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ahkamah Konstitusi (kembali) menghentak khalayak. Pada Selasa,
(13/11) lalu, Mahkamah membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Pembubaran
dituangkan dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 perihal pengujian
Undang-Undnag No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
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P

embaca setia Majalah Konstitusi, untuk sekian kali kami hadir di
tengah-tengah Anda. Di antara deretan berita sidang Mahkamah
Konstitusi (MK), berita paling hangat dan menarik perhatian
banyak orang adalah “Kedudukan BP Migas Bertentangan dengan
UUD 1945”. MK mengabulkan sebagian permohonan Pengujian
UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
Permasalahan konstitusional yang diujikan dalam UU
Migas adalah mengenai kedudukan dan wewenang Badan Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas); kontrak kerja sama Migas; frasa
“yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat,
dan transparan”; posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli; larangan penyatuan
usaha hulu dan hilir; dan pemberitahuan KKS kepada DPR.
“Amar putusan, mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD
saat sidang pengucapan Putusan No. 36/PUU-X/2012, Selasa (13/11) pagi.
Selain berita putusan mengenai BP Migas, ada berita pengujian UU KUHAP
berjudul “Tanpa Memuat Status Penahanan, Surat Putusan Pemidanaan Tak
Batal Demi Hukum”. Berita tersebut memuat putusan pemidanaan tanpa memuat
perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan tidak
menjadikan sebuah putusan pemidanaan batal demi hukum. Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya memaknai Pasal 197 ayat (2) huruf “k” UU No. 8/ 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan UUD 1945, apabila diartikan
surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k
UU tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Pasal 197 ayat (1) huruf “k” sendiri menyatakan surat putusan pemidanaan
harus memuat antara lain mengenai perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap
dalam tahanan atau dibebaskan. Sedangkan ayat (2) KUHAP menentukan jika
tidak dipenuhi ketentuan tersebut maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Demikian inti bunyi sebagian putusan Nomor 69/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi
lainnya pada Kamis (22/11). Namun, dalam amar putusan MK ini menolak
permohonan yang diajukan pemohon H. Parlin Riduansyah.
Itulah sekilas berita aktual selama November 2012. Lainnya, masih banyak
berita sidang dan non-sidang, maupun informasi-informasi menarik melalui rubrikrubrik tetap dan khas dalam Majalah Konstitusi.
Tak berpanjang lebar, kami dari redaksi mengucapkan Selamat Membaca!

EDITORIAL

Makna Penguasaan Negara atas Migas

M

a h k a m a h
Konstitusi
membuat putusan
mencengangkan.
Pada 13 November lalu,
Mahkamah menyatakan Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi
(BP Migas) bubar. Pembubaran
badan yang dibentuk pemerintah
sepuluh tahun lalu itu merupakan
konsekuensi dari dikabulkannya
permohonan perkara Nomor 36/

PUU-X/2012.
Putusan Mahkamah itu menegaskan kembali makna
penguasaan negara atas sumber daya alam migas. Dalam
putusannya itu, Mahkamah membatalkan sejumlah pasal dan
frasa dalam Undang-undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas (UU Migas). Pasal-pasal serta frasa yang dibatalkan
Mahkamah tersebut berkaitan dengan kewenangan, tugas dan
fungsi pengelolaan migas yang dijalankan BP Migas.
BP Migas dibentuk menyusul berlakunya UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Badan ini berfungsi sebagai pembina dan pengawas Kontraktor
Kontrak Kerja Sama dalam menjalankan eksplorasi, eksploitasi,
serta pemasaran migas Indonesia. Sebelumnya fungsi tersebut
dijalankan Pertamina sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1971 yang tak lagi berlaku.
Permohonan pengujian undang-undang itu diajukan oleh 12
organisasi kemasyarakatan, yang sebagian besar berbasis Islam.
Selain itu, ada pula 30 pemohon perorangan, seperti Hasyim
Muzadi, Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Fahmi Idris,
Salahuddin Wahid, Laode Ida, Henry Yosodiningrat, dan A.M.
Fatwa. Para pemohon menilai UU Migas membuka liberalisasi
karena sangat dipengaruhi pihak asing. Selain itu, keadaan
BP Migas juga dianggap penuh dengan praktik korupsi yang
merugikan negara puluhan triliun rupiah.
Seluruhnya ada enam masalah konstitusional yang diajukan
para pemohon. Pertama, kedudukan dan wewenang BP Migas.
Kedua, Kontrak Kerja Sama (KKS) migas. Ketiga, frasa “yang
diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang
wajar, sehat, dan transparan". Keempat, posisi BUMN yang tidak
bisa lagi monopoli. Kelima, larangan penyatuan usaha hulu dan
hilir. Terakhir, pemberitahuan KKS kepada DPR.
BP Migas, menurut Mahkamah, hanya melakukan fungsi
pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan migas, tetapi tidak
melakukan pengelolaan secara langsung. Sedangkan pengelolaan
migas pada sektor hulu baik eksplorasi maupun eksploitasi

dilakukan oleh BUMN berdasarkan prinsip persaingan usaha
yang sehat, efisien, dan transparan. Adapun pihak yang secara
langsung dapat mengelola sumber daya alam migas, menurut UU
Migas, hanya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
Sementara, Mahkamah menilai, model hubungan antara
BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi
makna penguasaan negara atas sumber daya alam migas. Hal itu
bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dengan konstruksi
penguasaan migas melalui BP Migas, menurut Mahkamah, negara
kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau
menunjuk secara langsung BUMN untuk mengelola sumber daya
alam migas. Padahal, pengelolaan secara langsung oleh negara
atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang
dikehendaki Pasal 33 UUD 1945.
Selanjutnya, Mahkamah menyatakan, pemerintah dapat
melakukan tindakan pengurusan atas sumber daya alam migas
dengan memberikan konsesi kepada satu atau beberapa BUMN
untuk mengelola kegiatan usaha migas pada sektor hulu. BUMN
itulah yang akan melakukan KKS dengan Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi, usaha kecil, badan hukum swasta, atau Bentuk
Usaha Tetap.
Berdasarkan argumen tersebut, Mahkamah sampai pada
kesimpulan bahwa keberadaan BP Migas inkonstitusional.
Mahkamah juga menimbang, keberadaan BP Migas sangat
berpotensi menimbulkan inefisiensi. Selain itu, dalam praktiknya
diduga telah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan.
Sekiranya pun dikatakan belum ada bukti bahwa BP Migas
telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, menurut Mahkamah,
cukuplah alasan untuk menyatakan bahwa keberadaan BP Migas
inkonstitusional. Mahkamah merujuk pada putusan Nomor 006/
PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/
PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007. Kedua putusan itu
menyebutkan, sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi pun
bisa diputus oleh Mahkamah sebagai perkara konstitusionalitas.
Sebagai langkah antisipatif atas pembubaran BP Migas
tersebut, Mahkamah memutuskan, sebelum terbentuknya aturan
baru, fungsi dan tugas BP Migas harus dilaksanakan oleh
pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan. Pemerintah
dalam hal ini adalah kementerian yang memiliki kewenangan dan
tanggung jawab dalam bidang migas.
Untuk mencegah kekosong hukum tersebut, Mahkamah
juga menyatakan, setelah putusan Mahkamah tersebut, segala
hak dan kewenangan BP Migas dalam KKS dilaksanakan oleh
pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh
pemerintah.***
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SUARA PEMBACA

Menyikapi Putusan MK Tentang Pembubaran BP MIgas
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (BP Migas) dibubarkan. Mahkamah Konstitusi (MK)
dalam salah satu keputusannya atas uji materi (judicial review)
mengenai UU 22/2001 tentang Migas menyatakan keberadaan
BP Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum.
Putusan MK ini merupakan satu langkah untuk bangsa
Indonesia mengembalikan kedaulatan. Hal ini diharapkan menjadi
motor gerakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan
sepenuhnya oleh bangsa sendiri. Keputusan pembubaran BP Migas
juga menjadi tata syarat untuk menasionalisasi pertambangan
karena kontrak karya tambang yang merugikan negara saat ini
bermula dari keberadaan BP Migas. Dengan dibubarkannya BP
Migas maka pijakan hukum kontrak karya bisa ditinjau kembali.

Masalah lain yang perlu disorot dari keputusan MK itu,
adalah kesiapan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM
mengganti peran BP Migas. Untuk itu, Pemerintah harus melakukan
tindakan cepat dan kebijakan yang tepat terhadap pembubaran
BP Migas oleh MK. Bukan hanya masalah pemindahan otoritas
dan kewenangan BP Migas kepada Kementerian ESDM semata,
namun juga pemerintah harus memastikan adanya akselerasi
kebijakan dan tata kelola migas di sektor hulu yang berpihak
kepada kepentingan nasional.
Keputusan MK ini tentu harus menjadi salah satu pijakan
dasar bagi pengelolaan migas di masa yang akan datang.
Karenanya dibutuhkan keseriusan dari Pemerintah dalam
mendorong efisiensi pengelolaan, efektifitas penerimaan negara
dan peningkatan produksi migas nasional di sektor hulu.
Ronald Surbakti - Jakarta Selatan.

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.
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Situs Pemilu

P

emiluindonesia.com adalah website yang fokus memuat
berita seputar pemilihan umum dan Pemilukada di
Indonesia. Selain menyatakan diri bukan sebagai
lembaga survei maupun institusi pemerintahan, situs
ini menyatakan diri bersifat independen; tidak berpihak kepada
pribadi atau golongan tertentu. Juga peduli; percaya bahwa
walau hanya melalui media internet, informasi yang dimuat di
pemiluindonesia.com dapat membantu dalam menyosialisasikan
Pemilu ke Pemilu di Indonesia yang akan diselenggarakan dalam
waktu dekat.
Situs ini diciptakan dengan gambaran untuk memajukan
Indonesia dengan cara turut berpartisipasi mewujudkan Pemilu
yang jujur dan adil untuk mencapai indonesia makmur dan
sejahtera.
Redaktur Pemiluindonesia.com adalah Hermansyah .P
Tarigan dengan alamat email herman@pemiluindonesia.com.
Berita-berita yang disajikan cukup update, memberikan jadwal
penyelenggaran Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Ada pula
kamus, polling, Undang-Undang, video, breaking news, sejarah,
bahkan profil dari para tokoh-tokoh yang banyak berkecimpung
di dunia pemilu.
Tokoh-tokoh partai pun tidak lupa direkam secara baik oleh
situs ini. Anda para pejuang pemilu yang ingin berpartisipasi atau
membutuhkan informasi lebih lanjut, segera saja berselancar di
situs ini. Memang awalnya situs dibentuk untuk menyiapkan
penyelenggaraan hajatan Pemilu 2009 yang lalu, namun situs
ini masih eksis dan tetap menyuguhkan berita-berita terkini
kepemiluan.

ika anda membuka situs ini, maka akan langsung disuguhi
grafik perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah DKI Jakarta 2012 kemarin. Tapi bukan
berarti situs ini melulu hanya menginformasikan Pemilu
DKI. Jika anda ingin mencari data lama mengenai Pemilihan
Presiden 2004, situs ini juga menyuguhkan grafik perolehan suara
serupa, baik di putaran pertama maupun putaran kedua.
Sekilas memang banyak mengupas tentang perolehan
suara dan persentase para kandidat. Namun lebih dari itu, banyak
data-data masa lalu yang barangkali suatu saat kita butuhkan,
dapat dicari di sini. Misalnya, www.pemilu.asia ini punya grafik
perolehan suara partai-partai Pemilu Legislatif untuk memilih
anggota DPR sejak 1955-2009, juga tidak ketinggalan Pemilu
Anggota DPD.
Situs ini melingkupi seluruh provinsi di Indonesia dalam
menyuguhkan data nama calon dan daftar anggota terpilih, suara
calon, riwayat hasil per provinsi, jendela provinsi, pergeseran
suara, info parpol, hasil dalam peta, kajian, dan link-link
menarik.
Situs ini juga membuat gambaran sebaran perolehan suara
partai politik dalam peta Indonesia secara atraktif, bahkan ketika
waktu itu Indonesia masih dikuasai Belanda di Kawasan Timur.
Sebaran agama dan pemilih juga tidak lupa terkonfigurasikan
secara menarik dan membuat anda pegiat pemilu akan
betah untuk berlama-lama memelototi suguhan situs ini dan
mendiskusikannya.
Secara tampilan, situs ini cukup simpel. Tapi jika sudah
di-klak-klik info-info di dalamnya, maka tidak sesimpel yang
dibayangkan. Sumber data situs ini pada umumnya berasal dari
badan penyelenggara pemilihan umum, terutama dari Komisi
Pemilihan Umum, Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia
Pemilihan Indonesia.
Data yang ditampilkan dalam serangkaian grafis ini
merupakan percobaan untuk menghitung atau menafsir hasil
pemilu yang layak dicapai di masing-masing daerah pemilihan.
Situs ini juga menggunakan dugaan (terkaan) berdasarkan hasil
Pemilu di wilayah di sekitarnya atau kecenderungan secara
nasional di daerah lain yang agak mirip dinamika politiknya
dengan daerah yang datanya masih minim atau kosong. (Yazid)
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OPINI

Equality Before the Law untuk
Kepala Daerah
Oleh Hwian Christianto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

S

epertinya pandangan terhadap seorang
pejabat harus mendapatkan perlakuan yang
istimewa dalam segala hal harus direvisi
jika menilik Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 73/PUU-IX/20011. Pejabat yang dalam hal
ini kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah bukan
lagi ‘manusia setengah dewa’ yang harus diperlakukan
istimewa karena memiliki sebuah selaput pelindung
tetapi mendapatkan perlakuan yang sama ketika
berhadapan dengan hukum. Keistimewaan selaput
pelindung yang diberikan oleh pasal 36 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah berupa
perlindungan sementara (pending) atas tindakan
penyelidikan, penyidikan, atau penindakan yang
melibatkan kepala daerah dalam kasus korupsi.
Cita-cita para pendiri bangsa (the founding
fathers) yang menegaskan persamaan kedudukan di
hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana
tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945
sebelum amandemen dan saat ini tercantum dalam
pasal 1 ayat (3) UUDN 1945 setelah amandemen.
“Negara Indonesia adalah negara hukum” (rechsstaat)
membawa implikasi bahwa semua kehidupan bernegara
tunduk pada hukum dan berlaku bagi siapa saja pada
kedudukan yang sama. Artinya perlakuan yang sama
di hadapan hukum merupakan prinsip dasar yang
harus ada dalam negara hukum tidak terkecuali bagi
mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan.
Berlakunya pasal 36 ayat (1) dan (2) UndangUndang Pemerintahan Daerah secara tidak langsung
menempatkan kepala daerah dalam posisi yang tidak
sama dengan warga negara karena jabatan yang
diembannya. Padahal jika dicermati secara mendalam
jabatan yang diemban berasal dari rakyat untuk
melaksanakan tugas pemerintahan bukan digunakan
untuk melarikan diri atau mendapatkan keistimewaan
hukum (bahkan kebal hukum). Pemahaman inilah
yang sangat penting ditekankan dalam memahami
jabatan yang diemban kepala daerah mengingat
banyak kepala daerah yang menolak atau menunda
bekerjasama dalam proses penegakan hukum dengan
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alasan tugas pemerintahan yang begitu padat. Mereka
lupa bahwa penegakan hukum menjadi penunjang roda
pemerintahan yang sangat penting demi terwujudnya
pemerintahan yang berhasil.
Bagaikan embun di tengah panas terik begitulah
kiranya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hasil
Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU
No. 32 Tahun 2004) bagi perjuangan penegakan hukum
korupsi di Indonesia. Di tengah polemik pembahasan
RUU Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang
bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat yang sedikit
banyak
menyinggung
masalah
pemangkasan
kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan,
penyidikan, maupun penindakan ternyata Mahkamah
Konstitusi masih masih dengan jeli melihat kebutuhan
penegakan hukum yang mengedapankan asas equality
before the law.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
73/PUU-IX/20011
mengembalilkan
semangat
pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan
pejabat pemerintah secara khusus kepala daerah
pada tempatnya. Semula pasal 36 Undang-Undang
Pemerintahan Daerah mengatur secara khusus proses
penyelidikan terhadap kepala daerah dan /atau wakil
kepala daerah dengan meminta persetujuan secara
tertulis kepada Presiden sehingga tidak dapat dilakukan
pada saat itu juga kecuali dalam hal tertangkap tangan
atau disangka melakukan tindakan kejahatan yang
diancam hukuman mati atau mengancam keamanan
Negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon,
Feri Amsari, Teten Masduki, Zainal Arifin dan ICW
ketentuan tersebut tampak dengan jelas menempatkan
posisi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah begitu
istimewa ketika berhadapan dengan proses hukum. Jika
anggota masyarakat biasa langsung dapat dilakukan
pemeriksaan berbeda halnya dengan kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah, mereka mendapatkan
“perlindungan administratif” dari Presiden melalui
pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Memang keberadaan persetujuan Presiden tersebut
terbatas pada 30 (tiga puluh) hari sejak dimintakan

persetujuan hanya saja mengingat tindak pidana korupsi
merupakan kejahatan terorganisasi hal tersebut justru
mendukung dimusnahkannya berbagai barang bukti
tindak pidana korupsi begitu tersangka mengetahui
dirinya akan terlibat dalam proses hukum.
Arti penting permintaan persetujuan Presiden
bagi pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebenarnya
dapat dipahami dari 2 (dua) pertimbangan yaitu
ketatanegaraan dan kepastian hukum. Pertimbangan
ketatanegaraan disini dipahami melalui kedudukan
dan fungsi kepala daerah dan/atau kepala daerah yang
harus melaksanakan tugas pemerintahan di daerahnya
sebagaimana tertuang dalam pasal 13 dan 14 UndangUndang Pemerintahan Daerah. Permasalahannya
ketika seorang kepala daerah terlibat dalam sebuah
perkara korupsi baik sebagai saksi maupun tersangka
apakah hal itu menganggu kinerja seorang kepala
daerah? Jawabannya, tentu saja tidak. Seorang kepala
daerah yang berkontribusi pada proses penegakan
hukum justru akan mendapatkan apresiasi positif
dari masyarakatnya. Tidak ada masyarakat yang
berpandangan negatif pada pejabatnya ketika ia
dipanggil menjadi saksi atas dugaan perkara korupsi
baik yang melibatkan dirinya secara langsung
maupun tidak langsung. Kerja sama dan kemauan
kepala daerah untuk berkontribusi akan menjadi
alat bukti terkuat bagi integritas diri kepala daerah
yang bersangkutan disamping memberikan pelajaran
hukum yang baik melalui teladan tunduk pada proses
hukum yang berlaku. Pertimbangan kedua, setidaknya
menjadi pertimbangan yang sangat menghantui kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah. Harus diakui
bahwa proses penyelidikan korupsi sejauh ini berjalan
selangkah demi selangkah. Ibarat memeriksa ikan
yang busuk tidak langsung memeriksa kepalanya tetapi
dirunut dari ekor baru badannya lalu terakhir ikannya.
Strategi inilah yang sangat menakutkan kepala daerah
untuk berkontribusi dalam perkara korupsi. Kepastian

hukum menjadi tetap menjadi hal yang sangat penting
dalam proses penegakan hukum mengingat hakikat dari
kepastian hukum adalah hak asasi manusia atas rasa
aman. Seorang kepala daerah yang dipanggil menjadi
saksi dalam kasus korupsi memang bisa saja berubah
statusnya menjadi tersangka apabila terdapat bukti
yang meyakinkan untuk menyimpulkan hal itu. Kunci
dari permasalahan ini justru terletak pada komitmen
dan integritas dari kepala daerah dan penyidik KPK
dalam melakukan proses hukum. Dua hal tersebut
menjadi modal dasar dalam mendukung rezim anti
korupsi mengingat gerakan anti korupsi yang saat ini
bergulir bisa saja dimanfaatkan oleh oknum dari lawan
politik kepala daerah untuk menjatuhkan atau menjebak
dirinya dalam kasus korupsi.
Dikabulkannya permohonan pengujian pasal 36
Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk sebagian
(pasal 36 ayat (1) dan (2) dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat) membawa angin segar
dalam proses penegakan hukum pada perkara korupsi.
Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kewenangan
yang ada pada penyidik tindak pidana korupsi baik
polisi maupun KPK untuk memeras atau menjebak
kepala daerah sebenarnya tidak cukup relevan. Hal
ini didasarkan pada pemahaman rezim anti korupsi
yang saat ini bergulir tidak hanya melibatkan aparat
penegak hukum sebagai pemeran utama tetapi semua
elemen masyarakat sebagai pengawas independen
atas perkara korupsi yang bergulir. Kekhawatiran
terhadap penyalahgunaan kewenangan penyidikan
tanpa harus mendapatkan persetujuan Presiden justru
menyiratkan adanya keadaan politik yang tidak sehat
dan kurangnya integritas dari kepala daerah itu sendiri.
Jadi, tidak ada kata lain selain BERSEDIA bagi kepala
daerah untuk menunjang proses hukum kasus korupsi.
Keterlibatannya menjadi sebuah ujian objektif bagi
komitmen dan integritas kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah. Beranikah?
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MK Nyatakan BP Migas
Inkonstitusional

Majelis Hakim
Konstitusi dalam
sidang Pembacaan
Putusan No.
36PUU-X 2012 pada
Selasa (13/11)

M

ahkamah Konstitusi (kembali)
menghentak
khalayak.
Pada Selasa, (13/11) lalu,
Mahkamah
membubarkan
Badan Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (BP Migas).
Pembubaran BP Migas dituangkan dalam Putusan No.
36/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang
No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi
(UU Migas).
“Seluruh hal yang berkait dengan Badan
Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Migas
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD.
Putusan Mahkamah tersebut menegaskan
kembali makna penguasaan negara atas sumber
daya alam migas. Dalam putusannya, Mahkamah
membatalkan sejumlah pasal dan frasa dalam UU
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Migas. Ketentuan yang dibatalkan tersebut berkaitan
dengan kewenangan, tugas, dan fungsi pengelolaan
migas yang dijalankan BP Migas.
Sebagai langkah antisipatif pembubaran BP
Migas, Mahkamah mempertimbangkan perlunya
kepastian hukum terhadap organ negara yang
melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai
terbentuknya aturan yang baru. Oleh karenanya,
Mahkamah menegaskan, segala Kontrak Kerja Sama
(KKS) yang telah ditandatangani antara BP Migas dan
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, harus tetap
berlaku sampai masa berlakunya berakhir atau pada
masa yang lain sesuai dengan kesepakatan.
Menurut Mahkamah, fungsi dan tugas tersebut
harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang
kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang
memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam
bidang Migas.
Dalam
pertimbangannya,
Mahkamah
berpandangan, model hubungan antara BP Migas

sebagai representasi negara dengan Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan migas
menciderai makna penguasaan negara atas sumber
daya alam Migas. “Pemisahan antara badan yang
melakukan fungsi regulasi dan pembuatan kebijakan
dengan lembaga yang melakukan pengelolaan
dan bisnis Migas secara langsung, mengakibatkan
terdegradasinya penguasaan negara atas sumber daya
alam Migas,” ungkap Mahkamah.
Dengan konstruksi penguasaan migas melalui
BP Migas, maka negara kehilangan kewenangannya
untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara
langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola
sumber daya alam Migas. “Padahal fungsi pengelolaan
adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat
pertama dan paling utama untuk mencapai sebesarbesar kemakmuran rakyat.
Di samping itu, Mahkamah berpendapat,
tiga syarat minimal sebagaimana ditentukan dalam
penyusunan KKS selama ini, juga tidak serta merta
menjamin penguasaan negara dapat dilakukan dengan
efektif. Paling tidak ada tiga argumentasi Mahkamah.
Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung
melakukan pengelolaan atau menunjuk secara
langsung badan usaha milik negara untuk mengelola
seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha
hulu. Kedua, setelah BP Migas menandatangani KKS,
maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi
KKS, yang berarti, negara kehilangan kebebasannya
untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang
bertentangan dengan isi KKS.
Dan ketiga, tidak maksimalnya keuntungan
negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
karena adanya potensi penguasaan Migas oleh
Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta
yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha
yang sehat, wajar, dan transparan. Oleh karena itulah
Mahkamah berkesimpulan bahwa keberadaan BP
Migas sangat berpotensi menimbulkan inefisiensi,
serta dalam praktiknya diduga telah membuka peluang
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Kalaupun dugaan tersebut belum atau tidak
terbukti, menurut Mahkamah, cukuplah alasan
untuk menyatakan bahwa keberadaan BP Migas
inkonstitusional. Sebab jika merujuk pada Putusan No.
006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007,
maka sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi
pun bisa diputus oleh Mahkamah sebagai perkara
konstitusionalitas.
Justru, kata Mahkamah, seharusnya dengan
lahirnya putusan ini menjadi momentum bagi
pembentuk undang-undang untuk melakukan
penataan kembali pengelolaan Migas di Indonesia.

“Dengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan
dan mengurangi proliferasi organisasi pemerintahan,”
pesan Mahkamah.
Harapannya, kedepan Pemerintah dapat segera
memulai penataan ulang pengelolaan sumber daya
alam berupa Migas dengan berpijak pada “penguasaan
oleh negara” yang berorientasi penuh pada upaya
“manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat” dengan
organisasi yang efisien dan di bawah kendali langsung
Pemerintah.
Adapun permohonan pengujian UU Migas
ini diajukan oleh 10 organisasi kemasyarakatan,
yang sebagian besar berbasis Islam, yakni PP
Muhammadiyah, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir
Indonesia, PP Persatuan Ummat Islam, PP Syarikat
Islam Indonesia, PP/Lajnah Tanfidziyah Syarikat
Islam, PP Persaudaraan Muslimin Indonesia, Pimpinan
Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, Pimpinan Besar Pemuda
Muslimin Indonesia, AL Jami’yatul Washliyah,
serta Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima,
Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK). Selain itu, ada
pula 30 pemohon perorangan.
Para pemohon menilai UU Migas membuka
liberalisasi karena sangat dipengaruhi pihak asing.
Selain itu, penuh dengan praktek korupsi yang
merugikan negara puluhan triliun rupiah. Setidaknya,
terdapat enam masalah konstitusional yang diajukan
para penohon. Pertama, kedudukan dan wewenang BP
Migas. Kedua, Kontrak kerja sama migas. Ketiga, frasa
“yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan
usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Keempat,
posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli. Kelima,
larangan penyatuan usaha hulu dan hilir. Dan keenam,
pemberitahuan KKS kepada DPR.
Merugikan Negara
Dalam
persidangan
tersebut,
Pemohon
menghadirkan enam orang ahli, yakni Kurtubi, Rizal
Ramli, Margarito Kamis, Irman Putra Sidin, Kwik
Kian Gie, dan Ichsanudin Noorsy. Para ahli ini, pada
intinya berpandangan bahwa UU Migas bertentangan
dengan UUD 1945. Sehingga, mesti dibatalkan oleh
Mahkamah.
Kurtubi, menyatakan, terdapat empat alasan
utama mengapa UU Migas ini merugikan negara
dan melanggar konstitusi. Pertama, UU Migas telah
menghilangkan kedaulatan negara atas sumber daya
migas yang ada di perut bumi negara indonesia. Kedua,
UU Migas ini telah merugikan negara secara finansial.
Ketiga, UU Migas telah memecah struktur perusahaan
dan industri minyak nasional yang terintegrasi menjadi
terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir
atau unbundling. “Keempat, dengan Undang-Undang
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Para Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam sidang Mendengarkan Keterangan Saksi Ahli dari Pemohon
serta Pemerintah, Rabu (1/8) di Ruang Sidang Pleno MK.

Migas ini sistem pengelolaan cost recovery yang
diserahkan BP Migas merugikan negara,” tegasnya.
Menurut Kurtubi, UU Migas menjadikan sistem
perminyakan Indonesia sangat tidak efisien dan tidak
sejalan dengan prinsip good cooperate governments.
Sebab, menggiring terbukanya lubang inefisiensi yang
sangat menganga.
Secara struktur organisasi, lanjut Kurtubi,
BP Migas tidak dilengkapi oleh lembaga dewan
komisaris. Menurutnya, sistem ini jelas-jelas tidak
efisien, sebab mengundang markup luar biasa yang
merugikan bangsa dan negara. “Menyebabkan
pengelolaan migas kita tidak bisa lagi untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Mungkin quote-unquote
menjadi sebesar-besar kemakmuran oknum-oknum
tertentu. Tidak ada di dunia ini perusahaan yang
hanya dewan direksi, tidak ada komisaris, BP Migas
tidak memiliki alat mekanisme kontrol terhadap
perusahaan,” bebernya.
Sedangkan Irman Putra Sidin, menyatakam
ada dua konsepsi konstitusional yang berlaku saat
ini tentang ‘dikuasai negara’ seperti yang ditafsirkan
Mahkamah dalam putusannya. Pertama, fungsi
pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan
saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam
manajemen BUMN atau BHMN sebagai instrumen
kelembagaan. Seiring dengan hal itu, pemerintah
harus melakukan relasi kelembagaan dengan institusi
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perwakilan rakyat baik DPR, DPD, dan/atau DPRD
provinsi kabupaten/kota dalam mendayagunakan
penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk
digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kedua, fungsi pengawasan oleh negara dilakukan
oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi
dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh
negara atas cabang produksi yang penting dan/atau
yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud
benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
“Oleh karenanya fungsi pengawasan yang
dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat dalam
kontrak kerja sama haruslah terlebih dahulu melalui
relasi konstitusional yang terbangun antara pemerintah
dengan institusi perwakilan rakyat tersebut. Bentuk
dari relasi tersebut bentuknya dapat konsultasi
atau konfirmasi. Sehingga forum konsultasi tidak
menghambat bagi institusi perwakilan rakyat untuk
mengeluarkan sikap tidak menyetujui atau menolak
proposal tersebut,” paparnya.
Margarito
Kamis
berpendapat,
frasa
“kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33, bukan saja
bernilai sebagai norma, tapi juga sebagai tujuan etik
konstitusional didirikannya negara ini. Keadaankeadaan itulah yang harus dipakai sebagai pijakan
dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam
bernegara ini.

Dengan
menyerahkan
kewenangan
mengendalikan dan/atau mengawasi kepada badan
pelaksana, kata dia, menunjukan pembentuk undangundang menyepelekan konstitusional minyak dan
gas bumi yang tidak lain adalah kekayaan alam yang
terkandung di dalam bumi sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Para pembentuk undang-undang dalam sistem
pembentuk Undang-Undang yang tidak menyertakan
pemerintah, tidak terbiasa membuat atau mengatur
hal-hal yang bersifat umum karena tidak punya waktu
sehingga pengaturan lebih lebih jauh diserahkan
dengan cara mendelegasikan kewenangan itu kepada
pembentuk Undang-Undang itu atau pada badan itu.
Ini berkenaan dengan doktrin delegasi kewenangan,”
ujar Margarito.
Tidak Dapat Membuktikan
Dalam putusan ini, Hakim Konstitusi Harjono
mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).
Dia menegaskan pembentukan badan pemerintahan c.q
BP Migas tidak bertentangan dengan struktur UUD.
Menurutnya, BP Migas mempunyai kadar sebagai
entitas negara yang cukup kuat karena dibentuk
berdasarkan UU, lebih-lebih lagi penunjukkan Kepala
BP Migas melibatkan dua lembaga negara yang dipilih
secara langsung oleh rakyat, yaitu Presiden dan DPR.

“Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara
eksplisit kerugian konstitusionalnya namun hanya
merupakan konstatasi, dan Mahkamah juga belum
cukup mempertimbangkan kerugian konstitusional
apa sebenarnya yang dialami para Pemohon, oleh
karenanya permohonan para Pemohon tidak terbukti
secara hukum dan oleh karenannya harus ditolak,”
tutupnya.
Sebelumnya,
Pemerintah
menyatakan,
pembentukan BP Migas tidak dimaksudkan untuk
mengalihkan kuasa pertambangan, melainkan untuk
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah
sebagai pemegang kuasa pertambangan dalam
pengendalian kegiatan usaha hulu Migas melalui KKS.
“Pembentukan BP Migas sebagai pengendali
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi juga
sebenarnya bertujuan agar negara sebagai pemegang
kuasa pertambangan tidak Iangsung berkontrak dengan
Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap, sehingga tidak ada
posisi yang setara antara kontraktor dengan negara,
dengan demikian diharapkan dapat menghindarkan
negara dari permasalahan keperdataan yang timbul dari
adanya sengketa terhadap kontrak kerja sama tersebut.
Di samping itu, pengalihan tugas dari Pertamina
ke BP Migas bertujuan agar Pertamina dapat Iebih
fokus menjalankan bisnisnya sebagai BUMN,” jelas
Pemerintah. []

Para Pemohon
beserta kuasa hukum
dalam Perkara No.
36/PUU-X/2012
dalam sidang
Pendahuluan, Selasa
(17/4) di Ruang
Sidang Pleno MK.

Humas MK/Annisa Lestari
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PUU Minerba

Pemda Penentu Penetapan WP dan WUP
Kuasa Hukum Pemohon Robikin Emhas (kanan),
didampingi kuasa hukum yang lain, sedang
mendengarkan pembacaan putusan perkara
No.10/PUU-X/2012, Kamis (22/11) siang, di Ruang
Sidang MK.

K

ewenangan pemerintah me
ngelola pertambangan mineral
dan
batubara
(Minerba)
dalam menetapkan Wilayah
Pertambangan (WP) dilakukan setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah
(Pemda) seharusnya setelah ditentukan
Pemda dan berkonsultasi dengan DPR.
Selain itu, dalam menetapkan Wilayah
Usaha Pertambangan (WUP) pemerintah
menetapkannya setelah ditentukan oleh
Pemda.
Demikian sebagian dari inti
putusan yang teregistrasi dengan No.10/
PUU-X/2012. “Mengadili, menyatakan,
mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian,” kata Moh. Mahfud MD selaku
Ketua Sidang Pleno yang juga Ketua MK
saat membacakan putusan tersebut, Kamis
(22/11) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam amar putusan yang dibacakan
Mahfud, Mahkamah menyatakan bahwa
frasa “setelah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat
(1), dan Pasal 17 UU No. 4/2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU
Minerba) bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai setelah
ditentukan oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya, Mahkamah juga me
nyatakan bahwa frasa “Koordinasi
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat
(2) UU Minerba bertentangan dengan
UUD 1945 dan dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh”.
Sementara,
kata
Mahkamah,
Pasal 6 ayat (1) huruf e UU Minerba
selengkapnya menjadi, “Penetapan WP
yang dilakukan setelah ditentukan oleh
pemerintah daerah dan berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia”. Sedangkan, Pasal
9 ayat (2) selengkapnya menjadi, “WP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah setelah
ditentukan oleh pemerintah daerah dan
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia”.
Mahkamah juga menegaskan
Pasal 14 ayat (1) UU Minerba
selengkapnya menjadi, Penetapan WUP
dilakukan oleh Pemerintah setelah
ditentukan
oleh pemerintah daerah
dan disampaikan secara tertulis kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia. Dan, Pasal 14 ayat (2)
selengkapnya menjadi, “Penentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pemerintah daerah yang
bersangkutan berdasarkan data dan

informasi yang dimiliki Pemerintah dan
pemerintah daerah”.
Terakhir,
Mahkamah
juga
mengatakan dalam putusannya bahwa
Pasal 17 UU Minerba selengkapnya
menjadi, “Luas dan batas WIUP mineral
logam dan batubara ditetapkan oleh
Pemerintah setelah ditentukan oleh
pemerintah daerah berdasarkan kriteria
yang dimiliki oleh Pemerintah”.
Permohonan pengujian UU Minerba
ini dimohonkan oleh Bupati Kab. Kutai
Timur, Prov. KalimantanTimur Isran
Noor. Dia memohonkan Pasal 1 angka 29
sepanjang frase “dan tidak terikat dengan
batasan administrasi pemerintahan”,
dan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat
(2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
17 dan Pasal 171 ayat (1) sepanjang
frase “untuk mendapatkan persetujuan
pemerintah” yang dianggap bertentangan
dengan UUD 1945.
Isran Noor beralasan, pihaknya
telah dirugikan hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya oleh pasal-pasal yang
ada dalam UU Minerba tersebut. Karena,
pasal-pasal tersebut, ujar Pemohon, tidak
dapat menetapkan WP dan WUP serta
menetapkan luas dan batas WIUP di
wilayah kabupaten Kutai Timur dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
energi sumber daya mineral logam dan
batubara.
Dia juga mengatakan, pemerintah
pusat seharusnya menyerahkan ke
wenangan c.q. kewenangan penetapan WP
dan WUP serta penetapan luas dan batas
WIUP di wilayah Pemda kepada Pemda
guna memenuhi sifat vertikal tersebut
berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3) serta Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.
(Shohibul Umam/mh)

PUU Minerba

Usaha Gulung Tikar, Pengusaha Tambang
Mengadu ke MK
Pemohon Hazil Ma’ruf, didampingi kuasa
hukumnya, saat persidangan pengujian UU
Minerba, Kamis (29/11), di Ruang Sidang
Pleno MK.

