hukum Indonesia ke Mana Akan
Melangkah?” pada Selasa (9/10) di Hotel
Bidakara, Jakarta.
Topik “Negara Hukum Indonesia
ke Mana Akan Melangkah?”, menurut
Mahfud menyangkut dua aspek besar.
Pertama, aspek paradigmatif, konseptual,
filosofi dan sistem dari negara hukum
Indonesia. Kedua, aspek implementatif.
Dua aspek inilah yang akan memudahkan
persoalan dalam menegakkan supremasi
hukum.
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Mahfud melanjutkan, sejak awal
bangsa kita sudah memilih Indonesia
sebagai negara hukum. Para pendiri negara
BPUPK sepakat membangun Indonesia
sebagai negara hukum, bukan sebagai
negara kekuasaan.
“Oleh sebab itu bangsa kita
menentukan adanya konstitusi, sehingga
negara kita disebut sebagai negara
demokrasi konstitusional atau negara
konstitusional yang demokratis. Dengan
pengertian, negara konstitusional artinya
negara hukum. Sedangkan konstitusi
adalah induk dari hukum,” urai Mahfud.

Keadilan Telah Hilang

Mahfud mengatakan, saat ini supra
hukum yang berupa keadilan itu telah lama
hilang, menjadi persoalan dalam penegakan
hukum. Hal ini yang menyebabkan bangsa
Indonesia pernah melakukan penegasanpenegasan yang lebih komplet, lebih rinci
tentang negara hukum, dengan melakukan
amendemen UUD 1945.
“Ketidakadilan itu masuk dari
UUD 1945 sebelum diamendemen,
ketidakadilan dan otoritarisme itu
masuk dari peluang-peluang UUD 1945,
konsep negara hukum kita tidak jelas
pada waktu. Hingga akhirnya bangsa
Indonesia
melakukan
amandemen
UUD 1945,” ucap Mahfud kepada para

peserta konferensi, antara lain para
tokoh hukum, akademisi hukum maupun
praktisi hukum.
Hasil sejak 1999 secara tegas bangsa
kita memandang substansi negara hukum
dalam dua hal, yang selalu menjadi isi
utama dari setiap konstitusi. Pertama,
negara hukum harus memberikan
perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Itulah sebabnya, amandemen pertama
UUD 1945 memasukkan seluruh instrumen
hak asasi manusia. Sehingga sekarang,
semua mengenai hak asasi manusia ada
dalam UUD 1945. “Karena kalau ingin
membangun negara hukum, hak asasi
harus tegas dilindungi oleh konstitusi,”
imbuh Mahfud.
Mahfud menambahkan, agar tidak
terjadi abuse of power atau kesewenangwenangan, maka dalam amandemen UUD
1945 diatur sistem pemerintahan negara
yang seimbang, tidak ada satu institusi
negara yang lebih kuat dari institusi lainnya.
Maka muncullah mekanisme checks and
balances.
“Sehingga sekarang Indonesia tidak
punya lembaga tertinggi negara, tapi
memiliki lembaga-lembaga negara yang
mewakili aspirasi rakyat menjadi pilarpilar kekuasaan seimbang. Ada MPR,
DPR, DPD, Presiden, MK, MA, BPK, KY,
yang memiliki fungsinya masing-masing
dan dalam posisi yang sekarang tidak ada
yang lebih tinggi. Maksudnya, agar tidak
terjadi kesewenang-wenangan dan untuk
melindungi hak asasi,” tandas Mahfud.
(Nano Tresna Arfana)

Wakil Ketua MK: Putusan MK Akomodasi Politik Hukum

Humas MK/Ardiansyah salim

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki menjadi nara sumber dalam acara Kongres Ilmu Hukum Indonesia
Jumat-Sabtu (19-20/10) Semarang.

W

akil Ketua Mahkamah
Konstitusi Achmad Sodiki
menghadiri acara Kongres
Ilmu Hukum Indonesia
yang
mengusung
tema
“Kongres
Ilmu Hukum Indonesia: Refleksi dan
Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia”
yang berlangsung selama dua hari, JumatSabtu (19-20/10) bertempat di Hotel
Santika Premiere, Semarang. Acara ini
bertujuan untuk membawa ilmu hukum
menuju perkembangan sains mutakhir
dewasa kini.
Sodiki
dalam
kesempatan
ini
menyampaikan
pokok-pokok
pemikirannya dalam makalah yang
berjudul
“Politik
Hukum
dalam
Konstruksi Ilmu Hukum”. Garis besar

pemikiran yang disampaikan Sodiki
pada acara ini mengenai pembahasan
berbagai pandangan politik ilmu hukum
dari berbagai sudut pandangan ahli
yang dimiliki bangsa Indonesia. Sodiki
mengemukakan pandangan dari Satjipto
Rahardjo, Bagir Manan, dan Abdul Hakim
Garuda Nusantara.
Dalam makalah yang disampaikan,
Sodiki juga mengemukakan politik
hukum yang ada dalam putusan
Mahkamah Konstitusi, seperti misalnya
diperbolehkannya seorang warga negara
yang namanya jika tidak tercantum
di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
masih dapat menggunakan hak pilihnya
dalam pemilihan umum. Hal ini, tegas
Sodiki, merupakan terobosan politis

dalam putusan MK. Sehingga dapat
dikatakan MK melakukan politik hukum
dalam putusannya. Selain itu, beberapa
putusan MK juga terkait politik hukum
adalah parliamentary threshold, batasan
untuk kepala daerah dapat menjabat pada
jabatan yang sama, dua kali masa jabatan
dan lain sebagainya.
Selain Wakil Ketua MK, Kongres
Ilmu Hukum juga dihadiri oleh pakarpakar ilmu hukum yang sudah memiliki
profesionalitas dan jam terbang mengajar
tinggi. Selain itu, rata-rata yang hadir pada
acara ini adalah guru besar, di antaranya
Soetandyo Wignjosoebroto, B. Arief
Sidharta, Barda Nawawi Arief,.Esmi
Warassih, Eman Suparman (Ketua Komisi
Yudisial). (Ardiansyah Salim)
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Akil Mochtar: Letakkan Demokrasi dalam Koridor Hukum

Humas MK/GANIE

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa President University yang berkunjung pada Kamis (11/10), di Ruang Konferensi Pers MK.

D

emokrasi yang diidealkan
haruslah diletakkan dalam
koridor hukum. Tanpa hukum,
demokrasi
justru
dapat
berkembang ke arah yang keliru. Karena,
hukum dapat ditafsirkan secara sepihak
oleh penguasa atas nama demokrasi.
Demikian hal itu diungkapkan oleh
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, saat
memberikan kuliah singkat di hadapan
sekitar 30 orang mahasiswa dari President
University yang berkunjung pada Kamis
(11/10), ke Gedung MK. “Karena itulah
berkembang konsepsi mengenai demokrasi
yang berdasarkan atas hukum (constitutional
democracy), yang lazim dipakai dalam
perbincangan mengenai konsep modern
tentang “constitutional state” yang dianggap
ideal masa sekarang,” tulis Akil dalam
makalahnya yang berjudul Mahkamah
Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia.
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Dari situlah, kata Akil, muncul
berbagai macam pemikiran terkait
demokrasi dan konstitusi. Ada dua hal
pokok yang menjadi syarat dan unsur
penting bagi negara demokrasi. Pertama,
konstitusi yang demokratis. Dan kedua,
penghargaan terhadap hak-hak asasi
manusia dan hak-hak warga negara.
“Konstitusi di satu pihak menetukan
pembatasan terhadap kekuasaan sebagai
satu fungsi konstitusionalisme, tetapi
di lain pihak, memberikan legitimasi
terhadap kekuasaan pemerintah. Juga
berfungsi sebagai instrumen untuk
mengalihkan kewenangan dari pemegang
kekuasaan asal kepada organ-organ
kekuasaan negara. Artinya, konstitusi
merupakan unsur pokok yang berperan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
kenegaraan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Akil juga menjelaskan
tentang latar belakang terbentuknya

MK. Menurutnya, ada empat hal yang
melatarbelakangi.
Pertama,
sebagai
implikasi dari paham konstitusionalisme.
Kedua,
mekanisme
checks
and
balances atas separation of power.
“Pelaksanaan prinsip checks and balances
diperlukan untuk menjaga agar tidak
terjadi overlapping antar kewenangan yang
ada. Dengan mendasarkan pada prinsip
negara hukum, maka sistem kontrol yang
relevan adalah sistem kontrol yudisial,”
ungkapnya.
Ketiga, penyelenggaraan negara
bersih. Terakhir, perlindungan terhadap
Hak Asasi Manusia (HAM). “Mahkamah
Konstitusi merupakan kekuasaan yang
dapat ditempatkan untuk melakukan
kontrol terhadap akuntabilitas pejabat
publik dalam melakukan tugas dan
fungsinya, agar tetap berpijak pada
moralitas dan kepentingan warga negara,”
tegas Akil. (Dodi)

Maria Farida: Pembuatan Perundang-Undangan
Harus Lebih Baik
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjadi
narasumber yang diadakan Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, (19/10) di Hotel
Aryaduta Karawaci, Tangerang.

H

akim
Konstitusi
Maria
Farida
Indrati
menjadi
narasumber acara “Kegiatan
Pengembangan
Kapasitas
Tenaga Pengajar Diklat Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan
Tahap II Tahun 2002” yang diadakan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, (19/10) di Hotel Aryaduta
Karawaci,
Tangerang.
Sebelumnya,
Hakim Konstitusi Harjono mengisi materi
di tempat sama.
Maria dalam acara ini membawakan
makalahnya berjudul ”Jenis dan Fungsi
Peraturan Perundang-undangan” yang
mengulas seluk-beluk peraturan perundangundangan, mulai dasar kewenangan, jenis
dan hierarki, perbandingan tata urutan,
materi muatan, dan fungsinya. Menurut
Maria, istilah peraturan perundangundangan
(legislation,
wetgeving,
gesetzgebung) adalah proses pembentukan
atau proses membentuk peraturan negara,
baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Segala peraturan negara, yang merupakan
hasil pembentukan peraturan, baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah,”
kata Maria dalam makalahnya.
Dasar kewenangan pembentukan
peraturan perundang-undangan adalah
atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi
dijelaskan oleh Maria, sebagai pemberian

Humas MK/Hendi

kewenangan membentuk perundangundangan yang diberikan undang-undang
dasar atau undang-undang kepada suatu
lembaga negara/pemerintah. Sedangkan
delegasi, kata Maria, adalah pelimpahan
kewenangan membentuk perundangundangan yang dilakukan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
kepada peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah, baik pelimpahan
dinyatakan dengan tegas maupun tidak.
Dijelaskan juga arti “pembentukan
peraturan perundang-undangan” dan
“peraturan perundang-undangan” yang
diatur dalam UU No.12 Tahun 2011.
Maria juga menegaskan bahwa Pancasila
merupakan sumber dari segala sumber
hukum, sedangkan UUD 1945 merupakan
hukum dasar dalam peraturan perundangundangan. Selain itu juga dikemukakan
bagaimana tradisi pembentukan peraturan
perundang-undangan yang memperoleh
tempat penting bagi negara-negara Eropa
Kontinental, sedangkan pada negara
common law, tidak begitu dianggap
penting, karena yang lebih dipentingkan
adalah pembentukan hukum melalui
putusan pengadilan.
Maria juga menyinggung mengenai
jenis dan hierarki peraturan perundangundangan. Menurut Maria, berdasar UU
No.12 Tahun 2011 jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan adalah

UUD 1945, Ketetapan MPR yang masih
berlaku,
undang-undang/peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
(Perpu), peraturan pemerintah, peraturan
presiden, peraturan daerah provinsi, dan
peraturan kabupaten/kota. ”Kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan
sesuai dengan hierarki tersebut,” kata
Maria sesuai makalahnya.
Mengenai materi atau isi undangundang, peraturan pemerintah pengganti
undang-undang
(Perppu),
peraturan
pemerintah, peraturan presiden, dan
peraturan daerah dijelaskan panjang lebar
apa yang semestinya diatur di dalamnya.
Misalkan saja materi muatan yang harus
diatur dalam undang-undang, kata Maria,
berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak
asasi manusia, hak dan kewajiban warga
negara, pelaksanaan dan penegakan
kedaulatan negara serta pembagian
kekuasaan negara, wilayah negara dan
pembagian daerah, kewarganegaraan dan
kependudukan, dan keuangan negara.
Selain itu, materi muatan undang-undang
adalah yang diperintahkan undangundang untuk diatur dalam undangundang. Dengan demikian, tidak semua
hal bisa diatur dalam undang-undang atau
yang seharusnya menjadi materi undangundang diatur dalam peraturan yang lebih
rendah. Dijelaskan juga bagaimana fungsi
peraturan perundang-undangan sesuai
hiararki yang ditentukan tersebut.
Di akhir acara, Maria mengingatkan
bahwa saat ini negara Indonesia harus lebih
baik lagi ke depannya untuk membuat
perundang-undangan, agar bangsa ini
menjadi lebih baik lagi dalam berbagai
hal, seperti dalam bidang pemerintahan,
peradilan dan juga hukum di Indonesia
bisa ditegakkan dengan benar. (Hendy
Prasetya/Miftakhul Huda)
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Harjono: Kemerdekaan Bangsa Indonesia Istimewa
Hakim Konstitusi Harjono
menyampaikan ceramah
di hadapan peserta diklat
fungsional Kementerian
Hukum dan HAM, Rabu
(17/10).