U

ndang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (UU
Minerba) kembali diajukan uji
materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Kamis (29/11) di Ruang Sidang
Pleno MK. Permohonan yang diregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor 113/
PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh Hazil
Ma’ruf.
Pemohon
mendalilkan
hak
konstitusionalnya
terlanggar
akibat
berlakunya Pasal 125 ayat (2), Pasal
126 ayat (1) dan Pasal 127 UU Minerba.
Menurut Pemohon, pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan Pasal 28, Pasal
28I, dan Pasal 33 UUD 1945. Pemohon
merupakan pengusaha pertambangan
yang menjalin kerja sama dengan
PT Timah. “Selama ini sistem yang
dilakukan Pemohon dengan di PT. Timah
adalah melalui sistem kemitraan. Hasil
yang didapat oleh Pemohon, kemudian
dibeli oleh PT Timah. Namun dengan
adanya pasal a quo, Kementerian ESDM
menerbitkan Peraturan Kementerian

Humas MK/Ganie

Nomor 28/2009 direvisi oleh Peraturan
Kementerian ESDM dengan Nomor
24/2012. Peraturan tersebut melarang
PT Timah untuk melakukan kemitraan.
Akibatnya dikeluarkannya Peraturan
Kementerian ESDM tersebut, pemohon
kehilangan pekerjaan bahkan ribuan
penambang di BangkaBelitung,” paparnya
di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang
diketuai oleh Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi.
Terhadap permohonan Pemohon,
Majelis
Hakim
Konstitusi
yang
beranggotakan Hakim Konstitusi Harjono
dan Anwar Usman memberikan saran
perbaikan permohonan kepada Pemohon.
Harjono mengungkapkan agar Pemohon
memperkuat dalil permohonannya dan
kerugian konstitusional yang dialaminya.
“Latar belakang menggambarkan posisi
Anda dan itu belum kelihatan. Hal itu
menurut saya perlu dicermati dalam
permohonan Anda. Posisi Anda ini
dengan PT Timah ini adalah hubungan
kerja sama atau kemitraan ini hubungan
yang bagaimana? Anda harus jelaskan,

atas dasar kontrak atau ada izinnya?Ada
masalah apa sehingga Anda meminta
pasal a quo dihapuskan? Kalau
dihapuskan nanti bagaimana karena ini
berpengaruh pada penambang lainnya?”
ujarnya.
Selain itu, mengenai Pasal 126 UU
Minerba, Harjono menganggap pasal itu
merupakan pasal yang justru membuat
Pemohon dapat melakukan pekerjaannya.
“Bukankah karena adanya Pasal 126, maka
itu Anda bisa berada seperti sekarang?
Kalau tidak ada Pasal 126, nanti PT Timah
malah memberikan pekerjaan ini ke anak
perusahaannya. Jadi, Pemohon harus
mencermati, lalu konstruksikan dalam
permohonan,” urainya.
Sementara Anwar meminta agar
Pemohon menyesuaikan dalil mengenai
kerugian konstitusional yang dialami
dengan pasal-pasal dalam UUD 1945
yang dijadikan sebagai batu uji.
“Saudara harus mengelaborasi sehingga
Pemohon bisa membuktikan dalilnya.
Kalau pasal ini merugikan Saudara, lalu
apa pasal ini bertentangan dengan batu
uji,” tandasnya.
Majelis
Hakim
Konstitusi
memberikan waktu 14 hari kepada
Pemohon untuk melakukan perbaikan.
Sidang
berikutnya
beragendakan
memeriksa perbaikan permohonan yang
dilakukan oleh Pemohon. (Lulu Anjarsari/
mh)
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PUU Pembentukan Provinsi Bengkulu

Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan
Tuntut Perluasan Wilayah
Para Kuasa Hukum Pemohon sedang memberi
keterangan kepada Majelis Hakim Konstitusi, Rabu
(28/11) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Fitri Yuliana

K

abupaten Bengkulu Selatan telah
dibentuk sejak 56 tahun lalu
melalui Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956 dengan
luas wilayah 5.955,59 km². Namun setelah
pembentukan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2003, luas wilayah Kabupaten
Bengkulu Selatan sebagai Kabupaten
Induk berkurang menjadi 1.186,10 km².
Sementara dua kabupaten pemekaran
dari Kabupaten Bengkulu selatan, yaitu
Kabupaten Seluma mempunyai luas
wilayah 2.400,44 km², dan Kabupaten
Kaur mempunyai luas wilayah 2.369,05
km².
“Menurut kami, pembagian luas
wilayah ini tidaklah profesional karena
pembagian wilayah Bengkulu Selatan
sebagai kabupaten induk tidak sampai
setengah dari masing-masing wilayah
yang dibentuknya atau sekitar 19,93%
saja luas yang tersisa atau sekitar 80,07%
wilayah yang terlepas dari kabupaten
induk sebelumnya.”
Demikian disampaikan Zainuddin
Paru selaku kuasa hukum Para Pemohon,
saat memaparkan pokok permohonan uji
materi UU No. 3/2003 di persidangan
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (28/11)
siang. Sidang pemeriksaan pendahuluan
Perkara No. 112/PUU-X/2012 ihwal
pengujian Pasal 4 huruf d dan e, Pasal 5
huruf g, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)
dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Mukomuko, Kabupaten Seluma dan
Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, ini
dilaksanakan oleh panel hakim konstitusi
Achmad Sodiki (ketua panel), Muhammad
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Alim, dan Anwar Usman. Uji materi UU
Nomor 3 Tahun 2003 ini dimohonkan
oleh Bupati Bengkulu Selatan H. Reskan
E. Awaluddin, Ketua DPRD Kabupaten
Bengkulu
Selatan
Susman
Hadi,
Aguslianto, dan Muksan.
Tujuan pemekaran daerah, lanjut
Zainuddin, adalah untuk memperpendek
rentang
kendali
pemerintahan,
mendekatkan,
memudahkan,
dan
mengefisienkan pelayanan pemerintahan
dalam
rangka
menyejahterakan,
meningkatkan peran serta masyarakat,
dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
dalam wilayah yang dimekarkan. Akan
tetapi, setelah lahirnya UU Nomor 3
Tahun 2003, justru menimbulkan banyak
masalah pada warga setempat, khususnya
yang berdomisili di wilayah Kecamatan
Semidang Alas dan Kecamatan Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma, serta
warga Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur.
“Pembagian luas wilayah yang tidak
profesional di atas dilatarbelakangi oleh
adanya prosedur atau legal formal yang
tidak benar berakibat adanya cacat hukum
pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2003 dan pembagian wilayah yang tidak
proporsianal di atas juga melewati proses
yang tidak wajar, yaitu adanya kepentingan
politik dari sekelompok orang,” lanjut
Zainuddin.
Di samping adanya kepentingan
politik, sejak awal terbitnya UU Nomor
3 Tahun 2003 melanggar prosedur dan
mengandung cacat hukum atau cacat
bawaan karena belum pernah dibahas
dalam rapat-rapat paripurna. Hal ini

bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib
DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor 01 Tahun 2002.
“Maka adalah wajar apabila
pada tataran implementasinya terkait
dengan batas wilayah di lapangan, antar
kabupaten yang dibentuknya hingga kini
belum ada ketetapan dari Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia, meskipun
telah diamanatkan sejak 9 tahun yang
lalu di dalam Pasal 7 ayat (5) UndangUndang a quo beserta penjelasannya,”
jelas Zainuddin.
Tambah Wilayah
Upaya hukum yang ditempuh oleh
Bupati Bengkulu Selatan ke MK adalah
dengan maksud untuk mendapatkan
penambahan luas wilayah. “Dengan
harapan bahwa melalui proses persidangan
di Mahkamah ini dapat pula mendapatkan
hak sebagaimana yang diinginkan untuk
memberikan
pelayanan
masyarakat
Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi
lebih baik,” pinta Zainuddin Paru.
Dalam petitum, para pemohon
meminta Mahkamah menyatakan Pasal
4 huruf d dan e, Pasal 5 huruf g, Pasal
6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) dan (3)
UU Nomor 3 Tahun 2003 menimbulkan
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan
yang berakibat tidak dapat diperolehnya
hak-hak konstitusional para pemohon
yang dijamin UUD 1945. Para Pemohon
juga meminta Mahkamah mengubah bunyi
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat
(3), serta paragraf 3 bagian penjelasan UU
Nomor 3 Tahun 2003.
Pasal 4 menyatakan, “Kabupaten
Seluma berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Bengkulu Selatan yang
terdiri atas: a. Kecamatan Sukaraja; b.
Kecamatan Seluma; c. Kecamatan Talo;
d. Kecamatan Semidang Alas; dan e.
Kecamatan Semidang Alas Maras. Para
pemohon meminta Pasal 4 diubah menjadi,
“Kabupaten Seluma berasal dari sebagian
wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang
terdiri atas: a. Kecamatan Sukaraja; b.
Kecamatan Seluma; c. Kecamatan Talo.”
(Nur Rosihin Ana/mh)

PUU SJSN

Buruh: Iuran SJSN Membebani Rakyat Kecil
disamakan dengan yang mendapatkan
upah minimum 5 juta perbulan.
Atas dasar keadilan dan prinsip
gotong-royong dalam UU tersebut,
sepanjang frasa haruslah dinyatakan
konstitusional bersyarat, dan harus
dimaknai batas besaran 2 (dua) kali
pendapatan tidak kena pajak, agar pekerja
penerima upah minimum di berikan
keleluasaan untuk mencukupi kebutuhan
hidupnya. Pasal 27 ayat (1) UU SJSN
sepanjang frasa “bersama oleh pekerja”
haruslah dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

Humas MK/ganie

Para Pemohon menghadiri sidang pengujian UU SJSN, Rabu (31/10), di Ruang Sidang Pleno MK

S

idang lanjutan Pengujian UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (UU SJSN) kembali
digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Rabu (21/11). Perkara yang teregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor 90/
PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat Federasi Ikatan Serikat
Buruh Indonesia (DPP FISBI).
Dalam sidang tersebut, Pemohon
menghadirkan seorang saksi, bernama
Romlah. Romlah merupakan seorang
buruh dengan penghasilan Rp 1,5
juta per bulan. Dalam keterangannya,
Romlah mengungkapkan ia sudah
bekerja selama 12 tahun dan memiliki 3
orang anak yang harus ia biayai sendiri.
Begitu ditanya mengenai kecukupan
gajinya untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. “Kalau hanya mengandalkan
gaji tidak cukup. Saya kadang jualan
gorengan dan memungut botol mineral
bekas,” jelasnya.
Romlah pun menjelaskan semua
itu dilakukannya demi menyelesaikan
pendidikan anak-anaknya. Dituturkan pula
oleh Romlah, ia mempunyai anak yang
duduk di bangku SMK dan SD. “Penghasilan

Rp 450 ribu untuk dua anak, saya tidak bisa
menabung. Saya malah nombok. Banyak
orang Indonesia seperti saya, banyak
yang berpikir bagaimana caranya tetap
menyekolahkan anak agar minimal anak
saya bisa lulus SMA,” paparnya.
Majelis Hakim Konstitusi yang
diketuai oleh Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki dengan didampingi hakim konstitusi
lainnya menjelaskan bahwa kesimpulan dari
semua pihak paling lambat 28 November
2012. ”Kesimpulan paling lambat diterima
Kepaniteraan MK pada 28 November 2012
pada pukul 16.00 WIB,” ujarnya.
Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan kewajiban tenaga kerja yang
turut menanggung iuran (premi) jaminan
kesehatan dalam pasal 27 ayat (1) UU
SJSN berpotensi bertentangan dengan
pasal 28D Ayat (1), Ayat (2), pasal 28H
Ayat (1), Ayat (3) UUD 1945. Keputusan
Mahkamah Konstitusi No. 50/PUUVIII/2010 dan Putusan No. 51/PUUIX/2011, Mahkamah Konstitusi tidak
menyebutkan mengenai siapa saja orang/
badan yang mampu untuk membayar
premi selain negara. Selain itu, tidak
adanya keadilan apabila Pemohon yang
memiliki upah minimum 2 juta per bulan,

Sebaiknya Legislative Review
Pada sidang sebelumnya, Pemerintah
melalui Kepala Biro Hukum Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sunarno
mengatakan,
permasalahan
yang
dituturkan`oleh Pemohon tidak masuk
dalam permasalahan konstitusionalitas
suatu norma sehingga tidak perlu dilakukan
pengujian UU terhadap UUD 1945.
“Apabila
Para
Pemohon
mengusulkan “batas perhitungan tertentu”
maka dapat mengusulkannya melalui
legislative review kepada pembentuk UU
(DPR RI dan Presiden),” terang Sunarno,
pada pada Rabu (31/10), di Ruang Sidang
Pleno MK.
Lebih lanjut, dikatakan Sunarno,
Para Pemohon juga mempertentangkan
antara UU No. 3/1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (JSTK) dengan UU ini.
Padahal, menurutnya hal demikian tidak bisa
dipertentangkan karena masing-masing UU
mengatur ketentuan yang berbeda. Apabila
JSTK mengatur jaminan kesehatan dalam
hubungan kerja antara pemberi kerja dan
pekerja/buruh, sedangkan SJSN mengatur
jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat
Indonesia.
“Menurut
Pemerintah,
Para
Pemohon mencampuradukkan antara
jaminan kesehatan di dalam hubungan
kerja dan jaminan kesehatan di luar
hubungan kerja. Padahal, antara keduanya
berbeda,” jelas Sunarno, di hadapan
Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai
oleh Moh. Mahfud MD ini. (Lulu Anjarsari/
Shohibul Umam/mh)
November 2012 KONSTITUSI
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PUU Pengelolaan Zakat

Azyumardi Azra: Potensi Dana Zakat
Picu Tarik Menarik Kepentingan

Humas MK/ganie

Azyumardi Azra salah seorang ahli dalam sidang pengujian UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat,
Selasa (6/11) siang di Ruang Sidang Pleno MK.

J

udicial review UU No. 23/2011
tentang
Pengelolaan
Zakat
(UUPZ) yang dimohonkan oleh
kalangan Lembaga Amil Zakat
(LAZ) mengisyaratkan masih terus
berlangsungnya tarik-menarik kepentingan
di antara berbagai lembaga yang bergerak
dalam bidang zakat. Di satu pihak,
perkembangan LAZ independen yang
terus bertambah dalam dua dasawarsa
terakhir ini merasa terancam oleh pasalpasal dalam UUPZ. Di pihak lain terdapat
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
yang merupakan lembaga semi resmi yang
mendapat dukungan DPR RI, Pemerintah,
dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Tarik-menarik
kepentingan
tersebut tidak dapat dilepaskan dari
kepentingan menyangkut potensi dana
yang sangat besar di tengah meningkatnya
jumlah kelas menengah muslim,” ujar
Prof. Dr. Azyumardi Azra di hadapan
majelis hakim konstitusi yang dipimpin
oleh Achmad Sodiki, Selasa (6/11) siang
di Ruang Sidang Pleno MK.
Azyumardi diminta oleh MK untuk
memberikan keterangan sebagai ahli dalam
persidangan kali keenam untuk Perkara
No. 86/PUU-X/2012 ihwal uji Pasal 5,
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Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal
19, Pasal 38 dan Pasal 41 UU Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Sidang kali ini merupakan proses
persidangan terakhir, sebelum sidang
pengucapan putusan. Azyumardi lebih
lanjut memaparkan, potensi yang besar
umat Islam dari zakat dan berbagai bentuk
filantropi lainnya seperti infaq, shadaqah,
dan wakaf (Iswaf) yang terus meningkat
tersebut, wajib dipastikan berpijak pada
prinsip-prinsip good and responsible
government,
memiliki
integritas,
transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas,
baik secara administratif maupun etik
dan moral. “Jadi, pertanggungjawaban
administratif saja tidak cukup, tetapi juga
harus ada pertimbangan-pertimbangan
etik dan moral atau akhlakul karimah,”
terangnya.
Selain itu, dana tersebut harus
digunakan
untuk
sebesar-besarnya
kepentingan dan maslahat umat dan
bangsa. Bahkan bisa juga untuk
kepentingan umat Islam di tempat-tempat
lain, seperti Rohingya, Palestina. Secara
historis dan religio-sosial, pengumpulan,
penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat
dan Iswaf hampir sepenuhnya dilakukan

masyarakat Islam sendiri, baik oleh amil
masjid, lingkungan, yayasan dakwah dan
pendidikan, kepenyantunan sosial, dan
oleh ormas-ormas Islam. Kemudian
sejak zaman Orde Baru, muncul
Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah
(BAZIS) yang merupakan lembaga semi
pemerintah. Pengelolaan dana zakat dan
Iswaf umumnya dahulu dilakukan secara
tradisional dan konvensional, baik
dalam pengumpulan, penyaluran, dan
pendayagunaan secara langsung kepada
mustahik (pihak yang berhak menerima)
perorangan
dan
lembaga
Islam,
tanpa mempersoalkan akuntabilitas,
kredibilitas, dan efektifitas dana tersebut
bagi pemberdayaan mustahik.
Kemudian muncul LAZ non
pemerintah
yang
bergerak
dalam
pengumpulan,
penyaluran,
dan
pendayagunaan zakat dan Iswaf. LAZLAZ nonpemerintah ini juga sekaligus
menjadi
LSM
Advokasi
Zakat.
Meskipun umumnya dahulu dikelola
secara konvensional, dana zakat dan
Iswaf merupakan tulang punggung bagi
lembaga dakwah dan pendidikan Islam
seperti pembangunan masjid, mushalla,
madrasah, pesantren, rumah sakit dan
klinik, rumah yatim piatu, panti wreda,
memperkuat ormas Islam dan kegiatan
pembinaan para da’i,
“Dari segi ini, dana zakat dan Iswaf
sangat vital dan instrumental dalam
memelihara dan memajukan eksistensi
Islam dan kaum muslimin di negeri ini,”
beber Azyumardi.
Menurut Azyumardi, pengelolaan
dana zakat dan Iswaf seyogianya tetap
berada di tangan umat Islam sendiri,
seperti amil zakat tradisional berbasis
masjid dan lingkungan-lingkungan, ormas
Islam. Dengan cara ini, umat Islam tetap
dapat mempertahankan warisan kekayaan
religio-historisnya, dan sekaligus menjaga
independensinya vis a vis negara.
Azyumardi juga mengingatkan agar
pengelolaan zakat dan Iswaf tidak dikuasai
pemerintah karena dapat melumpuhkan
sumber pendanaan untuk berbagai
kepentingan pemberdayaan umat.
“Lebih berbahaya lagi pemusatan
dana zakat dan Iswaf di tangan pemerintah,
karena dapat membuat umat muslimin
tergantung kepada pemerintah yang
pada gilirannya dapat terkooptasi rezim

penguasa yang memiliki kepentingannya
sendiri dalam kaitannya dengan umat
Islam secara keseluruhan,” Azyumardi
mengingatkan.
Oleh
karena
itu,
menurut
Azyumardi, diperlukan penyempurnaan
UUPZ khususnya mengenai wewenang
BAZNAS. Seyogianya BAZNAS tidak

mendominasi seluruh pengelolaan zakat
dan Iswaf dengan pemberlakuan restriksirestriksi yang dapat menyulitkan bagi
pertumbuhan dan eksistensi LAZ, baik
yang konvensional berbasis masjid dan
lingkungan, ormas Islam, maupun LAZ/
LSM Advokasi Zakat. Idealnya BAZNAS
dalam berbagai tingkatannya menjadi

lembaga yang memainkan peran sebagai
katalisator, clearing house, dan supervisor
bagi terwujudnya usaha bersama yang
terpadu
dan
komprehensif
dalam
pengelolaan filantropi Islam untuk sebesarbesar kemaslahatan umat dan bangsa. (Nur
Rosihin Ana/mh)

PUU Pokok Agraria dan UU Kehutanan

Penguasaan Tanah oleh Negara Dianggap
Merugikan Hak Milik Pemohon
Pemohon Raden Bung Hatta, didampingi
keluarganya hadir dalam sidang pendahuluan UU
Pokok Agraria dan UU Kehutanan, Selasa (6/10),
di Ruang Sidang Pleno MK.

K

etentuan dalam Pasal 1 ayat
(3) UU No. 5/1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UU Pokok Agraria),
Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ayat (2) Jo.
Pasal 50 ayat (3) huruf a, serta Pasal 4
UU No. 41/1999 tentang Kehutanan,
dinilai merugikan Pemohon Perkara No.
105/PUU-X/2012, pada sidang Pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945 di
Mahkamah Konstitusi, Selasa (6/10).
Pemohon adalah Raden Bung Hatta
Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum
Yayasan Darul Hidayah. Raden mengatakan
ia mempunyai hak tanah milik, namun
tanah yang dimilikinya tersebut dikonversi
atau menjadi tanah yang langsung dikuasa
oleh negara. Padahal, katanya, tanah
yang dikuasai oleh negara tersebut ganti
ruginya belum selesai. Raden melanjutkan,
ketika mengurus surat sertifikat ke Badan
Pertanahan Nasional untuk memperjelas
persoalan tersebut, ia merasa kesulitan

Humas MK/Ganie

dengan adanya pasal tersebut.
“Karena itu, dengan berlakunya
undang-undang tersebut, Pemohon
merasa dirugikan,” terangnya. Pasal
tersebut
mengakibatkan
Pemohon
menjadi korban penggusuran dari
para pihak yang mengusai tanah
tersebut. Ironisnya, kata Raden, ia tidak
mendapatkan perlindungan hukum dari
kepolisian ketika dirinya digusur.
Pasal 1 ayat (3) UU Pokok Agraria,
berbunyi, “Hubungan antara bangsa
Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa
termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah
hubungan yang bersifat abadi.” Sementara
pasal lain, sesuai dengan yang tertuang
dalam berkas permohonan Pemohon adalah
Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal
50 ayat (3) huruf a, serta Pasal 4 UndangUndang No. 41/1999 tentang Kehutanan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kerugian Perlu Diperjelas
Dalam sidang pendahuluan ini,
Hakim Konstitusi Harjono mengawali
dengan memberikan beberapa nasihat,
salah satunya mengenai kedudukan hukum
Pemohon. Menurut Harjono, Pemohon
tidak menguraikan dengan jelas kerugikan
konstitusional dengan berlakunya pasal
yang diujikan tersebut.
“Permohonan
Pemohon
yang
disampaikan Bapak tidak jelas,” ucapnya.
Semisal, kata Harjono, dalam berkas
permohonan, Pemohon selaku pemegang
tanah hak milik, lalu dalam persoalan hak
milik ini ada persoalan seperti apa. Ketentuan
yang tercantum dalam pasal UU Pokok Agraria
juga ditanyakan oleh Harjono. Katanya,
ketentuan pasal seperti apa telah merugikan
Pemohon yang menjadi pemegang hak milik
tanah. “Ditafsirkan bagaimana Pasal 1 ayat
(3) ini, kok sampai merugikan bapak? Hal itu
harus dibuktikan,” jelas Hakim Konstitusi ini.
Hal senada juga disampaikan Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. Katanya,
Pemohon tidak menjelaskan secara jelas
pasal tersebut bertentangan dengan UUD
1945. “Itu kan harus dijelaskan,” ucapnya.
Sementara selaku Ketua Panel, Hakim
Konstitusi Muhammad Alim mengatakan,
apabila permohonan tidak diuraikan secara
jelas, maka Majelis Hakim Konstitusi
tidak bisa memahami apa yang diingikan
oleh Pemohon. (Shohibul Umam/mh)
November 2012 KONSTITUSI
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PUU MD3 dan UU P3

Ahli Pemohon: Kewenangan DPD Menyusun RUU
Tidak Boleh Disatukan dengan DPR
Anggota DPR Ruhut Sitompul (kiri), dan wakil
Pemerintah dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Mualimin Abdi, dalam sidang
pengujian UU MD3 dan UU P3, Kamis (1/11), di
Ruang Sidang Pleno MK.

K

ewenangan
DPD
dalam
menyusun rancangan undangundang tidak boleh dilebur
atau disatukan dengan DPR.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua MK
Periode 2003-2008 Laica Marzuki ketika
menyampaikan keterangan sebagai Ahli
Pemohon pengujian UU No. 27/2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(UU MD3) dan Undang-Undang No.
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (UU P3).
“Konstitusi menetapkan rancangan
perundang-undangan dari DPD setara
dengan rancangan perundang-undangan
dari DPR. Seharusnya rancangan undangundang dari DPD diintegrasi dengan
rancangan undang-undang milik DPR,"
jelas Laica di hadapan persidangan yang
diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD pada Kamis (1/11).
Laica
menjelaskan
rancangan
undang-undang dibagi menjadi tiga,
yakni rancangan undang-undang dari
DPR, Pemerintah, dan DPD. Akan tetapi,
Laica menilai yang tercantum dalam UU
MD3 tidak tepat. “Rancangan undangundang dari DPD ditiadakan dan dilebur
menjadi RUU dari DPR. Padahal di dalam
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Konstitusi tidak meleburkan rancangan
undang-undang DPD menjadi rancangan
undang-undang produk DPR. Kemudian
pada Pasal 43 ayat (2) UU P3, rancangan
undang-undang dari DPR dapat berasal
dari rancangan undang-undang DPD,
ini adalah dua hal yang tidak boleh
disatukan. Ini kewenangan yang diberikan
oleh konstitusi, tidak boleh dihilangkan
atau dilebur menjadi rancangan DPR.
DPD harus mendapatkan kehormatan
yang menjadi hak dan kewenangan
konstitusionalnya,” tandas Laica.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata
Negara dari Universitas Gadjah Mada,
M. Fajrul Falaakh mengungkapkan ada
kekeliruan dalam Pasal 102 ayat (1) UU
MD3 yang menyamakan rancangan undangundang dari DPD sebagai rancangan undangundang yang diusulkan oleh anggota-anggota
dewan. “Dengan kata lain, UU MD3 salah
menerapkan Pasal 21 UUD 1945, tetapi
Pasal 46 ayat (3) UU P3 dan Pasal 143 ayat
(5) UU MD3, disebutkan di situ rancangan
undang-undang dari DPR hanya diajukan ke
Presiden. Semestinya untuk kepatutan tata
negara dan hubungan antarlembaga negara
dikirim pula ke lembaga lain,” ujarnya.
Pandangan senada diungkapkan

oleh Guru Besar Hukum Tata Negara
Universitas Andalas Yuliandri yang
menjelaskan
kewenangan pengusulan
rancangan undang-undang, seharusnya
tidak hanya melibatkan DPR dan Presiden
semata. DPD, lanjut Yuliandri, juga harus
dilibatkan bukan hanya pada tahap I saja.
“Agar norma UUD dapat dilaksanakan
secara konsisten, keterlibatan DPD dalam
rancangan undang-undang jangan hanya
tahap I saja, tapi semua tahapan. Membatasi
keterlibatan DPD dalam merancang
undang-undang hanya sebatas pada
tahap I dan tidak melibatkan DPD dalam
pengambilan keputusan bertentangan
dengan UUD 1945. UU tersebut semestinya
memosisikan DPD setara dengan DPR dan
Presiden terkait menyertai DPD dalam
merancang, dan menyetujui rancangan
undang-undang setara dengan DPD dan
Presiden,” paparnya.
UU Cacat Formil
Dalam persidangan berikutnya,
Kamis (22/11), DPD menghadirkan Ahli
Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin.
Dalam keteranganya, ia mengatakan
DPD mempunyai hak subjektif untuk
mengajukan Rancangan Undang-Undang
(RUU) sebagai representasi daerah. RUU
yang diajukan DPD layak menjadi acuan
utama bagi Presiden dan DPR dalam
mengajukan usulan RUU yang sama.
Setelah perubahan konstitusi RI, pusat
gravitasi, denyut nadi kenegaraan yang
dulu berada pada pusat, kini beralih pada
daerah. Dengan dasar ini maka wajar ketika
DPD mengatakan bahwa keikutsertaan
DPD membahas sebuah RUU itu bukan
berdasarkan kemurahan hati Presiden dan
DPR, tapi ikut membahas syarat formil
sahnya sebuah RUU menjadi UU.

“Dengan kata lain, misalnya DPD
tidak ikut membahas, maka produk
undang-undang tanpa dihadiri tiga pihak
ini bisa dinyatakan sebagai undang-undang
yang cacat secara formil, batal secara
keseluruhan meski syarat persetujuan itu
sudah terpenuhi oleh presiden bersama
DPR,” terang Irman sidang tersebut.
Moh. Mahfud MD selaku ketua
sidang
pada
kesempatan
tersebut
mengatakan bahwa persidangan Perkara
nomor 92/PUU-X/2012 dan perkara
nomor 104/PUU-X/2012 yang sebelumnya
diperiksa terpisah, pada persidangan kali
ini digabung. Mahfud beralasan, objek
dan dalil-dalil dalam dua perkara tersebut
substansinya sama. “Karena objeknya
sama, dalil-dalil yang diajukan juga
substansinya sama, maka perkara ini
disatukan,” kata Mahfud berargumen.
Lebih lanjut, Irman menyatakan,
dalam konstitusi, wilayah atau daerah
memiliki organ-organ hidup yang
memiliki kemandirian gerak, sehingga
wilayah atau daerah harus menjadi aktor
utama yang tidak sekedar figuran dalam
proses pengambilan kebijakan nasional.
Sejarah menunjukkan, daerah memiliki
peran historisnya sendiri guna membentuk
NKRI. Hal ini menjadi dasar bahwa DPD
mempunyai kedudukan yang sederajat
dengan presiden dan DPR meskipun
kewenangannya berbeda.
“Dari uraian ini, wajar ketika DPD
dikonstruksikan bahwa kata ‘dapat’ dalam
mengajukan RUU dalam Undang-Undang
Dasar 1945 itu tidak semata dapat dalam
arti semantik, tapi dimaknakan bahwa
dapat mengajukan rancangan undangundang adalah sebuah hak subjektif DPD
sebagai representasi wilayah,” papar
Irman.
Irman menilai permohonan judicial
review ini bukan dimaksudkan untuk
mereduksi kewenangan DPR atau ingin
mengurangi kewenangan presiden. “Tapi,
permohonan ini sesungguhnya terbaca
bahwa DPD ingin menjadi kawan bagi DPR
dan ingin menjadi kawan bagi presiden
dalam mengatur negara ini, agar negara
ini bisa terurus secara tepat dalam rangka
terakselerasinya pencapaian tujuan negara
seperti termaktub dalam Pembukaan UUD
1945,” pungkas Irman.
Seperti diketahui, permohonan
uji materi UU MD3 dan UU P3 Perkara
Nomor 92/PUU-X/2012 diajukan DPD.
Sedangkan untuk
Perkara Nomor
104/PUU-X/2012 diajukan oleh Prof
Syamsuddin Haris (LIPI), Dr. Yudi Latif
(Direktur Eksekutif Reform Institute),

Ketua DPD RI Irman Gusman (kanan), didampingi anggota dewan lainnya, hadir dan
tampak mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon pada perkara pengujian UU MD3
dan UU P3, Kamis (22/11), di Ruang Sidang Pleno MK.

Sukardi Rinakit (Yayasan Soegeng
Sarjadi), Titi Anggraini (Perludem)
Toto Sugiarto (Peneliti Soegeng Sarjadi
Syndicate), Yurist Oloan (FORMAPPI),
sebagai Pemohon VI, Dr. Hemawan Estu
Bagijo, SH, MH (Ketua Asosiasi Pengajar
HTN), Refly Harun (CORRECT), Yuda
Kusumaningsih (Pokja Keterwakilan
Perempuan), Sulastio, (IPC), Sulastio
(KIPP), Pipit Apriani (KIPP), Yusfitriadi
(JPPR), Abdullah (ICW), Feri Amsari,
SH, MH (Dosen HTN Fakultas Hukum
Universitas Andalas), dan King Faisal
Sulaiman SH, LLM (Direktur LBH
Imparsial).
Materi UU MD3 yang diujikan yaitu
Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, Pasal
102 ayat (1), Pasal 147 ayat (3), ayat (4),
ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf
a, Pasal 151 ayat (1) huruf a, huruf b, dan
Pasal 154 ayat (5).
Sedangan materi UU P3 yang
diujikan yaitu Pasal 18 huruf g, Pasal 20
ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal
22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat
(1), ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48
ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 65 ayat
(3), Pasal 68 ayat (2) huruf c, huruf d,
ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 69 ayat
(1) huruf a, huruf b, Pasal 70 ayat (1), dan
ayat (2).
DPD mendalilkan, Pasal 102 ayat
(1) huruf (d) dan (e) UU MD3, Pasal 48
ayat (2) dan (4) UU P3 telah mereduksi
kewenangan
legislasi
DPD
yang
seharusnya setara dengan kewenangan
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legislasi Anggota, Komisi, dan Gabungan
Komisi DPR. Pasal 18 huruf g, Pasal 20
ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan
Pasal 23 ayat (2) UU P3 telah meniadakan
kewenangan DPD untuk dapat mengajukan
RUU baik di dalam maupun di luar Program
Legislasi Nasional. Pasal 143 ayat (5) dan
Pasal 144 UU MD3 secara sistematis tidak
mengikutsertakan DPD sejak awal proses
pengajuan RUU. Pasal 147 ayat (1), ayat
(3), dan (4) UU MD3 telah mendistorsi
RUU usul DPD menjadi RUU usul DPR.
Pasal 43 ayat (1) dan (2) serta Pasal
46 ayat (1) UU P3 telah merendahkan
kedudukan DPD menjadi lembaga yang
sub-ordinat di Bawah DPR. Pasal 65 ayat
(3) dan (4) UU P3 tidak melibatkan DPD
dalam seluruh proses pembahasan RUU.
Pemohon No. 92 menganggap
keberadaan Pemohon sebagai lembaga
negara sejajar dengan DPR, MPR,
Presiden, MA, MK, dan BPK. Namun,
kesejajaran dalam struktur ketatanegaraan
tersebut tidak diimbangi dengan kejajaran
fungsi dan kewenangan. Di samping
itu, secara kelembagaan, kedudukan
Pemohon hanya disetarakan dengan alat
perlengkapan DPR yang fungsinya sebagai
bahan pertimbangan dalam pembentukan
undang-undang. Hal demikian ini tentu
tidak sesuai dengan jiwa dan semangat dari
perubahan UUD 1945 yang bermaksud
untuk menciptakan proses checks and
balances dalam pembentukan undangundang melalui sistem bikameral. (Lulu
Anjarsari/Nur Rosihin Ana/mh)
November 2012 KONSTITUSI
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Perludem Anggap Keseimbangan Wewenang DPR
dan DPD Solusi Masalah Alokasi Kursi

S

idang
lanjutan
pengujian
Undang-Undang No. 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
Pemilu Legislatif) kembali digelar oleh
MK, Senin (8/11).
Sidang mendengar keterangan
Pemerintah dan DPR serta Ahli dan Saksi
Pemohon perkara Nomor 96/PUU-X/2012,
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) menyampaikan hasil penelitian
dan dilampirkan sebagai alat bukti. Dalam
keterangannya, Perludem menyebutkan
sebenarnya UUD 1945 telah memberikan
solusi atas ketidakseimbangan suara yang
terjadi antara masyarakat di Pulau Jawa
dengan di luar Pulau Jawa. Dominasi
konsentrasi penduduk di Pulau Jawa
akan mempengaruhi prinsip keterpilihan
anggota DPR, namun hal ini akan
diseimbangkan dengan dominasi DPD.
“Memang wewenang DPD masih
kalah kuat dari DPR, namun hal ini
bukan berarti harus mengabaikan prinsip
keterwakilan bahwa DPR mewakili
orang dan DPD mewakili wilayah. Justru
dengan prinsip keterwakilan itu, DPR dan
DPD harus bekerjasama dengan masingmasing berkedudukan sebagai lembaga
perwakilan. Solusi penyelesaian sengketa
antara DPR dan DP adalah dengan
mencari ke akarnya, yakni mengenai
prinsip keterwakilan. DPR harus mewakili
orang dan DPD mewakili wilayah jika
akarnya selesai, maka masalah berikutnya
akan lebih mudah diselesaikan. Pada titik
inilah MK memiliki peran strategis dengan
memutuskan masing-masing mewakili
orang dan daerah secara konstitusi,” jelas
Perludem.
Sementara
itu
Pemerintah
menjelaskan ketentuan yang diujikan oleh
Para Pemohon tidak bertentangan dengan
UUD 1945. Menurut Pemerintah, jumlah
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Sidang mendengarkan keterangan Ahli dan Pemerintah sidang pengujian UU
Pemilu Legislatif, Kamis (8/11).

anggota DPR sebanyak 560 orang sesuai
dengan konsensus politik karena cukup
mewakili keseluruhan penduduk dan
merupakan bagian efisiensi anggaran.
Pemerintah. “Pemerintah memahami
jumlah penduduk naik setiap tahunnya
dan seharusnya memungkinkan untuk
penambahan jumlah anggota DPR.Namun
alokasi kursi di setiap dapil seperti yang
diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 tentu
saja tidak dapat diberlakukan secara
mutlak karena adanya affirmative policy,”
urai Pemerintah.
Akan tetapi, pemerintah menghargai
usaha yang dilakukan masyarakat untuk
menyumbangkan partisipasi pemilikiran
alokasi dapil dan alokasi kursi Indonesia
karena
sangat
dibutuhkan
untuk
perbaikan
penyelenggaraan
pemilu.
“Pemerintah menghargai rujukan ini.
Kami mengharapkan dialog mengenai hal
ini antara pemerintah dengan masyarakat
terjalin baik,” paparnya.
Pemohon mendalilkan mekanisme
pengalokasian kursi dan penetapan

daerah pemilihan UU Pemilu Legislatif
bertentangan dengan UUD 1945 karena
telah
mengakibatkan
ketidakpastian
hukum. Lampiran UU tersebut dengan
tegas telah melakukan penyimpangan atas
prinsip kesetaraan. 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 UndangUndang No. 10 tahun 2008 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
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. (Lulu Anjarsari/mh)

PUU Pemilu Legislatif

Tidak Lolos Verifikasi,
Syarat Verifikasi Parpol Diuji
Kuasa hukum Para Pemohon, Bambang Suroso,
sedang menguraikan permohonan, dalam sidang
pendahuluan, Rabu (7/11) siang di Ruang Sidang
Pleno MK.