K

emerdekaan bangsa Indonesia
itu diberikan keistimewaan
oleh Tuhan Yang Maha Esa,
yaitu kemerdekaan yang kita
capai sendiri dengan proses yang kita
sebut sebagai ‘Proklamasi Kebangsaan’,”
kata Hakim Konstitusi Harjono kepada
para peserta acara “Pengembangan
Kapasitas Tenaga Pengajar Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang–Undangan,
Tahap
II”,
Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan, Kementerian Hukum dan
HAM RI, di Hotel Imperial Aryaduta,
Tangerang, Rabu, (17/10)
Keistimewaan bangsa ini berasal
dari rahmat dari Tuhan. Sebagai bangsa
yang sudah merdeka semestinya patut
untuk disyukuri, karena Tuhan melahirkan
bangsa Indonesia tidak dengan mainmain. “Karena di dalam bangsa Indonesia
diciptakan benih-benih yang sudah ditabur
sebelum kemerdekan, melalui berbagai
cobaan, seperti penjajahan yang pernah
dialami oleh bangsa ini. Oleh karena
itu, bangsa Indonesia harus mensyukuri
kemerdekaan tersebut, karena banyak
bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki
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pengalaman seperti bangsa Indonesia,”
jelas Harjono.
Dalam
acara
ini,
Harjono
menyampaikan bahwa Republik Indonesia
memiliki beberapa tonggak perjuangan
untuk menuju bangsa Indonesia yang
merdeka, yaitu hari kebangkitan nasional.
Dari hari kebangkitan nasional tersebut
melahirkan Sumpah Pemuda, yaitu satu
nusa, satu bangsa, dan menjunjung bahasa
persatuan yaitu bahasa Indonesia. Menurut
Harjono, “Bahasa adalah salah satu alat
pertama kali untuk kita berkomunikasi,
oleh karena itu Tuhan memberikan bahasa.
Karena dalam bahasa itu sendiri terdapat
unsur tingkat kesadaran dan sebuah tingkat
peradaban yang mungkin orang bisa
mengembangkan bahasa. Karena dengan
bahasa kita bisa merekam kejadian masa
lalu meskipun tidak mengalaminya,” terang
peraih penghargaan The Distinguished
Global Alumni Award dari SMU Dedman
School of Law, Dallas Texas, USA.
Disampaikan oleh mantan anggota
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
periode 1999-2004 ini bahwa pernyataan
kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak
akan terjadi kalau bukan dari diri sendiri

yang memerdekakan. Banyak bangsa,
sambung Harjono, tidak mendapat
kesempatan untuk memerdekakan dirinya
sendiri, karena mereka merdeka oleh
karena kekuasaan sekutu. Oleh karena
itu, sebagai bangsa yang merdeka karena
perjuangan patut berbangga terhadap
negara Indonesia ini.
Harjono menambahkan, setelah
terjadinya
kemerdekaan,
Indonesia
harus memposisikan negara ini sebagai
negara yang memiliki pemerintahan.
Karena alinea terakhir dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 cukup jelas
menyatakan, “Untuk membentuk suatu
pemerintahan negara indonesia" maka suatu
pemerintahan itu diperlukan dalam sebuah
negara. Dan, yang harus dilakukan oleh
sebuah sistem pemerintahan negara yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah bangsa Indonesia.
Pesan Harjono kepada peserta pendidikan
dan pelatihan ini, bangsa Indonesia ke
depannya harus memiliki kecerdasan,
sebab globalisasi itu tidak bisa kita hindari.
“Tidak hanya dalam bidang hukum saja,
tapi untuk semua bidang bangsa ini harus
cerdas,” katanya. (Hendy)

Maria Farida: Hukuman Mati Konstitusional
Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Indonesia
(UKI) Jakarta berkunjung ke MK, Kamis (18/10).

B

eragam pertanyaan terlontar
dari beberapa mahasiswa
Fakultas
Hukum
(FH)
Universitas Kristen Indonesia
(UKI) Jakarta, pada acara kunjungan
ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis
(18/10) siang. Misalnya, ada mahasiswa
yang menanyakan seputar eksekusi
hukuman mati, serta ada juga yang
menanyakan masalah Pemilukada. Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati yang
menerima kunjungan tersebut, menjawab
pertanyaan demi pertanyaan.
“Mengenai eksekusi hukuman mati,
apakah Indonesia setuju dengan hukuman
mati atau tidak? Terjadi pro-kontra soal
eksekusi hukuman mati di Indonesia.
Sebagian mengatakan, hak untuk hidup
dari napi adalah hal yang mutlak, sebagai
hak asasi manusia yang mendasar.
Tapi sebagian lagi mengatakan, kalau
kejahatan napi sudah tidak manusiawi
lagi, kenapa dia tidak dihukum mati lagi?”
kata Maria menjawab pertanyaan seorang
mahasiswa.
Perdebatan tersebut diakhiri dengan
putusan MK beberapa tahun lalu, yang
menyatakan bahwa hukuman mati tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Terkait
eksekusi hukuman mati, menurut Maria,
ada syarat-syarat tertentu untuk eksekusi
hukuman mati, ada prosedural dan
jalurnya, termasuk juga soal banding dan
kasasi dari terpidana mati, dan lain-lain.

Humas MK/Andhini SF

Pertanyaan lainnya dari mahasiwa
UKI adalah mengenai perolehan suara
Pemilukada. “Kalau dalam Pemilukada
ada salah satu pasangan calon yang meraih
suara 30 persen lebih, maka pasangan itu
boleh dilantik jadi kepala daerah. Berbeda
dengan di Jakarta, seorang calon kepala
daerah boleh dilantik kalau meraih suara
50 persen lebih,” jelas Maria.
Dalam kesempatan itu, Maria juga
menjelaskan sejarah lahirnya Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia pada
13 Agustus 2003, termasuk kekuasaan
MK untuk mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final.
Sedangkan wewenang
MK adalah menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar 1945,
memutuskan perselisihan hasil Pemilu,
memutuskan sengketa antara lembaga
negara, membubarkan partai politik.
“Selain itu MK wajib memberikan
putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan atau Wakil Presiden diduga
telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, dan sebagainya,” ungkap Maria.
Maria juga menyinggung soal
persyaratan menjadi hakim konstitusi,
seperti tercantum dalam Pasal 15 UU
No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(MK). Bahwa hakim konstitusi harus
memiliki integritas dan kepribadian

yang tidak tercela. Hakim konstitusi juga
harus bisa bersikap adil dalam membuat
putusan. Hal lainnya, Maria menerangkan
mengenai proses pengujian UU di MK,
termasuk proses berperkara di MK.
Lebih lanjut Maria menjabarkan
pengertian
sidang
pemeriksaan
pendahuluan MK, yang dilakukan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Panel
Hakim sekurang-kurangnya terdiri atas
tiga orang hakim konstitusi, dihadiri para
Pemohon disertai kuasa hukumnya atau
hanya kuasa hukumnya saja.
Pada pemeriksaan pendahuluan
diperiksa
kelengkapan
syarat-syarat
permohonan dan kejelasan materi
permohonan.
Dalam
pemeriksaan
pendahuluan, hakim wajib memberi
nasehat terkait kelengkapan syaratsyarat permohonan serta perbaikan
materi permohonan. Misalnya, melihat
dari cara penulisan pasal, pembentukan
perumusan pasal-pasalnya tidak jelas, dan
sebagainya.
Setelah
sidang
pemeriksaan
pendahuluan, lanjut Maria, dilanjutkan
sidang pembuktian para pihak. Di
antaranya,
menghadirkan
Pihak
Terkait maupun Pihak Termohon untuk
memberikan jawaban terhadap dalil-dalil
yang disampaikan Pemohon. Beberapa
hari kemudian, setelah melalui Rapat
Permusyawaratan Hakim (RPH), MK
melakukan sidang pembacaan putusan.
Hasil putusan MK memiliki beberapa
alternatif, di antaranya permohonan
dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat
diterima. (Nano Tresna Arfana)
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“Konstitusi adalah Kontrak Sosial dan Kesepakatan
Bersama Rakyat Indonesia”
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri
M. Gaffar menyampaikan keynote speech dalam
Pekan Konstitusi V, Senin (15/10) di Universitas
Andalas (Unand), Padang.

S

ekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi Janedjri M. Gaffar
menyampaikan
keynote
speech dalam Pekan Konstitusi
V, Senin (15/10) di Universitas Andalas
(Unand), Padang. Pekan Konstitusi
V kali ini mengangkat tema “Satu
Dasawarsa Reformasi Konstitusi.” Selain
sebagai keynote speaker dalam acara yang
digelar kerja sama MK dengan Universitas
Andalas ini, Janedjri juga didaulat
memberikan Penataran Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi.
Janedjri mengemukakan dalam
materinya bahwa negara dibentuk sebagai
aktualisasi manusia yang ingin hidup
tertib, aman, dan damai di bawah hukum
tertentu guna menghindari kehidupan yang
anarkis dan penuh ancaman. Untuk itulah,
negara dibentuk guna mencapai tujuan
hidup yang telah disepakati bersama.
Dalam perspektif teori kontrak
sosial, kata Janedjri, baik yang
dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John
Locke, maupun J.J Rousseau, negara
merupakan produk kontrak sosial, suatu
kesepakatan bersama untuk menjaga dan
menciptakan keselamatan bersama dalam
naungan kekuasaan negara. “Kesepakatan
bersama itulah yang kemudian dituangkan
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dalam kontrak sosial sebagai dokumen
pendirian negara, yang pada era
ketatanegaraan modern disebut sebagai
konstitusi. Selain merupakan hukum dasar
pertama pembentukan negara, di dalam
konstitusi itu pula, tatanan aturan dasar
penyelenggaraan negara dituangkan,”
ujarnya. “Kesepakatan dan tujuan negara
itu dituangkan dalam konstitusi yang
dibuat oleh rakyat dan disahkan oleh
lembaga negara yang berwenang.”
Sepuluh tahun yang lalu, jelas
Janedjri, konstitusi hasil reformasi
mulai dilaksanakan. Sekitar tahun 2009,
disepakati oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan membuat lima kesepakatan
dasar dalam melakukan perubahan atas
Undang-Undang Dasar 1945. Pertama,
tidak mengubah pembukaan undangundang dasar. Kedua, tidak mengubah
bentuk negara, yakni Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Ketiga,
mempertahankan sekaligus meneguhkan
sistem presidensial. Keempat, hal-hal
yang bersifat normatif di penjelasan,
dipindahkan ke pasal-pasal dalam batang
tubuh UUD. Dan kelima, perubahan UUD
dilaksanakan dengan addendum. Hasil
perubahan tersebut, ungkap Janedjri,
menghasilkan beberapa rumusan baru.

“Dari 71 butir ketentuan menjadi 199
butir ketentuan. 174 butir norma berubah
sama sekali sehingga hanya 71 yang masih
asli.”
Adapun
perubahan
konstitusi
pasca reformasi, salah satunya adalah
kedaulatan menjadi di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD, sehingga
tidak ada lagi lembaga tertinggi negara
tetapi yang ada adalah lembaga-lembaga
negara. “Lembaga-lembaga negara yang
diatur konstitusi saling melaksanakan
fungsi-fungsi utama negara yaitu cabang
kekuasaan negara yaitu fungsi eksekutif,
fungsi legislatif, fungsi yudikatif, dan
fungsi auditif,” papar Janedjri.
Di
samping
itu,
perubahan
konstitusi juga menghasilkan lembagalembaga baru dan mengubah relasi
hubungan antar lembaga negara. Lembaga
negara tersebut, antara lain, Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan
Perwakilan Daerah. Sedangkan Dewan
Perwakilan Rakyat, diberikan kewenangan
membentuk
undang-undang
dengan
persetujuan bersama Presiden. “Hubungan
antar lembaga saat ini adalah saling
mengawasi dan saling mengimbangi.
UUD RI menganut paham kedaulatan
rakyat dan paham kedaulatan hukum
sehingga menghasilkan sistem demokrasi
dari rakyat untuk rakyat. Kelemahan
dalam demokrasi disempurnakan dengan
kedaulatan hukum,” tutur Janedjri.
Dengan demikian demokrasi di Indonesia
dilaksanakan berdasarkan pada kedaulatan
rakyat yang dilandasi kedaulatan hukum.
Lebih lanjut Janedjri menjelaskan
empat kewenganan dan satu kewajiban
MK, yakni mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap
UUD, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya

diberikan
oleh
UUD,
memutus
pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan
umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Sedangkan satu kewajiban, memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden.
Acara ini pun dibuka oleh Rektor
Unand, Padang, Werry Darta Taifur.

Dalam sambutannya, ia menyatakan
bahwa pelaksanaan kerja sama antara
MK dengan Unand telah memasuki tahun
ke-5. Peserta dalam Pekan Konstitusi
kali ini berasal dari tiga provinsi, yakni
Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Tujuan
acara ini, sambung Werry, adalah dalam
rangka untuk meningkatkan keterampilan,
dan pengetahuan para peserta didik.
Lomba yang digelar, diantaranya: Debat

antar Sekolah Menengah Atas, lomba
cerdas cermat Sekolah Menengah Atas,
lomba pidato konstitusi, dan karya ilmiah
konstitusi.
Tampak hadir pada kesempatan
tersebut, Dekan Fakultas Hukum Unand
Yuliandri, Direktur Pusat Studi Konstitusi
(PUSAKO) FH Unand Saldi Isra, para staf
pengajar, serta seluruh peserta lomba dan
pendamping. (Heru/Fitri)

Pelajar SMK Raflesia Depok Belajar Konstitusi ke MK
Para pelajar SMK Raflesia Depok mengunjungi
Ruang Sidang Pleno MK, pada Jumat (19/10) pagi.

K

ekuasaan
kehakiman
merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menjalankan
peradilan, guna menegakkan
hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi
(MK) adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman, sebagai pengadilan tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final mengenai perkara-perkara
konstitusional.
“Menurut ilmu hukum tata negara,
MK merupakan lembaga pengawal
konstitusi atau the guardian of the
constitutions. Selain itu MK merupakan
penafsir konstitusi atau the interpreter of
the constitutions, serta MK merupakan
salah satu wujud usaha membangun
hubungan yang saling mengendalikan
antara cabang-cabang kekuasaan negara
atau checks and balances,” urai Panitera
Muda II Mahkamah Konstitusi (MK),
Muhidin saat menerima kunjungan para
pelajar SMK Raflesia Depok, Jumat
(19/10) pagi di Ruang Aula MK.
Sejak dibentuk pada 13 Agustus
2003, MK memiliki empat kewenangan
dan satu kewajiban. Kewenangan pertama
MK adalah menguji UU terhadap UUD
1945. Misalnya, MK menguji UU Sistem
Pendidikan yang di dalamnya terdapat
Rintisan Sekolah Berstandar Internasional
(RSBI).
“Karena ada sekelompok masyarakat
yang merasa dirugikan dengan keberadaan
rumusan RSBI,” ucap Muhidin kepada
250 pelajar.

Kewenangan kedua MK adalah
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara. Dijelaskan Muhidin, kalau
Presiden bersengketa dengan DPR, maka
yang mengadili adalah MK. Kalau DPR
bersengketa dengan DPD, yang menangani
adalah MK.
“Kewenangan ketiga MK adalah
memutus pembubaran partai politik. Kalau
dulu, bila parpol ingin dibubarkan, tinggal
Presiden saja yang menyatakan bubar.
Kalau sekarang tidak bisa lagi, yang harus
membubarkan parpol adalah MK,” ujar
Muhidin yang didampingi moderator
Ari Wibowo selaku Wakil Kepala SMK
Raflesia Depok.
Ditambahkan Muhidin, ada beberapa
alasan sebuah parpol dapat dibubarkan. Di
antaranya, bubar karena dari dalam parpol
itu sendiri, karena tidak mampu bertahan
di tengah masyarakat. Alasan lain, sebuah
parpol bubar karena bergabung dengan
parpol yang lain. Alasan berikutnya, kalau

nyata-nyata sebuah parpol, gagasan dan
visinya bertentangan dengan UUD 1945
dan Pancasila, maka pemerintah bisa
mengajukan pembubaran parpol tersebut
ke MK.
Wewenang MK lainnya, lanjut
Muhidin, memutus perselisihan hasil
Pemilihan Umum, yang mencakup
Pemilihan
Presiden/Wakil
Presiden,
Pemilihan Legislatif (DPR, DPRD, DPD),
serta Pemilihan Umum Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).
Selain memiliki empat kewenangan,
MK mempunyai satu kewajiban yaitu
memutus pendapat DPR atas dugaan
pelanggaran UU oleh Presiden.
“Bila DPR beranggapan bahwa
Presiden melanggar UU atau melakukan
perbuatan tercela, maka DPR bisa
mengajukan
pemberhentian
jabatan
Presiden kepada MK,” tandas Muhidin.
(Nano Tresna Arfana)
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Ketua MK: Kelola Perbedaan, Perlu Manajemen
Pemerintah yang Baik

Humas MK/Dedy

Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi narasumber Dialog Budaya di Radio Republik Indonesia Stasiun Lokal Ambon, (19/10).

K

etua MK Moh. Mahfud MD
menjadi narasumber dalam
sebuah acara Dialog Budaya
bertajuk “Menjalin Persatuan
Bangsa dalam Ragam Budaya”, yang
diselenggarakan atas kerjasama Asosiasi
Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
(APTISI) dengan Radio Republik
Indonesia Stasiun Lokal Ambon, (19/10).
Dalam kegiatan tersebut, Mahfud
yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan
Pembina APTISI, memaparkan bagaimana
mengelola persatuan di antara perbedaan
bangsa ini. “Indonesia ini begitu luas.
Tindakan yang dianggap intoleran terjadi
di beberapa daerah itu hanya berupa
letupan-letupan kecil yang sebenarnya
bisa diselesaikan dengan manajemen
pemerintahan yang baik,” jelasnya.
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Dalam sejarah di Indonesia,
lanjut Mahfud, konflik yang agak masif
memang pernah terjadi di Ambon dan
Poso. Itu pun bisa diselesaikan dengan
cara budaya bangsa sendiri dan perlu
diingat daerah tersebut hanya sebagian
kecil dari Indonesia. Muncul sejumlah
pertanyaan saat ini, “Kenapa negara kita
masih tetap bersatu?” Jawabannya, kata
Mahfud, karena bangsa kita membangun
kesepakatan bernegara itu berdasar
Pancasila yang memiliki prinsip Bhinneka
Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi
tetap satu. “Pancasila yang ber-Bhinneka
Tunggal Ika itu didasarkan kepada fitrah,
dan fitrahnya bangsa Indonesia itu berbedabeda dan selalu ingin bersatu, sejak dulu,”
tegas Mahfud.

Oleh karena itu, lanjut Mahfud,
setiap ada konflik yang terjadi, kita
harus selalu ingat bahwa kita ini adalah
satu. Perbedaan yang terjadi dalam halhal tertentu sifatnya alamiah, misalnya
karena warna kulit, suku, tempat tinggal
dan sebagainya. Tetapi kita mempunyai
jiwa yang sama untuk bersatu. “Yang
perlu diatur saat ini adalah manajemen
pemerintahan, untuk mengelola perbedaan
itu menjadi satu kesatuan,” tandas mantan
Menteri Pertahanan RI era Gus Dur ini
pada akhir paparannya.
Selain Ketua MK, hadir pula
sebagai narasumber lainnya dalam
kegiatan tersebut, yaitu Prof. Edy Suandi
Hamid (Ketua APTISI), serta Masduki
(Direktur Program dan Produksi LPP RRI
Ambon). (hd-ddy)

Mahfud MD: Politik Pembangunan Kesehatan Harus
Semakin Cerdas

Humas MK/GANIE

Ketua MK Mahfud MD menjadi narasumber dalam acara ulang tahun Yayasan Epilepsi Indonesia, Minggu (21/10) siang di Museum Bank Indonesia, Jakarta.

K

etua Mahkamah Konstitusi
(MK)
Mahfud
MD
mengingatkan,
agar
isu
kesehatan tidak menjadi
isu kampanye politik. “Bukan politik
pembangunan kesehatan, tapi isu kampanye
politik,” ujar Mahfud dalam acara ulang
tahun Yayasan Epilepsi Indonesia, Minggu
(21/10) siang di Museum Bank Indonesia,
Jakarta.
“Misalnya kalau ada kampanye
pemilihan
presiden,
gubernur,
kampanyenya terlalu abstrak, masyarakat
harus sehat dan sebagainya,” imbuh
Mahfud.
Dikatakan Mahfud yang juga
selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni
(IKA)
UII,
politik
pembangunan
kesehatan di Indonesia ke depan harus
semakin cerdas. Politik pembangunan
kesehatan di Indonesia diharapkan dapat
mengidentifikasi berbagai persoalan di
tengah-tengah masyarakat mengenai
beragam gejala penyakit.
Terkait dengan penyakit epilepsi,
Mahfud mengungkapkan, saat ini bila orang

menderita penyakit epilepsi, dianggap
sebagai penyakit yang memalukan sehingga
ada kesan disembunyikan. Berbeda ketika
seorang pejabat mengalami sakit jantung,
beritanya akan dibesar-besarkan di media.
“Dulu ketika saya masih jadi
menteri, ada pejabat yang sakit tapi tidak
mau katakan apa penyakitnya. Ternyata
yang bersangkutan terkena penyakit diare,
mungkin dia malu mengatakannya,” ujar
Mahfud.
Mahfud melanjutkan, penyakit
epilepsi merupakan kenyataan yang ada
dalam masyarakat, tidak perlu ditutuptutupi. Karena itu, menurut Mahfud,
perlu diubah cara pandang masyarakat
dalam mengatasi penyakit epilepsi. “Itulah
sebabnya, Yayasan Epilepsi Indonesia
dibentuk,” tambah Mahfud.

Hidup di Indonesia Nyaman

Di luar persoalan epilepsi, Mahfud
menyinggung soal kenyamanan hidup
di Indonesia. Menurut Mahfud, hidup
di Indonesia nyaman dan tenteram. Ia
membandingkan kehidupan masyarakat

di Suriah, Pakistan, maupun Afghanistan
yang hampir tiap hari terjadi ledakan bom
yang menewaskan banyak orang.
“Kehidupan
di
negara-negara
tersebut benar-benar tidak tenang, mau
ke luar rumah, mau cari makan, takut
kena bom, kena tembak. Hidupnya serba
ketakutan. Coba bayangkan, orang hidup
di tengah ketakutan. Tapi kita di Indonesia
enak, mau cari makan tengah malam,
tenang dan aman,” ungkap Mahfud.
Dijelaskan Mahfud, situasi aman
dan nyaman negara Indonesia ketimbang
Pakistan atau Afghanistan, disebabkan
Indonesia merupakan negara merdeka
dengan budaya yang tumbuh dan dibangun
sendiri, kemudian dikristalkan menjadi
ideologi negara Indonesia.“Itu semua
karena kita hidup di negara yang merdeka,
dan negara merdeka itu perlu orang-orang
berkualitas,” kata Mahfud.
“Kemudian soal tantangan tindak
kekerasan di Indonesia? Memang ada,
tetapi secara umum hal itu bisa diatasi,”
tandas Mahfud. (Nano Tresna Arfana/mh)
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Mahfud MD: Kristalisasi Nilai Universal dan Lokal
dalam Hukum Nasional Menjadi Tantangan

P

engkristalisasian
nilai-nilai
universal dan niai-nilai lokal ke
dalam hukum nasional, menjadi
tantangan bagi para guru besar
yang baru. Demikian disampaikan Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud
MD pada acara pengukuhan guru besar
Universitas Jember di gedung Soetardjo
Universitas Jember, Kamis (25/10).
Dalam
pidatonya,
Mahfud
mengangkat tema “Membangun Hukum
Nasional Melalui Peran Pendidikan Tinggi
di Tengah Pluralitas Bangsa”. Mahfud
mengatakan dalam kesempatan ini,
“Bahwa pembangunan hukum di Indonesia
bukan soal baru. Hukum berkembang
sejalan dengan perkembangan masyarakat,
karena hukum yang tidak mengikuti
perkembangan masyarakat sudah pasti
tidak akan memiliki daya guna dan daya
laku.”
Dijelaskan oleh mantan Menteri
Pertahanan RI era Presiden Abdurrahman
Wahid ini bahwa proses pembangunan
hukum nasional dimulai sejak proklamasi
kemerdekaan. Sejak proklamasi ini
terjadi perubahan tatanan dari masyarakat
kolonial menjadi masyarakat nasional. Hal
ini menjadi kebijakan politik hukum sejak
Indonesia merdeka yang berlaku hingga
saat ini, dari hukum kolonial menjadi
hukum nasional. Namun menurutnya,
ternyata hingga saat ini 68% hukum yang
berlaku adalah produk hukum peninggalan
Belanda
Ada kesulitan dalam mengubah
hukum kolonial menjadi hukum nasional,
di mana faktor utamanya karena sulitnya
perubahan itu karena penduduk Indonesia
yang begitu majemuk. Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana sejak 1981
saja sudah direncanakan akan diubah
berkali-kali, namun hal tersebut sukar
dilakukan.
Kesulitan tersebut, kata Mahfud,
pernah disampaikan mantan Menteri
Hukum dan HAM Muladi, yang
menyatakan
kesulitan
memasukkan
masalah santet dalam KUHAP. Secara
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Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD pada acara pengukuhan guru besar
Universitas Jember di gedung Soetardjo Universitas Jember, Kamis (25/10).