P

ara peserta pemilu tahun
2009 yang berjumlah tujuh
partai politik menilai UU No.
8/2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (UU
Pemilu Legislatif), yang di dalamnya
mengatur syarat verifikasi menjadi peserta
Pemilu terlalu berat dan rumit, serta
menyimpang dari prinsip kedaulatan
rakyat dan perwakilan rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan UUD
1945.
Berlandaskan persoalan tersebut,
ketujuh partai politik itu berbondongbondong mengajukan uji materi UU
Pemilu Legislatif, Pasal 15, Pasal 16 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 17
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5), beserta turunannya yakni Peraturan
Komisi Pemilihan Umum No. 11/2012
dan No. 12/2012 ke Mahkamah Konstitusi
(MK) pada Rabu (7/11) siang. Sidang
teregistrasi dengan No. 106/PUU-X/2012
ini digelar di Ruang Sidang Pleno MK.
Ketujuh partai tersebut adalah Partai
Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi
Pembaruan (PDP), Partai Damai Sejahtera
(PDS), Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan
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Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional
Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK
Indonesia), dan Partai Buruh.
Kuasa hukum para Pemohon
Bambang Suroso mengatakan, pasalpasal tersebut bertentangan dengan UUD
1945. Karena tidak dapat dilaksanakan
oleh penyelenggara Pemilu ataupun para
peserta Pemilu tahun 2014. Hal ini terbukti,
sampai akhir jadwal yang sudah ditetapkan
oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu
tidak dapat diwujudkan secara nyata dan
jelas.
Bambang melanjutkan, verifikasi
partai politik yang dilaksanakan oleh KPU
harus selesai dalam 15 (lima belas) bulan
sebelum pemungutan suara dilakukan
sesuai dengan pasal tersebut dinilai
memberatkan Para Pemohon. Ketentuan
tersebut, sambung Bambang, sama sekali
tidak mendasar pada ketentuan Pasal
22A UUD 1945, dan akan menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil, serta
akan menimbulkan kekacauan di kalangan
masyarakat. “Jelas sangat bertentangan
dengan Pembukaan UUD 1945,” tegas
para Pemohon dalam permohonannya.
Karena itu, para Pemohon memohon
kepada MK untuk membatalkan ketiga

pasal tersebut atau dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
“UU Pemilu bertentangan dengan UUD
1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat,” terang para Pemohon dalam
petitum permohonannya.
Pembatasan Masa Jabatan Legislatif
UU Pemilu Legislatif juga kembali
digelar pada Selasa (13/11). Menurut
Pemohon, UU No. 8/2012 tidak mengatur
pembatasan masa jabatan anggota legislatif
baik pusat maupun daerah, “Pasal 51 (UU
Pemilu Legislatif), menurut para Pemohon
ada ketidakadilan, karena tidak membatasi
masa jabatan anggota legislatif,” terang
kuasa hukum dari Para Pemohon
Muhammad Sholeh
Pemohon juga menilai, seharusnya
jabatan-jabatan publik yang dipilih
secara langsung melalui rakyat atau tidak
langsung ada pembatasan masa jabatannya.
“Idealnya, jabatan-jabatan publik yang
dipilih melalui pemilihan umum maupun
bukan harus ada pembatasan masa
jabatan,” terang Para Pemohon dalam
permohonannya.
Lebih dari itu, Para Pemohon
melanjutkan, pembatasan dalam jabatanjabatan publik juga berfungsi sebagai
antisipasi agar kekuasaan tersebut
tidak disalahgunakan oleh sebagian
orang. “Kekuasaan yang tidak tidak
dibatasi
mempunyai
kecenderungan
disalahgunakan,” ujar Para Pemohon.
(Shohibul Umam/Lulu Anjarsari/mh)
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Pemerintah: Parpol Nasional Memperkokoh NKRI
Kabag Perencanaan Ditjen Kesbang Pol Depdagri
RI Bahrum Alamsyah Siregar tampak dilayar
sedang menyampaikan keterangan Pemerintah
dalam persidangan perkara No. 94/PUU-X/2012,
Rabu (7/11) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

P

asal 1 Ayat (1) UUD 1945
menyatakan, “Negara Indonesia
ialah negara kesatuan yang
berbentuk republik.” Salah
satu implementasi dari bentuk negara
kesatuan adalah partai politik yang
dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia atas dasar kesamaan kehendak
dan cita-cita dalam memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota
masyarakat, bangsa dan negara, sehingga
keberadaannya haruslah memperkokoh
keberadaan NKRI. Oleh karenanya partai
politik harus bersifat nasional, artinya partai
politik harus terwakili secara geografis,
maupun persebaran penduduknya.
Secara
garis
besar,
partai
politik bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi politik dari masyarakat dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dan kehidupan bermasyarakat, ber
bangsa, dan bernegara sesuai dengan
etika dan budaya politik yang tumbuh
dan berkembang di Indonesia guna
mewujudkan cita-cita nasional bangsa
Indonesia, menjaga keutuhan NKRI, dan
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Terhadap anggapan Para Pemohon
terkait ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2
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Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU
Parpol), menurut Pemerintah, keinginan
Para Pemohon untuk menghapuskan frasa
“bersifat nasional” adalah langkah yang
kurang bijaksana. Sebab apabila dicermati
secara seksama, jiwa terbentuknya NKRI
adalah nasionalisme yang meliputi
semangat kebangsaan dari Sabang sampai
Merauke.
“Selain itu, apabila frasa ‘bersifat
nasional’ ditiadakan, maka setiap daerah
akan berlomba-lomba untuk membentuk
partai lokal yang secara otomatis akan
semakin memunculkan corak kedaerahan
dan meningkatkan kompleksitas sistem
kepartaian di Indonesia dan secara tidak
langsung akan semakin mempertajam
sifat sukuisme yang mengancam keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia,”
kata
Bahrum
Alamsyah
Siregar,
Kabag Perencanaan Ditjen Kesbang
Pol Depdagri RI saat menyampaikan
keterangan Pemerintah dalam persidangan
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (7/11)
siang.
Sidang kali ketiga untuk perkara
yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan
Nomor 94/PUU-X/2012 ihwal pengujian
materi UU No. 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas UU No. 2/2008 tentang
Partai Politik dan UU No. 8/2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD, beragendakan mendengar
keterangan Pemerintah, DPR, dan saksi/
ahli dari pemohon serta Pemerintah.
Di hadapan majelis yang dipimpin
oleh Wakil Ketua Hakim Konstitusi
Achmad Sodiki, lebih lanjut Bahrum
Alamsyah Siregar menyatakan ketentuan
frasa “bersifat nasional” yang diujikan para
Pemohon, pada prinsipnya tidak menutup
kemungkinan terbentuknya partai lokal.
Pemerintah sangat memahami bahwa
bangsa Indonesia terdiri dari berbagai
macam suku, agama, dan kemajemukan
budaya yang beraneka ragam, sehingga
keberadaan ketentuan tersebut tidak
memengaruhi pelaksanaan asas-asas
demokrasi, termasuk di dalamnya aspirasi
dan partisipasi masyarakat yang terwakili
dalam partai politik lokal. Contohnya,
dibentuknya partai politik lokal di Aceh
yang bersumber kepada Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (UUPA) dimana
UUPA merupakan salah satu bentuk dari
ciri otonomi yang bersifat khusus yang
juga diakui dalam UUD 1945.
Terhadap anggapan Para Pemohon
bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c
UU Parpol dan Pasal 8 ayat (2) huruf b,
c dan d UU Pileg, menurut Pemerintah
persyaratan tersebut adalah sebagai upaya
untuk memperkuat dan mengefektifkan
sistem presidensiil yang dilakukan melalui
empat hal yaitu, pertama mengkondisikan
terbentuknya
sistem
multipartai
sederhana. Kedua, mendorong terciptanya
kelembagaan partai yang demokratis
dan akuntabel. Ketiga, mengkondisikan
terbentuknya kepemimpinan partai yang
demokratis dan akuntabel. Keempat,

mendorong penguatan basis dan struktur
kepartaian pada tingkat masyarakat. “Lebih
lanjut persyaratan tersebut merupakan
kebijakan pembentuk undang-undang,
yaitu DPR dan presiden,” tegas Bahrum.
Pada persidangan kali ini Para
Pemohon menghadirkan dua orang ahli
yaitu M. Rifqinizamy Karsayudi dan Agung
Wijaya. Rifqinizamy dalam keterangannya
menyatakan, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan
Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Parpol telah
membangun cara berpartai politik yang
menguras energi, tenaga bahkan dana.
Bagi partai politik yang dalam pemilu
ke pemilu hanya mendapatkan suara
signifikan di satu atau beberapa daerah
tertentu, mestinya diberikan pilihan untuk
mengeksiskan partainya pada daerah

dimana daya dukung rakyat atas partai itu
tinggi dalam pemilu.
“Partai politik demikian tidak perlu
dipaksa untuk memiiki kepengurusan di
seluruh Indonesia dengan mekanisme
yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
dimaksud,” dalil Rifqizamy.
Menurut Rifqizamy, syarat pendirian
partai politik dalam ketentuan pasal tersebut
berpotensi secara faktual menganulir
eksistensi partai-partai politik yang
mendulang suara signifikan di daerah tertentu
saja. Jika partai politik demikian tidak dapat
memenuhi syarat sebagai partai politik dan
tidak dapat mengikuti pemilu selanjutnya
sebagaimna dipersyaratkan oleh ketentuan
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, c, dan d UU

Pileg, maka masyarakat yang dalam pemilu
sebelumnya menyalurkan aspirasinya
melalui partai politiknya tersebut “dipaksa”
oleh ketentuan dalam norma pasal-pasal
yang diujikan, untuk memberikan suaranya
melalui saluran partai politik lain.
Dalam posisi ini, bukan hanya
kedaulatan, kebhinekaan dan otonomi
politik masyarakat di daerah yang
direnggut sebagaimana amanah Pasal 18
Ayat (1), (2), dan (5) UUD 1945, melainkan
juga telah melanggar prinsip konstitusi
berupa kesetaraan dan kemerdekaan serta
hak warga negara dalam pemerintahan
sebagaimna ditegaskan dalam Pasal 27
Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C Ayat (2, dan
Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. (Nur Rosihin
Ana/mh)
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PUU Pilpres

Sukarno Perbaiki Permohonan Uji
Syarat Presiden dan Wapres
Sutan Sukarnotomo, Pemohon uji materi UU
Pilpres, UU Pemilu Legislatif, dan UU Pemerintahan
Daerah UU Pemda, hadir pada sidang perbaikan
perkara No. 89/PUU-X/2012, Jumat (23/11), di
Ruang Sidang Pleno MK.

Humas MK/Annisa Lestari

H

. Sutan Sukarnotomo selaku
pemohon uji materi UU
Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden (Pilpres),
UU Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU Pemilu Legislatif) dan UU
Pemerintahan Daerah (UU Pemda), hadir
di persidangan Mahkamah Konstitusi
(MK), Jumat (23/11) untuk menyampaikan
perbaikan Permohonan No. 89/PUUX/2012. Sukarno, pangggilan karib H.
Sutan Sukarnotomo, dalam perbaikan
permohonan uji aturan syarat presiden dan
wapres menambahkan dua hal. Pertama,
Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 merupakan
bentuk pengkhianatan terhadap citacita Proklamasi RI 17 Agustus 1945,
UUD 1945, dan pengkhianatan terhadap
Pancasila.
“Karena
cita-cita
proklamasi
mengatakan bahwa Presiden itu adalah
orang Indonesia asli, dan itu diamanahkan
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
6 Ayat (1) sebelum amandemen. Namun
sekarang diubah yang tidak mengacu pada
jiwa Pancasila,” kata Sukarno.
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Anggota DPR RI dari Fraksi
Demokrat ini lebih lanjut menyatakan,
Pancasila itu seperti darah dan daging
yang berurat dan berakar dalam tubuh
bangsa Indonesia. Sukarno menyayangkan
terjadinya amandemen Pasal 6 Ayat (1)
yang menyatakan, “Calon Presiden dan
calon Wakil Presiden harus seorang warga
negara Indonesia sejak kelahirannya dan
tidak pernah menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya sendiri, tidak
pernah mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”
Kedua, Temasek yang sekarang
bernama Singapura adalah dulunya wilayah
Nusantara. Kemudian ditukar oleh Raffles
dengan Bengkulu sehingga Singapore
menjadi salah satu negara bagian Kerajaan
Malaysia. Mungkin karena kelalaian,
kelengahan, atau kebodohan Bangsa
Malaysia dan pemerintahnya, sehingga
Singapore lepas menjadi negara yang
dikuasai dan diperintah oleh etnis China
di tanah Melayu. “Sepatutnya juga kita
mengkhawatirkan dan mewaspadai agar
Indonesia ini tidak menjadi negara kelima

yang dikuasai dan diperintah oleh etnis
tersebut.”
Sukarno mengajukan pengujian
persyaratan bagi calon Presiden/ Wakil
Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
serta Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah. Persyaratan yang dimaksudkan
Sukarno, yaitu setia kepada Pancasila,
UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17
Agustus 1945.
Materi yang diujikan oleh Anggota
DPR Komisi VII ini, yaitu Pasal 5 huruf
m Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden; Pasal 12 huruf f dan
Pasal 51 ayat (1) huruf f Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
Pasal 58 huruf b Undang-Undang No. 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan
atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Pasal 5 huruf (m) UU Pilpres
menyatakan, “Persyaratan menjadi calon
Presiden dan calon Wakil Presiden adalah;
(m) setia kepada Pancasila sebagai dasar
negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945.”
Sukarno antara lain berdalil,
penjelasan pasal 5 huruf (m) UU Pilpres
menyatakan bahwa kesetiaan kepada
Pancasila dan UUD 1945 serta citacita Proklamasi 17 Agustus 1945 hanya
didasarkan atas rekomendasi dan jaminan
pimpinan partai politik atau gabungan
partai politik. Apabila presiden dan
wakil Presiden melakukan tindakan yang
tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD
1945 serta cita-cita Proklamasi, pemberi
rekomendasi dan penjamin, tidak diminta
pertanggungjawaban atas rekomendasi
dan jaminan tersebut. (Nur Rosihin Ana/mh)  

PUU Pemda

Calon Gubernur Jabar Merasa Dirugikan
Syarat Calon Perseorangan
Para kuasa hukum Pemohon sidang dalam
pemeriksaan pendahuluan Pengujian UU Pemda
- Perkara No. 107/PUU-X/2012 pada Senin
(12/11) siang, di Ruang Sidang MK.

P

emeriksaan pendahuluan Peng
ujian Undang-Undang (PUU)
No. 12/2008 Perubahan Kedua
tentang
Perubahan
Kedua
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan
Daerah - Perkara No. 107/PUU-X/2012
- berlangsung pada Senin (12/11) siang
di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi
(MK). Pemohon adalah Eggi Sudjana yang
didampingi kuasa hukum Heri Ariandi
dkk.
Pemohon
sebagai
pendaftar
calon independen dalam pemilihan
gubernur Jawa Barat (Jabar) merasa
hak dan kewenangan konstitusionalnya
merasa dirugikan dengan berlakunya
syarat dukungan dalam Pasal 59 UU
No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua
tentang Perubahan Kedua UU No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
tersebut.
“Kami menganggap Pasal 59 UU a
quo bertentangan dengan hak kemerdekaan
kepada warga negara,
pemenuhan
dan persamaan hak, baik pekerjaan,
politik, agama, berserikat, mengeluarkan
pendapat, kesempatan yang sama
dalam pemerintahan, kemudahan untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat

Humas MK/Ganie

yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan, dan bebas dari perlakuan yang
diskriminatif atas dasar apa pun,” urai
Pemohon.
Pasal 59 UU No. 32/2004
berbunyi, “ayat (1) Peserta pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah
adalah a. pasangan calon yang diusulkan
oleh partai politik; b. pasangan calon
perseorangan yang didukung sejumlah
orang.”
Selanjutnya, ayat (2a) Pasangan
calon
perseorangan
sebagaimana
dimaksud ayat 1 huruf b dapat
mendaftarkan diri sebagai pasangan
calon gubernur apabila memenuhi syarat
dukungan dengan ketentuan … ; d.
Provinsi dengan jumlah penduduk lebih
dari 12.000.0000 jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 3%.
Pemohon berdalih bahwa hukum
dihadirkan untuk mencari kebenaran
dan
keadilan
dengan
paradigma
tersebut. Apabila para pencari keadilan
menghadapi suatu persoalan hukum,
maka bukan “pencari keadilan yang
disalahkan” melainkan para penegak
hukum harus berbuat terhadap hukum
yang ada, termasuk meninjau asas atau

norma, doktrin, substansi serta prosedur
yang berlaku, termasuk dalam hal ini
norma yang mengatur tentang persyaratan
dukungan dengan ketentuan untuk menjadi
calon gubernur dari jalur independen
dalam Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU
No. 12/2008 Perubahan Kedua tentang
Perubahan Kedua UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
“Bahwa hukum hadir di tengahtengah masyarakat dijalankan tidak
sekadar menurut kata-kata hitam putih dari
peraturan yang tersurat, melainkan yang
tersirat dengan semangat dan makna lebih
dalam dari hukum atau undang-undang.
Hukum tidak hanya dijalankan dengan
pemenuhan syarat formilnya saja, tetapi
tujuan secara materiil terlaksana dengan
komitmen untuk membangun demokrasi
Pancasila yang menjadi grundnorm bangsa
Indonesia,” papar Pemohon kepada Majelis
Hakim yang diketuai Hakim Konstitusi
Achmad Sodiki.
Berdasarkan dalil-dalil Pemohon
tersebut, Pemohon meminta Majelis
Hakim
Konstitusi
mengabulkan
permohonan Pemohon seluruhnya, serta
menyatakan Pasal 59 ayat (2a) huruf d UU
No. 12/2008 Perubahan Kedua tentang
Perubahan Kedua UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah bertentangan dengan
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28C Ayat 92),
Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3),
Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (2)
UUD 1945.
“Menyatakan isi Pasal 59 ayat
(2a) huruf d tentang syarat dukungan
3% dari jumlah penduduk provinsi tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
dan segala akibat hukumnya bagi
Pemohon atau semua calon independen
gubernur provinsi di seluruh Indonesia,”
demikian petitum Pemohon. (Nano Tresna
Arfana/mh)
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PUU Pendidikan Tinggi

Otonomi Perguruan Tinggi
Awal Liberalisasi Pendidikan
Pemohon (tampak dalam layar) sedang
menerangkan permohonannya, pada Selasa
(20/11), melalui video conference dari Fakultas
Hukum Universitas Andalas.

Humas MK/Annisa Lestari

P

endidikan merupakan kebutuhan
setiap orang untuk meningkatkan
kapasitas dirinya dan juga
menjadi bagian dari indikator
kemajuan suatu bangsa sehingga negara
harus berperan dalam penyediaan sarana
dan prasarana pendidikan. Pengelolaan
perguruan
tinggi
secara
otonom
berarti pengelolaan oleh lembaga yang
bersangkutan secara mandiri, dan bukan
oleh pemerintah. “Dapat diartikan pula
sebagai bibit awal dari liberalisasi
pendidikan,” ujar Presiden Keluarga
Mahasiswa (KM) Universitas Andalas,
Azmy Uzandy, dalam persidangan
uji materi UU No. 12/ 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, Selasa (20/11) siang.
Persidangan
dengan
agenda
pemeriksaan
pendahuluan
untuk
Perkara
Nomor
111/PUU-X/2012
dilaksanakan di dua tempat yang berbeda
dengan menggunakan teknologi video
conference yang dimiliki oleh Mahkamah
Konstitusi (MK). Panel Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva (ketua panel), Harjono
dan Ahmad Fadlil Sumadi yang berada
di Ruang Sidang Pleno MK memeriksa
para Pemohon yang berada di Fakultas
Hukum Universitas Andalas, Padang,
Sumatera Barat. Permohonan uji materi
UU Pendidikan Tinggi diajukan Badan
Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Universitas Andalas. Sedangkan materi
UU Dikti yang diujikan yaitu Pasal 50,

26

KONSTITUSI November 2012

Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76, dan Pasal 90.
Azmy melanjutkan, liberalisasi
pendidikan merupakan akar masalah
dari UU Dikti. Liberalisasi pendidikan
berimplikasi pada biaya yang ditanggung
oleh mahasiswa selama proses pembelajaran
di universitas dan juga status kepegawaian
dari para pekerja yang ada di lingkungan
universitas yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 65 UU Dikti
menyatakan bahwa penyelenggaraan
otonomi perguruan tinggi diberikan secara
selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh
menteri kepada PTN dengan menerapkan
pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum atau dengan membentuk
badan hukum. Pada Pasal 65 ayat (3)
dinyatakan, perguruan tinggi diberi
wewenang mendirikan badan usaha dan
mengembangkan dana abadi.
“Apa parameter untuk menyeleksi
perguruan tinggi tersebut dan bagaimana
sistem pengawasan setelah menjadi Badan
Layanan Umum atau berbadan hukum?”
tanya Azmy.
Menurut Azmy yang tercatat sebagai
mahasiswa semester VII Teknologi Hasil
Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
Andalas, Pasal 74 dan Pasal 76 UU Dikti
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1),
Pasal 31 Ayat (134) UUD 1945. Pasal 76
ayat (1), menjelaskan tentang pemenuhan
hak mahasiswa yang kurang mampu
secara ekonomi. Pemenuhan dimaksud

dilaksanakan oleh Pemerintah dengan
memberikan pinjaman dana pendidikan
tanpa bunga.
Sistem pinjaman seperti ini
merupakan bentuk lepas tangan dan lepas
tanggung jawab negara atau pemerintah
untuk menjamin akses terhadap pendidikan
tinggi. Sistem ini merupakan adopsi sistem
pembiayaan pendidikan yang digunakan
oleh negara seperti Amerika Serikat atau
negara liberal yang terbukti telah gagal
untuk menegakkan hak atas pendidikan
warga negaranya.
“Kredit bagi mahasiswa seharusnya
hanyalah digunakan untuk membangkitkan
jiwa wirausaha mahasiswa, tapi tidak untuk
membiayai operasional pendidikan,” dalil
Azmy.
Kemudian, Pasal 90 UU Dikti
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1)
dan Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945. Sebab,
Pasal 90 UU Dikti mengizinkan perguruan
tinggi asing atas persetujuan menteri,
membuka cabangnya di Indonesia. Hal
yang dikritisi BEM KM Unand adalah
motif yang ada di baliknya. Jika hanya
pelaksanaan kerja sama dengan pihak
luar, maka tidak mengharuskan adanya
entitas perguruan tinggi asing yang
dibangun dalam negeri, mengingat kondisi
pendidikan dalam negeri masih jauh dari
kata setara dan tanpa ada visi nasional
yang jelas. “Hal ini dapat menyebabkan
pendidikan tinggi terseret mekanisme
pasar dan hanya menghasilkan kuli-kuli
terdidik,” papar Azmy.
Selain itu, pembukaan perguruan
tinggi asing di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari akulturasi ideologi tertentu.
Upaya kerja sama perguruan tinggi dengan
dunia usaha dan dunia industri dalam
bidang penelitian tercantum dalam Pasal
47 dan kerja sama internasional dalam
Pasal 50 juga menjadi hal yang harus
mendapatkan perhatian. “Kerja sama yang
dibangun haruslah kerja sama yang sesuai
dengan kepentingan nasional,” tambahnya.
(Nur Rosihin Ana/mh)

PUU KUHAP

Tanpa Memuat Status Penahanan, Surat
Putusan Pemidanaan Tak Batal Demi Hukum
Yusril Ihza Mahendra (tengah)
selaku kuasa hukum Pemohon
tampak dengan serius
mendengarkan pembacaan
putusan perkara 69/PUU-X/2012
perihak pengujian UU KUHAP
terhadap UUD 1945, di Ruang
Sidang Pleno MK, Kamis (22/11).

Humas MK/Ganie

S

ebuah putusan pemidanaan
tanpa memuat perintah supaya
terdakwa ditahan atau tetap
dalam tahanan atau dibebaskan,
tidak menjadikan sebuah putusan
pemidanaan batal demi hukum. Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya memaknai
Pasal 197 ayat (2) huruf “k” UU No. 8/ 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
bertentangan dengan UUD 1945, apabila
diartikan surat putusan pemidanaan yang
tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat
(1) huruf k UU tersebut mengakibatkan
putusan batal demi hukum.
Pasal 197 ayat (1) huruf “k” sendiri
menyatakan surat putusan pemidanaan
harus memuat antara lain mengenai
perintah supaya terdakwa ditahan atau

tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
Sedangkan ayat (2) KUHAP menentukan
jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut
maka mengakibatkan putusan batal demi
hukum. Demikian inti bunyi sebagian
putusan Nomor 69/PUU-X/2012 yang
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD dengan didampingi oleh delapan
hakim konstitusi lainnya pada Kamis
(22/11). Dalam amarnya putusan MK
ini menolak permohonan yang diajukan
pemohon H. Parlin Riduansyah.
“Pasal 197 ayat (2) huruf “k” UU
No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana
bertentangan dengan UUD 1945, apabila
diartikan surat putusan pemidanaan yang
tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1)
huruf k UU a quo mengakibatkan putusan

batal demi hukum. Pasal 197 ayat (2) huruf
“k” UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara
Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, apabila diartikan surat putusan
pemidanaan yang tidak memuat ketentuan
Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang
a quo mengakibatkan putusan batal demi
hukum,” jelas Mahfud di Ruang Sidang
Pleno MK saat membacakan amar putusan
ini.
Selain itu MK menyatakan Pasal
197 ayat (2) KUHAP selengkapnya
menjadi, ‘Tidak dipenuhinya ketentuan
dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j,
dan l pasal ini mengakibatkan putusan
batal demi hukum’. Menurut Mahkamah
dalam pertimbangan hukumnya, Pasal
197 ayat (1) huruf k KUHAP secara
November 2012 KONSTITUSI
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formal merupakan ketentuan yang bersifat
imperative atau mandatory kepada
pengadilan, dalam hal ini hakim yang
mengadili, yang manakala pengadilan
atau hakim tidak mencantumkannya
dalam putusan yang dibuatnya, maka akan
menimbulkan akibat hukum tertentu.
Menurut
Mahkamah,
secara
materiil-substantif kualifikasi imperative
atau mandatory-nya seluruh ketentuan
dalam, Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidaklah
dapat dikatakan sama atau setingkat,
terlebih lagi manakala membacanya
dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai
satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197
ayat (2), “Tidak dipenuhinya ketentuan
dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j,
k dan l pasal ini mengakibatkan putusan
batal demi hukum”, namun dalam
Penjelasannya dinyatakan, “Kecuali yang
tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila
terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan
dalam penulisan, maka kekhilafan dan
atau kekeliruan penulisan atau pengetikan
tidak menyebabkan batalnya putusan demi
hukum.”
“Dengan demikian, apabila suatu
putusan pemidanaan tidak mencantumkan
ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan
huruf i karena tidak disebutkan dalam
Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan
dan atau kekeliruan dalam penulisan
atau pengetik materi sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang
mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka
tidak menyebabkan batalnya putusan
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demi hukum. Oleh karenanya, secara
materiil-substantif kualifikasi imperative
ataumandatory dari keseluruhan ketentuan
dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah
dapat dikatakan sama atau setingkat,” urai
salah satu hakim konstitusi.
Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi
menjelaskan dalam suatu amar putusan
pidana tetap perlu ada pernyataan
bahwa terdakwa tersebut ditahan, tetap
dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai
bagian dari klausula untuk menegaskan
materi amar putusan lainnya yang telah
menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan
harus dijatuhi pidana. Namun ada atau
tidak adanya pernyataan tersebut tidak
dapat dijadikan alasan untuk mengingkari
kebenaran materiil yang telah dinyatakan
oleh hakim dalam amar putusannya.
Menimbang bahwa sebagaimana telah
ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2)
KUHAP adalah benar bahwa putusan
yang dinyatakan batal demi hukum adalah
putusan yang sejak semula dianggap tidak
pernah ada (never existed) sehingga tidak
mempunyai kekuatan apapun (legally null
and void, nietigheid van rechtswege).

Dissenting Opinion
Dalam putusan tersebut, dua hakim
konstitusi menyatakan pendapat yang
berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim
Konstitusi M. Akil Mochtar dan Hamdan
Zoelva. Menurut Akil, efektifitas peradilan
pidana bergantung pada tiga faktor yang
saling berkaitan yaitu 1) adanya undangundang yang baik; 2) pelaksanaan yang

cepat dan pasti; 3) pemidanaan yang layak
dan seragam. Dengan demikian, adalah
wajar bilamana konsekuensi hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat
(2) KUHAP menegaskan bahwa tidak
dicantumkannya ketentuan Pasal 197 ayat
(1) huruf k dapat mengakibatkan putusan
menjadi batal demi hukum. Konsekuensi
ini adalah demi mencegah terjadinya
kesewenang-wenangan bagi terdakwa/
terpidana yang berada dalam penahanan.
Maka dari itu, persyaratan yang diatur
pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP
bersifat mutlak harus ada.
Selain itu, Akil berpendapat
putusan pengadilan merupakan mahkota
yang menunjukkan citra dan wibawa
sebuah peradilan. Oleh karena itu,
keteledoran
atau
ketidakcermatan
dari Hakim atau Majelis Hakim harus
diminimalisir dengan tidak diberikan
ruang toleransi yang besar meskipun
dengan alasan sifat manusia yang penuh
khilaf dan tidak luput dari kesalahan.
Bila memberikan ruang toleransi yang
besar atas ketidakcermatan terhadap
kesalahan dalam putusan pengadilan
maka membuka kemungkinan besar atas
terjadinya kesewenang-wenangan dan
penyimpangan oleh hakim pengadilan.
Penerapan sistem pengawasan dan
mekanisme kontrol yang ketat atas
penulisan dan pemuatan putusan
peradilan sangat dibutuhkan demi
menciptakan peradilan yang terpercaya
dan berwibawa. (Lulu Anjarsari/Miftakhul
Huda)

PUU Perbankan Syariah

DPR: Penyelesaian Sengketa Perbankan
Dapat Dilakukan di Luar Pengadilan Agama
Adang Darajatun mewakili DPR sedang
memberikan keterangan terkait perkara pengujian
UU Perbankan terhadap UUD 1945, Rabu (28/11),
di Ruang Sidang Pleno MK.

S

idang
lanjutan
terhadap
pengujian
Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah kembali
digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Rabu (28/11). Perkara yang teregistrasi
Kepaniteraan MK dengan Nomor 93/
PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh Dadang
Achmad.
Dalam sidang yang beragendakan
mendengarkan keterangan dari Pemerintah,
DPR, dan Ahli/Saksi, DPR yang diwakili
oleh Adang Darajatun menjelaskan bahwa
Pasal 55 Undang-Undang Perbankan
Syariah telah memberikan alternatif
penyelesaian sengketa di luar jalur
pengadilan di lingkungan peradilan
agama, baik jalur non-pengadilan maupun
melalui pengadilan di peradilan umum.
Menurut Adang, berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Pengadilan agama,
pengadilan agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama, antara orangorang yang beragama Islam, di antaranya
di bidang ekonomi syariah, termasuk
perbankan syariah.
“Pada praktiknya, dalam proses

Humas MK/Annisa lestari

berperkara di pengadilan agama pun tidak
dinafikan adanya pilihan dalam hal perkara
sengketa keperdataan, terkait dengan proses
perkara di lingkungan peradilan umum.
Bahkan pengadilan agama menghormati
keputusan pengadilan tersebut. Hal ini
tergambar dalam ketentuan Pasal 50 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 yang berbunyi, ayat (1), ‘Dalam hal
terjadi sengketa hak milik atau sengketa
lain dalam perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49, khusus mengenai objek
sengketa tersebut harus diputus lebih
dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum’,” jelasnya di hadapan
Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD.
Dalam penjelasan pasal ini, lanjut
Adang, dinyatakan pula bahwa apabila
subjek yang mengajukan sengketa hak
milik atau keperdataan lain tersebut bukan
menjadi subjek bersengketa di pengadilan
agama, sengketa di pengadilan agama
ditunda untuk menunggu putusan gugatan
yang diajukan ke pengadilan di lingkungan
peradilan
umum.
“Penangguhan
dimaksud hanya dilakukan jika pihak
yang berkeberatan telah mengajukan
bukti ke pengadilan agama bahwa telah

didaftarkan gugatan di pengadilan negeri
terhadap objek sengketa yang sama
dengan sengketa di pengadilan agama.
Hal ini menunjukkan bahwa adanya
pilihan hukum dalam proses penyelesaian
sengketa adalah dimungkinkan dan tidak
mengurangi kepastian hukum bagi para
pihak,” paparnya.
Sementara itu, Pemerintah yang
diwakili oleh undang-undang tersebut
justru sangat menghargai perjanjian yang
telah dibuat oleh para pihak dalam hal
pemilihan forum penyelesaian sengketa
yang ditujukan apabila pada suatu ketika
terjadi sengketa antara pihak-pihak. Asas
ini adalah asas universal yang masih
diakui oleh masyarakat umum. Nilai-nilai
tersebut diterapkan dalam pengaturan
perbankan yang didasarkan pada prinsip
syariah. Selain itu, ketentuan tersebut akan
lebih mendorong masyarakat umum untuk
menggunakan jasa perbankan syariah.
Hal ini dikarenakan kegiatan usaha dan
nasabah perbankan syariah tidak hanya
ditujukan bagi masyarakat yang beragama
Islam, akan tetapi juga ditujukan bagi
masyarakat yang bukan beragama Islam,
sehingga dibukalah penyelesaian sengketa
di luar peradilan agama dengan ketentuan
tetap sesuai dengan prinsip syariah.
“Berdasarkan penjelasan tersebut,
menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 5
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Perbankan Syariah dimaksudkan untuk
memberikan
pilihan-pilihan
sarana
penyelesaian sengketa dalam perbankan
syariah dengan tetap menerapkan ramburambu sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah. Sehingga hal
demikian telah memberikan kepastian
hukum dan tidak bertentangan dengan
Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945,” urainya. (Lulu Anjarsari/mh)
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PUU Hukum Acara Pidana

Multitafsir Kasasi Putusan Bebas Menurut KUHAP
Dipersoalkan
Pemohon sedang memberikan penjelasan
permohonannya dihadapan Majelis Hakim
Konstitusi, Jumat (30/11).

K

etua Sekolah Tinggi Agama
Islam (STAIN) Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi,
Prov. Sumatera Barat, Ismail
mengatakan bahwa Pasal 244 No.8/1981
tentang Hukum Acara Pidana atau biasa
dikenal KUHAP merupakan pasal yang
ambigu, dan pasal yang multitafsir, karena
jaksa dalam kenyataan kasasi mengartikan
kata bebas adalah bebas murni dan bebas
tidak murni.
“Kenyataannya hampir semua
terdakwa berpendapat bahwa jaksa itu
tidak boleh kasasi, namun sebaliknya jaksa
pada kenyataannya kasasi mengartikan
kata bebas itu bebas murni dan bebas tidak
murni,” tutur Kuasa Hukum Pemohon
Perkara Nomor 115/PUU-X/2012, A.
Wirawan Adnan, pada Sidang Pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945, di
Mahkamah Konstitusi, Jumat (30/11).
Ketentuan Pasal 244 UU tersebut
menyebutkan, “Terhadap putusan perkara
pidana yang diberikan pada tingkat
terakhir oleh pengadilan lain selain
daripada Mahkamah Agung, terdakwa
atau penuntut umum dapat mengajukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada
Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas.”
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Humas MK/fitri yuliana

Menurut Ismail selaku Pemohon,
frasa …kecuali terhadap putusan
bebas… adalah sumber ketidakpastian
hukum. Jika dihilangkan, kata dia,
maka akan menimbulkan kepastian bagi
masyarakat Indonesia. “Artinya, jika frasa
tersebut dihilangkan dari bunyi Pasal 244
KUHAP, maka akan menjadi pasti bagi
kita semua bahwa JPU (jaksa penuntut
umum) boleh kasasi,” ujar Adnan.
Adnan menjelaskan, meskipun
kemungkinan
menguntungkan
JPU,
namun Pemohon akan mengartikan
sebagai
keuntungan
jika
berhasil
menghilangkan ketidakpastian. “Sehingga
memberikan jaminan bahwa pengadilan
akan mendasarkan pada hukum yang pasti,
bukan hukum yang mudah ditafsirkan
berbeda
oleh
pihak
pengadilan,”
terangnya.
Oleh
karena
itu,
Pemohon
memohonkan kepada Mahkamah supaya
Pasal 244 UU tersebut bertentangan
dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945,
dan menyatakan frasa “…kecuali terhadap
putusan bebas…”. “Menyatakan Pasal
244 KUHAP bertentangan dengan UUD
1945 secara bersyarat atau conditionally
constitutional, kecuali sepanjang diartikan
dengan tegas bahwa jaksa penuntut umum

dilarang kasasi atas dasar pasal ini dengan
alasan apa pun termasuk alasan bebas
murni maupun bebas tidak murni,” kata
Adnan.
Pasal dengan UU yang sama juga
diujikan oleh pensiunan Pegawai Negeri
Sipil Idrus, dengan perkara 114/PUUX/2012. Permohonan ke MK ini bermula,
kata Idrus, saat dirinya dinyatakan oleh
Pengadilan Negeri Lubuksikaping, di
Kab. Pasaman, Sumatera Barat bebas dari
putusannya, namun oleh JPU pengadilan
tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung (MA). Pengadilan pidana tertinggi
tersebut, katanya, belum menjatuhkan
putusan terhadap dirinya. “Sampai saat ini,
Pemohon belum mendapatkan keputusan
kasasi tersebut, hingga karier Pemohon
terhenti,” terang Pemohon. Padahal, lanjut
dia, kasasi tersebut diajukan tahun 2008,
namun sampai sekarang belum menerima
putusan dari MA.
Dengan
belum
mendapatkan
kejelasan kasasi MA tersebut, Idrus
menuturkan telah mendapat perlakuan
diskriminatif dan ketidakpastian hukum.
“Pemohon mendapat perlakuan yang
diskriminatif dan tidak adanya kepastian
hukum, serta selalu mendapatkan perasaan
was-was dalam kehidupan ini,” urai
Pemohon.
Pemohon menyatakan putusan bebas
pada Pasal 244 KUHAP harus diindahkan
dan tidak bisa diganggu dengan dalil hukum
apapun juga dan oleh siapapun juga karena
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), dan
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
Baik perkara 114/PUU-X/2012,
maupun 115/PUU-X/2012, menerima
sejumlah nasehat dari Majelis Hakim
Konstitusi yang dipimpin oleh Muhammad
Alim, didampingi Maria Farida Indrati dan
Anwar Usman, masing-masing anggota.
(Shohibul Umam/mh)

PUU Sistem Budidaya Tanaman

Pemohon Perkuat Argumentasi Permohonan
Sesuai Saran Majelis Hakim Konstitusi
Para Pemohon pengujian perkara
No. 99/PUU-X/2012, Kamis (1/11),
di Ruang Sidang Pleno MK.