hukum hal ini tidak masuk akal namun
memang benar terjadi, sehingga perdebatan
mengenai santet memakan waktu lama.
“Belum lagi hal-hal lain yang saat ini juga
banyak terjadi di tengah masyarakat, lalu
bagaimana memasukkan hal ini dalam
hukum,” tanyanya. Keadaan ini kadang
membuat Mahfud bertanya-tanya, “Atau
jangan-jangan hukum kolonial memang
juga hukum nasional?”
Lebih lanjut disampaikan Mahfud
dalam pidato ilmiahnya ini, Indonesia
adalah negara Pancasila, bukanlah
negara agama atau pun negara sekuler.
Di Indonesia, semua agama dilindungi
dan negara tidak menganut suatu hukum
ajaran suatu agama tertentu.
Di negara Pancasila, sambung
Mahfud, semua hukum agama menjadi
sumber hukum bersama dan Pancasila
harus menjadi dasar dalam membuat hukum
dan tujuan hukum. Kaidah yang lahir dari
Pancasila harus dapat mengintegrasikan
Indonesia secara ideologi maupun teori.
Berbicara tentang hukum dan
pendidikan hukum, Mahfud menegaskan
pendidikan hukum harus menyeimbangkan

Humas MK/Ilham

norma akademik, seperti nilai dan
kurikulum, serta tradisi akademik, yaitu
gila terhadap ilmu, acara pidato ilmiah
dan seminar. “Kampus yang hanya
terpaku pada norma akademik hanya
akan menghasilkan robot-robot. Pada
awal kelahiran dibentuknya fakultas
hukum di Indonesia, tujuan saat itu adalah
untuk memenuhi kebutuhan birokrasi,
dan sekarang di era reformasi, sudah
menjadi tugas fakultas hukum bagaimana
kita membentuk sarjana hukum yang
dapat memberikan pelayanan terhadap
masyarakat,” jelasnya.
Kepada hadirin, Ketua Mahkamah
Konstutisi mengajak untuk mengubah
proses pendidikan hukum, dari sekedar
transfer ilmu menjadi tranfer nilai filsafat.
Tidak hanya bicara soal tafsir suatu
norma atau pasal, melainkan juga bicara
nilai-nilai moral yang mendasari dan
terkandung didalamnya.
Selain
itu,
fakultas
hukum
seharusnya tidak terlalu banyak bicara
demokrasi, melainkan lebih banyak
berbicara nomokrasi atau asas hukum,
karena demokrasi harus dibatasi benar
salahnya oleh hukum. (Ilham/mh)

CAKRAWALA

Corte de Constitucionalidad Republica de Guatemala

Jabatan Presiden MK Dirotasi Tiap Tahun

R

Pendahuluan
epublik Guatemala adalah
sebuah negara di Amerika
Tengah, di selatan benua
Amerika Utara. Negara ini
berbatasan dengan Samudra Pasifik dan
Laut Karibia, juga berbatasan dengan
Meksiko di utara, Belize di barat laut, dan
Honduras serta El Salvador di tenggara.
Guatemala merupakan salah satu negara
produsen kopi terbesar di dunia. Guatemala
pernah menjadi sorotan dunia ketika gempa
bumi maha dahsyat meluluhlantakkan
negara itu pada 4 Februari 1976 dengan
melukai 74.000 jiwa serta membinasakan
22.000 jiwa.
Parlemen unikameral Guatemala,
Kongres Guatemala (Congreso de la
República) dengan 158 kursi, dipilih
setiap 4 tahun, bersamaan dengan
pemilihan presiden. Presiden Guatemala
berlaku sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan. Dalam tugas eksekutifnya,
ia dibantu oleh kabinet menteri yang
ditunjuknya.

Jerman, di bawah bimbingan dari sistem
yang dianjurkan oleh ahli hukum Hans
Kelsen Austria. Begitu pentingnya
pengalaman-pengalaman negara lain,
serta masih terbatasnya masalah-masalah
konstitusional di Guatemala, maka sesuai
dengan perintah Konstitusi Guatemala,
pengadilan permanen dan otonom,
dengan kekuatan khusus untuk memeriksa
kompatibilitas legislasi dengan ajaran
dasar Konstitusi, menjadi penting untuk
diwujudkan.
Majelis Konstituante Nasional yang
termaktub dalam Konstitusi Republik
Guatemala 1965, dalam proses berikutnya
kemudian
membentuk
Mahkamah
Konstitusi dengan nama Corte de
Constitucionalidad. Lembaga ini terdiri
dari 12 hakim, termasuk Presiden Hakim

Agung sebagai pemimpin, empat hakim
yang sama dan 7 sisanya berasal dari para
hakim Pengadilan Banding dan Litigasi
Administrasi.
Pada tahun 1982, sebagai akibat
dari adanya kudeta, pemerintah militer
Guatemala mengambil alih pemerintahan
republik dan menunda pengoperasian
Konstitusi 1965, dengan KeputusanUndang-undang Nomor 2-82 yang
dikeluarkan oleh Statuta Fundamental
Pemerintah (Fundamental Statute of
Government).
Kemudian, untuk memulihkan
ketertiban konstitusional, dikumpulkanlah
Majelis Konstituante Nasional untuk
mengadakan pemilihan umum yang bebas
dan demokratis. Dalam Majelis, dibentuk
tiga komite kerja, salah satunya berurusan

Sejarah Constitutional Court
Guatemala
Berita-berita yang dirilis di awal
pembentukan
“Constitutional
Court
of Control” dan “Project Control Act
Unconstitutional” dipresentasikan untuk
diskusi pada Kongres Ketiga dalam
kerangka hukum Guatemala, yang
diselenggarakan di Guatemala City
pada September 1964. Diskusi tersebut
terinspirasi oleh pengalaman peradilan
Guatemala, terutama dalam struktur
Mahkamah Konstitusi Republik Federal

Para Hakim Corte De Constitucionalidad Guetamala dalam sebuah persidangan
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khusus membahas bentuk hukum jaminan
konstitusional dan pertahanan dari
tatanan konstitusional. Sesuai dengan
ketentuan di atas, yang paling penting
adalah menyelidiki masa lalu hukum dan
politik dalam kaitannya dengan perintah
Konstitusi. Dalam tahap selanjutnya,
selain dapat menghasilkan Hukum Amparo
(Law of Amparo), Habeas Corpus, dan
Konstitusionalitas, Majelis Konstituante
Nasional juga melahirkan pengembangan
Bab VII dari Konstitusi.
Konstitusi Republik Guatemala
disahkan oleh Majelis Konstituante pada
tahun 1985 dan dipertimbangkan dalam
Bab VI Konstitusi dan mempertahankan
tatanan konstitusi, dengan topik-topik
berikut: 1) Habeas, 2) Perlindungan, 3)
Inkonstitusional Hukum, 4) Mahkamah
Konstitusi, 5) Komisi Ombudsman dan Hak
Asasi Manusia, dan 6) Hukum Amparo,
Habeas Corpus dan Konstitusionalitas.
Majelis Konstituante Nasional juga
memberlakukan Hukum Amparo, Habeas
Corpus dan Konstitusionalitas bersamasama dengan Konstitusi Republik
Guatemala sebagai hukum-hukum dan
konstitusi negara yang dikawal oleh
Mahkamah Konstitusi Guatemala. Dengan
demikian,
walaupun
pembentukan
Mahkamah Konstitusi baru dilaksanakan
90 hari setelah Kongres, berdasarkan Pasal
269 Konstitusi, Mahkamah Konstitusi
Guatemala telah mulai dilembagakan
sampai 9 Juni 1986.

Kongres, Presiden atau Wakil Presiden,
jumlah anggota meningkat menjadi tujuh.
Hakim memegang jabatan selama lima
tahun dan harus ditunjuk sebagai berikut:
satu hakim yang ditunjuk oleh pleno
Mahkamah Agung, hakim oleh Kongres
penuh, seorang hakim yang ditunjuk
oleh Presiden Dewan Menteri Republik,
seorang hakim yang ditunjuk oleh Dewan
Universitas San Carlos Guatemala, dan
satu hakim ditunjuk oleh Majelis Bar.
Pasal 271 menyebutkan jabatan
Presiden Mahkamah Konstitusi selalu
dirotasi secara rutin dalam satu tahun
periode, dimulai dengan yang usia yang
lebih tua dan berurutan ke usia yang lebih
muda.
Pasal 272 menyebutkan Mahkamah
Konstitusi memiliki fungsi sebagai
berikut: 1) menguji undang-undang
atau ketentuan umum, sebagian atau
seluruhnya, yang diajukan sebagai
keberatan inkonstitusional; 2) Pengadilan
Khusus Amparo mengajukan tindakan
amparo terhadap Kongres, Mahkamah
Agung, Presiden dan Wakil Presiden; 3)
mendengar banding semua tindakan yang

diputuskan oleh pengadilan. Jika banding
terhadap resolusi Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi akan ditambah
dengan dua anggota dengan cara yang
diatur dalam Pasal 268; 4) mendengar
banding semua keberatan konstitusional
dalam kasus-kasus tertentu, dalam setiap
sidang; 5) mengeluarkan pendapat
tentang konstitusionalitas perjanjian,
kesepakatan, dan tagihan atas permintaan
salah satu lembaga negara; 6) mengetahui
dan menyelesaikan setiap sengketa
yang menyangkut yurisdiksi dalam hal
konstitusionalitas; 7) kompilasi doktrin
dan prinsip-prinsip konstitusional dalam
keputusan amparo dan inkonstitusionalitas
hukum; 8) mengeluarkan pendapat atas
inkonstitusionalitas hasil veto eksekutif;
9) bertindak, berpikir, mendikte atau
mengetahui hal-hal dalam kewenangannya
di bawah Konstitusi Republik.
Referensi:
http://www.cc.gob.gt/
http://id.wikipedia.org/wiki/Guatemala

Kerangka Hukum
Konstitusi Republik Guatemala Bab IV
pada Pasal 268 menyebutkan Peran Penting
Mahkamah Konstitusi. Yakni, sebagai
pengadilan permanen dengan yurisdiksi
eksklusif, yang fungsi utamanya adalah
mengawal tatanan konstitusi. Bertindak
sebagai pengadilan independen dari lembaga
negara lainnya dan mengerahkan fungsi
spesifik yang ditentukan oleh Konstitusi
dan hukum materil. Kemandirian ekonomi
Mahkamah Konstitusi akan dijamin
berdasarkan persentase pendapatan yang
diperoleh peradilan.
Pasal 269 berbicara tentang
integrasi Mahkamah Konstitusi. MK
Guatemala terdiri dari lima hakim, yang
masing-masing memiliki seorang wakil.
Ketika berhadapan dengan masalah
konstitusionalitas Mahkamah Agung,
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Hakim Mahkamah Konstitusi Guetamala, yakni Alejandro Maldonado; Mauro Chacon; Hector Perez Aguilera;
Roberto Molina Barreto, dan Gloria Porras.

Ragam Tokoh

Ali Masykur Musa:
Jika Tidak Ada Solusi, Serahkan ke MK

K

etua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) Ali
Masykur Musa menanggapi kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan siapa yang
berwenang menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM untuk duduk
bersama mencari solusi.
Kalau tidak terdapat solusi,
KPK harus meminta Mahkamah Konstitusi
untuk memutuskannya karena sudah terjadi sengketa. Menurut Anggota
IV BPK RI Tahun 2009-sekarang ini, kedua lembaga ini bersama-sama
merupakan penegak hukum yang punya peran penting. Sehingga tidak
perlu, kata Ali, kedua lembaga ini sama-sama ngotot dan bersebrangan
dalam penanganan kasus simulator SIM ini, tetapi mencari solusi terbaik.
“Itu kan ada aturannya, aturan yang tegas dalam penanganan korupsi,
harus kembalikan pada aturan itu. Kalau ternyata KPK lebih berhak, maka KPK
yang harus menuntaskan kasus simulator itu,” ujar Ali pada media disela-sela
acara buka bersama dan silaturahim antara ISNU dan warga binaan di Rutan
Kelas II A Pondok Bambu Jakarta Timur, Selasa (7/8). MK lah, sambung Ali
yang punya kewenangan memutuskan dan menginterpretasikan secara hukum.
Sebagaimana diketahui, MK dalam putusannya akhirnya memutuskan
bahwa kewenangan KPK mengambil alih penyidikan kasus dari korupsi adalah
konstitusional. MK menolak permohonan yang menguji dualisme kewenangan
penyidikan kasus korupsi. (dari berbagai sumber)

Hikmahanto:
Grasi Corby Janggal

P

emberian grasi oleh Presiden bagi terpidana kasus narkotika Schapelle Corby
yang juga warga Australia, dinilai janggal dan tidak fair oleh Guru Besar Hukum
Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
“Janggal alasan pemerintah memberikan grasi kepada Corby karena
menginginkan para WNI yang ditahan oleh otoritas dari Australia dibebaskan,” jelas
Hikmahanto, Kamis (24/5/2012).
Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan terjadi dalam pemberian grasi tersebut,
diantaranya para WNI yang ditahan oleh otoritas Australia adalah para nelayan yang
karena upah tidak seberapa melakukan penyeberangan bagi imigran gelap dari Indonesia
ke Australia.
“Para nelayan bukanlah pimpinan sindikat atau aktor intelektual sehingga kejahatan
yang dilakukan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Corby yang dapat
merusak generasi muda bangsa,” tutur Hikmahanto.
Akibat dari pemberian grasi tersebut, katanya, menyebabkan posisi Negara Indonesia
lemah di hadapan Negara luar, terutama Australia. “Bahkan dengan pemberian grasi,
pemerintah telah menempatkan posisi Indonesia sebagai negara besar dalam posisi yang
lemah. Indonesia melalui para penyelenggara negaranya harus menyerah pada tekanan
Australia,” ujar Guru Besar Hukum UI tersebut. (dari berbagai sumber)
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Kisah Al Gore yang Tiga Kali
Nyaris Jadi Presiden AS

S
travelblog.org

Penanganan Korupsi
Belajar dari Konstitusi
Majapahit

P

ungki Harmoko seorang diri tanpa didampingi kuasa
hukum, kembali hadir di persidangan Mahkamah
Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Pada persidangan
kali kedua untuk Perkara No. 83/PUU-X/2012 ini,
Pungki di hadapan Panel Hakim MK memaparkan perbaikan
permohonan judicial review UU No. 20/2001 tentang
Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Ia memperbaiki kerugian konstitusional yang dideritanya
akibat berlakunya UU Tipikor. “Hilangnya hak dan harapan
Pemohon akan terwujudnya cita-cita berdirinya NKRI yaitu
negara yang makmur dan sejahtera sebagaimana yang terkandung
dalam Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Pungki.
Guru matematika ini juga menambahkan perbaikan
bahwa hukuman mati merupakan budaya bangsa. Memperkuat
dalil tentang hal ini, Pungki menyerahkan tambahan alat bukti
mengenai kisah Ratu Sima dan Konstitusi Majapahit Raya yang
pada masanya menerapkan hukuman mati terhadap para pencuri,
termasuk juga pelaku korupsi.
Selain itu tambahan redaksi kata “tidak lagi efektif” pada
bagian kesimpulan, yaitu bahwa UU Tipikor adalah cacat hukum
karena tidak lagi efektif memberikan efek jera bagi pelakunya. “Jadi
yang saya tambahkan kata-kata ‘tidak lagi efektif’,” lanjutnya.
Terakhir, perbaikan petitum permohonan. Sebelumnya,
petitum poin 4 berbunyi, “Menyatakan keharusan negara untuk
melakukan riset ulang hukum dengan memerintahkan Presiden
RI untuk sesegera mungkin menerbitkan SK Presiden atas UU
Tindak Pidana Korupsi yang sesuai dengan riset ulang hukum,
yaitu hukuman mati bagi tindak pidana korupsi.”
Pungki mengganti bunyi petitum tersebut karena MK
tidak berwenang memerintahkan Presiden RI. Sehingga ia
menggantinya menjadi memberitahukan putusan Mahkamah
Konstitusi ini kepada DPR, DPRD, Presiden dan Mahkamah
Agung. (Nur Rosihin Ana/mh)

iapa yang tidak mengenal pencinta lingkungan yang
juga telah malang-melintang di dunia pemerintahan
Amerika. Prestasinya pun tergolong luar biasa, ia
menyandang banyak penghargaan internasional, mulai
dari Oscar, Grammy, hingga Nobel Perdamaian. Kariernya di
dunia pemerintahan juga cemerlang, terakhir ia menjabat Wakil
Presiden saat Bill Clinton. Dia adalah Al Gore.
Jadi boleh dibilang, tinggal selangkah lagi ia menjadi
Presiden Amerika Serikat (AS), menggantikan Bill Clinton.
Beberapa kali kesempatan itu ‘datang’. Tahun 1994 ia berupaya
menggoyang Clinton yang saat itu menjabat presiden, namun
Clinton berhasil lolos. Pada periode kedua pemerintahan Clinton,
lagi-lagi goyangan datang, kali ini ancaman impeachment
tahun 1999. Tapi lagi-lagi Clinton berhasil lolos. Padahal
kalau sampai Clinton lengser, maka Al Gore lah yang otomatis
menggantikannya. Tahun 2000 kesempatan datang lagi. Kali ini
Al Gore dengan berani mengajukan diri sebagai calon Presiden
AS. Namun langkahnya berhasil dihentikan oleh George W
Bush.
Pemilu tahun 2000 itu digambarkan sebagai salah satu
pemilu paling kontroversial sepanjang sejarang AS. Dibanding
Bush, Al Gore sudah tentu lebih popular. Bahkan voting suara
untu Al Gore pun sempat 500 vote lebih banyak dibanding Bush.
Tapi apa yang terjadi? Semua suara di Negara bagian Florida,
tempat pemilih tradisional Partai Republik tempat George Walker
Bush jr bercokol, ternyata mayoritas mutlak memberi suara pada
Bush. Pupuslah harapan Al Gore.
Lepas dari itu semua, Al Gore tetaplah menjadi tokoh yang
dihormati. Kini Al Gore menjadi orang yang bahagia dan aktif
mengkampanyekan bahaya global warming. Ia boleh berbangga
dengan apa yang telah dicapainya selama ini, meskipun tentu dia
tak akan pernah melupakan peristiwa betapa ia nyaris menjadi
Presiden Amerika. (Nano Tresna Arfana/dilansir dari clip-cliping.
blogspot.com)
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Pasang Surut Politik Kolonial terhadap Hukum Adat
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

K

ita mengenal hukum adat sebagai
hukum tidak tertulis yang benarbenar dipatuhi di masyarakat.
Kadang hukum adat dipertentangkan
dengan hukum positif (tertulis) manakala
hukum
positif
tersebut
dirasakan
isinya tidak memenuhi rasa keadilan di
masyarakat. Memang tidak salah anggapan
demikian, karena hukum adat sebagaian
besar tidak tertulis.
Hukum adat menurut Supomo
dalam Bab-Bab tentang Hukum Adat,
1983, sebagai hukum non-statutair yang
sebagaian besar adalah hukum kebiasaan
dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum
adat itupun melingkupi hukum yang
berdasarkan keputusan-keputusan hakim
yang berisi asas-asas hukum dalam
lingkungan, dimana ia memutuskan
perkara. Hukum adat berurat berurat
berakar pada kebudayaan tradisional.
Hukum adat adalah suatu hukum yang
hidup, karena ia mejelmakan perasaan
hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai
dengan fitrahnya sendiri, hukum adat
terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan
berkembang seperti hidup sendiri
Dengan perkembangan tuntutan
akan pengaturan yang lebih jelas dan pasti,
berbagai norma-norma baik yang berasal
dari agama, kesusilaan dan kebiasaan
yang berlaku di masyarakat dinaikkan
menjadi norma hukum yang mengatur
perintah dan larangan dan dipaksakan
oleh penguasa yang bewenang. Berbagai
hal menjadi penting dirumuskan dalam
bentuk peraturan tertulis, tetapi pada sisi
lain tidak dapat semua hal bisa terpenuhi
dalam peraturan tertulis.
Dalam rangka pembangunan hukum
setelah terjadi perubahan paradigma
hukum dari paradigma kolonial menjadi
berdasarkan Pancasila sejak kemerdekaan
Indonesia, memang hukum adat harus
diletakkan dalam tempat semestinya.
Tetapi usaha itu, tentu harus memahami
bagaimana politik hukum sebelum

kemerdekaan
terhadap hukum
adat di Indonesia.
Dan, Supomo dalam
bukunya Sedjarah
Politik Hukum Adat
ini telah berusaha
membentangkan
bagaimana
sikap
politik
kolonial
yang berubah-ubah
terhadap
hukum
adat, baik segi pidana
maupun perdatanya.
Bagaimana
ihwal Verenigde OostIndische
Compagne
(VOC) yang masuk
pada akhir abad ke-16
ke Indonesia melihat
hukum adat? Supomo
di buku ini mengatakan bahwa hukum
adat tidak begitu diperhatikan, dimana di
daerah kekuasaan VOC golongan orang
apapun diberlakukan hukum kompeni,
Hukum Belanda. Tidak hanya susunan
organisasinya, tetapi hukum kompeninya.
Supomo mengutip pendapat dari Van
Vollenhoven
yang
menggambarkan
keadaan ini dengan, “suatu tjara
mempersatukan yang sederhana.”. Karena
dianggap tak sedikitpun orang memikirkan
terhadap solusi atas masalah ini. Memang
sikap VOC bisa seperti ini dikarenakan
tujuan mereka awalnya semata-mata untuk
berdagang dan mencari keuntungan dan
belum memikirkan mengenai administrasi
yang luas (administratieve rompslomp).
Pengadilan asli yang masih
berlaku tidak disebabkan karena VOC
mengenal sifat dan bentuknya, serta insaf
akan kebutuhannya untuk memenuhi
kebutuhan bangsa Indonesia, tetapi
hanya karena dengan jalan demikian
VOC dapat memusatkan perhatiannya
pada keuntungan dagang. Sedangkan jika
kepentingan VOC terganggu, maka VOC

Penulis		 : Prof. Dr. Supomo
Judul		 : Sedjarah Politik Hukum Adat
Penerbit		 : Penerbitan Djambatan
Tahun		 : 1950
Jumlah		 : 120 halaman

akan mempergunakan kekuasaannya
terhadap
bangunan-bangunan
asli.
Misalkan saja kepentingan VOC adalah
membutuhkan ketentraman umum dalam
masyakat.
Sedangkan dalam Bab II tentang
Masa Pemerintahan G.G. Daendels (18081811), Soepomo menguraikan periode
politik kolonial terhadap hukum adat pada
masa berakhirnya kekuasaan VOC pada
1 Januari 1800 diambil alih Pemerintah
Belanda. Di dalam masa ini, umumnya
ada anggapan bahwa hukum asli terdiri
atas hukum Islam. Menurut Soepomo,
pada dasarnya Daendels dianggap belum
memahami tentang corak dan sifatnya
hukum adat dengan pernyataannya bahwa
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untuk mengetahui kelemahanan hukum
adat harus dilihat dari pengalaman dalam
praktik peradilan sehari-hari. Pemberian
kekuasaan “arbitrair” kepada kekuasaan
hakim tentang berlakunya hukum adat
pada umumnya, hal ini menunjukkan
penghargaan Daendels kepada hukum adat
tidak besar.
Hal ini diperkuat oleh peraturan lain
dari Daendels, yang menentukan, kata
Supomo, jika orang Eropa melakukan
kejahatan bersama-sama dengan orang
Jawa asli, maka Raad van Justitie yang
berhak mengadilinya, “menurut hukum
Eropa,” kata tokoh penyusun UndangUndang Dasar 1945 ini. Penghargaan
terhadap hukum adat, derajat hukum Eropa
lebih tinggi dari pada hukum adat. Beliau,
kata Supomo, ternyata mengganggap
hukum adat itu tidak cukup baik untuk
orang Eropa.
Selanjutnya pada Bab III tentang
Pemerintahan
Inggris:
LuitenanGouverneur Thomas Stamford Raffles
(1811-1816), Supomo mengatakan Raffles
tidak mengetahui apakah hukum adat
itu mempunyai bagian yang berasal dari
hukum agama dan bagiannya yang memuat
hukum asli. “Raffles tidak mempunyai
pengetahuan demikian,” katanya. Rafles
mengira bahwa hukum adat adalah hukum
Islam. Kesadaran corak dan sifatnya
hukum adat saat itu belum ada. Penghulu
dan jaksa tidak begitu dibedakan, dimana
keduanya harus memberikan pertimbangan
kepada pengadilan tentang hukum adat
yang dikira hukum Islam. Mengenai dari
mana hukum adat ditemukan, Raffles juga
mengira hukum adat dapat diketahui dari
buku-buku yang tertulis.
Mengenai pandangan penghargaan
hukum adat terhadap hukum barat,
Raffles dari buku History of Java I, dapat
diketahui dalam lapangan hukum pidana,
ia mencela peraturan pemerintah Belanda
yang membiarkan hukuman “membakar
hidup-hidup, serta menikam dengan
keris”. Terhadap bukti ini, meskipun
masih disanksikan kebenarannya, tetapi
hanya sebagai petunjuk meskipun tidak
berani membuat kesimpulan, Raffles
berpendirian hukuman yang dijatuhkan
menurut hukum adat sangat dicela olehnya.
Mengenai hukum adat sipil juga terlihat,
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jika salah satu pihak yang berselisih, baik
fihak penuntut maupun yang dituntut
adalah orang Eropa, maka perkara harus
diadili oleh “Court of Justice” dengan
hukum Eropa. Dari sini mungkin Raffles
ketakutan orang Eropa akan diberlakukan
hukum adat oleh badan peradilan untuk
orang Indonesia (bumiputera). “Karena
ketakutan ini, maka perkara diserahkan
kepada badan-pengadilan Eropa.”
Dari kesimpulan ini, pandangan
Raffles tidak melihat hukum adat sederajat
dengan hukum Eropa. Artinya hukum adat
tetap dianggap tidak patut diberlakukan
kepada orang Eropa, sedangkan hukum
adat jika dianggap baik hanya untuk
bangsa Indonesia sendiri.
Sedangkan masa setelah Raffles
mengenai pengadilan banyak melanjutkan
susunan pengadilan masa sebelumnya.
Di masa ini terdapat pengadilan untuk
bangsa Indonesia di luar kota-kota besar
(tenplatten lande) dan susunan pengadilan
untuk bangsa Indonesia didalam kota dan
sekitarnya (stad en voorsteden) Batavia,
Semarang dan Surabaya. Di luar kotakota besar, terdapat empat macam badan
pengadilan yaitu kehakiman distrik
(districtsgeregten), pengadilan bupati
(regentschapsraden), pengadilan negeri
(landraad) dan pengadilan yang berpindahpindah (ommegaande rechtbanken).
Berbeda dengan peradilan lain, di
landraad tentang hukum pidana, kata demi
kata ditetapkan bahwa hukum adat pidana
akan berlaku, “akan tetapi jika ia tidak
bertentangan dengan dasar-dasar umum
dari keadilan, serta perintah dan lagi pula
dengan undang-undang dari Pemerintah.”
Dalam praktik sendiri mengenai hukum
adat sipil, meskipun Raad van Justitie dan
badan pengadilan untuk pribumi supaya
menurut hukum adat, karena susunan
hakimnya, hukum Belanda diberlakukan.
Supomo juga menjelaskan dengan
mendalam bagaimana penghargaan atas
hukum adat.
Di masa ini juga masih dipandang
sebagai kelanjutan dari peraturan lama.
Bahwa hukum yang berlakukan pada masa
sementara ini juga oleh CommissarissenGeneral, tiga pembesar yang diberikan
kekuasaan atas nama Raja Belanda,
hukum adat tetap dianggap bukan sebagai