P

engujian
Undang-Undang
No. 12/1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman kembali
digelar MK pada Kamis (1/11).
Sidang yang digelar dengan agenda
perbaikan permohonan ini diketuai oleh
Hakim Konstitusi Muhammad Alim.
Pemohon yang diwakili oleh
kuasa hukumnya, Ridwan Darmawan
mengungkapkan
telah
memperbaiki
permohonan sesuai saran Majelis Hakim
Konstitusi pada sidang sebelumnya.
Menurut Ridwan, Pemohon telah
memperbaiki struktur permohonan dan
memperkuat argumentasi.
“Kami sudah menyertakan surat
kuasa dari RKP serta memperbaiki
struktur permohonan. Selain itu, kami juga
memperkuat argumentasi pada Pasal 5 dan
Pasal 12 UU Sistem Budidaya Tanaman,”
jelas Ridwan.

Humas MK/Kencana

Ketua Hakim Panel Muhammad
Alim yang didampingi oleh Hakim
Konstitusi Harjono dan Anwar Usman
mengesahkan alat bukti yang diserahkan
oleh pemohon. “Jika Pemohon me
ngajukan tambahan bukti bisa diajukan
pada persidangan berikutnya. Saudara juga
bisa mengajukan saksi maupun ahli pada
persidangan berikutnya,” papar Alim.
Dalam pokok permohonan No. 99/
PUU-X/2012, Para Pemohon yang 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) mengujikan Pasal
5 ayat (1) huruf a, b, dan c UU Sistem
Budidaya Tanaman.
Menurut Pemohon, pasal tersebut
telah mengakibatkan pemerintah memiliki

wewenang untuk melakukan perencanaan,
penetapan wilayah, dan pengaturan
produksi. 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.
Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Sistem
Budidaya Tanaman dinilai Pemohon
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. (Lulu
Anjarsari/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Paniai

MK Perintahkan Verifikasi Administrasi dan
Faktual Pasangan Lukas-Olean

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya
menjatuhkan
putusan sela terhadap perkara
PHPU Kabupaten Paniai
2012 - Perkara No. 81/PHPU.D-X/2012
- pada Selasa (13/11) siang, di Ruang
Sidang MK.
“Amar
putusan
mengadili,
menyatakan dalam eksepsi, menolak
eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak
Terkait. Dalam Pokok Permohonan,
sebelum menjatuhkan putusan akhir,
mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian,” ujar Ketua Pleno Mahfud MD
didampingi para hakim konstitusi lainnya.
Di samping itu, Mahkamah
memutuskan untuk menunda pelaksanaan
Keputusan KPU Kabupaten Paniai No.
20/2012 tentang Penetapan Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah menjadi Peserta Pemilu bertanggal
24 April 2012 dan Keputusan KPU
Kabupaten Paniai No. 27 Tahun 2012
tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai
Tahun 2012, bertanggal 19 Oktober 2012.
“Memerintahkan kepada KPU
Kabupaten Paniai untuk melakukan
verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual terhadap bakal pasangan calon,
yaitu Lukas Yeimo, S.Pd. dan Olean
Wege Gobai, serta memerintahkan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Paniai, KPU Provinsi Papua, KPU dan
Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan
verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
tersebut sesuai dengan kewenangannya,”
demikian putusan Mahkamah.
Sebelum menjatuhkan putusan,
Mahkamah menyampaikan pendapatnya.
Di antaranya, Termohon terbukti telah
menghalang-halangi hak Pemohon untuk
maju sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilukada Kabupaten Paniai 2012 yang
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Para kuasa hukum Pemohon perkara Pemilukada Kab. Paniai di MK,
Jumat (2/11), di Ruang Sidang MK.

merupakan pelanggaran serius terhadap
hak konstitusional Pemohon yang dijamin
oleh konstitusi dalam penyelenggaran
Pemilukada Kabupaten Paniai 2012.
Mahkamah
sebagai
pelaku
kekuasaan kehakiman sesuai dengan
ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD
1945 yang menyatakan,” Kekuasaan
kehakiman
merupakan
kekuasaan
yang merdeka untukmenyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan” berkewajiban untuk
menegakkan hak konstitusional Pemohon
dan masyarakat sebagaimana ditentukan
dalam 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”.
Demi menjamin terselenggaranya
proses verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual dalam penyelenggaraan Pemilu
yang ‘luber’ dan ‘jurdil’ serta mendapat
kepercayaan dari masyarakat, Mahkamah

Humas MK/Annisa Lestari

memerintahkan kepada Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Paniai untuk mengawasi
pelaksanaan verifikasi administrasi dan
verifikasi faktual.
Kemudian
untuk
pelaksanaan
verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual, Mahkamah harus memperhatikan
tingkat
kesulitan,
jangka
waktu,
dan kemampuan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Paniai dan aparat
penyelenggara,
agar
Pemilukada
berlangsung secara umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil, sehingga Mahkamah
memberikan tenggang waktu pelaksanaan
putusan ini selambat-lambatnya 60 hari
sejak putusan ini diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum. Berdasarkan seluruh
pertimbangan hukum di atas, menurut
Mahkamah dalil-dalil Pemohon terbukti
menurut hukum. (Nano Tresna Arfana/mh)

PHPU Kab. Takalar

Bukti Tidak Meyakinkan, MK Tolak
Permohonan Pemohon

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya memutuskan untuk
menolak seluruh permohonan
PHPU Kabupaten Takalar
2012, Sulawesi Selatan - Perkara No.75/
PHPU.D-X/2012 - yang diajukan
Pasangan Calon No. Urut 4 Syamsari
Kitta-Hamzah Barlian maupun Pasangan
Calon No. Urut 6 Andi Makmur A Sadda
dan Nashar A. Baso. “Amar putusan
menolak permohonan untuk seluruhnya,”
ujar Ketua Pleno Mahfud MD didampingi
para hakim konstitusi lainnya dalam
sidang pembacaan putusan MK, Senin
(5/11) siang.
Para Pemohon pada pokoknya
mendalilkan telah terjadi perolehan
suara tidak sah pasangan calon no. urut
2 sejumlah 1.873 suara di beberapa
TPS. Karena itu menurut Para Pemohon,
perolehan suara pasangan calon no.
urut 2 yang benar hanya 47.648, bukan
sebagaimana
ditetapkan
Termohon
sejumlah 49.521 suara. Sehingga tidak ada
pasangan calon yang memperoleh suara
hingga 30%.
Terhadap dalil Para Pemohon
tersebut, Termohon membantah dan
menyatakan proses penghitungan suara
seluruhnya dihadiri oleh saksi Para
Pemohon dan menandatangani hasil
penghitungan suara dan pada lampirannya
tidak ada keberatan. Bahkan Pihak
Terkait membenarkan Termohon telah
melaksanakan pleno rekapitulasi di semua
tingkatan yaitu KPPS, PPS, PPK hingga
kabupaten yang disaksikan seluruh saksi
pasangan calon.
“Saksi pasangan calon nomor
urut 4 dan pasangan calon nomor urut 6
menandatangani Formulir C1-KWK.KPU
dan tidak ada mengajukan keberatan.
Demikian pula tidak ada laporan kepada
Panwaslukada,” jelas Pihak Terkait.

Guna membuktikan bantahannya,
Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat
yaitu bukti PT-7 sampai dengan bukti
PT-33 berupa Formulir C-KWK.KPU,
Formulir D-KWK.KPU, Formulir DAKWK-KPU, dan mengajukan saksi Muh.
Darwis yang pada pokoknya menerangkan
di TPS 3 tidak ada mobilisasi masyarakat.
Setelah Mahkamah mencermati
dengan
saksama
keterangan
para
Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, buktibukti surat/tulisan dari para Pemohon,
Termohon, Pihak Terkait, keterangan
saksi para Pemohon, Termohon dan Pihak
Terkait, menurut Mahkamah dalil para

Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti
yang meyakinkan.
Lagipula berdasarkan fakta di
persidangan, Saksi Pasangan Calon Nomor
Urut 4 Nur Halijah, Laode Akbar Nur
tidak menandatangani surat keberatan dan
tidak melaporkan kejadian tersebut kepada
Panwaslu sehingga tidak ada rekomendasi
apapun dari Panwaslu.
“Oleh
karena
itu,
menurut
Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti
dan tidak beralasan hukum,” demikian
tegas Majelis Hakim. (Nano Tresna Arfana/
mh)

Humas MK/Fitri Yuliana

Pihak Terkait diwakili kuasa hukumnya terlihat sedang menjelaskan keterangannya dalam sidang sengketa
Pemilukada Kab. Takalar, di Ruang Sidang MK, Selasa (23/10).
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Brebes

Gugatan Ditolak, Pasangan Idza Priyanti – Narjo
Pemenang Pemilukada
Sejumlah pendukung dari berbagai pihak tampak
berharap-harap cemas saat menyaksikan
pembacaan putusan perkara sengketa Pemilukada
kab. Bribes, di Ruang Balkon-Sidang Pleno MK,
Rabu (7/11) sore.

Humas MK/GANIE

M

ahkamah
Konstitusi
menyatakan
menolak
permohonan
perselisihan
hasil
pemilihan
umum
kepala daerah yang diajukan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Nomor Urut 1 Kabupaten Brebes, Agung
Widyantoro-Athoillah. Dalam Perkara No.
77/PHPU.D-X/2012 ini, MK menyatakan
bahwa permohonan Pemohon tidak
beralasan hukum.
“Menolak permohonan Pemohon
untuk
seluruhnya,”
tegas
Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD,
dalam sidang pembacaan putusan, Rabu
(7/11) sore, di Ruang Sidang Pleno MK.
Dengan kata lain, melalui putusan ini, MK
menegaskan kemenangan Pasangan Calon
Terpilih Idza Priyanti – Narjo.
“Mahkamah berpendapat tidak
terdapat bukti yang cukup meyakinkan
bahwa baik Termohon maupun Pihak
Terkait telah melakukan pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis,

34

KONSTITUSI November 2012

dan masif yang secara signifikan dapat
mempengaruhi
peringkat
perolehan
suara masing-masing pasangan calon.
Oleh karenanya, semua dalil Pemohon a
quo tidak beralasan menurut hukum,”
papar Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.
Terhadap dalil Pemohon yang
menyatakan Idza Priyanti telah melibatkan
kedua saudara kandungnya yang sekaligus
menjabat sebagai Walikota Tegal dan
Wakil Bupati Pemalang untuk menjadi
juru kampanyenya tanpa ada surat izin
dari Gubernur Jawa Tengah, Mahkamah
berpandangan, dalil ini tidak terbukti.
“Jikalaupun dalil Pemohon benar
adanya, tidak ada cukup bukti yang
meyakinkan Mahkamah bahwa kehadiran
kedua pejabat tersebut dapat menghambat,
mengurangi,
atau
setidak-tidaknya
mempengaruhi kebebasan para pemilih
untuk menentukan pilihannya yang
dapat berakibat signifikan pada peringkat
perolehan suara Pemohon dan Pihak
Terkait.,” tulis Mahkamah dalam putusan

setebal 198 halaman. “Oleh karenanya,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon a
quo harus dinyatakan tidak beralasan.”
Terkait pelanggaran asas akun
tabilitas, profesionalitas, dan kepastian
hukum karena meloloskan dokumen Surat
Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)
PGRI Tegal sebagai syarat administrasi
Calon Wakil Bupati Narjo (Pihak Terkait)
yang diragukan keabsahannya oleh
Pemohon, menurut Mahkamah, juga tidak
berdasar.
Mahkamah berpendapat, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
(Termohon), telah melakukan verifikasi
sesuai dengan peraturan perundangundangan atas syarat pendidikan Pihak
Terkait sebagai calon Bupati dan Wakil
Bupati. Hal-hal mengenai keabsahan
ijazah, kata Mahkamah, bukanlah menjadi
kewenangan Mahkamah untuk menilainya
karena tidak berhubungan langsung
dengan perolehan suara.
“Hal tersebut menjadi kewenangan
dari aparat penegak hukum untuk
menindaklanjutinya
jika
memang
ditemukan adanya pemalsuan terhadap
dokumen
dimaksud
dan
menjadi
kewenangan dari lembaga peradilan lain
untuk mengadilinya, sehingga apabila
terbukti demikian maka hal itu akan terkait
dengan posisinya sebagai Wakil Bupati,”
ungkap Mahkamah. (Dodi/mh)

PHPU Kota Padang Sidimpuan

AMIN Melenggang Pimpin Padang Sidimpuan

P

asangan Calon Andar Amin
Harahap
dan
Muhammad
Isnandar Nasution (AMIN)
akhirnya bisa melenggang
menjadi walikota dan wakil walikota Kota
Padang Sidimpuan, Sumatera Utara tahun
2012, dengan Mahkamah Konstitusi (MK)
dalam putusannya menolak permohonan
Pasangan Calon Dedi Jaminsyah Putra
dan Affan Siregar selaku Pemohon untuk
seluruhnya.
“Mengadili, menyatakan, Dalam
pokok permohonan: Menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Moh.
Mahfud MD dalam putusan perselisihan
hasil pemilihan umum kepala daerah Kota
Padang Sidimpuan 2012 – Perkara No. 85/
PHPU.D-X/2012- di Ruang Sidang Pleno
MK, Kamis (22/11).
Dalam pertimbangannya, Mahkamah
menjelaskan Pemohon pada pokoknya
mendalilkan terjadi proses, penyusunan,
dan penetapan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) oleh pemerintah dan penyelenggara
Pemilukada Kota Padang Sidimpuan
direncanakan
untuk
pemenangan
Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota
Padangsidimpuan Pasangan Calon AMIN
(Pihak Terkait).
Menurut Mahkamah, penyusunan
daftar pemilih sebenarnya bukan saja
merupakan kewajiban Termohon atau
Penyelenggara Pemilu semata, melainkan
juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah
untuk menyediakan data kependudukan,
serta
peran
Panwaslukada
dalam
mengawasi tahapan penyelenggaraan
penyusunan daftar pemilih agar sesuai
peraturan perundang-undangan.
Meskipun demikian, permasalahan
DPT
yang
didalilkan
Pemohon,
Mahkamah menilai tidak terdapat bukti
yang meyakinkan mengenai jumlah riil
penambahan ataupun pengurangan suara
secara tidak sah. “Lagipula, seandainya
pun Pemohon dapat membuktikan
jumlah riil adanya penambahan ataupun

Humas MK/Andhini SF

Kuasa Hukum Pemohon mendengarkan dengan seksama saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang
Pemilukada Kab. Padang Sidimpuan, Senin (19/11) di Ruang Sidang MK.

pengurangan jumlah suara dalam
Pemilukada Kota Padang Sidimpuan,
Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan
kepada pasangan calon mana pergeseran
jumlah suara baik berupa penambahan
ataupun pengurangan tersebut telah
terjadi,” terang Mahkamah. “Oleh
karenanya, dalil Pemohon a quo tidak
terbukti menurut hukum.”
Pemohon juga mengungkapkan
bahwa Walikota Padang Sidimpuan
beserta jajarannya mulai dari asisten,
pimpinan SKPD, camat, lurah/kepala
desa sampai dengan kepala lingkungan/
kepala dusun dan PNS pemerintah Kota
Padang Sidimpuan secara terstruktur,
sistematis, dan masif aktif memenangkan
Pihak Terkait. Atas permasalahan tersebut,
Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti
meyakinkan adanya perintah dari Walikota
Padangsidimpuan dan jajarannya yang
secara terstruktur, sistematis, dan masif
untuk memenangkan pasangan Pihak
Terkait.
Disisi
lain,
Pemohon
juga
mendalilkan adanya perintah Pejabat

Pemko Padang Sidimpuan kepada PPK,
PPS dan KPPS selaku para petugas
Pemilukada,
untuk
memenangkan
pasangan Pihak Terkait. Namun setelah
melihat bukti-bukti dari para pihak,
Mahkamah tidak menemukan adanya
bukti bahwa baik PPK, PPS, maupun
KPPS melakukan kecurangan dalam
proses penghitungan dan rekapitulasi
suara untuk memenangkan Pihak Terkait.
“Dengan demikian dalil Pemohon a
quotidak beralasan hukum,” tegas
Mahkamah.
Sedangkan
berkenaan
dengan
pelanggaran-pelanggaran
lainnya,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon
tidak dapat meyakinkan Mahkamah
bahwa pelanggaran tersebut terjadi
secara terstruktur, sistematis, dan masif
yang secara signifikan memengaruhi
perolehan suara Pemohon sehingga
melampaui perolehan suara Pihak Terkait.
“Oleh karena itu, permohonan Pemohon
tidak beralasan menurut hukum,” ucap
Mahkamah. (Shohibul Umam/mh)
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PHPU Kab. Batu

Tidak Terbukti, MK Tolak Gugatan
Para Pemohon
Kuasa hukum Pemohon Fahmi H
Bachmid, (kanan) lain menguraikan
permohonan Pemohon dalam sidang
pendahuluan Pemilukada Kota Batu,
Selasa (22/11) di Ruang Sidang
Panel MK.

P

ermohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan
Umum
Kepala
Daerah Kota Batu ditolak oleh
Mahkamah Konstitusi. Menurut
Mahkamah, permohonan yang diajukan
oleh tiga pasangan calon walikota dan
wakil walikota ini tidak terbukti dan tidak
beralasan menurut hukum.
“Pokok permohonan para Pemohon
untuk sebagian bukan wewenang
Mahkamah dan untuk selebihnya tidak
terbukti menurut hukum,” ucap Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
yang juga sebagai Ketua Pleno Hakim
Konstitusi saat membacakan konklusi
putusan, Senin (5/11) di Ruang Sidang
Pleno MK. “Menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya.”
Menurut Mahkamah, hal-hal yang
berkaitan dengan ijazah/STTB/Surat
Pengganti Ijazah dan surat-surat lain yang
dipermasalahkan oleh para Pemohon terkait
dengan status Pihak Terkait, Pasangan
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Calon Terpilih Eddy Rumpoko - Punjul
Santoso, sebagai peserta Pemilukada
Kota Batu 2012, bukanlah kewenangan
Mahkamah. “Sehingga Mahkamah tidak
mempertimbangkannya,” tegas Mahkamah
dalam Putusan No. 76/PHPU.D-X/2012.
“Oleh karena itu, mengenai hal
tersebut para Pemohon dapat meneruskan
proses hukumnya kepada pihak yang
berwenang meskipun untuk perkara yang
terkait dengan persoalan hasil Pemilukada
ini telah selesai di Mahkamah,” ujar
Mahkamah.
Selain itu, terhadap fakta tentang
Putusan PTUN Surabaya yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap,
menurut
Mahkamah,
telah
pula
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kota Batu (selaku Termohon
dalam perkara ini), dan Mahkamah tidak
menemukan bukti-bukti yang meyakinkan
untuk sebaliknya. Oleh karena itu, hal

tersebut tidak dapat mempengaruhi proses
pelaksanaan Pemilukada Kota Batu dan
perolehan suara masing-masing pasangan
calon.
“Menimbang bahwa dalil para
Pemohon tentang adanya pelanggaranpelanggaran lainnya, menurut Mahkamah,
tidak dibuktikan dengan bukti yang
meyakinkan bahwa pelanggaran lain
tersebut terjadi secara terstruktur,
sistematis, dan masif yang secara
signifikan mempengaruhi perolehan suara
para Pemohon,” tulis Mahkamah dalam
putusan setebal 111 halaman.
Perkara ini dimohonkan oleh tiga
pasangan calon yakni: Pasangan Calon
No. Urut 1 Abdul Majid – Kustomo
(Pemohon I), Pasangan Calon No. Urut 2
Mohamad Suhadi – Suyitno (Pemohon II),
dan Pasangan Calon No. Urut 3 Gunawan
Wirutomo – Soendjojo (Pemohon III).
(Dodi/mh)

PHPU Kota Lubuk Linggau

Dua Permohonan Tidak Diterima dan Ditolak

M

ahkamah Konstitusi (MK)
akhirnya
memutuskan
permohonan
Pemohon
PHPU Kota Lubuk Linggau
2012 - Perkara No. 83 dan 84/PHPU.DX/2012 - tidak dapat diterima dan
ditolak seluruhnya. Demikian diputuskan
Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang
pembacaan putusan, Kamis (22/11)
terhadap permohonan Pasangan Calon
No. Urut 4 Akisropi-Akmaludin Moestofa
(Perkara No. 83) dan Pasangan Calon
No. Urut 5 Rustam Effendi-Irwan Efendi
(Perkara No. 84).
Terhadap
petitum
Pemohon
Perkara No. 83 yang memohon supaya
Mahkamah menetapkan surat suara yang
telah dipergunakan oleh para pemilih
adalah tidak sah dan dinyatakan batal
demi hukum setidaknya dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum dengan
segala akibatnya. Menurut Mahkamah,
kewenangan untuk menetapkan demikian
adalah kewenangan peradilan lain, bukan
kewenangan Mahkamah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut
di atas, objek permohonan Pemohon,
baik dalam posita maupun petitum
permohonannya tidak mengenai hasil
penghitungan suara, yaitu tidak memohon
agar hasil penghitungan suara oleh
Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat
Kota oleh KPU Kota Lubuklinggau,
bertanggal 25 Oktober 2012 dinyatakan
batal.
“Menurut Mahkamah, permohonan
Pemohon bukan merupakan objek
permohonan yang menjadi wewenang
Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak
berwenang
mengadili
permohonan
Pemohon. Berdasarkan pertimbangan di
atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon
bahwa Mahkamah tidak berwenang
mengadili permohonan a quo, beralasan
menurut hukum,” urai Majelis Hakim.
“Amar
putusan
mengadili,
menyatakan dalam eksepsi, mengabulkan

Humas MK/Annisa Lestari

Para Pendukung dengan seksama mendengarkan kesaksian dari sejumlah pihak, di Depan
Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (14/11). Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan tidak dapat
diterima dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

eksepsi Termohon. Dalam pokok
permohonan, permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” demikian tegas Ketua
Pleno Mahfud MD terhadap Perkara No.
83 tersebut.
Sementara itu Pemohon Perkara No.
84 yang mendalilkan Abdullah memilih dua
kali, yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan
Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau
Timur I, dan saksi TPS tidak mendapatkan
formulir keberatan. Guna membuktikan
dalilnya Pemohon mengajukan bukti
surat/tulisan bertanda P-45 dan P-91
berupa surat pernyataan, serta saksi Benny
Yunarsis. Termohon menyangkal dalil
Pemohon dan mengemukakan bahwa dalil
Pemohon bersifat asumtif.
Terhadap dalil Pemohon tersebut,
karena Termohon tidak membuktikan
sangkalannya, Mahkamah menilai benar
bahwa Abdullah memilih dua kali di
TPS yang berbeda. Namun demikian,
tidak ada bukti bahwa Abdullah memilih
dua kali untuk pasangan calon nomor
urut 3 atau pasangan calon lainnya yang
dapat merugikan Pemohon. Berdasarkan
pertimbangan
tersebut,
menurut

Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti
menurut hukum.
Sementara itu Pihak Terkait pada
pokoknya membantah dalil Pemohon.
Demi membuktikan bantahannya Pihak
Terkait mengajukan saksi Abdul Majid.
Terhadap dalil tersebut, Pemohon hanya
membuktikan dengan alat bukti tertulis
berupa surat pernyataan Abdul Sai, namun
dibantah anggota PPK Lubuklinggau
Utara I dan saksi Abdul Majid yang
menerangkan tidak ada surat suara dicoblos
dua kali di TPS 1 Kelurahan Belalau II.
Oleh karena Pemohon hanya mengajukan
surat pernyataan tanpa mengajukan yang
membuat pernyataan untuk didengar
keterangannya
dibawah
sumpah,
sedangkan Termohon dan Pihak Terkait
masing-masing mengajukan seorang saksi
yang memberikan keterangan dibawah
sumpah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut,
menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak
terbukti menurut hukum. “Menolak
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,”
putus Majelis Hakim terhadap Perkara No.
84. (Nano Tresna Arfana/mh)
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PHPU Prov. Sulawesi Tenggara

KPU: Bukan Objek Perselisihan Hasil Pemilukada,
MK Tidak Berwenang Mengadili

K

PU Sulawesi Tenggara mem
berikan
tanggapan
dan
jawaban mengenai Perkara
No.88/PHPU.
D-X/2012
perihal perselisihan hasil pemilihan
umum (PHPU) Kepala Daerah Provinsi
Sultra. Menurutnya, Mahkamah tidak
berwenang memeriksa dan mengadili serta
memutuskan perkara ini. Dalihnya, karena
Pemohon di dalam dasar permohonan atau
posita-nya banyak menguraikan berbagai
hal mengenai tahapan Pemilukada,
kejadian-kejadian dan bukan berkaitan
dengan objek perkara yaitu perselisihan
hasil pemilukada.
Hal
ini
mengemuka
dalam
persidangan pembuktian perkara PHPU
Kepala Daerah Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sultra dengan Perkara
No.88, 89, 90 dan 91/PHPU. D-X/2012
yang berlangsung pada Kamis (29/11) siang
di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
(MK). Agenda sidang mendengarkan
jawaban dari Pihak Termohon (KPU Prov.
Sultra) dan Pihak Terkait (Pasangan H. Nur
Alam-H. Saleh Lasata). Sidang tersebut
langsung dipimpin oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi Mahfud MD.
Selain itu, KPU juga menjelaskan
bahwa Pemohon tidak menyertakan KTP
sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan
MK. “Oleh karena itu, menurut kami,
permohonan Pemohon tidak memenuhi
syarat formil. Selain itu permohonan
Pemohon kabur karena seluruh posita
permohonan berkaitan dengan proses
dan tahap pemilihan gubernur maupun
wakil kepala gubernur,” ucap Termohon.
“Di samping itu Pemohon tidak dapat
mendalilkan kerugian konstitusional
maupun kerugian adanya potensi hilangnya
suara Pemohon dengan keputusan
Termohon yang hanya meloloskan 3
pasangan calon. Dengan demikian,
permohonan Pemohon tidak jelas dan
kabur,” tambahnya.
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Kuasa hukum KPU Sulawesi Tenggara (Termohon) Andi M. Asrun dalam sidang
kedua Pemilukada Prov. Sulawesi Tenggara, Kamis (29/11) di Ruang Sidang MK.

Sementara itu terhadap Perkara No.
89, KPU membantah semua pernyataan
Pemohon soal adanya keterlambatan
pembentukan Panwaslu Kecamatan dan
Petugas Pemilu Lapangan (PPL) yang
berakibat tidak terawasinya pembentukan
PPK, PPS dan tidak terawasinya verifikasi
administrasi dan verifikasi faktual
dukungan calon perseorangan, serta tidak
terawasinya pemutakhiran data dan daftar
pemilih di tingkat PPS.
Selanjutnya menanggapi Perkara
No. 90, kata KPU, Pemohon telah salah
kaprah dengan menempatkan persoalan
yang sesuai dengan Peraturan MK.
Selain itu menurut KPU, Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum dan banyak
permohonan yang sifatnya kabur dan
retorikal. “Ketidakbenaran ini akan kami
bantah dalam pemeriksaan alat bukti,
keterangan saksi dan sebagainya,” kata
Andi Asrun, salah seorang kuasa hukum
KPU.
Kemudian mengenai Perkara No.
91, KPU antara lain juga menguraikan
permohonan Pemohon yang salah objek,

bertentangan dengan Peraturan MK, tidak
dapat dikualifikasi sebagai perkara PHPU,
maupun tentang posita dan petitum yang
tidak saling berhubungan, bahkan
kontradiktif. Juga, permohonan Pemohon
tidak didukung alat bukti yang kuat dan
meyakinkan.
Dalam persidangan, Pihak H. Nur
Alam-H. Saleh Lasata juga berkesempatan
memberikan penjelasan terkait dalil-dalil
Pemohon. Sebagai Pihak Terkait dijelaskan
pada dasarnya menyatakan Pemilukada
Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan
dengan baik, damai, demokratis, serta
telah menghasilkan hasil Pemilukada yang
telah mewakili rakyat Sulawesi Tenggara.
“Pertama adalah Pasangan No.
Urut 1 Buhari-Amirun memperoleh
295.234 suara, dengan prosentase 27,84%.
Pasangan No. Urut 2 Nur Alamsyah-Syarif
Lasatang memperoleh 522.807 suara atau
49,30%. Sedangkan pasangan no. urut
3 memperoleh 242.357 suara atau sama
dengan 22,86%,” tandasnya. (Nano Tresna
Arfana/mh)

PHPU Kota Baubau

Pemohon Anggap Ada Penyimpangan
Proses Pemilukada

K

eputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Baubau,
Sulawesi Tenggara tahun 2012
dinilai Pasangan Calon Ibrahim
Marsila dan Muirun Awi tidak benar dan
tidak sah menurut hukum. Sebab, terdapat
pelanggaran dan penyimpangan selama
proses Pemilukada yang dilakukan oleh
KPU Kota Baubau dan pasangan calon lain.
Beranjak dari persoalan tersebut,
Pasangan Calon Ibrahim-Muirun menjadi
Pemohon menggugat keputusan KPU
tersebut ke Mahkamah Konstitusi – Perkara
Nomor 86/PHPU.D-X/2012- perselisihan
hasil Pemilukada Kota Baubau, pada
Jumat (23/11). “Termohon (KPU Kota
Baubau) telah mencederai demokrasi, dan
melakukan pelanggaran yang serius dan
signifikan sehingga memengaruhi hasil
perolehan pasangan calon,” ujar Kuasa
Hukum Pemohon Muhammad Ichsan.
Kata
Ichsan,
pelanggaranpelanggaran tersebut berupa keperpihakan
KPU Kota Baubau terhadap pasangan
calon nomor urut 2 dan nomor urut 5 dalam
Pemilukada Kota Baubau. Menurutnya,
Termohon telah meloloskan pasangan
calon nomor 2 yang tidak memenuhi
persyaratan untuk menjadi peserta
Pemilukada. “Termohon telah meloloskan
pasangan calon nomor urut 2 yang tidak
memenuhi syarat kesehatan,” terangnya.
Pasangan Calon Nomor 2, AS.
Tamrin dan Wa Ode Maasra Manarfa,
kata Ichsan, juga melakukan pelanggaran
berupa politisasi birokrasi secara terstruktur,
sistematis, dan masif. Pelanggaran dilakukan
dengan cara melibatkan dan menggerakkan
unsur pegawai negeri sipil (PNS) untuk
pemenangan pasangan calon nomor urut 2.
Bupati Buton Mobilisasi PNS
Lebih dari itu, Ichsan melanjutkan,
Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun
juga menggunakan kewenangan dan
kekuasaannya untuk mengarahkan PNS
Kab. Buton yang berdomisili di Kota
Baubau untuk memilih pasangan calon

Humas MK/Fitri Yuliana

Kuasa hukum Pemohon Muhammad Ichsan pada layar monitor tampak menjelaskan maksud dan tujuan
dalam permohonan Pemohon, dan disaksikan langsung oleh para pengunjung di Ruang Balkon-Sidang Pleno
MK, Jumat (23/11).

nomor urut 2. “PNS tersebut kemudian
terlibat langsung mengarahkan, dan ada
yang membagikan uang kepada masyarakat
dengan ajakan diseluruh kelurahan Kota
Baubau untuk memilih pasangan calon
nomor urut 2,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh
Pasangan Calon Nomor Urut 6, Amril
Tamim dan Agus Feisal Hidayat dalam
perkara Nomor 87/PHPU.D-X/2012.
Melalui kuasa hukumnya Refly Harum,
Pemohon menjabarkan bahwa Bupati Kab.
Buton telah memobilisai dan menekan
sebanyak 3600 PNS Kab. Buton yang
berdomisili di Kota Baubau.
“Pasangan calon nomor urut 2
melakukan kecurangan dalam Pemilukada
Kota Baubau, dan melakukan mobilisasi,
serta melakukan penekanan PNS Kab.
Buton yang berdomisili di Kota Baubau,”
jelas Refly di hadapan Majelis Hakim
Konstitusi yang dipimpin oleh Achmad
Sodiki tersebut.
Dikatakan Refly lagi, ikut campurnya
Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun
dikarenakan ada hubungan keluarga antara
Bupati Buton dengan calon pasangan calon
nomor urut 2, MZ. Tamrin. Kemudian

ada juga fakta pelanggaran pasangan
calon nomor urut 2 melalui timnya telah
membeli surat panggilan di TPS 16 di
daerah kecamatan Wolio.
“Akibatnya, dari 400 pemilih yang
terdaftar dari TPS tersebut, hanya 7 orang
yang dapat hak memilih, dan selebihnya tidak
dapat memilih,” tutur Refly. “Angka 3600
dan 397 (400 dikurangi 7) pemilih menjadi
sangat signifikan, mengingat signifikansi
angka yang dimohonkan” tambahnya.
Namun
demikian
memang
dibenarkan oleh Refly, angka atau pemilih
tersebut akan memilih Pemohon bila tidak
dimobilisasi dan ditekan, atau dihilangkan
suaranya. Tetapi, belum tentu pula mereka
tidak memilih Pemohon. “Oleh karena
itu, yang paling adil adalah mengulangi
pemungutan suara (Pemilukada Kota
Baubau) dengan pengawasan ketat, agar
prinsip-prinsip yang Luber dan Jurdil
dapat ditegakkan,” pinta kuasa hukum
Pemohon tersebut.
Sidang
lanjutan
dengan
mendengarkan jawaban Termohon dan
Pihak Terkait, akan digelar kembali pada
Senin (26/11), pukul 13.30 WIB, di Ruang
Sidang MK. (Shohibul Umam/mh)
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RUANG SIDANG

PHPU Kab. Probolinggo

Pemohon Anggap Calon Incumbent Curang
Hakim Konstitusi Akil
Mochtar memimpin sidang
sengketa Pemilukada Kab.
Probolinggo, pada Jumat
(30/11) di Ruang Sidang
Pleno MK.

Humas MK/Annisa Lestari

H

asil pemilihan umum kepala
daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2012 diajukan ke
Mahkamah Konstitusi pada
Jumat (30/11) di Ruang Sidang Pleno
MK. Pekara ini dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Probolinggo Nomor 3 Kusnadi-Wahid
Nurahman (Perkara Nomor 92/PHPU.DX/2012) dan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Probolinggo Salim Qurays
dan Agus Setiawan (Perkara Nomor 93/
PHPU.D-X/2012).
Dalam pokok permohonannya,
Para Pemohon mengungkapkan banyak
terjadi pelanggaran yang dilakukan
KPU Kabupaten Probolinggo bersifat
terstuktur, masif dan sistematis. Para
Pemohon berkeberatan terhadap Surat
Keputusan KPU Kabupaten Probolinggo
Nomor 3263/2012 tentang Rekapitulasi

40

KONSTITUSI November 2012

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
Kabupaten Probolinggo. Saleh, selaku
kuasa hukum Pemohon menjelaskan adanya
keterlambatan pemberian rekapitulasi
hasil suara yang sebenarnya sudah
diselesaikan pada 19 November 2012,
namun baru diserahkan kepada Pemohon
pada 20 November 2012. “Kemudian
adanya acara Maulid Nabi di Alun-Alun
dalam rangka pertanggungjawaban Bupati
Probolinggo, tetapi hal itu jauh dari maulid
karena banyak mempromosikan Bupati
Probolinggo. Selain itu, ada deklarasi
dukungan pasangan calon nomor urut
1 oleh beberapa parpol sekaligus orasi
politik Bupati Probolinggo,” urai Saleh.
Selain itu, ada penyingkiran oleh
Bupati Probolinggo terhadap lawan-lawan
politiknya seperti Pemohon yang semula
merupakan Sekda, langsung diberhentikan
pada Maret 2012. Pada 25 Oktober 2012,

ada keterlibatan kepala daerah. “Kemudian
adanya money politic yang dilakukan oleh
pasangan calon tertentu,” jelasnya.
Hal serupa juga didalilkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Probolinggo Nomor 1 Salim Qurays
dan Agus Setiawan (Perkara Nomor 93/
PHPU.D-X/2012) yang mengungkapkan
adanya mobilisasi pegawai negeri sipil
oleh incumbent. “Kemudian pemberian
buku tulis yang di dalamnya ternyata
terdapat logo pasangan calon nomor urut
1,” paparnya.
Majelis Hakim Konstitusi yang
diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar menunda sidang pada 3 Desember
2012 pukul 11.00 WIB. Sidang berikutnya
akan digelar dengan agenda mendengar
Jawaban Termohon dan Pihak Terkait juga
saksi/ahli Pemohon. (Lulu Anjarsari/mh)

CATATAN PERKARA

Ancaman Kriminalisasi Hakim dalam UU Sistem
Peradilan Pidana Anak
Oleh: Nur Rosihin Ana

P

emerintah bersama-sama dengan
DPR mengesahkan UndangUndang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (UU SPPA) pada tanggal
30 Juli 2012. Sebelum UU ini terbentuk,
peradilan anak diatur oleh UU Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Seiring perkembangan dan kebutuhan
hukum masyarakat, perlindungan kepada
anak yang berhadapan dengan hukum
belum secara komprehensif diatur oleh
UU Nomor 3 Tahun 1997 sehingga
perlu diganti dengan UU baru. Maka
dibentuklah UU 11/2012. Pasal 1 angka
1 UU 11/2012 menyatakan: “Sistem
Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan
proses penyelesaian perkara Anak yang
berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyelidikan sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana.”
Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA) bertujuan untuk menjaga harkat dan
martabat anak. Anak berhak mendapatkan
pelindungan khusus, terutama pelindungan
hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena
itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada
penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku
tindak pidana, melainkan juga difokuskan
pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi
dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan
kesejahteraan anak pelaku tindak pidana
tersebut. Hal demikian sejalan dengan
tujuan penyelenggaraan SPPA yang
dikehendaki oleh dunia internasional,
sebagaimana terlihat dalam Peraturan
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
dalam
United Nations Standard Minimum
Rules for the Administration of Juvenile
Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules,
yang menyatakan: “The juvenile justice
system shall emphasize well-being of the
juvenile and shall ensure that any reaction
to juvenile offenders shall always be in
proportion to the circumstances of both
the offenders an offence.”