kesadaran pejabat ini, tetapi penetapan
tentang bangsa Indonesia, menunggu
buku-buku hukum di Belanda. Elout, yang
mengepalai
Commissarissen-General,
kata Von Vollenhoven seperti tak menyukai
hukum adat, membuka jalan liberalisme
yang datang kemudian, yang tak hendak
mengenal ketimuran sedikipun.
Dalam kesimpulannya pada masa
1816-1848, Supomo ragu apakah ada
persamaan derajat antara hukum adat
dan Eropa, karena belum ada kesadaran
mengenai isi hukum adat sendiri. Meskipun
ada perubahan berbagai perlakuan,-misalkan kemungkinan hukum adat akan
diberlakukan ketika terjadi persinggungan
antara orang Eropa dan Indonesia, jika
terjadi perselisihan antara orang Indonesia
dan Eropa , sedangkan orang yang dituntut
adalah adalah bangsa Indonesia, maka
hakim yang mengadili adalah Landraad
dan hukum yang akan diberlakukan adalah
hukum adat,-- tetapi hal-hal demikian
tidak terpikirkan oleh CommissarissnGeneraal.
Buku ini mengupas sejarah awal
permulaan VOC sampai 1848, sedangkan
untuk memahami lebih mendalam, maka
perlu dilengkapi dengan membaca karya
Supomo dan Djokosutono pada edisi
yang sempurnakan. Sedangkan periode
sesudahnya sejak 1848 sampai 1928
dapat dibaca dari buku Volume 2 yang
ditulis oleh Supomo,Ch Pieters-Gill dan
Djokosutono yang membahas rentang
waktu 1848-1928.
Buku ini mungkin merupakan satusatunya karya berbahasa Indonesia yang
secara khusus memberikan perhatian
bagaimana pasang surut bagaimana
penghargaan
pemerintah
Kolonial
terhadap hukum adat dari masa ke masa.
Dengan memahami ini, maka kita akan
dihadapkan bagaimana penghargaan politik
nasional sendiri terhadap hukum adat,
sebagai hukum asli yang dimiliki bangsa
Indonesia. Apakah penghargaan terhadap
hukum adat datang dari orang asing, tetapi
tidak menjadi kesadaran penuh politik
hukum nasional Indonesia sendiri pasca
kemerdekaan yang memberi penghargaan
hukum yang benar-benar hidup dan
tumbuh di masyarakat sebagaimana hidup
itu sendiri.

PUSTAKA

Quo Vadis Ilmu Hukum Indonesia?
Oleh Luthfi Widagdo Eddyono
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

D

ilihat dari para penerbitnya,
bahasan buku ini jelas akan
mengarah kemana. Diterbitkan
oleh
Asosiasi
Sosiologi
Hukum Indonesia dan Bagian Hukum dan
Masyarakat Fakultas Hukum Univesitas
Diponegoro, merekalah yang telah
berkolaborasi untuk menggelar Kongres
Ilmu Hukum Indonesia baru-baru ini
(20/10/2012). Buku ini merupakan “kado”
dari kongres tersebut bagi pengembangan
keilmuan hukum di Indonesia.
Berasal dari berbagai makalah yang
dipresentasikan dalam kongres, maka
pengkotak-kotakan tema pun disesuaikan
dengan tujuan kongres, yaitu menuntaskan
surat wasiat Prof. Tjip (panggilan akrab
Almarhum Prof. Satjipto Rahardjo) berupa:
Kongres Ilmu Hukum yang telah ditulis
sendiri oleh Prof. Tjiip Term of Reference
(TOR)-nya. Tema-tema yang diusung
adalah pencarian format epistemologi ilmu
hukum dan sosio-legal; refleksi teoritis
ilmu hukum; refleksi tematis ilmu hukum;
dan refleksi hasil penelitian ilmu hukum.
Prof Tjip adalah seorang tokoh
keilmuan hukum yang mengembangkan
Teori Hukum Progresif yang dikatakan
merupakan hukum yang pro rakyat dan
hukum yang pro keadilan. Dengan asumsi
dasar hukum adalah untuk manusia, maka
setiap kali ada masalah dalam dan dengan
hukum, hukumlah yang ditinjau dan
diperbaiki bukan manusia yang dipaksakan
untuk dimasukkan ke dalam sistem
hukum. Seperti itulah pandangan Prof Tjip
yang dikenal pada umumnya. Padahal
pandangan Prof Tjip jauh lebih luas lagi
sebagaimana yang diungkapkannya dalam
tulisan “Ilmu Hukum di Indonesia dalam
Lintasan Perkembangan Sains” yang
menjadi epilog buku ini.
Karenanya, wajarlah bila Asosiasi
Sosiologi Hukum Indonesia dan Bagian
Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum

Undip
b e n a r benar
berupaya
menyelenggarakan
Kongres
yang
melibatkan ratusan akademisi tersebut.
Nyatanya,
tulisan-tulisan
dalam
makalah yang dibukukan juga tidak
hanya mengikuti dan membenarkan
pemikiran Prof Tjip, tetapi juga
melengkapi
pemikiran-pemikirannya.
Pencarian Format Epistemologi Ilmu
Hukum dan Sosio-Legal
Dalam tulisan B. Arief Sidharta
“Struktur Ilmu Hukum” diuraikan berbagai
tujuan ilmu hukum. Kajian ini penting
untuk melakukan rekonstruksi bagi ilmu
hukum itu sendiri. Tujuan ilmu hukum yang
diuraikan adalah: memaparkan material
hukum secara sistematikal; menunjukkan
apa hukumnya tentang ihwal tertentu
dengan mengacu aturan hukum yang

Judul Buku : Refleksi dan Rekonstruksi
Ilmu Hukum Indonesia
Penulis		 : Satjipto Rahardjo, dkk
Editor		 : Esmi Warassih, dkk
Penerbit		 : Thafa Media, Asosiasi
Sosiologi Hukum
Indonesia, dan Bagian
Hukum dan Masyarakat
Fakultas Hukum
Univesitas Diponegoro
Terbitan		 : Cetakan I, Oktober 2012
Jumlah		 : xxvii dan 655.
relevan; memberikan penjelasan historikal
tentang situasi tatanan hukum yang berlaku;
memberikan kritik terhadap tatanan
hukum, aturan hukum positif atau putusan
hukum berdasarkan doktrin, kebijakan
dan politik hukum yang sudah disepakati
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dengan mengacu cita-hukum, cita-negara,
dan tujuan menegara; mengeliminasi
kontradiksi yang tampak tampil dalam
tata-hukum; merekomendasi interpretasi
terhadap aturan hukum, jika aturan
hukum itu kabur atau tidak memberikan
kepastian; dan mengusulkan amandemen
terhadap perundang-undangan yang ada
atau pembentukan undang-undang baru;
Terkuak pula perbedaan kajian sosiolegal dan sosiologi hukum. Hal ini menarik
karena kerap banyak yang menganggap
keduanya sama. Menurut Shidarta dalam
tulisan “Epistemologi Socio-Legal”,
kajian sosio-legal adalah jenis studi
yang merepresentasikan cara melihat
hukum lebih kepada konteks daripada
teks, sedangkan sosiologi hukum adalah
salah satu dari jenis ilmu empiris yang
berobjekkan hukum. Artinya, sosiologi
hukum adalah salah satu instrumen
yang dapat digunakan oleh kajian sosiolegal. Sosio-legal bukanlah sebuah ilmu,
melainkan sebuah pendekatan dalam
memahami fenomena hukum. Sebagai
sebuah pendekatan, kajian sosio-legal
dapat saja memulai titik tolaknya tidak
dari satu basis ilmu tunggal, tetapi dari
beberapa ilmu sekaligus.
FX Adji Samekto dalam artikel
“Studi Hukum Kritis dalam Perspektif
Studi Socio Legal” menyatakan, terdapat
studi hukum kritis yang merupakan
bangunan cara berpikir (analisis) dalam
ranah kajian sosio-legal dalam mengkaji
keberadaan suatu aturan dan implementasi
hukum, yang mengacu pada paradigma
critical theory yang pada pokoknya
mengkritik ajaran hukum dan dominasi
sistem hukum modern yang dibangun
berbasis paradigma positivisme.
Menurut Suteki dalam artikel
“Perkembangan Ilmu Hukum dan
Implikasi Metodologinya”, setelah metode
filosofis-normatif (Plato) berhadapan
dengan metode empiris (Aristoteles),
penggunaan pendekatan normatif-legistis
(Hans Kelsen, John Austin) akhirnya tidak
dapat dibendung lagi dominasinya hingga
saat ini. Walaupun demikian, telah muncul
pendekatan baru yang menggugatnya yakni
pendekatan yang bukan hanya melihat
aspek hukumnya (legal research), tetapi
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juga aspek sosio-nya (socio research) yang
kemudian dikenal dengan sosio-legal.
Akan tetapi, tidak hanya cukup disitu saja,
untuk menghadirkan keadilan subtantif
dibutuhkan pertimbangan aspek hukum
lain yakni natural law yang berisi moral,
etik, dan agama, sehingga muncullah
pendekatan keempat dalam ilmu hukum
yang oleh Werner Menski disebut Legal
Pluralism Approach.
Refleksi Teoretis Ilmu Hukum, Refleksi
Tematis, dan Hasil Penelitian Ilmu
Hukum
Victor Imanuel W. Nalle dalam tulisan
“Konstruksi Moralitas dalam Hukum
melalui Diskursus” menyatakan, terdapat
kelemahan-kelemahan dan kontradiksi
argumentasi positivis hukum (Kelsen)
yang memisahkan moralitas dan hukum,
yaitu: pemisahan moralitas dan hukum
menggunakan parameter yang terbatas
pada sanksi tetapi melupakan substansi;
ketidakjelasan
konsep
grundnorm
menjadikan sistem hukum yang dibangun
Kelsen tidak memiliki tujuan hukum yang
bermanfaat bagi peradaban manusia.
Tulisan lain dari Arif Hidayat
“Membumikan Paradigma Emansipasi
dan Kontinjensi dalam Peneguhan Ilmu
Hukum Berbasis Moral Keindonesian”
mengkritisi pendidikan hukum yang
hanya sibuk mengajarkan dan berurusan
dengan peraturan dan prosedur berhukum
dan tidak mengakarkannya sampai ke
basis kemanusiaan atau kenuranian hanya
akan menghambat pelaksanaan hukum
progresif.
Ristina Yudhanti dan Yakub Adi
Krisanto mengemukakan “Konstruksi
Hukum yang Kontekstual dengan
Pendekatan Hermeneutika Hukum” yang
pada pokoknya menunjukkan keunggulan
hermeneutika dalam menafsirkan suatu
teks yang dapat memberikan posisi penting
nilai-nilai yang berkembang pada saat itu.
Beragam pemikiran kemudian
muncul ketika masuk pada bagian ketiga dan
keempat buku, bisa disimak diantaranya:
penerapan hukum progresif, model
Integrative Regmap-Regulatory Impact
Assesment (Irr), penyelesaian maplraktik
medik, formulasi pertanggungjawaban

pidana tanpa kesalahan,
penegakan
hak-hak buruh, penguatan hukum
bagi anak korban eksploitasi seksual,
keadilan retributif dan restoratif, hingga
penanggulangan korban amuk massa dan
rekonstruksi budaya hukum masyarakat
nelayan;
Tulisan Akhir Prof. Tjip
Epilog buku ini tentu saja sangat
penting dan menarik. Ditulis langsung
oleh Prof Tjip, pada pokoknya epilog
merumuskan kajian bahwa pengusahaan
(beoefening) ilmu hukum di Indonesia
tidak terlepas dari sekalian perkembangan
yang terjadi pada sains. Dewasa ini sains
mengalami perubahan-perubahan besar
seiring dengan kesadaran mengenai
kompleksitas kehidupan masyarakat dan
manusia. Ilmu hukum tidak dapat (hanya)
berdiri di luar pagar.
Menurut Prof. Tjip, adanya kelalaian
komunitas keilmuan hukum, maka pola
berhukum yang berorientasi pada sindrom
kolonial yang berat ke legislasi tetap
tidak diubah. Sesungguhnya hal demikian
diam-diam membiarkan hukum adat yang
seharusnya berada di pusat, tergusur ke
pinggiran.
Hal lain yang sangat penting
diungkap oleh Prof Tjip adalah adanya
penggerogotan sosial terhadap ilmu
hukum klasik, perubahan paradigma,
pascamodernisme dan hukum, studi
hukum kritis, ketidakteraturan hukum, titik
balik dalam sains, linier ke kompleks, ilmu
hukum “rule making” dan “rule breaking”
dan lain-lain. Yang paling utama tentu
saja adalah ditawarkan: ilmu hukum yang
progresif dan kreatif, serta pendidikan
hukum yang tercerahkan.
Bagi Prof Tjip, berhadapan dan
dihadapkan
kepada
masyarakatnya,
ilmu hukum Indonesia tidak dapat steril.
Perkembangan dalam sains umum
seharusnya membuat cara kita berhukum
dan berilmu hukum menjadi lebih cerdas
dan arif. “Banyak yang dapat diambil oleh
ilmu hukum dari perkembangan dalam
disiplin sains yang lain, demi kemajuan
ilmu hukum sendiri”, ujarnya.
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”Judicial Immunity (2)”

J

udicial Immunity menurut Black’s
Law Dictionary
menyebutkan
“The immunity of a judge from
civil liability arising from the
performance of judicial duties”. Dalam
kamus Wikipedia dan the Free Dictionary
juga mengartikan kekebalan yang dimiliki
kekuasaan kehakiman (peradilan) dalam
arti kekebalan hakim atas tanggung jawab
personal atau kekebalan atas gugatan
perdata atas pelaksanaan tugas atau fungsi
yudisialnya.
Dalam sistem hukum negara di dunia
maupun sesuai instrumen Internasional dan
regional, memberikan perlindungan yang
penuh terhadap kekuasaan kehakiman
dari segala intervensi secara langsung
atau tidak langsung dari kekuasaan di
luarnya. Potensi intervensi ini sangat
besar, karena diantara kedua kekuasaan
lainnya, kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang sangat lemah. Untuk
menjamin independensi, doktrin hukum
dan yurisprudensi umumnya membentengi
kekuasaanya dengan kekebalan dari gugatan
perdata. Tetapi umumnya kekebalan ini
terbatas pada kekuasaan kehakiman dalam
menjalankan fungsi atau tindakan yudisial,
sedangkan selainnya tidak memiliki
kekebalan. (Lihat “Judicial Immunity (1)”,
Majalah Konstitusi, No.46)
Dalam
Prinsip-Prinsip
Dasar
tentang Kemerdekaan Peradilan, juga
dikemukakan jaminan kekebalan hakim
dalam angka 16 yang menyatakan,
“Tanpa mempengaruhi prosedur displiner
manapun ataupun hak banding manapun
atau kompensasi dari negara yang
bersangkutan sesuai dengan hukum
nasional para hakim harus memiliki
kekebalan pribadi dari tuntutan-tuntutan
perdata atas kerugian-kerugian keuangan
untuk perbuatan-perbuatan yang tidak
tepat atau lalai di dalam melaksanakan
fungsi-fungsi yudisial mereka” Dalam
artikel sebelumnya sedikit banyak
digambarkan pengertian dan ruang lingkup
fungsi peradilan yang kebal tersebut sesuai
putusan Mahkamah Agung beberapa
negara. Selain itu, perkembangan putusan
beberapa negera menerapkan tanggung
jawab perdata terhadap hakim, meskipun
dibebankan kepada negara, bukan kepada
individu hakim.
Bagaimana dengan sistem hukum
Indonesia mengatur mengenai judicial

immunity? Di dalam konstitusi yang
pernah berlaku termasuk kekuasaan
kehakiman dalam Perubahan UUD
1945, tidak pernah menyebutkan apakah
hakim memiliki kekebalan hukum
tersebut, termasuk kekebalan yang
dimiliki kekuasaan legislatif yang kita
kenal. Mengenai kekuasaan kehakiman
disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan (Pasal
24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945).
Sedangkan dalam undang-undang yang
mengatur mengenai kekuasaan kehakiman
dan undang-undang Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi tidak diatur
kekebalan tersebut.
Jika dibandingkan dengan anggota
parlemen, kekebalan bagi anggota
parlemen ditegaskan baik anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang memiliki hak imunitas,
dimana anggotanya tidak dapat dituntut di
muka pengadilan dan tidak dapat diganti
antar waktu karena pernyataan karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat
yang dikemukakannya baik secara lisan
maupun tertulis didalam sidang atau rapat
MPR ataupun di luar sidang atau rapat
MPR yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang yang dimilikinya (Pasal 56,
Pasal 196, Pasal 265, Pasal 315, Pasal
366 UU No.27 Tahun 2007 tentang MPR,
DPR, DPD dan DPRD).
Dengan tidak diaturnya mengenai
kekebalan hakim ini, tuntutan mengenai
liability peradilan selalu muncul.
Perdebatan muncul karena senyatanya
hakim dapat melakukan kesalahan dalam
mengambil putusan yang akibatnya bisa
sangat besar dan merugikan para pihak atas
putusan salah dan sewenang-wenang. Bagi
pengadilan memang tidak terasa akibatnya,
tetapi bagi korban dari putusan yang salah
sangat besar. Jika terkait putusan pidana,
maka bisa jadi orang yang tidak bersalah
akan dihukum tahunan dan bahkan puluhan
tahun atau seumur hidup dan bahkan mati.
Putusan ini dilakukan karena hakim tidak
menggunakan prosedur beracara yang
benar dan bisa jadi karena salah satu pihak
melakukan penyuapan dengan kondisi
mafia peradilan. Jika terkait perdata, bisa

terjadi putusan yang salah karena kelalaian
atau korupsi berakibat hilangnya kekayaan
dan harta benda seseorang.
Keberatan atas kekebalan hakim
yang mutlak pada dasarnya selalu muncul.
Keluarnya Surat Edaran MA No.09 Tahun
1976, tanggal 16 Desember 1976, perihal:
Gugatan terhadap Pengadilan dan
Hakim, disebabkan banyaknya gugatan
yang ditujukan kepada hakim yang diduga
salah dalam mengambil putusannya.
Sebagaimana dalam artikel “Judicial
liability”, dalam Majalah Konstitusi
sebelumnya bahwa putusan nyata-nyata
merugikan dalam kasus Sengkon-Karta
yang dihukum masing-masing 12 dan 7
tahun penjara, namun ternyata terbukti
orang lain (Gunel dkk dan Elly dkk) yang
melakukan pembunuhan atas Suleiman
dan istri.
Selain itu, untuk mewujudkan
Maklumat pada 12 Februari 2001 dari
Menteri Kehakiman dan HAM, kalangan
praktisi hukum di Jakarta menuntut SEMA
No.09 ini dicabut supaya hakim bisa
digugat dan dimintai pertanggungjawaban
atas kesalahannya dalam melaksanakan
tugas peradilan yang merugikan para
pencari keadilan. Para hakim berargumen
hakim memiliki hak imunitas yang absolut
yang diakui secara universal (Barita
Sinaga, “Hak Imunitas Hakim”, Kompas,
14 Mei 2001). Pada saat Komisi Yudisial
yang diberikan oleh konstitusi dan undangundang untuk menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim,
dimana kewenangan saat dijalankan,
dianggap mengintervensi independensi
peradilan, para hakim agung menguji
ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya pada 23 Agustus 2006
menegaskan independensi tersebut dan
objek pengawasan KY sebatas perilaku
hakim dan hakim konstitusi dikecualikan
atas pengawasan KY.
Keputusan Bersama Ketua MA
No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua
KY No.02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
dimana Surat Keputusan Bersama tentang
Kode Etik dan Perilaku Hakim ini juga
dianggap mengintervensi kebebasan
hakim dalam memutus perkara, maka
Mahkamah Agung memutus pada 9
Februari 2012, bahwa delapan butir
Surat Keputusan Bersama tersebut
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bertentangan dengan UU atau peraturan
perundang-undangan tingkat lebih tinggi,
yaitu UU Kekuasan Kehakiman dan
Mahkamah Agung.
Butir-butir Surat
Keputusan Bersama tersebut dianggap
terlalu longgar yang membahayakan
kemerdekaan hakim dalam menafsirkan
fakta dan undang-undang. Pertimbangan
putusan ini membatasi kewenangan KY
harus semata-mata “perilaku hakim”
dan menegaskan tidak ada dasar hukum
KY untuk melakukan tugas pengawasan
teknis hukum terhadap kasus yang belum
berkekuatan hukum tetap.
Peristiwa akhir-akhir ini, dengan
dibahasnya Rancangan UU MA yang
dibahas Badan Legislasi DPR, substansinya
mendapatkan tentangan keras dari hakim
agung dan mantan hakim agung dan para
hakim dalam statemen-nya dan artikel
yang di muat di beberapa media (Lihat,
Benjamin Mangkoedilaga, “Independensi
Kehakiman” (Kompas, 30/7), Achmad
Fauzi, “Imunitas Yudisial Terkoyak”, Jurnal
Nasional, 9/5). RUU ini memang memuat
sanksi pidana bagi hakim yang melanggar
ketentuan larangan dan Dewan Perwakilan
Rakyat ditegaskan berwenang melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang dan penyimpangan undang-undang
yang dilakukan MA.
Kontroversi ini memang muncul
karena tidak diatur dalam konstitusi dan
peraturan perundang-undangan mengenai
ruang lingkup independensi dan sampai
batas mana pengawasan terhadap hakim
yang tidak mengganggu independensi
peradilan dan hakim. Pengawasan eksternal
yang dilakukan lembaga sebagaimana KY
sangat dibutuhkan. Selain itu bentukbentuk tanggung jawab dalam arti hak
para pencari keadilan mendapatkan
hak kerugian yang ditimbulkan karena
kesalahan dan kelalaian hakim sangat
dibutuhkan, apakah itu melalui prosedur
masih dalam proses upaya hukum atau
upaya lainnya. Sebagaimana dikatakan
Maruarar Siahaan dalam makalahnya
“Kemandirian dan Tanggung Jawab Hakim
dalam Memutus Perkara” dalam Workshop
Urgensi Pengawasan Hakim Dalam Rangka
Mengawal Reformasi Peradilan, 19-22
Juli 2010, bahwa meskipun yurisprudensi
tetap atau doktrin yang berlaku universal
tidak memperkenankan tuntutan perdata
terhadap hakim atas kesalahan dalam
putusan yang dilakukan dengan itikad
baik, namun jika kesalahan yang dilakukan
justru karena adanya pelanggaran hukum
berupa korupsi atau suap, tanggung jawab
perdata dan pidana tetap melekat.
Saat ini memang jika hakim
digugat dengan dengan dasar melakukan
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perbuatan melawan hukum oleh penguasa
(onrechtmatige overheidsdaad) sangat
besar kemungkinan akan ditolak dengan
dasar SEMA No. 09 Tahun 1967. SEMA
ini memang menegaskan bahwa hakim
dalam perkara adalah bebas dari gugatan
ganti rugi kerena kesalahan dalam
melaksanakan tugasnya dalam bidang
peradilan. Pertimbangan SEMA ini
semata-mata berdasarkan doktrin hukum
dan jurisprudensi, baik di negara-negara
common law maupun civil law, bahwa Pasal
1365 BW tidak dapat diterapkan kepada
hakim yang salah dalam melaksanakan
tugas peradilan.
Ketentuan SEMA ini masih
dipertahankan sampai sekarang. Sehingga
hakim tidak tunduk pada kekebalan, hanya
terbatas hal-hal di luar fungsi peradilan.
Tetapi hal di luar fungsi peradilan ini juga
akan menimbulkan kontroversi nantinya.
Mengenai ruang lingkup ini pasti akan
memicu perdebatan, karena justru
penyimpangan ini dilakukan pada saat
fungsi yudisial ini dilakukan.
Sedangkan siapa yang dianggap
memiliki kekebalan tersebut, apakah
terbatas hakim atau yang lainnya, di
Malaysia mengatur tidak hanya hakim,
tetapi pejabat lain yang bertindak sebagai
hakim, pejabat pengadilan atau orang
lain yang berkewajiban melaksanakan
surat perintah yang diberikan hakim atau
pejabat lain yang bertindak sebagai hakim,
seorang pejabat kepolisian, juru sita atau
pejabat pengadilan lain yang mempunyai
kewajiban melaksanakan perintah hakim,
perintah atau melaksanakan sita atau
menyerahkan harta sebagai jaminan
sebelum terdapat putusan. (SEMA No. 09
Tahun 1967)
Artikel Michael Crowell, “Basic of
Judicial Immunity” juga menunjukkan
seorang wasit, notaris, coroner, anggota
the Parole Comission dan the Board of
Medical Examiner yang melaksanakan
quasi-yudisial, panitera, mediator dan
lainnya memiliki kekebalan sebagaimana
seorang hakim. Sedangkan seorang
wartawan dan traskriptor tidak memiliki
kekebalan. Beberapa alat uji digunakan
apakah seseorang tersebut melakukan
tindakan hukum atau bertindak dalam
fungsinya sebanding dengan hakim
dimana berhak atas kekebalan hukum dari
gugatan perdata.
Menurut Surat Edaran Nomor 4
Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan
yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak
Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau
Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh
Undang-Undang , tanggal September 2002,
dikatakan oleh karena pengadilan dalam