UU SPPA memiliki tiga aspek
penegakan hukum, yaitu aspek hukum
pidana materiel, aspek hukum pidana
formal dan aspek hukum pelaksanaan
pidana. Aspek hukum pidana materiel
dalam UU SPPA, terlihat dari diaturnya
ketentuan tentang Diversi, Batas Umur
Pertanggungjawaban Pidana Anak, Pidana
dan Tindakan. Sedangkan aspek hukum
pidana formalnya terlihat dari diaturnya
ketentuan tentang prosedur beracara
pada tahap Penyidikan, Penuntutan,
Pemeriksaan Sidang di Pengadilan,
Penjatuhan Putusan serta Pemberian
Petikan dan Salinan Putusan.
Pasal Kriminalisasi
Selain hal tersebut di atas, UU SPPA
juga mengatur ketentuan pidana bagi
Polisi, Jaksa, Hakim, Pejabat Pengadilan
dan Penyebar Informasi, yang terdapat
ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal
101. Pasal 96 UU SPPA menyatakan:
“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim
yang dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).” Sedangkan Pasal
7 ayat (1) UU SPPA menyatakan: “Pada
tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara Anak di pengadilan
negeri wajib diupayakan Diversi.”
Pasal 100 UU SPPA menyatakan:
“Hakim yang dengan sengaja tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal
37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun.” Sedangkan Pasal 35 ayat (3)
menyatakan: “Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
berakhir dan Hakim belum memberikan
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi
hukum.” Pasal 37 ayat (3): “Dalam hal

jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir
dan Hakim Banding belum memberikan
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi
hukum.” Pasal 38 ayat (3): “Dalam hal
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan
Hakim Kasasi belum memberikan putusan,
Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”
Pasal 101 SPPA menyatakan:
“Pejabat pengadilan yang dengan
sengaja tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun.” Sedangkan Pasal
62 berbunyi: “(1) Pengadilan wajib
memberikan petikan putusan pada hari
putusan diucapkan kepada Anak atau
Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Penuntut Umum. (2) Pengadilan wajib
memberikan salinan putusan paling lama
5 (lima) hari sejak putusan diucapkan
kepada Anak atau Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.”
Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan
Pasal 101 UU SPPA tersebut mengurangi
derajat independensi hakim dalam
melaksanakan tugas justicialnya. Ancaman
sanksi pidana dalam ketentuan pasapasal tersebut telah membuka penafsiran
bahwa pelanggaran terhadap hukum
pidana formal anak (prosedur hukum
acara) merupakan suatu tindak pidana
dan harus diancam dengan sanksi pidana.
Padahal hukum pidana formal anak adalah
instrumen bagi hakim untuk menegakkan,
mempertahankan dan menjamin ditaatinya
hukum pidana materiil anak. Konsekuensi
dari pelanggaran hukum pidana formal
Anak (prosedur hukum acara) ini adalah
sanksi administratif, karena dikategorikan
sebagai pelanggaran terhadap Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Pengawasan terhadap pelanggaran ini pun
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telah dilakukan oleh lembaga yang masih
berada dalam cabang kekuasaan yang
sama yaitu Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial.
Ancaman sanksi pidana dalam
ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal
101 UU SPPA tersebut mengundang
keberatan sembilan hakim, yaitu: Dr.
H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Dr.
Drs. Habiburrahman M.Hum, Dr. Imam
Subechi, S.H., M.H., Imron Anwari, SH.,
Spn., M.H., Suhadi, SH., M.H., H. Kadar
Slamet, SH., M.Hum, I Gusti Agung
Sumanatha, S.H., M.H., Drs. Abdul
Goni, S.H., M.H., Mien Trisnawati, S.H.,
M.H. Selanjutnya, mereka mengajukan
pengujian Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal
101 UU SPPA ke Mahkamah Konstitusi
(MK), yang kemudian diregistrasi oleh
Kepaniteraan MK dengan Nomor 110/
PUU-X/2012.
Para Pemohon yang mengambil
kedudukan hukum (legal standing) sebagai
perorangan warga negara Indonesia, ini
juga menduduki jabatan sebagai Hakim
Agung pada Mahkamah Agung RI dan
Hakim pada Badan Peradilan di bawah
Mahkamah Agung. Para Pemohon juga
menjadi Pengurus Pusat Ikatan Hakim
Indonesia (IKAHI). IKAHI adalah
organisasi profesi yang anggotanya terdiri
atas warga negara yang memiliki profesi
sebagai Hakim pada Mahkamah Agung
dan pada Badan Peradilan di bawah
Mahkamah Agung.
Menurut
para
Pemohon,
kriminalisasi hakim, pejabat pengadilan,
dalam ketentuan Pasal 96, 100 dan 101
UU SPPA lebih ditekankan pada penilaian
emosional (the emosionally laden value
judgment approach) para pembentuk UU.
Penilaian emosional ini tidak memiliki
tujuan yang jelas dan tidak disertai
pertimbangan seimbang antara upaya
kriminalisasi dengan tujuan yang ingin
dicapai. Kebijakan yang dibuat oleh para
pembentuk UU lebih berorientasi pada
perlindungan pelaku (anak). Seharusnya
para pembentuk UU menganut ide
keseimbangan, di mana perlindungan
hukum tidak hanya diberikan kepada
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pelaku (anak) saja, melainkan juga kepada
hakim dan penegak hukum lainnya
(Penyidik dan Penuntut Umum) ketika
menjalankan tugas dan wewenangnya,
tanpa harus ada intervensi berupa
kriminalisasi ketika terjadi pelanggaran
terhadap hukum pidana formal saat ingin
menegakkan hukum pidana materil.
Politik
kriminalisasi
dalam
menetapkan perbuatan sebagai suatu
tindak pidana dalam ketentuan Pasal
96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA
tidak lagi diorientasikan pada kebijakan
(policy oriented approach) maupun
pada nilai (value judgment approach).
Ketentuan tersebut tidak memuat asasasas kriminalisasi, dan tujuan dari
pemidanaan/keberadaan/fungsi
hukum
pidana, sehingga rumusan dalam ketentuan
tersebut tidak mencerminkan asas keadilan
secara proporsional bagi Hakim, oleh
karenanya rumusan dalam ketentuan
tersebut bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.
Upaya kriminalisasi ketentuan
Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU
SPPA pada prinsipnya tidak memenuhi
syarat/kriteria kriminalisasi, karena lebih
bersifat administrasi. Penggunaan hukum
pidana dalam mengkriminalisasi hakim,
pejabat pengadilan, merupakan kesesatan
atau kekeliruan para pembentuk UU,
karena kriminalisasi tersebut digunakan
secara sembarangan tanpa tujuan yang
jelas. Dalam kerangka yang lebih luas,
keberadaan dari pemidanaan itu akan
menimbulkan dampak negatif SPPA.
Upaya kriminalisasi ketentuan Pasal
96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA
merupakan bentuk kelampauan batas dari
hukum pidana (the crisis of overreach
of the criminal law), karena penggunaan
hukum pidana dalam ketentuan tersebut
sudah melewati batas kewenangannya.
Hukum pidana seharusnya digunakan untuk
mengurusi perihal kejahatan atau pelanggaran
yang memang patut dipidana. Namun
ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101
UU SPPA justru turut mengkriminalisasikan
pula perihal pelanggaran terhadap prosedur
hukum acara.

Dalam
praktek
peradilan,
pengawasan terhadap pelanggaran prosedur
hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung
dan Komisi Yudisial, karena pelanggaran
tersebut
dikategorisasikan
sebagai
pelanggaran terhadap Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim. Konsekuensi
logis dari pelanggaran ini adalah Sanksi
Administratif.
Kriminalisasi Hakim dapat dipandang
sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan
Hakim dalam menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat,
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal
24 ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 1 angka (1)
dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Oleh karena itu, ketentuan pidana bagi
hakim pada dasarnya dapat berdampak
pada pengurangan derajat independensi
hakim dalam melaksanakan tugas
justicialnya. Dilihat dari konteks hubungan
antar lembaga negara berdasarkan sistem
cheks and balances, keputusan pembentuk
UU tersebut bertentangan dengan konsep
pembagian kekuasaan dalam Negara
hukum Indonesia, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan
Pasal 101 UU SPPA potensial dikualifikasi
melanggar prinsip ”Kekuasaan Kehakiman
Yang Merdeka (di bidang hukum pidana).”
Pasal-pasal tersebut tidak proporsional
dan berlebihan dan dengan sendirinya
bertentangan dengan ketentuan Pasal 1
ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Para Pemohon dalam petitium
meminta
Mahkamah
mengabulkan
permohonan. Menyatakan Pasal 96, Pasal
100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak yang dimuat dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 153 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332,
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan mengikat.*

Putusan MK tentang Pengujian Undang-Undang
Sepanjang November 2012
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Putusan

1

36/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi
[Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal
3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal
6 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat
(2), Pasal 13 dan Pasal 44]

Pimpinan Pusat
Muhammadiyah, dkk

13 November 2012

Dikabulkan

2

10/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara [Pasal 1 angka
29, angka 30, angka 31, Pasal 6
ayat (1) huruf e, ayat (2), Pasal
9, Pasal 10 huruf b dan huruf
c, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasal 14, Pasal 15, Penjelasan
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18, dan Pasal 19]

H. Isran Noor

22 November 2012

Dikabulkan
Sebagian

3

69/PUU-X/2012

Pengujian Formil UU No. 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana dan Pengujian Materiil
UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana [Pasal 197
ayat (1) huruf k dan ayat (2)]

H. Parlin Riduansyah

22 November 2012

Ditolak

Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang November 2012
No
1

Nomor Registrasi
75/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Takalar Tahun
2012

Pemohon
1. H. Syamsarin Kitta dan
H. Hamzah Barlian [No.
Urut 4];

Tanggal
Putusan
5 November
2012

Putusan
Ditolak

2. H. Andi Makmur A.
Sadda dan H. Nashar A.
Baso [No.urut 6]
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2

76/PHPU.D-X/2012

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

1. Abdul Majid, S.Psi. dan
Kustomo, SH (No urut
1);

5 November
2012

Ditolak

2. Mohamad Suhadi dan H.
Suyitno, S.H., M.H.(No
urut 2);
3. Ir. H. Gunawan
Wirutomo dan H.
Soendjojo, S.H., M.M.

3

77/PHPU.D-X/2012

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

H. Agung Widyantoro dan
H. Athoillah

7 November
2012

Ditolak

4

79/PHPU.D-X/2012

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

Yulianus Kayame dan Haam
Nawipa [No.Urut 3]

13 November
2012

Putusan
Sela

5

82/PHPU.D-X/2012

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

Marius Yeimo dan Anselmus
Petrus Youw

13 November
2012

Putusan
Sela

6

78/PHPU.D-X/2012

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

Yan Tebay dan Marselus
Tekege.

13 November
2012

Putusan
Sela

7

80/PHPU.D-X/2012

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

1. Yosafat Nawipa dan
Bartholomeus Yogi;
2. Martinus Yogi dan
Mathias Mabi Gobay;
3. Willem Y Keiya dan
Yohan Yaimo.

13 November
2012

Putusan
Sela

8

84/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun
2012

H. Rustam Efendi dan Irwan
Evendi [No.Urut 5]

22 November
2012

Ditolak

9

83/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun
2012

H. Akisropi dan H.
Akmaludin Moestofa [No.
Urut 4]

22 November
2012

Tidak Dapat
Diterima

10

85/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Padang Sidempuan
Tahun 2012

Dedi Jaminsyah Putra dan
H. Affan Siregar [No.Urut 4]

22 November
2012

Ditolak
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Raden Adipati Aria Wiranatakusumah V
Sosok Birokrat Nasionalis

R

aden
Adipati
Aria
Wiranatakusumah V adalah
nama yang tidak terlalu
mendapat perhatian dalam
sejarah nasional. Diduga, keberadaannya
diabaikan karena ia dianggap tidak setia
pada republik. Pada masa pemerintahan
Republik Indonesia Serikat, ia memang
pernah menjadi Wali Negara Pasundan,
salah satu negara bagian masa itu.
Namun, jabatan itu ia pegang
bukan karena keinginannya sendiri,
melainkan atas kehendak warga Jawa
Barat yang tertuang dalam hasil Kongres
Jawab Barat III. Kongres yang betujuan
memilih Wali Negara Pasundan itu bahkan
mengalami dua kali deadlock. Selain itu,
ia juga mendapat restu dari pimpinan RI
di Yogyakarta kala itu, Presiden Soekarno.
Di tangan Wiranatakusumah, Negara
Pasundan menjadi Negara bagian pertama
yang bergabung kembali dengan Republik
Indonesia setelah Belanda mengakui
kedaulatan RI.
Kiprah Wiranatakusumah sudah
malang melintang sejak perjuangan
merebut kemerdekaan. Karena itu, ia
kemudian menjadi pejabat yang terpilih
sebagai anggota Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam
persidangan BPUPK, Wiranatakusumah
menyumbangkan pemikiran penting
tentang sistem ketatanegaraan.
Usulan
itu
disampaikan
Wiranatakusumah dalam Rapat Besar,
11 Juli 1945. Ketika itu ia mengatakan,
“Paduka Tuan Ketua yang terhormat, sidang
yang terhormat! Di dalam rapat pertama
daripada badan Penyelidik ini Paduka Tuan
Ketua meminta kepada anggota-anggota
supaya kita mengemukakan hanya secara
umum saja. Permintaan itu saya penuhi
dan di dalam rapat ini saya sudah sedia

Raden Adipati Aria Wiranatakusumah V

bajan untuk merancangkan kouko, yaitu
anggaran dasar daripada Negara Indonesia
yang baru.”
Ia lalu mengatakan, karena saat itu
sudah terbentuk Panitia Kecil, ia minta
kebijakan pimpinan sidang, apakah ia akan
meneruskan pidatonya, atau menyerahkan
materi yang telah ia siapkan kepada
panitia. Ketika itu sidang memintanya
untuk menyerahkan bahan yang telah ia
siapkan. Namun akibatnya, pemikiran
Wiranatakusumah tidak tercatat dalam
buku Naskah Persiapan Undang-undang
Dasar 1945 Jilid I (1971) yang disusun
Prof. Muhammad Yamin.
Karier Cemerlang
Dari situs wiranatakoesoemah.p.ht
yang
mengutip
buku
“R.A.A
Wirantakusumah V, Kedalaman yang Belum

Terselami”, karya Iip D. Yahya, terungkap
Raden Adipati Aria Wiranatakusumah V
terlahir dengan nama kecil Muharam, pada
23 November 1888 di Bandung. Ayahnya,
R. Adipati Kusumahdilaga adalah Bupati
Bandung (1874-1893). Namun, ketika
Muharam berusia 5 tahun R. Adipati
Kusumahdilaga wafat. Ditunjuklah tiga wali,
yaitu R. Martanagara (Bupati Bandung),
R. Ardinagara (Jaksa Bandung), dan
Suriadiningrat (Camat Cilokotot/Cimahi).
Pada usia 9 tahun, Wiranatakusumah
dititipkan kepada keluarga Belanda untuk
mendapatkan pendidikan ala Barat. Ia
sempat mengikuti pendidikan ELS di
Bandung. Namun, pada 1904, atas anjuran
Prof. Snouck Hurgronje yang kemudian
menjadi walinya, ia pindah ke HBS
atau Gymnasium Willem III di Batavia.
Setelah mendapat diploma pada 1910, ia
melanjutkan ke OSVIA hingga kelas 3.
Di
Batavia, Wiranatakusumah
tinggal di rumah inspektur sekolah
Hellwig. Selain belajar di sekolah, setiap
hari Minggu, ia mendapatkan pelajaran
tambahan di rumah Hurgronje. Di sana,
ia belajar bahasa Prancis, Jerman, dan
Inggris. Selain Hurgronje, kepribadin
Muharam jua dibentuk oleh Prof. G. J.
A. Hazeu, yang mengajarinya tentang
humanisme.
Kariernya di pemerintahan dimulai
ketika ia diangkat sebagai jurutulis
Wedana Tanjungsari¸ Sumedang pada 6
Juli 1910 dengan gaji f 30. Enam bulan
kemudian ia dipromosikan sebagai mantri
polisi di Cibadak, Ciheulang, Sukabumi.
Tahun berikutnya ia pindah lagi sebagai
camat di Tasikmalaya. Setahun kemudian
ia diangkat sebagai asisten Wedana
Cibeureum, Tasikmalaya.
Selama bertugas di Tasikmalaya,
Wiranatakusumah mulai menulis buku
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tetap menjabat Bupati Bandung hingga 24
Juni 1945.
Setelah meninggalkan kursi bupati
itulah Wiranatakusumah aktif sebagai
salah satu direktur di Kementrian Dalam
Negeri. Ia juga diangkat sebagai anggota
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

R. A. A. Wiranatakoesoema V, anggota Volksraad dan bupati Bandung, di
kongres Prijaji-Bond (Ikatan Priyayi) tahun 1929 di Surakarta.

administrasi pengelolaan desa. Buku
itu kemudian dijadikan sebagai model
pengelolaan desa. Atas prestasinya itu, ia
diangkat sebagai Bupati Cianjur ketika
usianya masih 24 tahun. Kini gajinya
mencapai f 1.200.
Hasil jerih payahnya ketika menjadi
Bupati Cianjur kini menjadi warisan
berharga bagi seluruh warga Jawa
Barat. Wiranatakusumah adalah bupati
yang telah menjadikan Cianjur sebagai
lumbung padi Jawa Barat. Ia mengubah
daerah endemik malaria, di rawa Cihea,
Ciranjang menjadi menjadi pesawahan.
Mulanya gagasan tersebut tidak mendapat
dukungan pemerintah pusat. Ketika itu
pemerintah menganggap tidak ada tenaga
yang memadai.
Pemerintah pusat lalu menyarankan
agar Cianjur mendatangkan pekerja dari
Jawa Tengah untuk mengerjakan proyek
tersebut. Wiranatakusumah menolak
dengan alasan para pekerja itu belum teruji
di lapangan. Selain itu, setelah proyek
selesai pekerja asal Jawa Tengah itu
dipastikan akan terus menetap di Cianjur,
sehingga hanya akan menimbulkan
masalah sosial di kemudian hari.
Untuk mewujudkan gagasannya,
Wiranatakusumah mengambil risiko
dengan membeli tanah warga seluas 1.500
bau (1 bau = 500 tombak persegi = 7.096
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m2), untuk dibangun lumbung-lumbung
padi. Digerakkannya warga setempat
untuk membersihkan rawa Cihea dan
menggarapnya sebagai lahan pesawahan.
Maka terbentanglah pesawahan seluas
3.000 bau. Atas prestasinya itu, pada 1917,
pemerintah pusat memberikan otonomi
pengelolaan daerah yang pertama di
Hindia Belanda bagi Kabupaten Cianjur.
Wiranatakusumah
memimpin
Cianjur hingga pada 1920. Setelah itu
ia diangkat sebagai bupati Bandung.
Semasa menjabat Bupati Bandung,
Wiranatakusumah
terpilih
mewakili
perhimpunan para bupati untuk duduk
sebagai anggota Volksraad. Saat Provinsi
Jawa Barat dibentuk pada 1926, ia
juga menjadi anggota Dewan Provinsi
(Provinciale Raad). Pada 1929, ia
mendirikan
Perhimpoenan
Pegawai
Bestuur Boemipoetera (PPBP), organisasi
yang mewadahi perangkat desa hingga
bupati. Sejak itu, ia mewakili organisasi
itu di Volksraad.
Namun, karena terpilih sebagai
anggota Badan Pekerja (gedelegeerde)
Volksraad pada 1931-34, Wiranatakusuma
harus pindah ke Batavia. Jabatannya
sebagai bupati dilepas. Selepas bertugas
di Batavia, ia kembali menjadi Bupati
Bandung untuk periode kedua (19351942). Semasa pendudukan Jepang juga ia

Menteri Dalam Negeri Pertama
Wiranatakusumah adalah Menteri
dalam Negeri pertama yang diangkat
pasca Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945. Sebagai Menteri dalam
Negeri, ia berkeliling seluruh Jawa,
mengkonsolidasikan para pemimpin
daerah untuk mendukung pemerintah RI
yang baru berdiri. Roadshow itu ia lakukan
setelah
berhasil
menyelenggarakan
Kongres Pangreh Praja, 2 September
1945. Sebenarnya jabatan Menteri Dalam
Negeri itu hanya ia duduki seumur jagung.
Namun, akibat bekerja tanpa kenal
lelah itu, kakinya kemudian menderita
kelumpuhan.
Dalam komposisi pemerintahan
yang baru, Wiranatakusumah lalu diangkat
sebagai Ketua Dewan Pertimbangan
Agung sekaligus Penasehat Menteri Dalam
Negeri. Ia ikut hijrah ke Yogyakarta ketika
ibukota RI pindah sebagai konsekuensi
diterimanya Perjanjian Renville dan
Linggajati. Sebenarnya, Wiranatakusumah
menolak kehadiran Negara Pasundan. Ia
juga tidak terlibat dalam Konferensi Jawa
Barat yang akan memilih wali negara.
Namun, akhirnya ia menerima hasil
Konferensi Jawa Barat III yang memilihya
sebagai Wali Negara Pasundan. Selain
desakan rakyat Jawa Barat, pilihan
Wiranatakusumah itu juga didasarkan atas
persetujuan Bung Karno, pimpinan RI
di Yogyakarta. Malahan, Wakil Presiden
Moh. Hatta sendiri yang mengantar
keberangkatan
Wiranatakusumah
dengan ditandu kursi rotan ke Bandara
Maguwo Yogyakarta. Dari bandara itulah
Wiranatakusumah terbang ke Bandung.
Negara Pasundan menjadi negara
bagian pertama yang bergabung kembali
dengan RI setelah Belanda menyerahan
kedaulatan RI, 27 Desember 1949.
Bahkan, Wiranatakusumah sendiri yang
membubarkan Negara Pasundan. (Rita
Triana)
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MK Raih Juara Pertama IP BMN Tahun 2011
Sekjen MK RI Janedjri M. Gaffar menerima
penghargaan dari Menteri Keuangan RI Agus D.W.
Martowardojo atas Kinerja Mahkamah Konstitusi
yang sangat baik di bidang pengelolaan Barang
Milik Negara tahun 2011 sebagai juara pertama
kategori Realisasi Inventarisasi dan Penilaian
Barang Milik Negara.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
mendapatkan penghargaan
juara pertama bidang
pengelolaan barang milik
negara dari Kementerian Keuangan
dalam kategori Realisasi Inventarisasi
dan Penilaian Barang Milik Negara (IP
BMN) tahun 2011. Penghargaan tersebut
diberikan langsung oleh Menteri Keuangan
Agus Martowardojo kepada Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, di Aula
Dhanapala, Kementerian Keuangan,
Jakarta, Kamis (1/10), pagi.
Penghargaan tersebut diberikan
dalam acara Refleksi dan Apresiasi
Kinerja Pengelolaan dan Kepatuhan
Pelaporan Barang Milik Negara pada
Kementerian/Lembaga
Tahun
2011,
yang diselenggarakan oleh Kementerian
Keuangan RI. Hadir dalam acara itu,
para pejabat dan pimpinan kementerian/
lembaga negara.
Pemberian penghargaan tersebut
bertujuan untuk memberikan apresiasi
terhadap kementerian/lembaga selaku
pengguna barang yang telah menunjukkan
peningkatan kinerja secara signifikan dalam
bidang pengelolahan barang milik Negara.
Selain itu, penilaian kinerja
kementerian/lembaga yang berujung
diraihnya penghargaan tersebut juga
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berasal
dari
pertimbangan
opini
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
atas Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga (LKKL) tahun 2011 dalam
penentuan nominasi peraih penghargaan
pada setiap kategori dengan pembobotan
100% untuk opini Wajar Tanpa
Pengecualian, 80% untuk opini WTPDPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan
Paragraf Penjelasan), 60% untuk Wajar
Dengan Pengecualian dan 40% untuk
opini Disclaimer.
Apabila MK mendapatkan juara
pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi
dan Kementerian Badan Usaha Milik
Negara, masing-masing mendapatkan juara
kedua dan ketiga kategori realisasi IP BMN
Tahun 2011 dari Kementerian Keuangan.
Kesempatan yang sama, Kementerian
Keuangan juga memberikan penghargaan
atas kategori utilisasi (pemanfaatan)
BMN, dan katagori kepatuhan pelaporan
BMN kepada kementerian/lembaga yang
mendapat penilaian terbaik.
Dalam
sambutannya,
Menteri
Keuangan Agus Martowardojo berharap
kepada pimpinan kementerian/lembaga
untuk terus meningkatkan kualitas
dalam mengelola dan mengatur barang
milik negara. “Kami sungguh-sungguh
berharap melalui kesempatan ini bisa

memperbaharui dan berkomitmen bersama
untuk terus melakukan upaya peningkatan
kualitas, peningkatan transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan barang milik
negara,” pintanya.
Hal tersebut disebabkan, lanjut
Agus, karena di era demokrasi dan
keterbukaan seperti sekarang ini, tuntutan
masyarakat luas dengan adanya tata
kelola pemerintahan yang baik terus
mengemuka, baik dari forum media
ataupun kesempatan yang ada. Hampir
seluruh komponen masyarakat, katanya,
secara kritis menuntut pencapaian hasil
pembangunan pada umumnya dilakukan
secara transparan.
“Oleh karena itu, kita selaku aparatur
negara, kita tidak ada pilihan. Kita harus
menjawab kebutuhan dan tuntutan rakyat
tersebut, Tuntutan itu menggulirkan
reformasi di bidang pengelolaan keuangan
negara yang telah dilakukan,” tambahnya.
Agus dalam kesempatan tersebut juga
menyampaikan apresiasi dan penghargaan
kepada seluruh pimpinan kementerian/
lembaga yang telah mengelola dengan
sungguh-sungguh barang milik negara.
“Kami
menyampaikan
penghargaan
dan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada seluruh Bapak dan Ibu, yang
telah bersungguh-sungguh membenahi
pengelolaan barang milik negara dengan
baik,” ucap Agus jelang menutup
sambutannya. (Shohibul Umam)

MK Raih Anugerah Media Humas 2012

Humas MK

Penghargaan Anugerah Media Humas 2012 dari Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang diperoleh MK.

M

ahkamah
Konstitusi
menerima
penghargaan
pada ajang Anugerah
Media Humas 2012 yang
diselenggarakan oleh Badan Koordinasi
Kehumasan
(Bakohumas)
lembaga
pemerintahan, Kementerian Komunikasi
dan Informatika, di Makassar, Sulawesi
Selatan, pada 6-7 November 2012.
Pada ajang tersebut, laman Mahkamah
Konstitusi
(www.mahkamahkonstitusi.
go.id) memperoleh peringkat kedua dari
98 peserta yang berasal dari kementerian,
lembaga, dan perguruan tinggi negeri yang
dinilai. Penghargaan tersebut diberikan
berdasarkan penilaian, yakni keterbukaan
informasi, perspektif kehumasan, serta
teknis penyajian dan tampilan. Penilaian
dilakukan oleh juri yang terdiri atas
para praktisi kehumasan dan teknologi
informasi, yaitu Teguh Puradisastra,
Gunawan Arif, Henny S. Widyaningsih,
dan Andrey Andoko.
Menurut Henny, juri yang juga
merupakan komisioner Komisi Informasi
Pusat, laman sebuah lembaga adalah

gambaran dari lembaga itu sendiri. Sesuai
amanat UU Keterbukaan Informasi,
setiap lembaga publik wajib menyediakan
informasi publik sesuai dengan kriteria dan
ketentuan yang diatur oleh UU tersebut.
Dan penghargaan Anugerah Media Humas
ini diberikan kepada kementerian atau
lembaga yang telah memenuhi standar
atau bahkan melebihi standar tersebut.
Bukan Sekadar Corong

Sementara, Menkominfo Tifatul
Sembiring, pada pembukaan kegiatan
tersebut (6/11) mengatakan, peran humas
sangat penting dalam menyampaikan
pesan-pesan positif kepada khalayak.
Menurut Tifatul, kebebasan media yg
sudah sedemikian luas juga menjadi
tantangan besar bagi dunia kehumasan.
Pembentukan opini publik oleh media
akan sangat mempengaruhi pemahaman
masyarakat. Di sinilah peran kehumasan
pemerintahan harus berperan untuk
memberikan perimbangan informasi
secara proporsional.
Namun demikian, tidak berarti
media massa adalah pihak yg menjadi

oposan lembaga. Justru humas harus
mampu merangkul media untuk menjadi
mitra dalam rangka mencerdaskan
masyarakat. Sayangnya, peran humas
yang vital tersebut belum disadari
sepenuhnya oleh para pengambil kebijakan
dalam organisasi, utamanya organisasi
pemerintahan. Humas sementara ini
masih dipahami sekadar corong informasi
lembaga. Humas belum dijadikan sebagai
media utama untuk berkomunikasi dengan
masyarakat. Karenanya, peran pimpinan
sangat penting dalam memberikan fasilitas
strategi kehumasan (PR strategy). “Public
Relations (humas) berada di antara lembaga
publik dan publik itu sendiri. Negatif opini
publik adalah karena negatifnya kinerja
kehumasan,” jelas Tifatul.
Ajang Anugerah Media Humas
Tahun 2012 adalah pergelaran kali ke-7
yang diselenggarakan oleh Bakohumas.
Setiap tahun penyelenggaraan, Mahkamah
Konstitusi selalu berhasil memperoleh
penghargaan pada beberapa kategori yang
berbeda. (Ardli Nuryadi)
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Komisioner Tinggi HAM PBB Berdiskusi tentang
Perlindungan HAM di Indonesia dengan Ketua MK
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa Navanethem Pillay melakukan
audiensi dengan Ketua MK Moh. Mahfud MD pada
Selasa (13/11) di Ruang Delegasi Ketua MK.

K

omisioner Tinggi Hak Asasi
Manusia Perserikatan BangsaBangsa Navanethem Pillay
bersama
Hanny
Megally
dan Matilda Bogner dengan didampingi
perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI
berkunjung ke Mahkamah Konstitusi, Selasa
(13/11) di Ruang Delegasi Ketua MK.
Rombongan tersebut, diterima oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD, Wakil Ketua
MK Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati, Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi, dan Hakim Konstitusi
Muhammad Alim. Selain itu, tampak pula
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
dan Panitera MK Kasianur Sidauruk.
Dalam
pertemuan
tersebut,
dibicarakan tentang beberapa hal,
khususnya
terkait
perlindungan,
penegakan, dan pemenuhan HAM di
Indonesia. Navanethem, mengajukan
beberapa pertanyaan kepada Mahfud
dan para hakim konstitusi lainnya.
Pertanyaannya, antara lain tentang
kebebasan berpendapat, berekspresi,
memeluk agama, serta implementasi
instrumen HAM dalam putusan MK.
Sodiki
kemudian
memberikan
beberapa penjelasan atas pertanyaan itu,
khususnya terkait kebebasan memeluk
agama. Dia menjelaskan, kehidupan
beragama di Indonesia secara filosofis
dilandasi oleh Pancasila, yakni sebagaimana
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dirumuskan dalam Sila Pertama, Ketuhanan
Yang Maha Esa. Menurutnya, Indonesia
bukanlah negara sekuler, namun bukan pula
negara teokrasi. “Ini adalah kesepakatan
bersama,” ungkapnya.
Mahfud pun menambahkan bahwa
posisi agama, di Indonesia, merupakan
sebagai spirit atau nilai-nilai luhur yang
menjiwai pelaksanaan pemerintahan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan kata lain, ajaran agama tertentu,
bukanlah sebagai basis ideologi negara.
Pada dasarnya, kata Sodiki, negara
tidak campur tangan dalam urusan
beragama warga negaranya. Namun,
jika terjadi konflik antar pemeluk
agama, maka negara akan turun tangan.
Bukan pula untuk membela salah satu,
melainkan mengambil posisi netral untuk
memberikan perlindungan kepada seluruh
pemeluk agama. Peran negara adalah
untuk menjaga agar kondisi stabil dan
damai. “Jika ada gesekan-gesekan, maka
negara turut campur tangan,” tuturnya.
Seluruh warga negara bebas
melaksanakan
ajaran
agamanya.
“Begitupula dalam menyebarkan ajaran
agamanya masing-masing,” papar Sodiki.
Bahkan, kata dia, karena sangat plural
dan tolerannya kehidupan beragama di
Indonesia, seringkali perayaan hari besar
agama tertentu, dirayakan pula oleh pemeluk
agama lainnya. Setidaknya, dalam bentuk
saling mengucapkan selamat dan saling

membantu dalam kegiatan perayaan. “Tidak
ada perbedaan (baca: diskriminasi,pen)
antara pemeluk agama mayoritas dengan
minoritas,” timpal Hamdan.
Oleh karena itu, ujar Sodiki,
sebenarnya jika terjadi konflik antar
pemeluk agama, hal itu lebih disebabkan
karena
kekurangpahaman
pemeluk
agama tersebut. Jadi, bukan karena aturan
ataupun intimidasi oleh negara pada
kelompok tertentu. Yang ada malah, kata
Mahfud, aturan tentang penodaan agama
di Indonesia bertujuan untuk menjamin
perlindungan bagi pemeluk agama tertentu
agar agamanya tidak dihina atau dinodai
oleh pihak lain. Sehingga, meskipun bebas
berkeyakinan dan berekspresi, tetap dalam
batasan tidak boleh menghina ajaran
agama atau keyakinan orang lain.
Pandangan itupun kemudian diamini
oleh Navanethem. Menurutnya, aturan
internasional pun menyatakan seperti itu.
Bahwa pada prinsipnya, kebebasan berekspresi
tidaklah mutlak atau absolut. Sehingga, jika ada
persoalan hukum terkait hal itu, sebenarnya
diserahkan kepada hakim masing-masing
negara berdasarkan pertimbangan hukum dan
kondisi sosial negaranya untuk memutuskan
yang terbaik dan adil.
Berkaitan
dengan
kebebasan
berpendapat dan berekspresi, lanjut Sodiki,
sejak era reformasi sangatlah terbuka lebar.
Baik pers maupun masyarakat umum
sangat dilindungi dalam mengemukakan
pendapatnya ataupun mengkritisi jalannya
pemerintahan. Terkait hal ini, kata dia,
ada putusan MK yang pada intinya
membatalkan kewenangan kejaksaan
untuk melarang buku atau barang cetakan
tertentu untuk beredar di masyarakat.
Pertimbangan MK saat itu, salah satunya,
pelarangan haruslah melalui proses hukum
yang benar dan adil, disertai dengan alasan
yang jelas. “Dulu ada pembredelan tanpa
alasan jelas,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Mahfud
dan Navanethem, kemudian bertukar
bendera serta saling menyerahkan cindera
mata. Menurut Navanethem, Indonesia
merupakan termasuk negara yang
perkembangan demokrasinya tergolong
pesat dan bagus. (Dodi)

Ketua MK Klarifikasi Isu Pengunduran Diri
Ketua MK Moh. Mahfud MD ketika ditemui rekan
media di ruang kerjanya pada Jumat (23/11).
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K

etua Mahkamah Konstitusi
Moh.
Mahfud
MD
mengklarifikasi
simpangsiurnya
berita
mengenai
surat pemberitahuan tentang habis masa
jabatannya pada 1 April 2013 mendatang,
di hadapan wartawan pada Jumat (23/11).
Pemberitahuan yang dilakukan oleh dirinya
adalah perintah undang-undang yang
menyatakan enam bulan sebelum masa
jabatan berakhir harus memberitahukan
kepada DPR.
“Saya ingin mengklarifikasi soal
penyerahan surat pemberitahuan tentang
habisnya masa jabatan saya kepada DPR
karena banyak berkembang rumor di
luar sana. Seperti ada yang mengatakan
pengunduran diri saya diakibatkan adanya
tekanan dari mafia narkoba, atau karena
saya ikut mencalonkan diri pada 2014
mendatang. Sekarang saya menjelaskan
bahwa surat pemberitahuan yang saya
kirim ke DPR pada 1 Oktober lalu itu
merupakan perintah UU,” jelasnya ketika
ditemui rekan pers di ruang kerjanya.
Mahfud memaparkan, dalam UU
MK, terhadap hakim konstitusi yang
akan habis masa jabatannya,Mahkamah
Konstitusi
harus
memberitahukan
kepada lembaga pengusul hakim
tersebut paling lambat 6 bulan sebelum

berakhir. Hal itulah, lanjut Mahfud, yang
dilakukannya dengan berkirim surat
pada 1 Oktober 2012 lalu. “Saya hanya
memberitahukan bahwa pada 1 April
2013 mendatang, masa jabatan saya
berakhir dan saya tidak akan melanjutkan.
Namun DPR baru membahas surat saya
itu beberapa hari terakhir ini. Jadi, tidak
ada masalah politis apapun di balik
pengiriman surat saya kepada DPR pada
1 Oktober lalu. Selain kepada DPR,
saya juga mengirimkan surat yang sama
kepada presiden,” paparnya.
Disinggung mengenai alasannya
tidak melanjutkan posisinya kepada
Ketua MK, Mahfud mengungkapkan
bahwa saat ini ia sedang merasa senang
berada di MK. Ia melanjutkan, jika
kesenangan ini diteruskan kemungkinan
yang akan terjadi adalah kesewenangwenangan.”Saya merasa prestasi saya di
MK cukup bagus, maka saya senang di
MK. Kalau suatu kesenangan dilanjutkan,
nanti bisa terjadi kesewenang-wenangan.
Jadi, saya memutuskan untuk berhenti
dan saya berusaha agar lembaga ini tidak
identik dengan pribadi. Ketika masa Pak
Jimly (Jimly Asshiddiqie), MK maju, lalu
MK identik dengan Pak Jimly. Kemudian
ketika saya memimpin, MK juga maju,
maka orang-orang mengidentikkan MK

dengan saya. Saya tidak ingin ini terjadi,
maka jika ini terus mengidentikkan kepada
pribadi jadi lebih baik saya berhenti,”
ungkapnya.
Kemudian Mahfud juga membuka
rencananya ke depan ketika tidak lagi
menjadi Ketua MK. Ia menuturkan akan
kembali ke ‘habitat’-nya, dunia pendidikan.
“Saya akan kembali mengajar. Sebelum
saya berada di MK, saya menjadi pengajar
di 15 universitas. Begitu pula ketika saya
menjadi anggota DPR, saya masih sempat
mengajar, namun ketika menjadi Ketua
MK, saya hanya bisa mengajar di enam
perguruan tinggi, yakni UII, Universitas
Tanjung Pura, Universitas Lampung,
Universitas Diponegoro, UNS. Setelah
mengirim surat tersebut, saya sudah
mengontak kembali 15 perguruan tinggi,
tempat saya mengajar. Saya beritahukan
bahwa usai 1 April 2013 mendatang, saya
sudah bisa kembali mengajar,” paparnya.
Selain
itu,
menanggapi
kemungkinan dirinya terjun ke dunia
politik untuk persiapan 2014, Mahfud
menolak berbicara. Menurutnya, rencana
selain mengajar, belum ada yang bisa
ia bicarakan. “Saat ini fokus saya ingin
mencetak pendekar-pendekar hukum
untuk negeri ini melalui mengajar. Saya
hanya ingin mencoba berkontribusi di
bidang hukum,” ujarnya.
Impeachment “Mustahil”
Terkait isu impeachment Wakil
Presiden Boediono yang ditanyakan
kepadanya, secara teori kata Mahfud, hal
itu bisa dilakukan melalui hak menyatakan
pendapat oleh DPR. Namun hal itu, lanjut
Mahfud, harus dihadiri oleh 2/3 anggota
DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR.
“Namun secara praktik, saya rasa mustahil
karena (Partai) Demokrat pasti tidak
setuju. Begitu juga dengan parpol yang
tergabung dalam setgab. Namun secara
teoritis, KPK masih bisa terus jalan jika
memiliki bukti pendukung yang mengarah
kepada wapres. Saya sarankan kepada
KPK agar berhenti jika memang tidak ada
bukti yang terkait dengan wapres, namun
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jika KPK memang memiliki bukti, silakan
jalan terus,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud
mengungkapkan dirinya diminta menjadi
narasumber oleh Australian National
University, Canberra, mengenai pluralisme
di Indonesia. Mahfud menjelaskan masalah
toleransi dan pluralisme di Indonesia

mendapat perhatian dunia internasional.
“Adanya
letupan
terkait
masalah
pluralism, seperti masalah Ahmadiyah,
masalah di Bogor hingga konflik etnis,
menarik perhatian dunia. Saya diminta
untuk berceramah di Australian National
University, Canberra. Kita di dalam negeri
harus berhati-hati soal intoleransi karena

dunia
internasional
memperhatikan.
Masalah pluralisme dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat kita sebenarnya
sudah kuat. Letupan kecil yang terjadi
sebenarnya karena masalah manajemen
pemerintahan dan keamanan sehari-hari,”
jelas Mahfud. (Lulu Anjarsari)

Wakil Ketua MK:

Dasar Filosofi Membuat UU Harus Jelas
Namun setelah ada permohonan
ke MK, ujar Sodiki, ketentuan menjadi
anggota legislatif berdasarkan nomor urut
tersebut dibatalkan, dan berubah menjadi
suara terbanyak. “UU aslinya berdasarkan
nomor urut, tetapi menurut Mahkamah
mempunyai suara yang paling besar dari
mereka yang dicalonkan,” terangnya.
Kedaulatan Rakyat

Humas MK/GANIE

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki saat menjadi narasumber dalam program Pilar Demokrasi yang bertajuk
“Menyusun UU Pro Rakyat” di KBR68H dan TempoTV, Jakarta, Senin (26/11) malam.

P

ara pembuat undang-undang
(UU), baik di Dewan Perwakilan
Rakyat maupun pemerintah,
jika ingin membuat sebuah UU
harus ada dasar filosofi yang jelas. Sebab
hasil produk yang berupa UU dinilai baik
apabila sejak awal bisa diprediksi UU
tersebut menguntungkan semua pihak, dan
tidak mengandung konflik kepentingan
dalam proses pembuatannya.
Demikian penuturan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad
Sodiki saat menjadi narasumber dalam
program Pilar Demokrasi yang bertajuk
“Menyusun UU Pro Rakyat” di KBR68H
dan TempoTV, Jakarta, Senin (26/11) malam.
“Filosofi (membuat UU) dasarnya harus
dipegang,” ucap Guru Besar Ilmu Hukum
Universitas Brawijaya Malang ini.
Sodiki juga menambahkan bahwa
apabila ada masyarakat baik perorangan
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maupun kelompok yang merasa UU
tersebut mengandung unsur kepentingan
atau tidak memihak kepada masyarakat
bisa mengajukan ke MK. Nanti dengan
konstitusi, produk tersebut akan dibatalkan
atau bertentangan dengan UUD 1945.
“UU itu sering mengandung konflik
kepentingan, oleh Mahkamah dibatalkan,”
ujar Sodiki. Dalam program yang disiarkan
langsung melalui radio ke semua pelosok
daerah di Indonesia tersebut, Sodiki
juga menguraikan terkait dengan selukbeluk mengapa ketentuan yang tertuang
dalam UU tersebut dibatalkan oleh MK.
Menurutnya, Mahkamah membatalkan
pasal-pasal yang tercantum dalam UU
sesuai dalam bidangnya. Semisal pada
bidang politik, kata dia, dahulu UU
Pemilu Legislatif mengatur bahwa
keterpilihan menjadi anggota legislatif
harus berdasarkan nomor urut.

Dalam keputusan tersebut, lanjut
Sodiki, Mahkamah mencoba untuk
mengapresiasi kedaulatan ada di tangan
rakyat, bukan berada pada pimpinan partai
politik. “Ini berarti Mahkamah mencoba
untuk mengapresiasi kedaulatan rakyat, Jadi
yang dikehendaki paling besar adalah paling
dimenangkan dalam pencalonan menjadi
anggota legislatif,” ucap Sodiki lagi.
Demikian
juga
dengan
UU
Ketenagakerjaan. Sodiki mengatakan
bahwa ketentuan outsourcing yang
diterapkan di Indonesia menjadikan para
pekerja nasibnya atau hak untuk hidup
tidak pasti. “Oleh karena itu, Mahkamah
berfikir bahwa persoalan ini menimbulkan
ketidakpastian hukum terhadap masyarakat.
Dalam arti tidak ada jaminan adanya hakhak hidup para pekerja,” terangnya.
Lebih lanjut, kata dia, putusan
Mahkamah juga menegaskan bahwa
“pekerjaan kalau terus-menerus ada jangan
di-outsourcing-kan, tetapi harus menjadi
pekerjaan yang tetap. “Sebaliknya, kalau
perkejaan itu terbatas waktunya, yah boleh dioutsourcing-kan.” ucap Wakil Ketua MK ini.
Narasumber lain juga hadir
dalam acara talk show tersebut. Mereka
adalah Wakil Ketua Badan Legislasi
DPR RI Anna Muawanah, dan Peneliti
Senior Forum Masyarakat Pemantau
Parlemen Indonesia (Formappi) I Made
Leo Wiratma. (Shohibul Umam)

Anwar Usman Bicara Penegakan Konstitusi dan
Pembenahan Sistem Hukum di Meksiko
Suasana The First Summit of Presidents of High
Regional and International Courts yang dihadiri oleh
Hakim Konstitusi Anwar Usman pada 8-9/10) di
Meksiko.

H

akim
Konstitusi
Anwar
Usman mewakili Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
memenuhi
undangan
yang disampaikan Mahkamah Agung
Meksiko dalam rangka The First Summit
of Presidents of High Regional and
International Courts. Dalam kesempatan
ini, Anwar Usman, menyampaiakan
makalahnya yang berjudul “Penegakan
Konstitusi dan Pembenahan Sistem
Hukum untuk Mewujudkan Pembangunan
Indonesia yang Bermartabat”.
Acara yang dihadiri oleh 24 negara
dari 4 benua (Asia, Afrika, Eropa,
Amerika), Komisi HAM PBB, Mahkamah
Internasional, Pengadilan Regional Afrika,
Pengadilan Regional Amerika, Pengadilan
Regional Eropa, membahas lima topik
utama selama dua hari berturut-turut sejak
8-9 November 2012. Kelima topik utama
dalam acara tersebut yaitu: Interpretasi
Konstitusi oleh Cabang-Cabang Kekuasaan
Negara Selain Yudikatif, Kedudukan
Hakim di Tingkat Nasional di Tengah
Upaya Perlindungan Internasional HAM,
Dialog Antar Pengadilan Internasional
dan Pengadilan Nasional; Akses Terhadap

Humas MK/nalom

Pengadilan dan Transparansi Dunia
Peradilan Sebagai Faktor Legitimasi
Nasional
dan
Internasional,
dan
Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya bagi Kelompok Rentan.
Dalam pembahasan selama dua hari
tersebut, wacana yang kerap mengemuka
mengenai terjadinya disparitas penegakan
hukum antara hukum internasional,
regional, dan nasional. Perwakilan Komisi
HAM PBB untuk Meksiko, Javier Esteban
Hernandez Valencia, mengatakan bahwa
seharusnya pengadilan di tingkat regional
dapat menjadi jembatan penegakan
hukum antara hukum internasional
dan
hukum
nasional.
Terjadinya
disharmoni antara hukum internasional
dan nasional akan memberikan dampak
negatif bagi hubungan antarnegara,
bahkan tidak tertutup kemungkinan hal
tersebut dapat menimbulkan konflik
antar negara. Menurut Javier Esteban,
pengadilan di tingkat nasional kerap kali
melakukan constitutional block terhadap
penegakan hukum di tingkat regional dan
internasional. Dengan berlindung dibalik
argumentasi bahwa setiap negara memiliki
yurisdiksi dan konstitusi yang menjadi

kesepakatan tertinggi negara, maka hukum
di tingkat regional maupun internasional
kerap diabaikan.
Pada sisi yang bertentangan,
beberapa delegasi malah mempertanyakan
putusan pengadilan di tingkat regional
yang kerap bertentangan dengan norma
konstitusi negaranya. Zuhtu Arslan,
Hakim Konstitusi Turki, mempertanyakan
tentang Putusan Pengadilan HAM Eropa
yang
memerintahkan
penghapusan
hukuman mati. Menurutnya, merupakan
hak sebuah negara yang berdaulat untuk
menentukan jenis hukuman apa yang
dapat diterapkan negaranya. Begitu pula
halnya tentang putusan Pengadilan Eropa
yang melarang penggunaan simbol agama
di tempat umum (termasuk jilbab). Ia
menambahkan, bahwa putusan tersebut
justru telah melanggar HAM khususnya
dalam melaksanakan keyakinan dan
kepercayaan yang menjadi hak dasar bagi
manusia sebagaimana telah dijamin dalam
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.
Acara ini diakhiri dengan pembacaan
deklarasi yang memuat himbauan bahwa
pengadilan di masing-masing negara
hendaknya mengembangkan yurisprudensi
bagi peningkatan upaya penegakan HAM.
Selain itu juga membangun mekanisme
perlindungan terhadap kelompok rentan
yang kerap terabaikan hak asasinya
dan berupaya melakukan harmonisasi
terhadap hukum internasional, regional,
dan nasional, sehingga dapat tercipta
kesepahaman yang sama akan kriteria
penegakan HAM di antara negara-negara.
(Nallom Kurniawan/mh)
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Fadlil Sumadi:

Pelanggaran Prinsip Konstitusional Pemilu
Jadi Problem Sengketa Pemilu

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menjadi
narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD)
Peningkatan Koordinasi Pemilu pada Rabu (21/11)
di Hotel Sari Pan Pacific.

H

akim
Konstitusi Ahmad
Fadlil
Sumadi
menjadi
narasumber dalam Focus
Group Discussion (FGD)
Peningkatan Koordinasi Pemilu yang
diselenggarakan
oleh
Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan RI, Rabu (21/11) di Hotel
Sari Pan Pacific. FGD ini mengangkat
tema “Penyempurnaan Regulasi dalam
Rangka Peningkatan Kualitas Pemilu dan
Pemilukada”.
Selain Fadlil, hadir sebagai
pembicara Peneliti Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia R. Siti Zuhro dan
Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Susilo.
Sedangkan sebagai Penanggap, hadir
Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Arief Budiman dan Anggota Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu Valina
Singka Subekti. Tampak pula mantan
komisioner KPU Mulyana W. Kusumah.
Di samping itu, FGD ini juga diikuti
oleh berbagai unsur, yakni dari Kemenko
Polhukam, Kemendagri, Kemenkumham,
BIN, BAIS TNI dsb.
Pada
kesempatan
tersebut,
Fadlil memaparkan tentang beberapa
problematika yang muncul selama
MK
melaksanakan
kewenangannya
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mengadili
sengketa
pemilu
dan
pemilukada. Diantaranya terkait legal
standing Pemohon, putusan MK, serta
menanggapi berbagai wacana yang muncul
akhir-akhir ini.
Menurut Fadlil, pencideraan atas
hak konstitusional warga negara dan
prinsip-prinsip konstitusional dalam
penyelenggaraan pemilu merupakan
pangkal munculnya problematika yang
dihadapi oleh MK dalam mengadili
perselisihan hasil pemilu. Faktanya,
pada beberapa putusannya, MK telah
melahirkan yurisprudensi yang menjadi
rujukan dalam pertimbangan hukum untuk
memutuskan sengketa pemilu, khususnya
pemilukada.
Salah satunya, kata Fadlil, dulu
MK hanya berwenang untuk mengadili
hasil rekapitulasi saja. Namun, dalam
perkembangannya, MK merasa perlu untuk
mempertimbangkan pula pelanggaranpelanggaran yang terjadi selama proses
pemilukada yang signifikan mempengaruhi
hasil akhir dalam menentukan pemenang.
Karena, jika hanya mengadili persoalan
hitung-hitungan atau kalkulasi perolehan
suara saja, dengan menutup mata pada
pelanggaran hukum yang terjadi selama
Pemilukada, maka keberadaan MK sebagai

penjaga konstitusi dan hak konstitusional
warga negara menjadi tidak optimal dan
maksimal.
“Kalau
(pertimbangan
MK
sebatas, pen) itu saja, maka putusan MK
tidak bermakna apa-apa,” tegas Fadlil.
“Pelanggaran-pelanggaran tersebut terkait
dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemilukada dan hak konstitusional warga
negara untuk memilih dan dipilih.”
Hingga pada akhirnya, dengan
menafsirkan ketentuan konstitusional yang
menyatakan “memutus hasil pemilihan
umum”, demi tegaknya hak dan prinsip
konstitusional maka MK menetapkan
bahwa objek sengketa pemilukada juga
meliputi proses, bukan hanya penghitungan
suara saja.
Selain itu, ada pula pelanggaran yang
terjadi bahkan sebelum pemungutan suara
digelar, yakni pada tahap pencalonan.
Pada tahap ini, menurut Fadlil, terjadi
pengingkaran atas hak untuk dipilih
(rights to be candidate). Padahal, hak
ini merupakan hak dasar setiap warga
negara yang dijamin oleh konstitusi.
Oleh karenanya, melalui putusannya MK
membuka pintu legal standing bagi bakal
pasangan calon untuk menjadi pemohon
dalam perkara PHPU Kepala Daerah.
Sebelumnya, hanya pasangan calon saja
yang memiliki hak untuk mengajukan
permohonan PHPU Kada ke MK.
Setelah Fadlil dan para narasumber
lainnya menyampaikan pokok-pokok
pikirannya, acara pun beranjak pada sesi
tanggapan. Saat itu, muncul beberapa
wacana terkait perbaikan pelaksanaan
pemilu dan pemilukada di Indonesia,
antara lain: tentang kepastian hukum dan
sinergitas lembaga peradilan khususnya
dalam menangani sengketa pemilu,
pelaksanaan
pemilukada
serentak,
pemilihan gubernur tidak langsung, dan
paket undang-undang politik. (Dodi)

Hamdan Zoelva:

Konstitusionalisme Indonesia
untuk Pembatasan Kekuasaan

Humas MK/sarmili

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memberikan Kuliah Umum yang bertemakan “Dinamika Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Reformasi” di Gedung Utama
Serbaguna STAI Al Musaddadiyah, Garut, Senin (19/11).

P

aham konsitusionalisme telah
meletakan dasar pembatasan
kekuasan yang telah dirumuskan
dalam Konstitusi Indonesia.
Nilai-nilai fundamental yang mendasari
pembatasan kekuasan adalah untuk
mencegah terjadinya dominasi kekuasaan
oleh para penyelenggara negara sekaligus
bertujuan melindung harkat dan martabat
manusia. Pembatasan kekuasaan ini secara
praktis berujung dan bertujuan pada
kesejahteraan rakyat.
Hal demikian disampaikan Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva dalam
sebuah Kuliah Umum yang bertemakan
“Dinamika Sistem Ketatanegaraan di

Indonesia Pasca Reformasi” di Gedung
Utama Serbaguna STAI Al Musaddadiyah,
Garut, Senin (19/11). Acara ini dihadiri
oleh para tokoh, yakni Rektor STAI Al
Musaddadiyah, dosen se-Kabupaten Garut
dan dikuti mahasiswa STAI dan anggota
senat mahasiswa perguruan tinggi di
Kabupaten Garut.
Hamdan mengatakan, idealnnya
konstruksi kekuasan yang dibangun
baik kekuasaan legislatif, eksekutif,
dan yudikatif yang ada dalam negara
kita dituntut untuk memahami ide dasar
dari paham konstitusionalisme tersebut.
“Meski dalam praktik, hal itu akan sangat
bergantung pada keinginan dan kesadaran

dari kekuatan-kekuatan politik untuk
menjalankannya,” katanya.
Dalam hal ini, para penyelenggara
negara mestilah memahami gagasan yang
ada dibalik pasal-pasal konstitusi secara
utuh dan tidak secara parsial. Hamdan
juga berpesan agar dengan pemahaman
gagasan tersebut, maka cara pandang, cara
penyelesaian masalah, dan cara bertindak
seluruh elemen bangsa pada saat sekarang
dan ke depan harus merujuk dan berdasar
pada konstitusi. “Disitulah makna paham
konstitusionalisme akan tampak dalam
praktik kenegaraan,” jelasnya. (Sarmili/
Miftakhul Huda)
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Akil Mochtar Paparkan Sejarah Pembentukan MK
Kepada Mahasiswa Universitas Bengkulu

Humas MK/Fitri Yuliana

Hakim Akil Mochtar memberikan pemaparan tentang MK kepada kepada para mahasiswa FH Universitas Bengkulu, Senin (19/11) pagi di ruang aula MK.

H

akim Konstitusi M. Akil
Mochtar menjelaskan latar
belakang dibentuknya MK. Di
antaranya, sebagai implikasi
dari paham konstitusionalisme. Selain
itu, MK dibentuk sebagai mekanisme
pemisahan kekuasaan (separation of
power) dengan prinsip checks and
balances.
“Pelaksanaan prinsip checks and
balances diperlukan untuk menjaga agar
tidak terjadi overlapping antar kewenangan
yang ada. Dengan mendasarkan pada
prinsip negara hukum, sistem kontrol yang
relevan adalah sistem kontrol yudisial,”
kata Akil kepada para mahasiswa FH
Universitas Bengkulu, Senin (19/11) pagi
di ruang aula MK.
Latar belakang dibentuknya MK,
lanjut Akil, agar penyelenggaraan negara
dapat bersih. Selain itu, Mahkamah
Konstitusi (MK) 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.
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“Kalau tidak berpijak pada moralitas dan
kepentingan warga negara, berarti MK
menyimpang dari amanah yang diberikan
oleh konstitusi,” kata Akil.
Dikatakan Akil,
MK
mesti
mengingatkan
lembaga-lembaga
negara lain kalau melakukan kesalahan.
“Bagaimana MK mengingatkan Presiden
atau Jaksa Agung yang dulu masa
jabatannya tidak ada batasnya. Bahwa
kekuasaan itu tidak ada yang tidak terbatas,
semua ada batasannya. Termasuk juga MK
mengingatkan negara tentang pengelolaan
sumber daya alam, berdasarkan konsepsi
Pasal 33 UUD 1945. Hingga putusan
MK baru-baru ini menyatakan BP
Migas inkonstitusional,” jelas Akil yang
didampingi M. Yamani selaku dosen FH
Universitas Bengkulu.
Akil juga menerangkan bahwa MK
dibentuk untuk melindungi hak asasi
manusia. “MK bertugas menjaga agar
penyelenggara negara tetap berpijak pada
prinsip demokrasi,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Akil
menguraikan empat kewenangan dan satu
kewajiban MK. Pertama, MK menguji UU

terhadap UUD. Kedua, MK memutuskan
pembubaran partai politik. Kalau
pemerintah ingin mengajukan pembubaran
partai politik, harus mengajukan dulu
kepada MK. Kalau dulu langsung bisa
dibubarkan saja. Sekarang tidak boleh,
karena itu konsekuensi dari hak-hak
demokrasi.
Ketiga, MK memutus sengketa hasil
Pemilu maupun Pemilukada. Keempat,
MK mengadili sengketa antara lembaga
negara, yang kewenangannya diberikan
oleh UUD. Misalnya, antara DPR dan
Presiden. Sedangkan kewajiban MK adalah
mengadili pendapat DPR terkait dugaan
bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah
melanggar UUD tidak memenuhi syarat
lagi sebagai Presiden dan Wakil Presiden,
melakukan tindak pidana korupsi,
penyuapan, perbuatan tercela, dan tindak
pidana berat lainnya. “Misalnya DPR
berpendapat bahwa Presiden atau Wakil
Presiden tidak memenuhi syarat lagi.
Maka pendapat DPR tidak bisa langsung
diberikan kepada MPR, tapi harus diuji
melalui MK,” tegas Akil. (Nano Tresna
Arfana)

Maria Farida Jelaskan Metode Pengujian UndangUndang kepada Mahasiswa Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menemui
para mahasiwa Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Jumat (9/11) pagi di Gedung MK.

M

etode
pengujian
UU
yang dilakukan hakim
konstitusi beragam. Semua
interpretasi bisa digunakan
dengan metode pengujian tertentu.
“Kadang-kadang kita menguji UU terhadap
UUD. Hal itu berdasarkan penafsiran
gramatikal. Artinya, kita melihat pada
rumusan pasal tersebut. Kita akan melihat
satu kata bisa ditafsirkan untuk pengujian
UU ini benar. Sedangkan untuk pengujian
UU yang lain bisa tidak benar,” kata
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
kepada para mahasiwa Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, Jumat (9/11) pagi di
Mahkamah Konstitusi (MK).
Terkait metode pengujian UU, Maria
Farida Indrati mencontohkan ada pasal
yang mengatakan bahwa setiap warga
negara yang memiliki gaji Rp 10 juta/
tahun dapat membayar pajak. Kata ‘dapat’
membayar pajak itu memiliki penafsiran
berbeda-beda. “Namun MK mengatakan
bahwa kata ‘dapat’ itu harus dimaknai
wajib. Sehingga orang wajib membayar
pajak,” jelas Maria.

Humas MK/Andhini SF

Maria juga memaparkan perihal
permohonan pengujian UU yang meliputi
pengujian formil dan pengujian materiil.
Pengujian formil adalah pengujian
UU yang berkenaan dengan proses
pembentukan UU dan hal-hal lain yang
tidak termasuk pengujian materiil.
“Sedangkan pengujian materiil adalah
pengujian UU yang berkenaan dengan
materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau
bagian UU yang dianggap bertentangan
dengan UUD 1945,” ungkap Maria kepada
para mahasiswa.
Dalam kesempatan itu Maria
menerangkan keberadaan MK yang
terdapat dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD
1945, “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
Selain itu, Maria menjelaskan
kewenangan MK untuk mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji
UU terhadap UUD, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD,
memutus pembubaran parpol dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
“MK juga wajib memberikan putusan
atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut UUD,” imbuh Maria.
Lainnya,
Maria
menguraikan
persyaratan menjadi hakim konstitusi yaitu
memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, adil dan negarawan yang
menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Mahkamah
Konstitusi
mempunyai
sembilan orang anggota hakim konstitusi
yang ditetapkan oleh Presiden, yang
diajukan masing-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR
dan tiga orang oleh Presiden. “Ketua
dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan
oleh hakim konstitusi. Pengangkatan dan
pemberhentian hakim konstitusi, hukum
acara serta ketentuan lainnya tentang
Mahkamah Konstitusi diatur dengan
undang-undang,” tambah Maria.
Berikutnya, Maria menyampaikan
prosedur permohonan untuk berperkara di
MK, termasuk juga prosedur persidangan
MK yang dimulai dari sidang pemeriksaan
pendahuluan, berlanjut dengan sidang
pembuktian hingga akhirnya sidang
pembacaan putusan. (Nano Tresna Arfana)
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Muhammad Alim:

Putusan MK tentang BP Migas Cerminkan Prinsip
Welfare State

Humas MK/Kencana

Hakim Konstitusi Muhammad Alim ketika menemui Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada Senin (19/11) di Ruang Konferensi MK.

M

ahkamah Konstitusi baru
saja memutuskan mengenai
pengujian UU 22 Tahun
2001 tentang Minyak
dan Gas, yang menyatakan BP Migas
inkonstitusional. Putusan berani tersebut
diambil MK karena jelas bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (2). Demikian
diungkapkan oleh Hakim Konstitusi
Muhammad Alim ketika menemui
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Bengkulu pada Senin (19/11) di Ruang
Konferensi MK.
“BP Migas dinyatakan inkonsti
tusional oleh MK karena BP Migas
mewakili negara dalam mengurus sampai
menandatangani kontrak kerja sama di
bidang perminyakan dan gas dengan pihak
asing. Hal ini mengakibatkan minyak
Indonesia dikuasai asing sebanyak 53%.
Padahal dalam UUD 1945 terutama Pasal
33 ayat (2) menyebutkan bahwa “Cabang-
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cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara,” jelasnya.
Hal ini berkaitan dengan ciri
negara kesejahteraan sebagai bagian dari
demokrasi. Ciri dari negara kesejahteraan
memiliki ciri, di antaranya pemerintah
mengatur
ketentuan-ketentuan
yang
menyangkut
kepentingan
umum.
“Demokrasi menganut sistem negara turut
bertanggung jawav atas kesejahteraan
rakyat dan karena itu harus aktif berusaha
untuk menaikkan taraf kehidupan warga
negaranya. Gagasan ini tertuang dalam
konsep mengenai welfare state (negara
kesejahteraan) atau social welfare state,”
ungkap Alim.
Dalam kesempatan itu, Alim juga
menjelaskan mengenai kewenangan dan
kewajiban MK. Sesuai dengan Pasal 24C
ayat 1 UUD 1945, dinyatakan bahwa
“MK berwenang 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”. “Sementara kewajiban
MK adalah MK wajib memberikan putusan
atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut UUD,” tuturnya.
MK, lanjut Alim, paling sering
menerima perkara mengenai pengujian UU
dan perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. “Sejauh ini MK belum pernah
menangani perkara mengenai pembubaran
partai politik dan pemakzulan presiden.
Untuk sengketa kewenangan lembaga
negara, MK baru menerima beberapa
perkara, termasuk sengketa kewenangan
antara Presiden dan DPR yang pada
akhirnya ditolak oleh MK,” tandasnya.
(Lulu Anjarsari)

Ketua MK:

Pluralisme Bukan Penyakit, Tetapi Kekuatan

Humas MK/GANIE

Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty (kedua kiri) berdiskusi dengan Ketua MK Moh. Mahfud ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (22/11) siang.

D

uta Besar Australia untuk
Indonesia Greg Moriarty
didampingi Sekretaris Satu
Allison C dan Sekretaris
Dua Bidang Politik Annie Hildebrand
berkunjung ke Mahkamah Konstitusi,
Kamis (22/11) siang. Pada kesempatan itu,
Greg bertemu dan berbincang langsung
dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD didampingi oleh Sekretaris
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar.
Dalam
pertemuan
tersebut,
dibicarakan berbagai hal, salah satunya
terkait rencana keberangkatan Mahfud ke
Australia. Adapun keberangkatan Mahfud
ke sana adalah dalam rangka menghadiri
konferensi di Australian National
University dengan tema “Pluralism
Versus Intolerance In Indonesia”.
Mahfud diundang sebagai keynote
speeker. Greg menuturkan, pihaknya siap
membantu segala kebutuhan Mahfud
terkait keberangkatan dan selama di sana.
Selain itu, Greg juga sempat menanyakan
beberapa hal, diantaranya tentang
pandangan Mahfud atas kondisi bangsa
Indonesia saat ini dan di masa depan.

Mahfud menjawab, dirinya sangat optimis
dengan Indonesia. Menurutnya, bangsa
ini memiliki modal sosial yang banyak.
“Kita (baca: bangsa Indonesia, pen) punya
ideologi yang mantap. Ideologi itu adalah
Pancasila dengan dasar pluralisme yang
sangat kuat,” katanya.
Namun, kata Mahfud, pluralitas
bukanlah sesuatu yang perlu dihindari
atau menjadi alasan untuk mengendurkan
optimisme. Malah sebaliknya, masyarakat
yang plural sebenarnya merupakan modal
positif bagi bangsa ini. “Pluralisme bukan
penyakit dan hambatan, tapi kekuatan,”
tegasnya.
Mahfud
berpandangan,
untuk
menjaga dan mewujudkan optimisme
tersebut, setidaknya ada dua hal yang
mesti dipenuhi. Pertama, kepemimpinan
yang kuat (strong leadership). Kedua,
rekrutmen politik yang fair. “Kalo dua
(hal ini) ada, saya kira akan lebih mudah,”
ungkap Guru Besar Hukum Tata Negara
Universitas Islam Indonesia ini. Dan,
dengan rekrutmen politik yang lebih
terbuka, menurutnya, akan melahirkan elit
politik yang mudah diatur dan mengatur diri
sendiri secara lebih bertanggungjawab.

Tak hanya itu, lanjut Mahfud,
Indonesia juga memiliki modal lainnya,
yakni masyarakat dengan tingkat soliditas
yang tinggi dan sumber daya alam yang
sangat berlimpah. Meskipun kadang terjadi
insiden atau gesekan antar kelompok
masyarakat, menurut dia, hal itu hanyalah
segelintir saja. “Ada gerakan-gerakan, tapi
kecil-kecil,” ujarnya.
Di samping membicarakan hal
itu, Mahfud dan Greg juga membahas
tentang hubungan kedua negara sebagai
negara sahabat. Salah satu yang
dibicarakan ialah terkait pelaksanaan
pemilihan umum di Indonesia. Greg
meminta pandangan Mahfud terkait hal
itu. Mahfud pun menjawab, jika pihak
Australia ingin membantu Indonesia
dalam hal teknis atau tukar pengetahuan,
sebenarnya tidak masalah. Selama,
bantuan atau keterlibatannya dinilai
objektif dan proporsional serta dapat
dipertanggunjawabkan secara transparan.
“Secara praktis (keterlibatan tersebut)
bukanlah intervensi,” imbuhnya. (Dodi)
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MK Gelar Bimbingan Teknis
Penyusunan Prosedur Operasional Standar
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar membuka Bimbingan
Teknis Penyusunan Prosedur Operasional Standar
Berbasis Indikator Kinerja Utama pada Sabtu
(24/11) di Aula MK.

D

alam rangka menerapkan
nilai-nilai reformasi birokrasi,
serta berlandaskan semangat
penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, Sabtu (24/11), Mahkamah
Konstitusi
(MK)
menyelenggarakan
kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan
Prosedur Operasional Standar (POS)
Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), di
Aula Dasar Gedung MK, Jakarta.
Kegiatan tersebut dibuka secara
resmi oleh Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar, dengan disaksikan
oleh para pejabat dan pegawai di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK, yang berjumlah sebanyak
99 (sembilan puluh sembilah) peserta,
mulai pejabat eselon II hingga tingkat
bawah. Narasumber atau pembimbing
dari kegiatan ini adalah dari PT. Dunamis
Mitra Indonesia, selaku perusahaan
konsultan terkenal dan profesional yang
ada di Indonesia.
Dalam
sambutannya,
Janedjri
memaparkan kepada para pejabat dan
pegawai yang ikut acara tersebut bahwa
kerap kali Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menemukan ketidakberadaan
prosedur operasional standar tertentu yang
digunakan dalam lembaga ini, sehingga
menimbulkan sebuah kejanggalan. Oleh
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karena itu, lanjut Janedjri, MK mengundang
langsung BPKP (Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan) untuk
mengaudit investigasi lembaga peradilan
tata negara tersebut. “Jadi bukan audit yang
biasa dilaksanakan oleh auditor (BPK atau
BPKP terhadap MK), tetapi ini masuk ke
audit investigasi. Saya ingin mengetahui
ada persoalan apa di Mahkamah Konstitusi
ini, dan rekomendasi (BPKP) yang
disampaikan kepada saya itu adalah segera
menyusun prosedur operasional standar,”
tambah kandidat Doktor Ilmu Hukum dari
Universitas Diponegoro ini.
Menurut BPKP dalam melaksanakan
pekerjaan, lanjut Janedjri, MK belum
memiliki perosedur operasional standar,
sehingga tatkala terjadi penyimpangan
MK tidak bisa mendeteksi penyimpangan
tersebut. “Akhirnya saya berkesimpulan,
POS ini sangat penting,” terang Janedjri.
Untuk itu, kata Janedjri, semua
persoalan terkait dengan pelayanan
persidangan, resume permohonan, hingga
ikhtisar putusan penyelesaiannya harus
bisa terukur, cepat, dan terselesaikan
dengan baik. “Sehingga pekerjaan yang
kita laksanakan dalam rangka mencapai
tujuan organisasi dengan visi dan misi
yang jelas, program yang sudah ada, serta
adanya indikator kinerja utama, bisa kita

laksanakan dengan cepat dan tepat,” tutur
Janedjri.
Janedjri yakin, semua pejabat dan
pegawai di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal MK tak ingin
lagi mendengar keluhan, serta protes
dari stakeholder MK (pihak terkait) bahwa
apabila berurusan dengan MK bersiapsiap untuk sakit hati karena pelayanannya
lambat. “Walaupun kita sudah terkenal
bahwa pelayanan kita cepat dan sangat
transparan, tetapi saya atau kita tidak ingin
ada keluhan bahwa pelayanan di MK
lambat,” ujarnya.
Oleh karena itu, dikatakan Janedjri
dalam paparannya bahwa semua pegawai
MK yang notabene bersedia melayani
masyarakat dengan baik dikumpulkan
dalam kegiatan ini adalah dalam rangka
membenahi dan menertibkan sistem,
sehingga pelayanannya semakin cepat,
tepat, dan baik. “Saya berharap mudahmudahan Bimtek POS berbasis indikator
kinerja utama ini, ke depan bisa membuat
kita semakin tertib, semakin cepat, dan
bekerja dalam target,” tutur Janedjri.
Serangkaian materi (tahapan) dari
PT. Dunamis Mitra Indonesia kepada
seluruh peserta diberikan dalam kegiatan
ini. Mulai overview proses penyusunan
POS berbasis IKU, hingga praktik
menyusun penyusunan POS unit kerja di
MK dan Evaluasi POS yang telah tersusun
juga diterapkan dalam bimbingan teknis
ini. Para peserta tanpak antusias dan serius
mengikuti bimbingan tersebut hingga
selesai acara.
Pada kesempatan terakhir dilakukan
pula penandatanganan berita acara
komitmen penyelesaian POS berbasis IKU
oleh kepala biro dan kepala pusat atau yang
mewakili, di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal MK. Kemudian,
secara resmi acara tersebut ditutup oleh
Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan
Pawit Haryanto. (Shohibul Umam)

Hari Pahlawan, Momentum Mewujudkan Masyarakat
Indonesia Sejahtera

Humas MK/Ilham

Seluruh Pegawai MK Peringati Hari Pahlawan yang jatuh pada Sabtu (10/11) di halaman Gedung Pusdiklat MK.