menjalankan tugas yustisial seringkali
dihadapkan pada kondisi pencari keadilan
yang tidak menerima pelaksanaan tugas
yang dilakukan oleh pejabat pengadilan
dalam rangka melaksanakan putusan
pengadilan (eksekusi) dan seringkali
pejabat pengadilan seperti panitera,
juru sita, juru sita pengganti dilaporkan
kepada kepolisian melakukan perbuatan
pidana, Mahkamah Agung melalui surat
edaran ini kepada ketua pengadilan tinggi
dan pengadilan tingkat pertama, bahwa
pejabat pengadilan tidak perlu memenuhi
panggilan tersebut apabila menyangkut
suatu perkara yang sudah diputus maupun
yang masih dalam proses pemeriksaan
pengadlan. Selain itu, pejabat pengadilan
dapat memenuhi panggilan/undangan
tersebut apabila diminta untuk membahas
rancangan peraturan perundang-undangan
atau memberikan pertimbangan hukum
sebagai sumbangan pemikiran.
Dalam surat edaran ini dinyatakan
agar melihat Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No.9 Tahun 1976
tanggal 16 Desember 1976. Dikatakan
pula merupakan prinsip yang universal
bahwa suatu putusan tidak boleh
didiskusikan oleh siapa saja karena
masalah tersebut merupakan kemandirian
badan peradilan.
Hal yang menarik bahwa atas gugatan
terhadap Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita
Pengadilan Negeri Kabupaten Malang
atas perbuatan melawan melawan hukum
yang dilakukan oleh penguasa, meskipun
Pengadilan Negeri Kabupaten Malang
menyatakan tidak berwenang mengadili
perkara ini dalam putusan sela No. 66/
Pdt/G/2008/PN.Kpj, 19 Januari 2009,
dalam salah satu pertimbangan hukumnya
menyebutkan yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 41K/Pdt/1990 tanggal
27 Februari 1992 yang menyatakan,
“Tanggung jawab perdata pejabatpejabat peradilan yaitu aparat peradilan
yang bertindak melaksanakan tugastugas teknis peradilan atau kekuasaan
kehakiman tidak dapat diperkarakan secara
perdata. Tindakan aparat peradilan yang
melanggar kewenangan atau melampau
batas yang dibenarkan hukum, dapat
diajukan kepada instansi peradilan yang
lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan
Tinggi atau Mahkamah Agung, untuk
di diadakan tindakan pengawasan. Atas
tindakan penyelenggaraan peradilan yang
mengandung cacat hukum dapat diajukan
gugatan perdata untuk pembatalan, dengan
menarik pihak yang mendapatkan hak
dari tindakan tersebut sebagai Tergugat. “
(Miftakhul Huda)

Catatan mk

Catatan MK

Korupsi: Memudarnya
Nasionalisme
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

S

etiap tanggal 28 Oktober kita
memperingati Sumpah Pemuda,
sebuah peristiwa bersejarah bagi
penegasan eksistensi bangsa
Indonesia dan menjadi salah satu tonggak
pembentukan negara Indonesia.
Pada 28 Oktober 1928 itulah para
pemuda dari berbagai daerah, etnis, dan
agama mendeklarasikan satu nusa, satu
bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sumpah
pemuda menjadi salah satu momentum
perkembangan identitas nasionalisme
Indonesia yang terbentuk berdasarkan
spirit kemanusiaan dan kemerdekaan dari
penjajahan, bukan berdasarkan kesamaan
ras, etnis, atau agama. Sumpah pemuda
telah melahirkan identitas baru sebagai
bangsa Indonesia.
Hal ini membawa konsekuensi
adanya spirit bersama untuk menjaga dan
mempertahankan eksistensi bangsa, serta
berjuang untuk meraih kemerdekaan,

baik melalui pergerakan nasional maupun
perjuangan bersenjata. Spirit nasionalisme
menempatkan kepentingan bangsa di
atas kepentingan individu, kelompok,
ataupun golongan. Kepentingan individu,
kelompok, dan golongan bahkan akan
dikorbankan demi kepentingan bangsa.
Untuk kepentingan nasional, para pemuda
saat itu ikhlas mempertaruhkan harta dan
nyawa. Spirit nasionalisme itulah yang
menjadi faktor determinan keberhasilan
bangsa Indonesia mengusir penjajah dan
memerdekakan diri.
Secara nalar wajar dapat dikatakan,
kita tidak akan mungkin merebut
kemerdekaan jika melihat persenjataan
dan sumber daya manusia yang dimiliki
saat itu. Namun, dengan bersandar pada
semangat rela berkorban demi nusa dan
bangsa, segala keterbatasan yang ada pada
saat pergerakan nasional dan perjuangan
kemerdekaan mampu diatasi.

Memudarnya Nasionalisme
Korupsi, dalam segala bentuknya,
menjadi
penanda
memudarnya
nasionalisme. Di dalam praktik korupsi
mewujud sifat-sifat yang bertentangan
dengan nasionalisme. Perbuatan korupsi
nyata-nyata merupakan perbuatan yang
mengutamakan kepentingan diri sendiri
atau kelompok. Pada saat melakukan
korupsi sudah tidak ada lagi spirit
berkorban untuk bangsa dan negara.
Sebaliknya, korupsi merupakan
perbuatan mengorbankan kepentingan
bangsa dan negara untuk kepentingan diri
sendiri atau kelompok tertentu. Korupsi
sebagai penanda memudarnya nasionalisme
menjadi lebih mengkhawatirkan karena
merupakan tindakan yang sebagian besar
dilakukan oleh pegawai negeri atau
pejabat negara. Praktik korupsi yang masif
menunjukkan bahwa semangat pengabdian
dengan
mengutamakan
kepentingan
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bangsa dan negara sudah semakin tipis,
untuk tidak mengatakan telah hilang.
Bahkan tidak tertutup kemungkinan
di masa yang akan datang, seseorang yang
berkeinginan menjadi pegawai negeri atau
pejabat negara tidak lagi dilatarbelakangi
oleh motivasi untuk mengabdi kepada
bangsa dan negara. Sebaliknya, motivasi
yang lebih dikedepankan adalah alasan
untuk mendapatkan kekayaan atau
kekuasaan. Akibatnya, segala cara akan
dihalalkan untuk dapat menjadi pegawai
negeri atau pejabat negara dengan tujuan
untuk memperkaya diri. Atau, setidaknya
akan berdampak pada semangat kerja
karena akan selalu mengukur kinerja yang
dicapai dengan seberapa besar pendapatan
yang diperoleh.
Akhirnya, pemerintahan secara
keseluruhan akan lebih sibuk memikirkan
diri sendiri dan mengabaikan tugas utama
menyejahterakan rakyat. Para pegawai
negeri dan pejabat negara dalam kehidupan
sosial kemasyarakatan Indonesia menjadi
salah satu role model bagi masyarakat.
Mereka adalah teladan yang selalu
diamati dan memengaruhi sikap perilaku
masyarakat.
Pada saat nasionalisme pegawai
negeri dan pejabat negara telah memudar
dengan sendirinya akan mengikis
nasionalisme masyarakat pada umumnya.
Jika para pegawai negeri dan pejabat
negara saja sudah mengorbankan
kepentingan bangsa dan negara demi
kepentingan pribadi dan kelompok, apalagi
yang bisa diharapkan dari masyarakat
untuk mengorbankan kepentingan pribadi
mereka demi kepentingan bangsa dan
negara.
Menjaga Nasionalisme
Menumbuhkan
dan
menjaga
nasionalisme di masa perjuangan
kemerdekaan mungkin lebih mudah
karena ada “musuh nyata” dari pihak
luar. Di era perjuangan kemerdekaan,
musuh bangsa Indonesia sangat jelas,
yaitu para penjajah yang menindas dan
mengeksploitasi bangsa Indonesia. Pada
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masa Soekarno, nasionalisme masih dapat
dijaga karena politik luar negeri yang
menjadikan imperialisme dan kapitalisme
sebagai musuh bersama. Sebaliknya,
menumbuhkan dan menjaga nasionalisme
menjadi tugas berat dan besar ketika tidak
ada lagi “musuh nyata” dari luar yang

Korupsi, dalam segala
bentuknya, menjadi
penanda memudarnya
nasionalisme. Di
dalam praktik korupsi
mewujud sifat-sifat yang
bertentangan dengan
nasionalisme. Perbuatan
korupsi nyata-nyata
merupakan perbuatan
yang mengutamakan
kepentingan diri sendiri
atau kelompok. Pada
saat melakukan korupsi
sudah tidak ada lagi spirit
berkorban untuk bangsa
dan negara.

mengancam eksistensi bangsa dan negara
Indonesia.
Bangsa Indonesia saat ini memang
menghadapi berbagai ancaman dari luar,
terutama ancaman persaingan di dunia
ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Ancaman tersebut mungkin

tidak secara langsung terhadap eksistensi
bangsa, tetapi lebih pada kemampuan dan
kemandirian bangsa. Kita sesungguhnya
memiliki kemampuan, baik dari sumber
daya manusia maupun sumber daya alam
untuk menghadapi ancaman itu. Namun,
kemampuan kita telah dirusak oleh praktik
korupsi yang merajalela.
Karena itu, musuh utama bangsa
Indonesia saat ini adalah korupsi.
Korupsi menjadi penanda memudarnya
nasionalisme, sekaligus dapat dijadikan
sebagai isu utama untuk menumbuhkan
dan menjaga nasionalisme. Korupsi telah
mengakibatkan eksploitasi habis-habisan
terhadap sumber daya alam sehingga
tidak memiliki arti lagi bagi daya saing
bangsa. Eksploitasi yang dikorupsi
bahkan telah menimbulkan ancaman
serius bagi kelestarian lingkungan yang
disertai dengan ancaman bencana alam.
Bukan tidak mungkin ancaman nyata
yang akan mengakhiri eksisitensi bangsa
ini adalah bencana alam yang disebabkan
oleh praktik korupsi. Upaya menjadikan
korupsi sebagai musuh bersama untuk
menumbuhkan dan menjaga nasionalisme
tentu bukan hal yang mudah. Tidak dapat
dilaksanakan hanya dalam satu program
tertentu, tapi memerlukan suatu kerja
budaya. Pendidikan antikorupsi harus
dilakukan sebagai pendidikan yang
sesungguhnya, bukan sekadar pengajaran
sehingga
harus
menyentuh
spirit
nasionalisme.
Sebaliknya, sudah saatnya pendidikan
nasionalisme tidak lagi menekankan pada
kerelaan berperang menghadapi ancaman
bersenjata, tetapi lebih ditekankan pada
kesadaran terhadap dampak kerusakan
yang ditimbulkan oleh praktik korupsi, dan
keberanian untuk menolak praktik korupsi.
Korupsi sebagai musuh bersama karena
bertentangan dengan spirit nasionalisme
harus ditumbuhkan dalam seluruh aspek
kehidupan masyarakat, terutama melalui
iklim pendidikan, budaya kelembagaan,
serta budaya sosial.
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)
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