M

ahkamah
Konstitusi
menggelar upacara bendera
dalam rangka memperingati
Hari Pahlawan yang jatuh
pada Sabtu (10/11) di halaman Gedung
Pusdiklat MK. Upacara tersebut langsung
dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MK
Janedjri M. Gaffar. Pada tahun ini, Hari
Pahlawan mengambil tema “Semangat
Kepahlawanan untuk Indonesia Sejahtera”
menjadi momentum bangsa Indonesia
untuk mewujudkan masyarakat sejahtera
sebagaimana yang dicita-citakan para
pendahulu negara.
Dalam amanat upacara, Janedjri yang
membacakan pidato dari Menteri Sosial
Salim Segaf Al-Jufri mengungkapkan

peringatan Hari Pahlawan sebagai salah
satu bentuk penghargaan atas jasa dan
pengorbanan para pahlawan. “Semangat
dan nilai kepahlawanan yang ditunjukkan
dalam pertempuran 10 November tersebut,
hendaknya dihayati da menjadi inspirasi
untuk mengsi kemerdekaan,” ucap
Janedjri.
Selanjutnya, Janedjri menambahkan
berbagai permasalahan yang dihadapai
bangsa Indonesia mulai dari kemiskinan,
pengangguran, keterlantaran, korban
bencana hingga tawuran antarwarga atau
pelajar yang menimbulkan korban jiwa,
sangat memprihatinkan dan memerlukan
perhatian serta keseriusan bersama untuk
mencari solusi. “Guna mengatasi berbagai

masalah sosial tersebut dan upaya-upaya
lain sebagaimana keinginan dan harapan
kita untuk dapat tampil dan berprestasi di
bidang olahraga, seni budaya dan bidang
lainnya yang tentunya dalam hal ini
diperlukan semangat kepahlawanan yang
kuat,” urainya.
Semangat kepahlawanan, lanjut
Janedjri, seperti cinta tanah air, rela
berkorban, pantang menyerah, percaya
pada kemampuan diri sendiri, suka
menolong dan sebagainya dapat menjadi
motivasi dan modal sosial untuk mengatasi
berbagai masalah sosial tersebut.
“Sekaligus memacu guna mewujudkan
keinginan dan harapan kita bersama,”
tandasnya. (Lulu Anjarsari)
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MK Terima Kunjungan Universitas Negeri Gorontalo
Kepala Pusat Pendidikan (Kapusdik) Pancasila
dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK), Guntur
Hamzah, menerima kunjungan Universitas Negeri
Gorontalo pada Kamis (1/11) siang di lantai 11
Gedung MK.

MK membangun lembaga yang modern
dan terpercaya,” ujarnya.

Dua Ratus Siswa SMA PGRI 3 Bogor
Kunjungi MK

K

epala
Pusat
Pendidikan
(Kapusdik) Pancasila dan
Konstitusi
Mahkamah
Konstitusi
(MK),
Guntur
Hamzah, menerima kunjungan Universitas
Negeri Gorontalo pada Kamis (1/11)
siang di lantai 11 Gedung MK. “Kami di
MK sangat welcome dengan kunjungankunjungan dari luar MK. Misalnya dari
perguruan tinggi yang ingin mengenal
MK, sekaligus silaturahim dan melakukan
audiensi,” jelas Guntur Hamzah.
Guntur mengatakan, MK merupakan
lembaga yang sangat terbuka. Sesuai
dengan visi MK, tegaknya konstitusi dalam
rangka mewujudkan cita negara hukum dan
demokrasi demi kehidupan kebangsaan
dan kenegaraan yang bermartabat.
“Sedangkan misi MK, mewujudkan
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu
kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
Dua kata kunci tersebut adalah modern
dan terpercaya. Bagaimana bisa modern,
kalau tidak ditunjang oleh teknologi
informasi. Bagaimana bisa terpercaya,
kalau kredibilitas hakim-hakim MK dan
segenap jajaran di MK tidak terpercaya.
Setidaknya harus memiliki kedisiplinan,
integritas dan lainnya. Itu semua kita
bangun di MK,” kata Guntur. Dalam
pengertian, MK ingin menjadi lembaga
peradilan yang modern dan terpercaya.
Misi MK lainnya, ungkap Guntur,
membangun konstitusionalitas Indonesia.
Membangun konstitusionalitas Indonesia
berarti MK peduli terhadap pendidikan
yang terkait dengan konstitusi. “Bagaimana
kita bisa membangun konstitusionalitas
Indonesia, kalau semua stakeholders kita
tidak memiliki kepentingan bersama.
Salah satu agenda kehadiran Ibu dan Bapak
ke MK, merupakan salah satu bagian
membangun konstitusionalitas Indonesia,”
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imbuh Guntur kepada 10 orang perwakilan
dari Universitas Negeri Gorontalo.
Tak kalah penting, lanjut Guntur,
MK memiliki visi membangun kesadaran
berkonstitusi. “Dalam kaitan dua misi besar
MK itu, kemudian kita break down dalam
bentuk organisasi Mahkamah Konstitusi,”
tambah Guntur.
Peserta Diklat Perpusnas Kunjungi
Perpustakaan MK

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi M. Guntur Hamzah juga
bersama Pustakawan MK Hanindyo
menerima kunjungan para peserta
Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
Nasional, Selasa (6/11) di Ruang
Perpustakaan MK. Tujuan kunjungan
ini, kata salah satu peserta, adalah untuk
melakukan studi banding terhadap
perpustakaan MK yang dinilai sudah
bagus dalam pengelolaannya.
Rombongan berjumlah 20 orang
yang terdiri atas kepala dan tenaga
ahli perpustakaan dari berbagai daerah
tersebut mendapat kuliah singkat dari
Guntur. Dalam paparannya, Guntur
menyampaikan beberapa hal terkait MK,
khususnya tentang perpustakaan MK.
Banyak hal yang diungkapkan oleh Guntur.
Diantaranya adalah sekilas tentang sejarah
terbentuknya MK; visi dan misi MK;
kewenangan dan kewajiban MK; peran
Perpustakaan MK dalam mendukung
pelaksanaan kewenangan tersebut; hingga
struktur organisasi di tubuh MK.
Menurut Guntur, selama ini MK
selalu melakukan peningkatan, baik
terkait kemampuan sumber daya manusia
yang ada maupun sistem atau sarana
pendukung. Perpustakaan MK, kata dia,
hadir untuk mendukung MK sebagai
lembaga peradilan yang kredibel. “Tekad

Sebanyak 200 lebih siswa dari SMA
PGRI 3 Bogor, Jawa Barat, mengunjungi
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu
(14/11). Tujuan kunjungan yang dilakukan
ingin
mendapatkan
pengetahuan
seputar lembaga peradilan ini, termasuk
kewenangan dan kewajiban yang dimiliki.
Para siswa diterima langsung oleh Panitera
Muda II Muhidin, di Aula Dasar Gedung
MK, Jakarta.
Dalam awal pertemuan tersebut,
Muhidin mengatakan bahwa penerimaan
kunjungan yang dilakukan oleh MK
merupakan kegiatan yang wajar dan
lumrah dilakukan. Sebab, katanya, bukan
hanya dari SMA yang berkunjung ke sini,
namun Taman Kanak-Kanak (TK) pun
pernah datang ke MK. “Karena konstitusi
harus dikenal sejak dini,” ujarnya sambil
mengatakan, walaupun penjelasan tentang
konstitusi antara SMA dan TK harus
berbeda.
Disamping itu, Muhidin juga
mengatakan bahwa peradilan yang ada di
Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) peradilan,
yakni peradilan Mahkamah Agung, badanbadan peradilan di bawah Mahkamah
Agung, dan peradilan MK. Sementara,
katanya, MK lahir ketika ada perubahan
UUD 1945, yang mengalami sebanyak 4
(empat) kali perubahan pada tahun 2003.
Padahal, Muhidin menjelaskan lagi, ide
untuk mendirikan MK sudah terpikir
oleh para pendiri bangsa Indonesia saat
itu. Antara lain, pernah dipikirkan oleh
Muhammad Yamin, selaku tokoh pendiri
bangsa saat itu. Namun, kata Muhidin,
gagasan Yamin tidak disetujuhi, karena saat
itu tidak memungkinkan untuk melahirkan
MK. Saat MK lahir, Muhidin mengatakan
lagi, dia menjadi salah satu lembaga
kekuasaan kehakiman. Namun, MK tidak
sama dengan kekuasaan kehakiman yang
lain, karena MK putusannya bersifat final
dan mengikat. “MK itu adalah peradilan
tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final dan mengikat,
ketika berperkara di Mahkamah Kontitusi,
itu yang pertama dan itu pula yang
terakhir,” tambahnya.

Mahasiswa Kearsipan UGM Berkunjung
ke MK

Mahasiswa Program Studi Kearsipan
Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah
Mada (UGM), Yogyakarta, yang berjumlah
sekitar 80 (delapan puluh) mahasiswa,
bertandang ke Mahkamah Kontitusi (MK),
di Jakarta, Rabu (21/11) pagi. Mereka
didampingi dosen pembimbing salah
satunya Burhanudin, dengan tujuan ingin
melihat dan mendengar secara langsung
seputar lembaga Negara MK, termasuk
pengelolaan kearsipan yang dimilikinya.
Untuk
menjawab
keinginan
tersebut, Arsiparis Madya MK Kasiman
menerima langsung kunjungan tersebut
di Ruang Konferensi Pers, Gedung MK,
dan dilanjutkan dengan menjelaskan

kewenangan dan kewajiban yang dimiliki
lembaga tersebut. Menurutnya, lembaga
MK memiliki kewenangan menguji
undang-undang terhadap UUD 1945.
Dalam perkara ini yang menjadi pemohon
adalah semua warga negara Indonesia, dan
seluruh proses persidangan di MK dibiayai
oleh negara (gratis). “Seluruh warga negara
berhak mengajukan permohonan perkara,
dan semua biaya free (gratis),” jelas Kasiman
di hadapan para Mahasiwa. “Kalau tidak
bisa ke Jakarta, di UGM ada fasilitas video
conference (Vicon), sehingga (apabila
beracara di MK) tidak perlu ke MK,”
tambah Kasiman saat menjelaskan fasilitas
yang dimiliki oleh MK.
Disamping itu, dia juga menjelaskan
visi dan misi, serta strategi dalam

Radhar dan Teater Kosong Pentas
Puisi “Manusia Istana” di MK

Artis Olivia Zalianty membacakan salah satu puisi dalam acara yang diadakan Teater Kosong
mengangkat tema “Manusia Istana” di Gedung MK pada Senin (12/11).

S

uasana
temaram,
bahkan
hampir gelap, dengan dekorasi
panggung dilatari warna putih
dihiasi aksesori khas seni rupa
ala kadarnya, menyambut para hakim
dan pegawai Mahkamah Konstitusi saat
memasuki Aula Lantai Dasar MK, Senin
(12/11). Pada sore itu, suasana Aula MK
memang berbeda dari biasanya. Adalah
Budayawan Radhar Panca Dahana dan
Teater Kosong yang punya hajat. Mereka
menggelar pentas pembacaan puisi. Tak
hanya Radhar, tampil Olivia Zalianty,
yang juga membacakan beberapa puisi.
Pada pentas puisi tersebut, Radhar
dan Teater Kosong mengangkat tema

Humas MK/GANIE

“Manusia Istana”. Hadir pada kesempatan
itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD, Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki, Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi, dan Hakim Konstitusi
Muhammad Alim. Selain itu, tampak pula
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar
dan Panitera MK Kasianur Sidauruk.
Mahfud MD pun sempat memberikan
sambutan singkat sebelum acara dimulai.
Dalam sambutannya, Mahfud berterima
kasih pada Radhar dan Teater Kosong
yang telah memilih aula MK sebagai
tempat pentas. Dia pun mengatakan sangat
mengapresiasi kegiatan tersebut.
Di samping itu, Mahfud juga sempat

pengelolaan arsip yang baik. Menurutnya,
strategi yang diterapkan untuk mengelola
kearsipan MK ialah dengan menyusun
sistem yang handal, dan mengembangkan
SDM kearsipan yang profesional.
“Bagaimana supaya mempunyai prosedur
secara cepat, sehingga hal-hal yang
sifatnya teknis cepat teratasi,” terangnya.
Penyediaan sarana kearsipan yang
memadai juga dituangkan dalam stategi
pengelolaan arsip yang baik di MK. Untuk
memenuhi hal tersebut, kata Kasiman,
MK menyediakan sarana dan prasarana
yang memadai. Di samping bertempat di
gedung ini, kata dia, penyediaan sarana dan
prasarana juga berada di daerah Bekasi,
Jawa Barat, yang tempatnya cukup besar.
(Shohibul Umam/Nano Tresna A/ Dodi)

mengutarakan tentang pandangannya
terkait penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, penegakan hukum saat ini
seakan kehilangan ruh. Faktanya, memang
masih banyak terjadi ketidakadilan dalam
penegakan hukum.
Namun, meskipun hukum di
Indonesia dewasa ini masih dirasa tak
kunjung tegak, kita harus tetap optimis.
Salah satu jalan yang bisa ditempuh
dalam menegakkan keadilan hukum,
kata dia, ialah melalui restorative justice.
Sederhananya, restorative justice adalah
penegakan dan penyelesaian perkara
hukum melalui proses di luar pengadilan.
Yakni,
mengutamakan
penyelesaian
secara bersahabat antara para pihak yang
berperkara. “Konflik-konflik diselesaikan
secara
damai
dan
kekeluargaan,”
ungkapnya.
Untuk
diketahui,
restorative
justice atau sering diterjemahkan
sebagai keadilan restoratif merupakan
suatu model pendekatan yang muncul
dalam era tahun 1960-an dalam upaya
penyelesaian perkara pidana. Berbeda
dengan pendekatan yang dipakai pada
sistem peradilan pidana konvensional,
pendekatan ini menitikberatkan adanya
partisipasi langsung dari pelaku, korban,
dan masyarakat dalam proses penyelesaian
kasus hukum, terutama pidana.
Sementara itu, dalam pentas puisi
tersebut, dibacakan tidak kurang dari
sepuluh puisi. Puisi-puisi yang dipentaskan
kebanyakan bernuansa kritik sosial.
Beberapa judul puisinya: Ekonomi Plastik,
Kopiah Sang Jenderal, Di Toilet Istana,
Pejuang Konon Kabarnya, Demonkrasi
Pagi Ini, Reformati, Sepetak Sawah Di
Istana, dan Warisan Akhirmu Soekarno.
(Dodi/mh)
November 2012 KONSTITUSI
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Supreme Court of
the United States

Simbol Cita-Cita Keadilan
Amerika Serikat
Pendahuluan
merika Serikat (Bahasa Inggris:
United States of America - USA
atau United States - U.S.) adalah
sebuah republik federal yang terdiri dari 50
negara bagian dan sebuah distrik federal.
Kecuali Alaska (utara Kanada) & Hawaii
(lautan Pasifik), 48 negara bagian lainnya
serta distrik federalnya terletak di Amerika
Utara. Amerika Serikat berbatasan dengan
Meksiko dan Teluk Meksiko di sebelah
selatan, dan dengan Kanada di sebelah
utara dan barat laut (eksklave Alaska).
Di sebelah barat negara ini berbatasan
dengan Samudra Pasifik dan di sebelah
timur dengan Samudra Atlantik. Selain itu,
Amerika Serikat juga “memiliki” beberapa
daerah di Karibia dan Pasifik, walaupun
wilayah tersebut bukanlah bagian dari
Amerika Serikat.
Dengan luas wilayah 9,83 juta km2,
Amerika Serikat adalah negara terbesar
ke-3 atau ke-4 berdasarkan total luas
wilayahnya dan terbesar ke-3 berdasarkan
jumlah penduduk. Negara ini merupakan
negara multietnis dan multikultural, yang
disebabkan oleh masuknya para imigran
dari seluruh dunia.
Sebelum kedatangan orang Eropa,
Amerika telah dihuni oleh orang-orang
Indian selama beribu-ribu tahun. Namun
populasi suku Indian menurun drastis akibat
wabah penyakit dan peperangan dengan
pendatang Eropa. Amerika terbentuk
dari 13 bekas koloni Britania Raya
yang memerdekakan diri pada tanggal
4 Juli 1776. Negara baru ini kemudian

A
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memenangkan peperangan dengan
Britania Raya dalam Perang Revolusi
Amerika. Pada abad ke-19, Amerika
Serikat berekspansi secara besar-besaran;
membeli daerah Louisiana dari Perancis,
Alaska dari Rusia, serta menganeksasi
daerah-daerah milik Meksiko yaitu New
Mexico, Texas, dan California seusai
Perang Meksiko-Amerika.
Mahkamah Agung Amerika Serikat
“The Republic endures and this is the
symbol of its faith.” Kata-kata ini diucapkan
oleh Hakim Agung Charles Evans Hughes
dalam meletakkan landasan untuk Gedung

Supreme Court Pictures - Washington DC

Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat
pada tanggal 13 Oktober 1932. Itu adalah
ungkapan yang menunjukkan betapa
pentingnya Mahkamah Agung dalam
sistem Amerika.
Namun mengejutkan, meskipun
perannya sebagai cabang setara dengan
kedudukan pemerintah, Mahkamah Agung
tidak diberi bangunan sendiri sampai
1935, tahun ke-146 dari keberadaannya.
Awalnya, MA berada di Merchant
Exchange Building di New York City.
Ketika Ibukota Nasional pindah ke
Philadelphia pada tahun 1790, MA ikut
pindah dan mendirikan Chambers pertama
di State House (Independence Hall) dan
kemudian di City Hall.

Main Reading Room

Ketika Pemerintah Federal pindah
pada tahun 1800 ke Washington sebagai
ibukota negara permanen, MA ikut pindah
lagi. Karena tidak ada ketentuan yang telah
dibuat untuk Gedung Mahkamah Agung,
Kongres meminjamkan ruang pengadilan di
Gedung Capitol (Capitol Building) baru. MA
telah berganti-ganti tempat persidangannya
berkali-kali dalam Capitol. Dari tahun
1860 sampai 1935, MA Amerika Serikat
berkedudukan di tempat yang sekarang
dikenal sebagai “Old Senat Chamber”.
Akhirnya pada tahun 1929, Ketua
Mahkamah Agung William Howard Taft,
yang telah menjadi Presiden Amerika
Serikat pada 1909-1913, membujuk
Kongres untuk mengakhiri pengaturan ini
dan mengesahkan pembangunan rumah
permanen untuk Pengadilan. Arsitek
Cass Gilbert diminta oleh Hakim Agung
Taft untuk merancang “sebuah bangunan
bermartabat dan tepat guna untuk dipakai
sebagai rumah permanen Mahkamah
Agung Amerika Serikat.”
Baik Taft maupun Gilbert bekerja
keras untuk membangun Gedung Mahkamah
Agung hingga selesai. Konstruksi berlangsung
di bawah arahan Ketua Mahkamah Hughes
dan arsitek Cass Gilbert, Jr, dan John
R. Rockart. Pembangunan, dimulai pada
tahun 1932, selesai pada tahun 1935, ketika
Pengadilan (MA) akhirnya bisa menempati
gedung sendiri.

Gaya arsitektur klasik Korintus dipilih
karena paling harmonis dengan bangunan
kongres terdekat. Bangunan ini dirancang
pada skala sesuai dengan kepentingan dan
martabat Pengadilan dan Peradilan sebagai
cabang, kedudukannya independen dari
Pemerintah Amerika Serikat, dan sebagai
simbol “cita-cita nasional keadilan”.
Pintu masuk utama ke Gedung
Mahkamah Agung adalah di sisi barat,

menghadap United States Capitol.
Sepasang lilin marmer dengan panel
diukir pada basis persegi gedung ini
menggambarkan: Justice, pedang dan
memegang timbangan, dan The Three
Fates, tenun benang kehidupan. Di kedua
sisi alun-alun gedung terdapat air mancur,
tiang bendera, dan bangku. Dasar tiang
bendera perunggu jambul dengan desain
simbolis dari timbangan dan pedang, buku,
topeng dan obor, pena dan fuli, dan empat
unsur: udara, tanah, api, dan air.
Perpustakaan MA menempati lantai
tiga dan memiliki koleksi lebih dari
500.000 volume buku. Untuk memenuhi
kebutuhan informasi dari Pengadilan,
pustakawan menggambar pada sistem
elektronik dan pengambilan koleksi
microform mereka di samping buku.
Ruang baca utama perpustakaan berpanel
kayu ek dengan ukiran tangan. Semua
ukiran adalah karya Matthews Brothers.
Lantai dasar dikhususkan untuk
kantor dan pelayanan publik, termasuk
kantor-kantor panitera, Penasihat Hakim
Agung, kantor polisi, Kantor Informasi
Publik dan Press Room, Kantor Kurator
dan Kantor Personalia. Di lantai ini
pengunjung dapat melihat salah satu dari
dua tangga marmer spiral.
Mahkamah Agung Amerika Serikat
terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan
sejumlah Hakim Asosiasi sebagaimana

Old Senat Chamber
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dari pukul 9:00 pagi sampai 05:00 sore,
Senin sampai Jumat, kecuali pada hari
libur juga.
Menurut ketentuan hukum, Masa
(term) Pengadilan dimulai pada Senin
pertama bulan Oktober dan berlangsung
sampai Senin pertama pada bulan Oktober
tahun depannya. Sekitar 10.000 petisi
biasanya diajukan ke Pengadilan dalam
Jangka Waktu itu. Selain itu, sekitar 1.200
aplikasi dari berbagai jenis yang diajukan
setiap tahun dapat ditindaklanjuti oleh
Hakim tunggal.
The Supreme Court of the United States
One First Street, NE, Washington, DC 20543
Phone: 202-479-3211 (Yazid)
Supreme Court Justices' Conference Room

ditetapkan oleh Kongres. Jumlah Hakim
Asosiasi saat ini ditetapkan delapan.
Kekuatan untuk mencalonkan Hakim
dipegang oleh Presiden Amerika Serikat,
dan janji yang dibuat dengan nasihat dan
persetujuan dari Senat. Pasal III Konstitusi
juga menyebutkan bahwa “Hakim, baik
dari Pengadilan tertinggi dan rendah, wajib
bekerja dengan Perilaku yang baik, dan
memberikan pelayanan serta Kompensasi,
yang tidak pernah boleh dikurangi”.
Petugas Pengadilan membantu
Pengadilan dalam pelaksanaan fungsinya.
Mereka termasuk Penasihat untuk Ketua,
Panitera, Pustakawan, Marshal, Reporter
Keputusan, Penasihat Pengadilan, Kurator,
Direktur Teknologi Informasi, dan Pejabat
Informasi Publik. Penasihat ini ditunjuk
oleh Ketua Mahkamah Agung. Panitera,
Reporter Keputusan, Pustakawan, dan
Marshal ditunjuk oleh Pengadilan. Semua
Petugas Pengadilan lainnya ditunjuk oleh
Ketua dengan konsultasi Pengadilan.
Menurut Konstitusi (Constitutional
Origin) Pasal III, dinyatakan bahwa
“Kekuasaan Peradilan Amerika Serikat
akan berada pada satu Mahkamah Agung,
dan Pengadilan rendah seperti Kongres
yang dari waktu ke waktu ditentukan dan
dibentuk.” Mahkamah Agung Amerika
Serikat diciptakan sesuai dengan ketentuan
ini dan oleh otoritas UU Kehakiman 24
September 1789.
Yurisdiksi. Menurut Konstitusi (Pasal
III): “Kekuasaan peradilan berlaku untuk
semua Kasus, Hukum dan Ekuitas, yang
timbul dalam Konstitusi ini, Hukum
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Amerika Serikat, dan Perjanjian dibuat,
atau yang akan dibuat, untuk semua
Perkara menyangkut Duta Besar, Duta lain
dan Konsul, untuk semua Kasus admiralty
dan Yurisdiksi maritim; Sengketa yang
Amerika Serikat harus menjadi Pihak;
sengketa antara dua atau lebih Negara;
antara Negara dan Warga Negara lain;
antara Warga Negara yang berbeda; antara
Warga Negara yang sama mengklaim
tanah-tanah Hibah dari Negara yang
berbeda, dan antara Negara, atau para
warganya, dan Negara asing, Warganya,
atau Rakyatnya.
Mahkamah Agung terbuka untuk
umum mulai pukul 9:00 pagi - 04:30
sore, Senin sampai Jumat. Sabtu, Minggu,
dan hari libur tutup. Kantor Panitera buka

The Supreme Court of the United States
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Ragam Tokoh

BP Migas Dicabut, Hasyim Muzadi
Apresiasi Putusan MK

K

H Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU mengapresiasi putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang mencabut landasan keberadaan dan kewenangan Badan
Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Sebab kenyataannya, kata dia,
Indonesia hanya menjual minyak mentah kemudian diolah di luar negeri.
Hal demikian menyebabkan, kata Hasyim, setiap ada kenaikan harga minyak dunia, Indonesia
selalu mengalami kegoncangan. “Dan karena dahsyatnya kegoncangan itu, di Indonesia
berkali-kali harus terjadi aparat yang berhadapan dengan rakyatnya sendiri,” terangnya.
Padahal, menurutnya, kalau minyak tersebut dikelola sendiri, dan Indonesia kembali
menjadi negara pengekspor minyak, justru akan ada keuntungan dari kenaikan harga
minyak dunia.
Lebih lanjut Hasyim mengatakan, setelah keputusan MK, pemerintah harus bisa
menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik. “Pengelolaan selanjutnya haruslah dapat
menangkap semangat kemandirian dan tidak melakukan hal yang sama seperti
nuansa UU 22 Tahun 2001 itu, tentu sambil menunggu proses lahirnya UU
baru oleh parlemen,” katanya.
Soal ikatan kontrak Indonesia dengan pihak asing, menurutnya, pemerintah
mesti bisa menyelesaikan melalui aturan bisnis internasional. “Sampai di
sini kita harus hati-hati karena di DPR bisa bertele-tele. Adakah semangat
kemandirian di parlemen kita?,” katanya. (http://www.antaranews.com/
Shohibul Umam)

“Putusan MA Dapat Dibatalkan MK”

P

ersoalan peninjauan kembali (PK) dalam putusan pengadilan terkait pembatalan hukuman mati terhadap pemilik pabrik
ekstasi Hanky Gunawan yang ditangkap pada 23 Mei 2006, bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
“Bagaimanapun putusan hakim tidak boleh diteror. Namun hal ini pintu masuk untuk menguji putusan
Mahkamah Agung (MA) itu di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata pakar hukum tata
negara Andi Irmanputra Sidin, di Jakarta, Senin (8/10). Secara teoritik, kata Irman, MK bisa
menguji putusan inkracht dari MA yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Namun, Irman
berpendapat bahwa hukuman mati hanya bentuk kemalasan negara dalam membina warga.
“Jadi, jalan pintasnya matiin saja. Itu metode yang digunakan masyarakat pranegara, siapa
yang menumpahkan darah, darahnya pun harus ditumpahkan,” kata Irman. Sekali pun kejahatan
yang paling keji, paradigma untuk mendapatkan efek jera dari sebuah hukuman tidak boleh dengan
darah. “Paradigma hukuman bukan lagi darah dibalas darah agar jera,” kata Irman.
Hanky Gunawan divonis hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena
memproduksi dan mengedarkan ekstasi dalam jumlah besar. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi
Surabaya memperberat hukuman Hanky menjadi 18 tahun penjara dan bahkan dimaksimalkan menjadi
hukuman mati di tingkat kasasi. Namun, dalam sidang peninjauan kembali (PK) kasusnya, majelis
hakim yang diketuai Imron Anwari dan beranggotakan Achmad Yamanie dan Nyak Pha itu,
justru menganulir dan mengubah hukuman mati Hanky menjadi hanya 15 tahun penjara.
Putusan PK atas kasus Hanky diambil majelis hakim atas dalil bahwa hukuman
mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Hidup dan
melanggar Pasal 4 UU Nomor 39/1999 tentang HAM. (http://www.metrotvnews.
com/Shohibul Umam)
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Uniknya Perpindahan
Ibukota Beberapa Negara

D
Gagal Jadi Presiden
Karena Kurang Satu
Suara

I

ni benar-benar tragis! Benjamin Wade yang sebenarnya
akan menjadi Presiden Amerika Serikat menggantikan
Andrew Johnson yang di-impeach, gagal karena kurang
satu suara di senat. Ceritanya, pada tahun 1868, Presiden
Andrew Johnson sedang terkena impeachment. Karena dia tidak
memiliki wakil presiden, maka ditunjuklah Benjamin Wade yang
akan mengantikan Johnson sebagai presiden sementara selama
lima bulan, sampai Pemilu digelar.
Namun untuk menjadi presiden, harus mendapat
persetujuan senat. Namun ketika sidang senat digelar, ternyata
suara yang setuju tidak mencapai mayoritas. Tragisnya, hanya
kurang satu suara untuk mencapai 2/3 suara senat. Walhasil,
jabatan presiden pun dikembalikan pada Johnson.
Kisah kegagalan jadi Presiden AS, juga dialami Spirow
Agnew saat Agnew menjabat Wakil Presiden Nixon selama
dua periode kepemimpinan Nixon. Sayangnya, pada satu tahun
pertama periode tahun kedua pemerintahan Nixon, Agnew
diketahui telah menerima suap sebesar 100.000 dolar AS - yang
pada tahun 60-an merupakan jumlah yang cukup besar.
Alhasil, Agnew ditekan supaya mengundurkan diri. Hingga
kurang dari setahun kemudian, Nixon pun digoyang skandal,
maka dia harus lengser. Selanjutnya, justru Gerald Ford lah yang
menggantikan posisi Nixon sebagai Presiden, bukan Spirow
Agnew. (Nano Tresna Arfana/dilansir dari www.cliping.blogspot.com)
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i beberapa negara, ada cerita unik dibalik pindahnya
ibukota. Di antaranya adalah negara Burma. Semua
pegawai negeri Burma - yang kini bernama Myanmar
- mendapat shock berat sewaktu diberitahu pada
November 2005, bahwa mereka diberi waktu hanya dua hari
untuk boyongan pindah dari ibukota lama Rangoon ke ibukota
yang baru di Pyinmana, sekitar 320 kilometer di utara Rangoon.
Memang dapat dibayangkan betapa kacau balaunya, diperintahkan
memindahkan keluarga dan barang-barang dalam waktu sesingkat
itu. Tak satu pihak pun di luar Burma yang mengetahui alasan
resmi pemindahan ibukota ini.
Ada yang mengatakan pemindahan ibukota ini karena
pertimbangan primbon perbintangan (astrologi) dan ada pula yang
mengatakan karena saran dari dukun paranormal (soothsayer).
Juga ada analisa pemindahan ini untuk menghindari kemungkinan
invasi Amerika Serikat untuk menggulingkan junta militer yang
berkuasa. Apa pun alasan, ibukota ini benar-benar dipindah ke
suatu kawasan yang belum dikembangkan, di luar kota pusat
pembalakan (logging) Pyinmana dan menamai ibukota yang baru
ini dengan Naypyidaw.
Selain Burma, negara Pantai Gading juga melakukan hal
yang sama. Pantai Gading bekas jajahan Perancis, menetapkan
Abidjan sebagai pusat pemerintahan dengan pertimbangan dia
merupakan kota terbesar dan merupakan pusat perdagangan.
Namun pada tahun 1983, Presiden Felix Houphouet-Boigny
menyatakan Abidjan kurang cocok sebagai ibukota dan
memindahkannya ke Yamoussoukro. Di kota Yamoussoukro ini,
dia mendirikan sebuah gereja terbesar di dunia yang memakan
biaya 300 juta dollar! Apa alasannya? Jawabannya simple saja,
karena presiden ini berasal dari Yamoussoukro. Setelah
kematian presiden Houphouet-Boigny, Yamoussoukro tetap
dipertahankan sebagai ibukota, sekalipun Abidjan memang
masih merupakan pusat kegiatan perekonomian sampai kini.
Berikutnya, negara Afrika Selatan. Ternyata negara ini
bukan cuma memiliki satu atau dua ibukota, tetapi sekaligus
tiga ibukota! Pretoria jadi ibukota administratif (eksekutif),
Bloemfontein jadi ibukota yudikatif dan Cape Town jadi ibukota
legislatif. Keempat wilayah bekas jajahan ini bersepakat untuk
bersatu, tetapi mereka saling bersitegang untuk menentukan
lokasi ibukotanya. (Nano Tresna Arfana/seperti dilansir dari www.
sejarah.kompasiana.com)
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Pentingnya Yurisprudensi dalam Hukum Adat
Oleh Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

S

elama ini umumnya ketika terdapat
masalah hukum mencari rujukannya
dalam dalam sebuah aturan tertulis,
baik dari konstitusi, undang-undang dan
peraturan dibawahnya. Peraturan ini
ditetapkan oleh pihak yang berwenang,
melalui mekanisme dan bentuknya
lebih jelas dan bahkan bisa dipaksakan
berlakunya oleh pihak yang berwenang.
Dengan sistem Eropa Kontinental yang
kita anut dengan pengaruh Indonesia sebagai
negara bekas jajahan Belanda menempatkan
peraturan tertulis sebagai sumber utama,
sedangkan sebuah putusan dalam negara
common law system menguatamakan
putusan pengadilan sebagai sumber
hukum yang utama. Buku ini meskipun
banyak menyinggung sumber hukum lain,
yurisprudensi mendapatkan pembahasan
yang cukup panjang dan mendalam.
Mahadi dalam bukunya “SumberSumber Hukum” ini mengatakan
yurisprudensi sebagai rentetan keputusankeputusan hakim yang sama bunyinya
tentang masalah yang serupa. Dengan kata
lain, para hakim menetapkan sesuatu sikap
atau pendapat mengenai sesuatu masalah.
“Ada persamaan pendapat tentang soal
tersebut,” jelas Mahadi.
Di dalam buku ini menyamakan
makna yurisprudensi dengan ijma’ dalam
hukum Islam. Meminjam pendapat
Juynboll, ijma’ adalah pendapat yang sama
diantara para ahli yang ada pada suatu
masa. Artinya bisa jadi ada ada perbedaan
dengan pendapat masa lalu oleh para
sarjana. Ijma’ boleh tumbuh, meskipun
ia bertentangan dengan ijma’ yang
pernah dianut para sarjana sebelumnya.
Mahadi menjelaskan bahwa unsure-unsur
ijma’ dalam hukum Islam terdapat pada
yurisprudensi. Bahkan karena memiliki
kesamaan arti, Mahadi menyarankan
bisa menggunakan istilah ijma’ untuk
yurisprudensi.
Berangkat dari padanan kata bahasa
Perancis "jurisprudence" dari Pasquier,
Mahadi menarik kesimpulan jurisprudensi
itu bukan keputusan-keputusan, bukan
rentetan keputusan-keputusan, melainkan
hukum, yang terbentuk dari keputusankeputusan hakim.
Ketika keputusan yang lalu
kemudian diikuti oleh hakim-hakim
sesudahnya, dengan demikian hukum
yang awalnya hanya berlaku bagi para
pihak menjadi berlaku lebih luas. Pihak-

pihak yang belum terlibat dalam sengketa
akan merasa terikat. Kira-kira nantinya
putusan yang bagaimana akan didapatkan
jika mengenai soal yang sama sebelumnya
telah diputus. Lama kelamaan keputusan
yang bersangkutan berlaku untuk umum.
“Apabila sesuatu keputusan berasal dari
satu badan pengadilan tertinggi didalam
negara, maka mudah dapat difahami,
bahwa hakim-hakim sebawahan akan
menuruti keputusan itu,” terangnya.
Pentingnya Yurisprudensi
Selain menjelaskan bagaimana
lahirnya yurisprudensi, Mahadi juga
menjelaskan pentingnya jurisprudensi.
Intinya bahwa dengan ditetapkan kodifikasi
maka bukan berarti hukum telah ditetapkan
selamanya. Mengutip pendapat Mr. Dr.
H.D.M. Knol, maka hukum tidak bisa
dikekang. Dia akan berkembang dan terus
menerus berkembang. Itulah sebabnya
maka badan-badan pengadilan banyak
membawa bahan-bahan baru pembentukan
hukum. Memang hakim tidak membuat
hukum, tetapi hakim mendapatkan dan
menemukan hukum baru. Hukum tersebut
yang berlaku benar-benar di masyarakat.
Mahadi mengingatkan agar hakim
hati-hati membuat putusan. Karena
kesalahan dalam membuat putusan
maka putusan yang dijatuhkan yang
tidak mencerminkan sama sekali dengan
keadaan sehari-hari dalam masyarakat.
Sebuah rentetan putusan hakim tidak
mesti merupakan yurisprudensi yang
baik, tetapi memiliki kekuatan hukum.
Beberapa contoh dikemukakan Mahadi
meminjam hasil penelitian dalam Disertasi
Mr. Dr. Roelofs van Dijk “Samenleving en
Adatrechtsvorming” (1948) bahwa hakim
agama di Jawa dan Madura berabad-abad
lamanya memberikan putusan yang tidak
sesuai dengan praktik masyarakat. Yang
dimaksudkan Van Dijk karena hakim
agama menggunakan dasar hukum Islam,
sementara masyarakat banyak mematuhi
hukum adat, misalkan soal siapa berhak
menjadi pewaris, besarnya warisan, hadiantunangan, anak angkat dan sebagainya.
Pentingnya yurisprudensi ketika
berhadapan dengan hukum adat. Dengan
hukum tertulis, hakim telah memiliki
bahan dalam mengambil putusan. Tetapi
jika berhadapan dengan hukum adat yang
sebagaian besar tidak tertulis, maka hakim
memiliki kedudukan sangat penting.

Judul		 : Sumber-Sumber Hukum,
Jilid Ke-2
Penulis		 : Mr. Mahadi
Penerbit		 : N. V. Soeroengan
Tahun		 : 1958
Jumlah		 : 139 halaman

Betapa sangat pentingnya hakim dalam
lingkungan hukum adat, meminjam Ter
Haar, hakim lah yang akan memainkan
perananan penting dalam penghalusan
hukum,
memperteguh
hukum,
memperkaya hukum di Indonesia. Hakim
yang menggunakan hukum adat tidak saja
bertugas memberi hukum dalam sengketa
kongret. (in konkreto), tetapi juga turut
secara sadar membina hukum in abstrakto
dengan tujuan agar hukum tumbuh dan
berkembang.
Selain mengenai yurisprudensi,
Mahadi dalam buku ini membahas hukum
adat, hukum kebiasaan, traktat, dan
doktrin. Di bagian-bagian lainnya buku
ini membahas dimana tempat mencari
hukum, sumber hukum materiil (sumber
hukum madi), dan badan pembuat
hukum. Hal penting di dalam bagian ini
ia menjelaskan bagaiman Konstituante di
lima negara dan di Indonesia dari masa ke
masa, susunan, cara memilihnya, berbagai
hal terkait pemilihan umum, dan lain nya
yang menarik dan materi masih langka
dibandingkan dengan buku-buku lainnya.
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Menuju Good Governance dan Welfare State:
Persembahan kepada Profesor Safri Nugraha
Oleh Wahyu Nugroho, SHI., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid
Jakarta, mengajar Hukum Administrasi Negara
& Peneliti hukum di Satjipto Rahardjo Institute

B

uku dihadap para pembaca
ini merupakan hadiah Dies
Natalis yang ketiga dari
Djokosoetono Research Center
(DRC) Fakultas Hukum Universitas
Indonesia sekaligus memperingati setahun
wafatnya almarhum Safri Nugraha yang
dipersembahkan kepadanya. Di dalamnya
tertuang gagasan atau konsep negara
hukum modern di Indonesia perspektif
good governance yang ditulis oleh
para sahabat, baik dari internal maupun
eksternal Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, dari torehan kata-kata yang
tak lepas dari kenangan semasa hidupnya
dalam
semangat
memperjuangkan,
meneriakkan dan menegakkan gagasan
good governance di Indonesia.
Buku ini sangat unik dan menarik
untuk dibaca. Menarik karena pertama,
gagasan untuk bernegara menuju good
governance masih terus diperjuangkan di
tengah krisisnya moral, etika dan kejujuran
diantara para penyelenggara negara
yang masuk dalam ranah trias politica
(kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif
dan kekuasaan yudikatif). Kedua, sarat
akan perjuangan yang tiada henti untuk
meneruskan konsep negara hukum yang
di cita-citakan almarhum, yakni good
governance baik dalam tataran akademis
maupun di tataran pemerintahan. Ketiga,
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serpihan kenangan melalui cerita rekanrekan almarhum yang penuh inspiratif,
dedikasi, perjuangan dan semangat yang
terus berkobar dari sosok Safri Nugraha.
Kemudian letak uniknya berada di dalam
kepribadian atau yang melekat pada diri
Safri Nugraha, yakni pertama, dengan
sifat-sifatnya yang sederhana, rendah
hati, teliti, tekun, rajin, bersahaja dengan
siapapun, tidak pernah marah dan selalu
menjadi motivator bagi teman-temannya
untuk terus melanjutkan dan menyelesaikan
studi magister dan doktoralnya di luar
negeri. Kiprah kecendekiawanan Safri
Nugraha diakui baik dalam skala nasional

Judul Buku : Profesor Safri Nugraha
“Dalam Kenangan”:
			 Dedikasi Tak Henti Pada
“Good Governance”
Penulis		 : Dr. Siti Hajati Hoesin, SH., MH.
			 Melda Kamil Ariadno, SH.,
LL.M., Ph.D.
			 Dr. Tri Hayati, SH., MH.
			 Dr. Jusuf Hariri, SH., M.Si.
			 Dkk.
Penerbit 		 : Djokosoetono Research
Center Fakultas Hukum
			 Universitas Indonesia
Terbitan
: Cet ke-1, Desember 2012
Jumlah
: xi + 245 halaman
Launching : 5 Desember 2012
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maupun internasional ditunjukkan melalui
kerjasama dengan beberapa universitas
di Belanda melalui kegiatan pendidikan
magister dan doktoralnya melalui beasiswa,
penelitian dan sandwich programme.
Kedua, cerita, celotehan dan uraian katakata dari almarhum semasa hidupnya
dengan para penulis buku ini, mulai dari
aktivis mahasiswa hingga menjadi guru
besar di almamaternya.
Buku yang sarat dengan kenangan
dan gagasan good governance ini memuat
berbagai sendi kehidupan manusia
dalam bermasyarakat dan bernegara,
diantaranya: Human Rights-Based Good
Governance:
Akselerasi
Reformasi
Kelembagaan melalui Pembadanan Nilainilai Kemanusiaan; Hukum Adat Meninjau
Hukum Administrasi Negara; Good
Governance dan Hukum Internasional
di Indonesia; Hukum dan Integritas Anti
Korupsi; Prinsip-prinsip Piagam Madinah
dan Perspektif Administrasi Negara
dalam Hukum Islam; Globalisasi, Good
Governance dan Kemajuan Teknologi
Informasi Komunikasi: Implikasinya bagi
Pendidikan Hukum; Ambivalensi dan
Ketidakpastian Hukum; “Governance”
Pihak yang Mewakili Negara dalam
Kontrak Migas; “Good Governance” di
Indonesia, Mungkinkah?; Kritik Yuridis
atas Undang-Undang No. 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara; Makna
Kepentingan Publik dalam Hukum
Administrasi Negara; Titik Taut Hukum
Administrasi Negara dan Tindak Pidana:
Dapatkah Diskresi Dipidana?; Negara Yang
Gagal; “Good Governance”, Hak Asasi
Manusia dan Pembangunan, lalu pada
pembahasan yang terakhir “Governance,
Good Governance” dan Pengajarannya di
Fakultas Hukum UI, Sebuah Catatan.
Menurut Henk Addink, bahwa
good governance lahir di Belanda karena
pelaksanaan kenegaraan democratic
rule of law dilakukan dengan baik, maka
dibutuhkan
peningkatan
organisasi
pemerintahan, prosedur pengambilan
keputusan dan isi dari keputusan itu sendiri.
Kombinasi dari pelaksanaan klasik dari
norma demokrasi, democratic rule of law
merupakan sumber utama menciptakan
prinsip-prinsip good governance pada

asas pemerintahan yang baik (the proper
administrattion),
prinsip
partisipasi
publik di dalam pemerintahan, prinsip
administrasi yang transparan dan prinsip
administrasi Hak Asasi Manusia (HAM).
Istilah
“government”
dan
“governance” seringkali dianggap memiliki
arti yang sama, yaitu cara menerapkan
otoritas
dalam
suatu
organisasi,
lembaga atau negaa. Government atau
pemerintahan adalah nama yang diberikan
kepada entitas yang menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan dalam suatu
negara. Wacana tentang “governance”
dalam pengertian tata pemerintahan,
penyelenggaraan
pemerintahan
atau
pengelolaan pemerintahan baru muncul
sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama
setelah berbagai lembaga pembiayaan
internasional mempersyaratkan “good
governance” dalam berbagai program
bantuannya. Oleh para teoritisi dan praktisi
administrasi negara Indonesia, istilah
good governance telah diterjemahkan
menjadi penyelenggaraan pemerintahan
yang amanah, tata pemerintahan yang
baik, pengelolaan pemerintahan yang
baik dan bertanggungjawab dan ada juga
yang mengartikan secara sempit sebagai
pemerintahan yang bersih.
Pendapat Safri Nugraha yang tertuang
di dalam pidato pengukuhan guru besarnya
bahwa memang dalam perkembangan
kehidupan masyarakat telah menyebabkan
negara mengambil alih berbagai fungsi
yang ada di masyarakat dan menjalankan
roda pemerintahan dengan kendali mutlak
di tangannya. Pemerintah merupakan
satu-satunya aktor dalam negara yang
memegang penuh kendali pemerintahan
dengan segala kewenangan mutlak dalam
melakukan berbagai aktivitasnya, termasuk
mengawasi tingkah laku masyarakat
sehari-hari. Karena itu paradigma kata
government diartikan sebagai “government
is to govern”. Keadaan tersebut diperparah
dengan tidak adanya hak demokratis yang
dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi
dalam kegiatan pemerintahan, walaupun
konstitusi negara dengan tegas menyatakan
kedaulatan berada di tangan rakyat.
Sejalan dengan pendapat Safri
Nugraha, Irving Swerdlow sebagaimana

dikutip
Bintoro
Tjokroamidjoyo
menyatakan bahwa administrasi negara
pada negara kesejahteraan saat ini
ditandai dengan banyaknya campur
tangan penguasa ke dalam kehidupan
masyarakat, yang dapat dilakukan melalui
lima macam cara, yaitu: a) operasi
langsung (operations), yakni pemerintah
menjalankan sendiri kegiatan tertentu; b)
pengendalian langsung (direct control),
yakni dilakukan dengan badan-badan
pemerintahan yang berwenang dengan
memberikan berbagai perizinan, alokasi,
tarif dan sebagainya; c) pengendalian tak
langsung (indirect control), dilakukan
dengan cara memberikan pengaturan
dan syarat-syarat yang dibuat oleh
badan pemerintahan yang berwenang; d)
pemengaruhan langsung (direct influence),
yakni dilakukan dengan cara persuasi
dan nasehat kepada masyarakat agar
turut serta secara aktif dalam menunjang
pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan
kesejahteraan; dan e) pemengaruhan tak
langsung (indirect influence), ialah bentuk
campur tangan yang paling ringan, misalnya
hanya dengan memberikan informasi,
menjelaskan kebijakan pemerintah, juga
dapat melalui penyuluhan dan pembinaan
untuk bisa lebih menerima hal-hal yang
bersifat baru.
Bila disadari lebih jauh, “good
governance” dapat diartikan secara general
sebagai suatu tata pengaturan pemerintahan
yang baik. World Bank mendefinisikan
“good governance” dalam konteks
kewenangannya sebagai “the manner in
which power is exercised in development”,
dan tentunya telah banyak penafsiran lain
dari “good governance” yang disesuaikan
dalam
konteksnya
masing-masing,
termasuk yang telah didengungkan oleh
Ditjen Pendidikan Tinggi sebagai “good
university governance” (GUG) dalam
konteks pengelolaan perguruan tinggi.
Adapun
karakteristik
good
governance menurut
Safri Nugraha
adalah: (1) Participation, dapat diartikan
sebagai bentuk kebersamaan dari para
pemangku kepentingan negara dalam
proses pembuatan kebijakna publik dan
pengambilan keputusan yang berdampak
sangat luas; (2) Rule of law, adalah konsep
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negara hukum dari sistem hukum common
law yang dianut negara-negara AngloSaxon. Konsep ini mengandung tiga
unsur, yakni konstitusi yang melindungi
HAM, supremasi hukum dan dan equality
before the law; (3) Transparency (asas
keterbukaan), artinya dalam proses
pembuatan kebijakan dan pengambilan
keputusan publik, rakyat memperoleh
informasi yang memadai sehingga
apabila ada kepentingan kelompok di atas
kepentingan umum aan terungkap; (4)
Responsiviness, adalah bentuk kepedulian
pemegang kekuasaan publik terhadap
segala permasalahan yang dihadapi
rakyatnya; (5) Consensus Oriented,
merupakan proses yang menghargai
pendapat, pandangan dan aspirasi pihak
lain sehingga hasil akhirnya akan didukung
semua pihak; (6) Equity and Inclusiveness,
merupakan karakteristik negara modern
yang pluralistic (di dalamnya terdapat
golongan-golongan yang beragam jenis);
(7) Effectiveness and efficiency, merupakan
karakteristik dari negara yang mampu
menjalankan peran, fungsi dan tugasnya;
dan (8) Accountability, merupakan
karakteristik pemegang kekuasaan publik
yang bertanggungjawab.
Dalam buku ini, salah satu tulisan
Agus Sardjono dengan judul pertanyaan
yang menggelitik, yakni Good Governance
di Indonesia: Mungkinkah? Pertanyaan
tersebut terlontar karena seorang ahli
telah menyatakan bahwa “Indonesia
sampai saat ini belum pernah mampu
mengembangkan good governance. Untuk
menjawab pertanyaan itu, banyak faktor
yang mempengaruhi berjalannya good
governance dengan baik dalam sebuah
negara hukum modern. Faktor yang
dimaksud adalah faktor manusia, yang
bukan hanya makhluk rasional, melainkan
juga makhluk emosional dan bahkan
spiritual. Good governance yang dibahas
di bangku-bangu kuliah biasanya terhenti
pada tataran rasional. Jika good governance
dimaknai pada tingkatan rasionalnya saja,
maka kegagalan teoritisnya menjadi sangat
niscaya dan barangkali sangat dekat di
depan mata.
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Good governance tidak dapat
dilepaskan dari kualitas seutuhnya dari
manusia
pendukungnya.
Meminjam
bahasa salah seorang pendiri negeri ini,
yaitu Soepomo, dikatakan secara ilustratif
bahwa keberhasilan penyelenggara negara
Indonesia bergantung pada “semangat para
penyelenggara negaranya”. Sangat jelas
bahwa “semangat” itu bukan persoalan
otak yang rasional, melainkan lebih
pada persoalan bathiniyah berupa spirit,
moralitas dan kemauan atau kehendak
(will). Letaknya ada di dada, bukan di
kepala. Dengan demikian, jelas sekali
bahwa good governance tidak dapat hanya
didekati dengan pendekatan rasional.
Catatan
kritis
muncul
dari
Hikmahanto Juwana (sebagai ahli pihak
Pemerintah atas pengujian UU No. 22
tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi) yang mengaitkan good governance
dengan pihak yang mewakili negara
dalam kontrak migas. Melalui putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUX/2012 beberapa minggu yang lalu telah
menentukan ketentuan yang berkaitan
dengan Badan Pelaksana Minyak dan
Gas Bumi (BP Migas) inkonstitusional.
Pertanyaan selanjutnya, pasca putusan
tersebut, secara good governance apakah
posisi negara akan lebih baik sebelum
BP Migas dibubarkan? Mengingat bahwa
salah satu tuntutan pemohon uji materi
adalah mengubah kedudukan negara agar
lebih tinggi di mata pelaku usaha yang
berkontrak dalam Kontrak Kerja Sama
(KKS). Pelajaran terpenting pasca putusan
itu adalah perlunya pemahaman good
governance di sektor migas dan rezim
yang berlaku. Tidak ada istilah one size fits
all dalam pemikiran dan penerapan good
governance.
Pengajaran
(teaching)
tentang
good governance harus dibarengi dengan
pendidikan (learning & educating) tentang
bagaimana berperilaku yang baik. Oleh
karenanya, pembelajaran tentang good
governance harus mengungkapkan pula
faktor pendkung utamanya, yaitu the man
behind the gun (faktor manusianya). Harus
disampaikan pula kepada peserta didik

bahwa konsep tentang good governance itu
tidak ada artinya jika tidak disertai dengan
pemahaman tentang semangat, kehendak,
dan keikhlasan untuk berbuat kebaikan
(goodness), jujur (honest), terpercaya (trust/
amanah), adil (fair), bertanggungjawab
(responsible) dan sikap menghargai
(respect) orang lain. Justru faktor-faktor
itulah yang menjadi penentu keberhasilan
good governance dalam dunia nyata. Semua
faktor itu ternyata tidak bersumber dari
kepala, melainkan dari hati.
Selanjutnya dalam buku ini
dijelaskan pula hubungan antara good
governance dan hak asasi manusia yang
dapat diselenggarakan atas empat dasar,
yakni: lembaga-lembaga demokratis,
pelayanan, norma hukum dan antikorupsi. Ditambah hubungannya dengan
pembangunan berkelanjutan misalnya
deklarasi
hak
atas
pembangunan
menyatakan bahwa setiap manusia dan
semua bangsa “berhak untuk berpartisipasi,
berkontribusi, da n menikmati ekonomi,
sosial, budaya, dan perkembangan
politik. Dalam deklarasi Millenium, para
pemimpin dunia menegaskan komitmen
mereka untuk mempromosikan demokrasi
dan memperkuat penegakan hukum
serta diakui secara internasional untuk
menghormati hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental, termasuk hak atas
pembangunan.
Demikianlah
tebaran
tentang
pemikiran
Safri
Nugraha
dalam
mengembangkan hukum administrasi
negara
guna
mewujudkan
good
governance untuk mencapai tujuan negara
kesejahteraan (welfare state) di Indonesia.
Obsesi beliau terhadap good governance
di Indonesia akan terus dilanjutkan
oleh generasi berikutnya.
Tentunya
pengembangan
pemikiran
tersebut
harus terus dan terus dikembangkan dan
diwujudkan agar cita-cita luhur bangsa
Indonesia menjadi negara sejahtera dan
terwujud. Selamat jalan Prof. Safri,
semoga Tuhan menempatkan yang terbaik
di surga. Amien.

Kamus Hukum

Kamus Hukum
”Judicial Immunity (3)”

M

eskipun dalam praktik
dan
doktrin
ilmu
hukum umumnya masih
mengganggap
hakim
memiliki kekebalan dari gugatan dalam
menjalankan fungsi yudisialnya yang
mengakibatkan kerugian, tetapi bukan
berarti kekebalan yang dimiliki hakim
ini bersifat mutlak dan tanpa batas.
Sebagaimana sudah dijelaskan dalam
pembahasan sebelumnya bahwa judicial
immunity lebih dimaknai kekebalan
hakim dari gugatan perdata, sedangkan
terkait tuntutan pidana tidak kebal
hukum sebagaimana warga negara pada
umumnya.
Dari berbagai literatur di Indonesia
memang masalah kekebalan judisial
tidak banyak dibahas. Kalaupun dibahas
kekebalan ini sebagai konsekuensi dari
independensi peradilan, sehingga hakim
kalaupun terbukti korup atau salah tidak
terdapat hak bagi pihak yang dirugikan
mempersoalkannya. Perdebatan berhenti
dengan kebijakan Mahkamah Agung yang
membentengi hakim dan pejabat peradilan
dari gugatan perdata yang saat itu banyak
dilakukan, bahkan gugatan terhadap
Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran
Ketua Mahkamah Agung No.09 Tahun
1976, tertanggal 16 Desember 1976,
perihal: Gugatan terhadap Pengadilan
dan Hakim, yang ditandatangani Ketua
MA saat itu, Oemar Seno Adji menjadi
dasar pengadilan perdata menolak gugatan
perbuatam melawan hukum yang dilakukan
penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)
yang mengecualikan hakim.
Usaha untuk membatasi seorang
hakim dengan benteng independensi
peradilan ini banyak disuarakan. Sikap
ini banyak dilatarbelakangi doktrin
pemisahan kekuasaan dan independensi
kekuasaan kehakiman tujuannya justru
disalahgunakan dengan perilaku korup
dan
menyalahgunakan
kekuasaan.
Tujuan kekebalan ini pada dasarnya

agar mendorong hakim bertindak secara
“jujur dan adil”, tanpa takut bahaya
dari luar terhadap pekerjaan yudisial
mereka. Kekebalan ini melindungi
dari pelecehan dari orang-orang yang
mempunyai kepentingan negatif yang
dapat mempengaruhi mereka.
Dalam perdebatan judicial immunity
tidak bersifat mutlak. Hampir semua
orang berpendapat kekebalan mutlak
dibatasi dengan hukum dan keadilan.
Tetapi jawabannya dibatasi tidak jelas
kriteria dan ukurannya. Memang misalkan
di Mahkamah Agung menyatakan hakim
dalam melakukan tindakan hukum dalam
batas yurisdiksinya mereka kebal dari
tuntutan hukum atas kerugian keuangan.
Sebaliknya, ketika hakim bertindak
di luar fungsi yudisial mereka, seperti
terkait pemberhentian pegawai atau halhal administrasi, mereka tidak memiliki
imunitas ini.
Para pembela kekebalan yudisial
mutlak beranggapan setiap perkara
pasti ada yang kalah dan menang dan
kekecewaan karena kalah akan ditujukan
kepada sistem hukum. Pengacara pihak
yang kalah mungkin akan menjatuhkan
kekecewaan ini dengan tuduhan melanggar
etika dilakukan oleh pihak lawan atau
perilaku hakim. Membiarkan pihak yang
kalah menuntut secara perdata, maka fungsi
yudisial setiap saat akan digugat secara
perdata dan putusan pengadilan yang harus
dianggap kebenarannya akan mentah dan
pengadilan dan hakim akan banjir gugatan.
Jika seorang hakim dapat dituntut atas
kerusakan yang ditimbulkannya, hakim
lain mungkin harus mendadili hakim
terdakwa untuk bertanggung jawab atas
cedera akibat keputusan yang salah atau
cacat prosedural yang mengikis integritas
pengadilan dan melemahkan kepercayaan
publik.
Pembela kekebalan mutlak juga
menganggap upaya banding adalah obat
yang layak untuk mengoreksi perilaku

hakim. Selain itu, seorang hakim telah
melanggar
norma-norma
perilaku
hakim, Majelis Kehormatan Hakim yang
mengadili kode etik dengan memberikan
sanksi,
termasuk
rekomendasi
pemberhentian hakim. Di beberapa negara
hakim dapat diberhentikan, dan hakim
dipilih langsung oleh rakyat dengan
pemilihan berkala. Semua pilihan ini
berfungsi sebagai pemeriksaan perilaku
hukum dan memberikan perlindungan
kepada masyarakat.
Namun bagi pengkritik kekebalan
mutlak ini, satu-satunya cara untuk
melindungi masyarakat adalah untuk
memungkinkan tuntutan hukum pribadi
terhadap hakim. Dengan benar-benar
hakim terbebas dari tanggung jawab
pribadi atas tindakan mereka, sistem
peradilan memungkinkan sejumlah kecil
hakim untuk melarikan diri konsekuensi
dari perilaku melanggar hukum dan
tindakan yang keterlaluan. Masyarakat
kehilangan rasa hormat ketika melihat
hakim “mengalahkan sistem,” sementara
korban kehilangan kesempatan untuk
mengobati luka yang terjadi akibat
tindakan yudisial mereka.
Kekebalan hakim yang tidak
mutlak juga dilansir hukumonline, “Hak
Imunitas Tidak Mutlak”, Kamis (4/11/10),
dinyatakan oleh Ketua MA Irlandia Hohn
L Murray dan Ketua MA Mesir Serry
Siam. John mengemukakan, kekebalan ini
dirancang untuk melindungi hak rakyat
untuk memperoleh sistem peradilan
yang independen. Dikemukakan pernah
pengadilan tinggi yang membatalkan
putusan dibawahnya memerintahkan
hakim membayar ganti rugi atas kekeliruan
putusan, namun putusan ini diralat oleh
MA Irlandia. Di Mesir juga dikemukakan
oleh Serry Siam, bahwa hak imunitas
tidak mutlak, jurisprudensi kekebalan
ini hanya bersifat prosedural bukan
substantif. “Tradisi peradilan di Mesir
tidak menerapkan doktrin ‘King can do
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no wrong’ untuk para hakim,” terangnya.
Ada banyak kasus dimana hakim tidak
kebal, karena pihak yang dirugikan atas
tindakan putusan hakim mencari celah
untuk menuntut ganti rugi.
Terlepas
dari
belum
memungkinkannya sebuah tindakan hakim
yang salah sehingga bisa dipersoalkan
secara perdata, pada dasarnya sebuah
gagasan yang ideal semula awalnya
berasal dari kemustahilan, tetapi menjadi
sebuah kebutuhan sehingga mekanisme
tersebut diterima. Misalkan saja gugatan
perbuatan melawan hukum sebagaimana
diatur dalam dalam Pasal 1365 BW
(onrechtmatige daad) semula hanya
berlaku terhadap orang dan badan hukum
perdata, akan tetapi perkembangannya
kemudian diterima perbuatan melawan
hukum termasuk yang dilakukan oleh
penguasa. Sebuah kebijakan publik
yang awalnya di Indonesia tidak dapat
dipersoalkan jika melanggar peraturan
dan asas pemerintahan yang baik, dalam
perkembangannya kemudian keputusan
tata usaha negara (KTUN) bisa digugat
di Pengadilan Tata Usaha Negara. UU
yang semula juga mustahil dipersoalkan
karena sebagai produk keadulatan
rakyat, dalam perkembangannya bisa
diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah
Konstitusi. Sehingga upaya tuntutan ganti
rugi terhadap hakim yang salah memutus
bisa jadi nantinya diterima sebagai
kebutuhan dengan penyimpangan yang
terjadi secara sistematis, terstruktur dan
masif yang menggoyahkan kepercayaan
terhadap lembaga-lembaga hukum.
Setidaknya dengan kondisi peradilan
kita yang rawan tindakan suap dan praktik
korup, dengan independensi peradilan
sangat menguntungkan para hakim,
petuga peradilan dan pihak-pihak pemilik
uang untuk memanfaatkan kebebasan
dan kekebalan hakim terhadap tuntutan
ganti rugi. Harian Kompas (24/5/2006)
pernah mengulas kasus penangkapan
terhadap aparat pengadilan pada 2005 dan
awal 2006 terhadap panitera Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta yang disusul
tertangkapnya lima pegawai Mahkamah
Agung yang melakukan transaksi suap,
dan penangkapan panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dan hakim yang
menangani kasus juga diciduk. Kemudian
pertanyaannya bagaimana produk putusan
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jika dilakukan dengan berlumur uang
suap? Begitu pula dengan peristiwa
akhir-akhir ini masalah suap menyuap
dan perilaku korup tetap berlangsung di
berbagai media.
Namun, pada dasarnya meskipun
hakim tidak sebagaimana pejabat-pejabat
publik lain bertanggungjawab kepada
rakyat, tetapi hakim bertanggung jawab
kepada nilai-nilai moral tertinggi dan pada
“judicial restitude”. Kemerdekaan hakim
tidak dirancang untuk menguntungkan
hakim atau peradilan, tetapi untuk
melindungi rakyat dan para pencari
keadilan memperoleh keadilan dengan
peradilan yang independen. Menurut
Stefan Voigt (2005:5) saat membicarakan
akuntabilitas memiliki dua aspek, yaitu
prosedural yaitu berkenaan dengan
perilaku hakim dan substansial berkenaan
dengan putusan hakim. Berkenaan dengan
perilaku dapat dibedakan dengan perilaku
dalam jabatan dan diluarnya. Sedangkan
dalam mengambil putusan terikat dengan
hukum dan bukti di pengadilan, terbuka,
dalam pengawasan, terbuka banding dan
kritik publik, pers, media. Akuntabilitas
harus disertai transparansi, partisipasi,
responsitas, dan prediktabilitas hukum
(Azhari: 2005)
Mengenai libility sendiri dalam
arti tanggung jawab hukum, Maruar
Siahaan dengan gagasan progresif dalam
makalahnya “Kemandirian dan Tanggung
Jawab Hakim dalam Memutus Perkara”,
Makalah untuk Workshop “Urgensi
Pengawasan Hakim Dalam Rangka
Mengawal Reformasi Peradilan”, 1922 Juli 2010 di Yogyakarta, menyatakan
liability baik berbentuk perdata atau
pidana, meskipun yurisprudensi tetap atau
doktrin 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. Artinya Maruarar termasuk
yang menerima kekebalan hakim tidak
mutlak ini.
Oemar Seno Adji dalam bukunya
KUHAP Sekarang (1985) terkait kasus
Putusan Sengkon-Karta yang jelas-jelas
sebuah putusan oleh hakim yang salah
dan sembrono atau kurang hati-hati bisa

membawa kerugian yang nyata. Atas
putusan ini, ia menyatakan didasarkan
perkembangan kasus dan pandangan
hakim di luar negeri, ia menyatakan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang sewaktu menolak gugatan, patut
mencantumkan asas, bahwa “hakim
tidak dapat digugat secara perdata dalam
pelaksanaan tugas yudisialnya, dengan
syarat bahwa kesalahan dilakukan dengan
itikad baik tanpa mempersoalkan salahtidaknya putusan.” Artinya bahwa Adji
sendiri meskipun dalam SEMA yang
dikeluarkan
mengadopsi
kekebalan
mutlak, dalam pendapat pribadinya
memberikan batasan-batasan kekebalan
seorang hakim.
Setidaknya dengan tertutupnya
upaya menuntut ganti rugi secara perdata
kepada hakim atas kesalahan dalam
mengadili, upaya yang tersedia harus
dimaksimalkan untuk mencegah korupsi
dan memberantas korupsi di peradilan.
Misalkan
kewenangan
pengawasan
Komisi Yudisial harus dimaksimalkan
dan bukan bersikap resisten, karena
keberadaan KY sebagai pengawas
eksternal adalah mandat konstitusi untuk
mengawasi kekuasaan kehakiman sebagai
lembaga yang bebas dan merdeka dalam
batas tidak mengganggu independepensi.
Selain itu mekanisme pengawasan
internal harus berjalan efektif bukan
sebagai benteng menjaga korps dari upaya
pembersihan dari luar. Keberadaan upaya
hukum, baik banding, kasasi, serta upaya
peninjauan kembali harus memungkinkan
tujuan koreksi benar-benar berjalan baik
terkait fakta maupun penerapan hukum
yang seragam dan tidak diskriminatif.
Jika memungkinkan perlu pemenuhan
ganti rugi dalam proses upaya hukum ini
jika memang terdapat kekeliruan hakim
baik disengaja atau tidak, sehingga tidak
diperlukan menggunakan upaya hukum
gugatan perdata. Upaya mempersoalkan
putusan Mahkamah Agung yang melanggar
hak-hak konstitusional warga negara juga
merupakan gagasan yang menarik agar
negara tidak berbuat sewenang-wenang
melalui alat-alat kekuasaannya, termasuk
hakim sekalipun. Apa guna hak-hak
konstitusional yang dirumuskan dalam
konstitusi jika bisa dilanggar oleh hakim?
(Miftakhul Huda)
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Konsolidasi Sistem Pemilu
Janedjri M. Gaffar

Sekretaris Jenderal MK

B

agi negara demokrasi modern,
Pemilihan Umum (Pemilu)
merupakan mekanisme utama
yang harus ada dalam tahapan
penyelenggaraan negara dan pembentukan
pemerintahan.
Pemilu dipandang sebagai bentuk
paling nyata dari kedaulatan yang berada
di tangan rakyat serta wujud paling konkret
partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan
negara. Oleh karena itu, sistem dan
penyelenggaraan pemilu selalu menjadi
perhatian utama karena melalui penataan,
sistem dan kualitas penyelenggaraan
pemilu diharapkan dapat benar-benar
mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan
untuk rakyat. Di era reformasi, sistem dan
penyelenggaraan pemilu telah mengalami
banyak perkembangan dan perubahan.
Saat ini para pembentuk UU
tengah mempersiapkan UU yang akan
menentukan sistem dan penyelenggaraan
pemilu 2014 yang akan datang. Perbaikan
sistem dan penyelenggaraan pemilu

memang selalu diperlukan berkaca dari
kelemahan dan kelebihan dari sistem
dan penyelenggaraan pemilu yang lalu.
Itu semua tentu dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas pemilu dan
meningkatkan kualitas demokrasi. Namun,
tentu perbaikan itu harus dilakukan sesuai
dengan prinsip dasar dan mengarah pada
nilai konstitusional.
Pilihan Sistem
Lalu, sistem pemilu apakah yang
sesuai bagi Indonesia? Untuk menjawab
pertanyaan ini tentu para pembentuk
UU telah mempertimbangkan dua hal
pokok, yaitu ketentuan dalam konstitusi
dan kondisi bangsa Indonesia. Dari
sisi konstitusional, dasar utama adalah
pengakuan bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat. Lebih dari itu, sebagai
konsekuensi dari prinsip pemerintahan
oleh rakyat, sistem pemilu yang dipilih
tidak boleh menjadi pembatas atau
penghalang keikutsertaan rakyat dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu
harus mampu membangun dan menjalin
ikatan tak terputuskan antara rakyat dan
para wakilnya.
Dari sisi kondisi bangsa Indonesia
yang
perlu
diperhatikan
adalah
keanekaragaman, baik dari sisi aliran
politik, etnis, maupun agama. Selain itu
terdapat keragaman karakteristik wilayah,
baik ditinjau dari sisi populasi maupun
sumber daya alam. Hal ini tentu juga harus
menjadi perhatian untuk menentukan
sistem pemilu agar semua keragaman
itu terwakili dan tidak menimbulkan
kecemburuan yang mengancam integrasi
nasional. Secara umum diketahui ada
dua sistem pemilu yang berbeda secara
diametral, yaitu sistem proporsional dan
sistem distrik.
Pada masa Orde Baru, sistem yang
dipilih adalah proporsional murni secara
nasional. Hal itu bergeser pada masa
reformasi yang memilih sistem perpaduan
antara proporsional dan distrik,yaitu
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distrik berwakil banyak. Sistem yang
diterapkan saat ini sudah sesuai dengan
prinsip konstitusional dan kondisi bangsa
Indonesia. Sistem ini mampu menghasilkan
wakil-wakil
yang
mencerminkan
keanekaragaman bangsa Indonesia serta
mampu menjalin ikatan yang jelas antara
para wakil dengan pemilih.
Yang perlu disempurnakan adalah
penentuan cakupan wilayah daerah
pemilihan dan penentuan jumlah proporsi
wakil dari setiap daerah pemilihan agar
semakin meningkatkan keterwakilan
keberagaman masyarakat dan menguatkan
ikatan antara pemilih dan para wakilnya.
Ikatan dan keberlanjutan hubungan antara
pemilih dan wakil juga ditentukan oleh
pilihan sistem cara memilih, apakah
rakyat berhak untuk memilih calon yang
dikehendaki ataukah hanya memilih partai
politik saja.
Dilihat
dari
tujuan
untuk
melanggengkan hubungan antara pemilih
dan wakilnya, tentu saja sistem yang
memungkinkan para pemilih untuk
memilih calon yang lebih sesuai, apalagi
penentuan calon terpilih didasarkan
pada suara terbanyak. Sistem ini akan
mendorong para wakil rakyat untuk selalu
menjalin komunikasi dan memperhatikan
suara konstituennya.Apalagi jika sistem
ini dilengkapi dengan mek a n i s m e recall
yang memberikan hak kepada konstituen
untuk mengajukan recall, akan semakin
menguatkan hubungan tersebut.
Tentu saja sistem ini memiliki
kelemahan, yaitu mengurangi kendali
partai atas anggotanya yang menjadi wakil
rakyat dan dalam penyelenggaraan pemilu
dapat memicu konflik antar calon sesama
partai.
Penyempurnaan Sistem
Penyempurnaan sistem pemilu tentu
terkait dengan sistem kepartaian serta
sistem penyelenggaraan pemilu. Sudah
disadari bahwa UUD 1945 dan realitas
politik menghendaki adanya sistem
multipartai sederhana. Hal itu diperlukan
terutama demi stabilitas penyelenggaraan
negara dan kelancaran pengambilan
keputusan serta untuk mencegah kebuntuan
akibat politik transaksional. Terkait dengan
pemilu, penyederhanaan dilakukan melalui
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pemberlakuan parliamentary treshold
(PT) atau electoral threshold (ET), atau
keduanya.

Penyempurnaan
sistem pemilu tentu
terkait dengan sistem
kepartaian serta sistem
penyelenggaraan pemilu.
Sudah disadari bahwa
UUD 1945 dan realitas
politik menghendaki
adanya sistem multipartai
sederhana. Hal itu
diperlukan terutama demi
stabilitas penyelenggaraan
negara dan kelancaran
pengambilan keputusan
serta untuk mencegah
kebuntuan akibat
politik transaksional.
Terkait dengan pemilu,
penyederhanaan dilakukan
melalui pemberlakuan
parliamentary treshold
(PT) atau electoral
threshold (ET), atau
keduanya.
Sebagai sistem yang didesain
sebagai saringan, sistem ini memang
memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan

hilangnya suara atau aspirasi pemilih
yang memberikan suaranya kepada partai
yang tidak lolos PT atau ET. Namun hal
itu adalah konsekuensi dari pilihan sistem
dan hanya akan terjadi pada saat awal
pemberlakuan PT dan ET, apalagi jika
PT dan ET dibarengi dengan pengetatan
syarat pembentukan partai baru secara
proporsional dengan PT dan ET itu sendiri.
Konsolidasi dan penyempurnaan lain yang
diperlukan dalam pemilu mendatang
adalah masalah pelanggaran pemilu. Hal
ini amat menentukan terwujud tidaknya
asas luber dan jurdil dalam pemilu.
Selama ini yang dianggap sebagai
pelanggaran pemilu masih cenderung
bersifat formal sehingga tidak dapat
menjangkau tindakan-tindakan yang
melanggar etika dan fatsun politik. Selain
itu mekanisme dan kelembagaan yang
menangani pelanggaran pemilu juga
belum mencukupi sehingga hanya sedikit
pelanggaran yang dapat ditindak baik
karena alasan pembuktian maupun rentang
waktu yang diberikan. Penanganan
pelanggaran ini menjadi sangat penting
sebagai bagian dari konsolidasi sistem
pemilu jika melihat perkara-perkara
perselisihan hasil pemilu yang berujung
di MK.
Terlihat bahwa banyak pelanggaran
pemilu—sebelum masuk ke MK—yang
tidak diproses secara hukum dan tidak
mendapatkan sanksi sehingga dianggap
sebagai kewajaran dan pada akhirnya
memengaruhi hasil pemilu. Hasil yang
lahir dari proses yang penuh pelanggaran
tentu telah mencederai kedaulatan rakyat
dan asas pemilu yang jujur dan adil.
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)
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